
احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله ،وأشهد أن ال
إهل إال اهلل وحده ريب ال رشيك له ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ☻ تسليم
كثيا .
أما بعد:
ففي هذه الليلة الطيبة املباركة ،بني إخواين يف هذه البلدة الطيبة املباركة  -منطقة بعدان
من حمافظة إب  -نتذاكر ونتواىص بم لعل اهلل  أن ينفعنا به ،فكم من املواضيع التي
حيتاج اإلنسان أن يتكلم فيها السيم الدعاة إىل اهلل فهم أطباء للناس ،وهم ورثة األنبياء،
واألنبياء مل يورثوا دينارا وال درها ،وإنم ورثوا العلم فمن أخذه أخذ ٍ
بحظ وافر.
واألطباء قد تتنوع ختصصاهتم فهذا طبيب للقلب ،وآخر لألذن واألنف واحلنجرة،
وثالث للعظام ،وهكذا للباطنية؛ لكن الداعي إىل اهلل



وظيفته عالج القلوب بسبب

ما يطرأ عليها من الغفلة ،وقبل ذلك من العقائد الزائفة ،معاجلة األبدان من األخالق املخالفة
هلدي النبي ☺ ،ومعاجلة األقوال من األلفاظ البذيئة أو الرشكية أو البدعية.
فكان حاجة الناس إىل الداعي إىل اهلل أعظم من حاجتهم إىل أطباء القلوب أو إىل أطباء
الرسطان أو إىل أطباء الكبد؛ ألن األمراض احلسية مهم كثرت ،ومهم فتكت باإلنسان وهو
ٍ
ٍ
وخي ما ترضه ،ما تزيده إال رفعة كم يف احلديث ،قال ☺« :إِن الرجل لِيكون له
استقامة
عىل
ِعنْد اَّلل ِ ا ْملن ِْزلة ،فم يبلغها بِعم ٍل فم يزال اَّلل يبتلِ ِ
يه بِم يكْره ،حتى يبلغه إِياها» .رواه أبو يعىل
ْ
ْ
( ،)5906واحلاكم ( )4721وغيها ،وصححه األلباين.

وع ْن أ ِيب هر ْيرة ◙ ،قال :قال رسول اهللِ ☺« :ما يزال البالء بِامل ْؤ ِم ِن وامل ْؤ ِمن ِة ِيف
ن ْف ِس ِه ،وول ِد ِه ،ومال ِ ِه ،حتى ي ْلقى اَّلل وما عل ْي ِه خطِيئة» .احلديث يف «صحيح اجلامع» (.)6146
ويف حديث اب ِن مسع ٍ
ود ◙ قال :أت ْيت النبِي ☺ ِيف مر ِض ِه ،وهو يوعك و ْعكا
ْ
ْ
ش ِديدا ،وق ْلت :إِنك لتوعك و ْعكا ش ِديدا  -يعني :املرض من الصداع ،من احلمى ،كان يقع
عىل النبي ☺ كم يقع عىل رجلني من أمته ☻ ،ومن صحابته  -ق ْلت :إِن ذاك بِأن
ات ورق
لك أ ْجر ْي ِن؟ قال« :أج ْل ،ما ِم ْن م ْسلِ ٍم ي ِصيبه أذى إِال حات اَّلل عنْه خطاياه ،كم َت ُّ
الشج ِر» أخرجه البخاري ( ،)6512ومسلم ( .)7624فمرض األبدان للمسلم واملؤمن كفارة
للخطايا والسيئات.
بينم مرض القلوب من الغفلة ،والقسوة ،والنفاق ،وغي ذلك يفتك باإلنسان دنيا
وأخرى .فاحتاج اإلنسان إىل وجود الطبيب املداوي املعالج ،ومن رمحة اهلل  أنه يرس لنا
دواء  -كم يقال يف متناول اجلميع  -السيم من أراد اهلداية وسار بطريقها وهذا الدواء هو
املقصود بقول اهلل ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﴾ [اإلرساء] ،ويف اآلية األخرى﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺ
ﭻ﴾ [التوبة ،]476-471:ما هو كاملرض الذي قد حيتاج إىل قسطرة؛ بل مرض النفاق،
ومرض العقائد الباطلة﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ﴾ [التوبة] ،وقال اهلل ﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾ [البقرة] ،وقال اهلل ﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾

[األنعام ،]81:سواء كان القرآن أو اللوح املحفوظ ،ما فرط اهلل  يف الكتاب من يشء ،وقال
اهلل ﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾
[النحل] ،وقال اهلل ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾ [املائدة ،]8:وجاء من حديث ع ْم ِرو ْب ِن
أ ْخطب ◙ يف «صحيح مسلم» (« :)7107صىل بِنا رسول اهللِ ☺ ا ْلف ْجر ،وص ِعد ا ْملِنَْب
ت ال ُّظهر ،فنزل فصىل ،ثم ص ِعد ا ْملِنَْب ،فخطبنا حتى حرض ِ
فخطبنا حتى حرض ِ
ت ا ْلع ْص ،ثم
ْ
نزل فصىل ،ثم ص ِعد ا ْملِنَْب ،فخطبنا حتى غرب ِ
ت الش ْمس ،فأ ْخَبنا بِم كان وبِم هو ك ِائن»
فأ ْعلمنا أ ْحفظنا .خيَبهم بم حيتاجونه يف أمور دينهم ودنياهم.

ويف حديث أ ِيب هر ْيرة ◙ عند أيب داود (« :)1إِنم أنا لك ْم بِمن ِْزل ِة ا ْلوال ِ ِد ،أعلمك ْم ف ِإذا
ِ
ِ
ِ
ب بِي ِمين ِ ِه ،وكان ي ْأمر بِثالث ِة
أتى أحدكم ا ْلغائط فال ي ْست ْقبِ ِل ا ْلق ْبلة ،وال ي ْستدْ بِ ْرها وال ي ْستط ْ
ار ،وينْهى ع ِن الرو ِ
أ ْحج ٍ
ث والرم ِة».
ْ
يعلمه ولده كيف حيبو ،وكيف يتناول؛ ألنه خيرج جاهال من بطن أمه ،يعلمه كيف
جيلس ،وبعد أيام كيف يميش ثم يعلمه الكتابة ،ويعلمه ما حيتاجه يف أمور دنياه واملهتم منهم
بالدين يعلمه أيضا أمور دينه فالنبي ☺ يقول« :إِنم أنا لك ْم بِمن ِْزل ِة ا ْلوال ِ ِد ،أعلمك ْم» ،ومن هذه
األحاديث أقول لكم أن النبي ☺ ما ترك شيئا نحتاجه إال وآتانا علم منه حتى قال رجل من
ِ ِ
ِ
يش ٍء حتى
املرشكني لسلمن الفارس ◙ كم يف مسلم ( :)757قدْ علمك ْم نبِ ُّيك ْم ☺ كل ْ
اْلراءة قال :فقال :أج ْل «لقدْ َنانا أ ْن نست ْقبِل ا ْل ِقبلة لِغائِ ٍ
ِْ
ط ،أ ْو ب ْو ٍل ،أ ْو أ ْن ن ْستن ِْجي بِا ْلي ِم ِ
ني ،أ ْو
ْ
ْ
أ ْن ن ْستن ِْجي بِأقل ِم ْن ثالث ِة أ ْحج ٍ
ار ،أ ْو أ ْن ن ْستن ِْجي بِر ِجي ٍع أ ْو بِع ْظ ٍم».

قوله( :أج ْل)؛ ألن املسلم يرى هذا أمر طيب ،الكتاب والسنة فيهم بيان للناس ،فيهم
اهلداية ،فيهم اْلي العظيم ،قال( :أج ْل ،لقدْ َنانا أ ْن نست ْقبِل ا ْل ِقبلة لِغائِ ٍ
ط ،أ ْو ب ْو ٍل) هذا حكم،
ْ
ْ
(أ ْو أ ْن ن ْستن ِْجي بِأقل ِم ْن ثالث ِة أ ْحج ٍ
ار ،أ ْو أ ْن ن ْستن ِْجي بِر ِجي ٍع أ ْو بِع ْظ ٍم) ،الرجيع :هو ما يكون
من أذى اإلنسان أو أذى احليوان ال جيوز االستنجاء به ،وهكذا العظم بينه بأنه طعام إخوانكم
من اجلن كم يف حديث ابن مسعود ◙ ،وإن كان بعضهم قد أعله ألنه من مراسيل الشعبي.
وأيضا يف أثر أ ِيب ذر - ◙ ،وإن كان فيه كالم  -قال« :لقدْ تركنا رسول اَّلل ِ ☺ وما
طائِر ِيف السم ِء يقلب جناحي ِه إِال وقدْ أوجدْ نا فِ ِ
يه ِع ْلم»(.)4
ْ
ْ
ومن هذا الباب باب النكاح ،فهو باب عظيم من أبواب الدين له أحكامه وآدابه
وواجباته ورشوطه وله مستحباته ،والناس حيتاجون إليه مجيعا إال القليل الذي قد يصاب
بمرض أو علة أو عاهة متنعه منه؛ وإال فإن الرجال حيتاجون إىل النكاح والنساء َتتاج إليه ،وقد
قال اهلل ﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ [الروم] .يعني من أعظم آيات اهلل البينات
الواضحات أن خلق للرجل من جنسه زوجة ،وخلق للمرأة من جنسها زوجا ،وقد تكون هذه
االمرأ ة يف املرشق وهذا الرجل باملغرب فإذا ما ع ِقد بينهم وإذا باملودة والرمحة واأللفة تنزل يف
القلوب ،من الذي سخر هذا؟ هو اهلل وألف بني قلوهبم؛ هو اهلل الذي بيده تصيف األمور،
والقلوب بني إصبعني من أصابعه يقلبها كيف يشاء(.)7
( )4أخرجه البزار (.)8102

( )7أخرجه أمحد ( )47492ع ْن أن ٍ
س ر ِِض اَّلل عنْه ،والرتمذي (.)7419

واجلاهل بأحكام النساء قد يقع يف خمالفة الكتاب والسنة فيرض نفسه ويرض غيه ،وأذكر
لكم حديثا واحدا تعلمون به املقصود وهو ما أخرجه البخاري ( )6472من حديث ع ِائشة
ي ◙ ،أن ع ِائشة ،زوج النبِي ☺ أ ْخَبتْه :أن النكاح ِيف اجل ِ
الزب ْ ِ
اهلِي ِة
▲ ،فع ْن ع ْروة ْبن ُّ
ْ
كان عىل أربع ِة أنْح ٍ
اء  -أي أربعة أنواع ،يتعاطونه الرجال والنساء من غي حرج؛ ألَنم ال
ْ
يعرفون من دين اهلل يشء بسبب جهلهم وبسبب كفرهم  -فقالت ▲ :فنِكاح ِمنْها نِكاح
الن ِ
اس الي ْوم :خيْطب الرجل إِىل الرج ِل ولِيته أ ِو ْابنته ،في ْص ِدقها ثم ين ِْكحها ،ونِكاح آخر :كان
ِ
ِ
ِ
ِِ
ٍ
ِ
است ْب ِض ِعي ِمنْه ،وي ْعت ِزهلا ز ْوجها
الرجل يقول ال ْمرأ ته إِذا طهر ْت م ْن ط ْمثها :أ ْرس ِِل إِىل فالن ف ْ
وال يم ُّسها أبدا ،حتى يتبني محْلها ِم ْن ذلِك الرج ِل ال ِذي ت ْست ْب ِضع ِمنْه ،ف ِإذا تبني محْلها أصاهبا
ز ْوجها إِذا أحب ،وإِنم ي ْفعل ذلِك ر ْغبة ِيف نجاب ِة الول ِد ،فكان هذا النكاح نِكاح ِاال ْستِ ْبضا ِع.
ِ
جيت ِمع الر ْهط ما دون العرش ِة ،فيدْ خلون عىل امل ْرأ ِة ،ك ُّله ْم ي ِصيبها ،ف ِإذا محل ْت
ونكاح آخرْ :
ووضع ْت ،ومر عل ْيها لي ٍ
ال ب ْعد أ ْن تضع محْلها ،أ ْرسل ْت إِل ْي ِه ْم ،فل ْم ي ْستطِ ْع رجل ِمنْه ْم أ ْن

ِ
جيت ِمعوا ِعنْدها ،تقول هل ْم :قدْ عر ْفتم ال ِذي كان ِم ْن أ ْم ِرك ْم وقدْ ولدْ ت ،فهو ْابنك
ي ْمتنع ،حتى ْ
اس ِم ِه في ْلحق بِ ِه ولدها ،ال ي ْستطِيع أ ْن ي ْمتنِع بِ ِه الرجل ،ونِكاح
يا فالن ،تسمي م ْن أحب ْت بِ ْ
جيت ِمع الناس الكثِي ،فيدْ خلون عىل امل ْرأ ِة ،ال متْتنِع ِِم ْن جاءها ،وهن البغايا ،كن ين ِْص ْبن
الرابِ ِعْ :
اهبن راي ٍ
عىل أبْو ِ ِ
ات تكون علم ،فم ْن أرادهن دخل عل ْي ِهن ،ف ِإذا محل ْت إِ ْحداهن ووضع ْت محْلها
ِ
مجعوا هلا ،ودع ْوا هلم القافة ،ثم أ ْلحقوا ولدها بِال ِذي ير ْون ،فا ْلتاط بِ ِه ،ود ِعي ْابنه ،ال ي ْمتنِع ِم ْن
ذلِك «فلم ب ِعث حممد ☺ بِاحلق ،هدم نِكاح اجل ِ
اهلِي ِة كله إِال نِكاح الن ِ
اس الي ْوم» .شاهدنا من
هذا احلديث أن الناس بسبب اجلهل قد يتعاطون أمور خمالفة للكتاب والسنة.

ومن أحكام هذه الشعية العظيمة اجلليلة التي حذر النبي ☺ من تركها  -أي :ملن
تركها تدينا  -فقد جاء من حديث ٍ
أنس ◙ عند أمحد ( ،)48681والبخاري ( ،)6958ومسلم
ط إِىل بي ِ
( ،)4194قال :جاء ثالثة ر ْه ٍ
وت أ ْزو ِ
اج النبِي ☺ ،ي ْسألون ع ْن ِعباد ِة النبِي ☺ ،فلم
أ ْخ َِبوا كأَن ْم تقا ُّلوها ،فقالوا  :وأيْن ن ْحن ِمن النبِي ☺؟ قدْ غ ِفر له ما تقدم ِم ْن ذنْبِ ِه وما تأخر،
قال أحده ْم :أما أنا ف ِإين أصِل الل ْيل أبدا ،وقال آخر :أنا أصوم الد ْهر وال أ ْفطِر ،وقال آخر :أنا
أ ْعت ِزل النساء فال أتزوج أبدا ،فجاء رسول اَّللِ ☺ إِل ْي ِه ْم ،فقال« :أنْتم ال ِذين ق ْلت ْم كذا وكذا،
أما واَّلل ِ إِين أل ْخشاك ْم َِّلل ِ وأتْقاك ْم له ،ل ِكني أصوم وأ ْفطِر ،وأصِل وأ ْرقد ،وأتزوج النساء ،فم ْن
ر ِغب ع ْن سنتِي فل ْيس ِمني».

اس ¶ يف البخاري ( )6950عن س ِع ِ
يد ْب ِن جب ْ ٍ
بل وقد جاء يف حديث ا ْب ِن عب ٍ
ي ،قال:
ْ
قال ِِل ْابن عب ٍ
اس ¶ :ه ْل تزو ْجت؟ ق ْلت :ال ،قال« :فتزو ْج ف ِإن خ ْي ه ِذ ِه األم ِة أكْثرها
ِ
نساء» ،وفعال فقد مات النبي ☺ عىل تسع نسوة رضوان اهلل عليهن يقسم هلن( ،)4وقال ☺
كم يف حديث أن ٍ
ت قرة ع ْينِي ِيف الصال ِة»
س ◙« :حبب إِِل ِمن الدُّ نْيا النساء ،والطيب ،وج ِعل ْ
أخرجه أمحد (.)41982
وجاء بعض الصحابة يستأذنونه يف اْلصاء ،واْلصاء :هو نوع من العالجات يذهب
الشهوة ،يطبقه الناس يف احليوانات ،كالثيان ،والكباش ،وغي ذلك من احليوانات؛ حتى تقل
شهوهتا وتكون كم يريدوَنا به ،فقال ع ْبد اَّللِ ◙ :كنا ن ْغزو مع رس ِ
ول اَّللِ ☺ ،ول ْيس لنا
يشء ،فق ْلنا :أال ن ْست ْخ ِص؟« ،فنهانا ع ْن ذلِك ،ثم رخص لنا أ ْن نن ِْكح امل ْرأ ة بِالث ْو ِ
ب ،ثم قرأ
ْ
( )4أخرجه البخاري ( ،)6952ومسلم ( ،)4156ع ِن ا ْب ِن عب ٍ
اس ◙.

عل ْينا﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ﴾ [املائدة »]12:أخرجه البخاري ( ،)6926ومسلم (.)4191
وع ْن أ ِيب هر ْيرة ◙ ،قال :ق ْلت :يا رسول اَّللِ إِين رجل شاب ،وأنا أخاف عىل ن ْف ِِس
العنت ،وال أ ِجد ما أتزوج بِ ِه النساء ،فسكت عني ،ثم ق ْلتِ :م ْثل ذلِك ،فسكت عني ،ثم ق ْلت:
ِم ْثل ذلِك ،فسكت عني ،ثم ق ْلت ِم ْثل ذلِك ،فقال النبِ ُّي ☺« :يا أبا هر ْيرة جف القلم بِم أنْت
اخت ِ
ال ٍق ف ْ
ص عىل ذلِك أ ْو ذ ْر» .أخرجه البخاري (.)6925
فلم اشتدت عليهم العزبة وكان ذلك أول اإلسالم ِ
أذن هلم رسول اهلل ☺ يف املتعة ثم
حرمها يوم خيَب إىل األبد ،وكرر َتريمها يوم الفتح إىل األبد ،وإنم يستبيحها يف هذا الزمان
الشيعة الرافضة.
وقال

☻

كم يف حديث اب ِن مسع ٍ
ود ◙« :يا م ْعرش الشب ِ
اب» ،مع أن
ْ
ْ

اْلطاب يدخل فيه غي الشباب؛ لكن الشباب أشد الناس ميوال هلذا األمر« ،يا م ْعرش الشب ِ
اب،
استطاع ِمنْكم ا ْلباءة ف ْليتزو ْج.)4(»...
م ِن ْ
ملاذا ؟ ما املقصود الرشعي من الزواج ؟
انظروا إىل املقصود اإليمين ،حتى تعلموا أن هذا الدين دين شامل كامل ،قال« :ف ِإنه
أغ ُّض ل ِ ْلب ِ
ص» :ألن بعضهم قد يطلق بصه بسبب شهوته يف غي مرضاة اهلل « ،وأ ْحصن
ل ِ ْلف ْرجِ » :حتى ال يقع فيم حرم اهلل ،واهلل  يقول﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
( )4أخرجه البخاري ( ،)6955،6956ومسلم (.)4199

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾ [املؤمنون،]2-6:
من الزنا أو اللواط أو العادة الرسية أو غي ذلك من احلرام﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾
ٍ
معتد حلدود اهلل  ﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾ [البقرة]،
[املؤمنون]،
فالرسول ☺ ،يقول« :ف ِإنه أغ ُّض ل ِ ْلب ِ
ص ،وأ ْحصن ل ِ ْلف ْرجِ  ،وم ْن مل ْ ي ْستطِ ْع» ،ما هو العالج؟
«فعل ْي ِه بِالص ْو ِم ،ف ِإنه له ِوجاء» ويكسب أمران :األمر األول :يتقرب إىل اهلل بالصوم ويؤجر،
واألمر الثاين :يكون له وجاء ويزهد من احلرام يف هذا الباب.
وجاء ع ْن ع ْلقمة ،قال :كنْت أ ْم ِيش مع ع ْب ِد اهللِ بِ ِمنى ،فل ِقيه ع ْثمن ،فقام معه حيدثه ،فقال
له ع ْثمن :يا أبا ع ْب ِد الر ْمح ِن ،أال نزوجك ج ِ
ارية شابة ،لعلها تذكرك ب ْعض ما مَض ِم ْن زمانِك،
قال :فقال ع ْبد اهللِ :ل ِئ ْن ق ْلت ذاك ،لقدْ قال لنا رسول اهللِ ☺« :يا م ْعرش الشب ِ
استطاع
اب ،م ِن ْ
ِمنْكم ا ْلباءة ف ْليتزو ْج ،ف ِإنه أغ ُّض ل ِ ْلب ِ
ص ،وأ ْحصن ل ِ ْلف ْرجِ  ،وم ْن مل ْ ي ْستطِ ْع فعل ْي ِه بِالص ْو ِم ،ف ِإنه له
ِوجاء» ،أخرجه مسلم (.)4199
وهلذا رشع اهلل التعدد يف الزواج بأربع ،واهلل  يقول﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﴾ [النساء .]8:ملاذا؟ ألن الرجل قد يتزوج األوىل أو
الثانية أو الثالثة ويبقى لديه ما حيتاج معه إىل أن يزيد؛ فحتى حيصن فرجه ويغض بصه رشع له
وأباح له الزواج بأربع ،والذي خياف أن ال يعدل يتزوج بواحدة.
فالزواج شعية عظيمة من شعائر اإلسالم ،من احتسب أ ِجر.

يل اهلل ِ
ويف حديث أ ِيب هر ْيرة ◙ ،قال :قال رسول اهللِ ☺ِ « :دينار أنْف ْقته ِيف سبِ ِ
و ِدينار أنْف ْقته ِيف رقب ٍة ،و ِدينار تصد ْقت بِ ِه عىل ِم ْس ِك ٍ
ني ،و ِدينار أنْف ْقته عىل أ ْهلِك ،أ ْعظمها أ ْجرا
ال ِذي أنْف ْقته عىل أ ْهلِك» أخرجه مسلم (.)006
تؤجر عىل اإلنفاق عليها ،وتؤجر عىل إعفافك ،فعن أ ِيب ذر ِ
الغف ِ
اري ◙ ،أن ناسا ِم ْن
ْ
ور بِ ْاألج ِ
اب النبِي ☺ قالوا لِلنبِي ☺ :يا رسول اهللِ ،ذهب أ ْهل الدُّ ث ِ
أ ْصح ِ
ور ،يص ُّلون كم

نصِل ،ويصومون كم نصوم ،ويتصدقون بِفض ِ
ول أ ْمو ِاهل ِ ْم ،قال« :أوليْس قدْ جعل اهلل لك ْم ما
تصدقون؟ إِن بِكل ت ْسبِيح ٍة صدقة ،وكل تكْبِي ٍة صدقة ،وكل َتْ ِميد ٍة صدقة ،وكل هتْلِيل ٍة صدقة،
وأمر بِا ْملعر ِ
وف صدقة ،وَنْي ع ْن منْك ٍر صدقة ،و ِيف ب ْض ِع أح ِدك ْم صدقة» ،قالوا  :يا رسول اهللِ،
ْ
ْ
أي ِأِت أحدنا ش ْهوته ويكون له ِفيها أ ْجر؟ قال« :أرأيْت ْم ل ْو وضعها ِيف حرا ٍم أكان عل ْي ِه فِيها ِو ْزر؟
فكذلِك إِذا وضعها ِيف ْ
احلال ِل كان له أ ْجر» ،رواه مسلم (.)4995
إن الذي يزين أو يلوط أو يستخدم العادة الرسية أو غي ذلك من املحرمات فإنه يأثم،
قال« :كذلك لو وضعها يف حالل كان له أجر».

والكالم يطول يف ذكر أدلة مرشوعية النكاح ،ويف ذكر أحكامه؛ لكن ندخل يف موضوعنا
فمن هذه اآلداب:
 أن اإلنسان خيتار املرأة الدينة الصينة قبل أن يتزوج.
ِ
فإن النبي ☺ يقول كم يف حديث أ ِيب هر ْيرة ◙« :تنْكح ا ْمل ْرأ ة ِأل ْرب ٍع :مل ِاهلا ،و ِحلسبِها،
و ِجلم ِهلا ،ول ِ ِدينِها ،فا ْظفر بِذ ِ
ات الد ِ
ين ت ِرب ْت يداك» أخرجه البخاري ( ،)6909مسلم (.)4155
ْ

اظفر بذات الدين؛ ألن املرأة الدينة َتفظك يف نفسها ،وَتفظك يف بيتك ،وهلذا جاء يف
ال نت ِ
امل ِ
حديث ث ْوبان ◙ ،قال :ملا نزل ِيف ا ْل ِفض ِة والذه ِ
ب ما نزل قالوا  :فأي ْ
خذ؟ قال
ي ِه فأدرك النبِي ☺ وأنا ِيف أث ِر ِه فقال :يا رسول اَّلل ِ
ِ
ِ
عمر :فأنا أ ْعلم لك ْم ذلك فأ ْوضع عىل بع ِ ْ
خذ؟ فقال« :لِيت ِ
ال نت ِ
امل ِ
أي ْ
خ ْذ أحدك ْم ق ْلبا شاكِرا  ،ولِسانا ذاكِرا  ،وز ْوجة م ْؤ ِمنة ت ِعني أحدك ْم
عىل أ ْم ِر ْاآل ِخر ِة» ،رواه الرتمذي (  ) 8901وحسنه ،ويف آخره« :وت ِعينه عىل إِيمنِ ِه» ،تعينه عىل
طاعة اهلل .
والنبي ☺ أخَب عن األسباب التي تدعوا الشباب إىل اختيار النساء .فبعض الشباب
خيتار املرأة الغنية حيب أن يكون غنيا ،وبعض الشباب ما حيب هذا يريد امرأة مجيلة ،وبعض
الناس ينظر إىل احلسب يريد امرأة ذات حسب ،وبعض الناس تعلقه بالدين ينظر إىل الدين فإن
مجعت مع دينها مجاال محد اهلل ،وإن مل جتمع مع دينها مجاال محد اهلل عىل ما أوتيت من الدين،
واإليمن ،والصالح ،فهذا من أول األمور التي ينبغي للرجل الذي يعزم عىل الزواج أن يتخَب
عن حال املرأة التي يريد أن يقدم عليها.
أما إذا كانت املرأة ما عندها عفة أو حجاب أو احتشام أو استقامة هذه قد تؤدي إىل
انحرافك وإىل زيغك ،بينم املرأة املستقيمة إذا كان عندك تقصي جرتك إىل الطاعة ،ويدل عىل
ذلك ما جاء ع ْن أن ٍ
س ◙ ،قال :خطب أبو ط ْلحة أم سل ْي ٍم ،فقال ْت :واَّللِ ما ِم ْثلك يا أبا
ط ْلحة يرد ،ول ِكنك رجل ك ِ
افر ،وأنا ْامرأ ة م ْسلمة ،وال حيِ ُّل ِِل أ ْن أتزوجك ،ف ِإ ْن ت ْسل ْم فذاك
ُّ
م ْه ِري ،وما أ ْسألك غ ْيه ،فأ ْسلم فكان ذلِك م ْهرها ،قال ثابِت :فم س ِم ْعت بِا ْمرأ ٍة ق ُّط كان ْت
أكْرم م ْهرا ِم ْن أم سل ْي ٍم ْ ِ
اإل ْسالم فدخل ِهبا فولد ْت له .احلديث يف «الصحيح املسند».

املرأة َترص عىل الزوج الصالح والرجل حيرص عىل املرأة الصاحلة.
بينم إذا كانت بعكس ذلك ،فقد جاء عن عمران بن حطان أنه كان رجال من الصاحلني
ثم تزوج ابنة عم له ،وكانت خارجية ،وتعرفون اْلوا رج مثل أصحاب تنظيم القاعدة ،مثل
أصحاب مجاعة اجلهاد ،أصحاب التفجيات ،أصحاب االغتياالت ،فكانت ترى هذا الرأي
فتزوجها من أجل أن يدعوها إىل السنة فم هي إال أيام إال وجرته إىل البدعة فجعل يقول يف
قاتل عِل بن أيب طالب ◙:
ِ
ان ت ِق ا ااي م ا ااا أراد ِهب ا ااا
ًب ا ااة م ا ا ْ
ي ا ااا ْ

♣♣♣

إين أل ْذكا ا ا ا ا ا ا ا ا اره ي ْوم ا اا فأ ْحس ا ا ا ا ا ا ابه

♣♣♣

أ ْك ا ِار ْم بِق ا ْاو ٍم بط ااون الط ا ْ ِ
اي أ ْق ااَبه ْم

♣♣♣

إال لِي ْبلغ ِم ْن ِذي الع ْر ِ
ش ِر ْضوانا
أ ْوَف ِ
الَبي ا ا ا ا ا ِاة ِعنْا ا ا ا ااد اهلل ِميزا ن ا ا ا ا ااا
ملْ خيْلِط ا ااوا ِدي ا اانه ْم بغي ا اا وع ا اادْ وانا

هذا املدح ملن؟ لقاتل عِل بن أيب طالب ◙ ،أيش السبب؟
السبب :ألن الرجل تزوج امرأة مبتدعة فجرته إىل البدعة وجرته إىل الرش.
 األمر الثاين بعد اختيار املرأة ،يرشع للرجل أن ينظر إليها ،ملا صح عن النبي ☺ كم
يف حديث أ ِيب هر ْيرة ◙ ،وغيه ،قال :كنْت ِعنْد النبِي ☺ ،فأتاه رجل فأ ْخَبه أنه تزوج
ِ
ا ْمرأ ة ِمن ْاألنْص ِ
ب فانْظ ْر
ار ،فقال له رسول اهلل ☺« :أنظ ْرت إِل ْيها؟» ،قال :ال ،قال« :فا ْذه ْ
ني ْاألنْص ِ
إِل ْيها ،ف ِإن ِيف أ ْع ِ
ار ش ْيئا» ،أخرجه مسلم (.)4171

وهكذا ملا جاءت تلك املرأة إىل النبي ☺ كم يف «الصحيحني» من حديث س ْه ِل ْب ِن
سع ٍد الس ِ
اع ِدي ◙... ،قال ْت :يا رسول اَّللِِ ،ج ْئت أهب لك ن ْف ِِس ،قال :فنظر إِل ْيها رسول
ْ

اَّللِ ☺ فصعد النظر ِفيها وصوبه ،ثم ط ْأطأ رسول اَّللِ ☺ ر ْأسه ،فلم رأ ِ
ت امل ْرأ ة أنه مل ي ْق ِ
ض
ْ
ِفيها ش ْيئا جلس ْت ،فقام رجل ِم ْن أ ْصحابِ ِه ،فقال :يا رسول اَّللِ ،إِ ْن ملْ يك ْن لك ِهبا حاجة
ِ
ِ
فزوجنِيها ،فقال« :وه ْل ِعنْدك ِمن ٍ
ب إِىل أ ْهلِك
يشء؟» قال :ال واَّلل يا رسول اَّلل ،فقال« :ا ْذه ْ
ْ
ْ ْ
فانْظ ْر ه ْل ِ
جتد ش ْيئا» ،فذهب ثم رجع ،فقال :ال واَّللِ ما وجدْ ت ش ْيئا ،فقال رسول اَّللِ ☺:
يد» ،فذهب ثم رجع ،فقال :ال واَّللِ يا رسول اَّللِ وال خامتا ِمن ح ِد ٍ
«انْظر ولو خامتا ِمن ح ِد ٍ
يد،
ْ
ْ
ْ ْ
ول ِك ْن هذا إِز ِاري  -قال س ْهل :ما له ِرداء  -فلها نِ ْصفه ،فقال رسول اَّللِ ☺« :ما ت ْصنع
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
يشء» ،فجلس الرجل حتى
يشء ،وإ ْن لبِستْه مل ْ يك ْن عليْك منْه ْ
بِإزارك إ ْن لبِ ْسته مل ْ يك ْن عل ْيها منْه ْ
إِذا طال َمْلِسه قام ،فرآه رسول اَّللِ ☺ موليا ،فأمر بِ ِه فد ِعي ،فلم جاء قال« :ماذا معك ِمن

القر ِ
آن» .قال :م ِعي سورة كذا وسورة كذا ،عددها ،فقال« :ت ْقرؤهن ع ْن ظ ْه ِر ق ْلبِك» قال :نع ْم،
ْ
ٍ
قال« :ا ْذهب فقدْ ملكْتكها بِم معك ِمن القر ِ
رواية« :انْطلِ ْق فقدْ زو ْجتكها فعل ْمها ِمن
آن»( .)4ويف
ْ
ْ
ا ْلقر ِ
آن».
ْ
الشاهد أن النبي ☺ نظر إليها ،وأَنا عرضت نفسها له ،وجيوز للمرأة أن هتب نفسها
للنبي ☺ خاصة أما لغي النبي ☺ فال جيوز ،ومازال املسلمون يف كثي من األحيان عىل هذه
السنة وعىل هذه الشعية يف النظر إىل املخطوبة؛ إال أنه يف بعض املناطق ال يعملون هبذا
ويعتَبونه عيبا وعارا ،وربم خترج يف البدو ،والقرى ،واملدن ،ووجهها مكشوف ،فإذا أراد اهلل
أن خيطبها الرجل وينظر إليها قالوا  :ال ،يا سبحان اهلل ،مل تؤدب ابنتك ،ومل تؤدب أختك ،ومل

( )4أخرجه البخاري ( ،)6912ومسلم (.)4176

تؤدب من يستحق التأديب ،ثم يف أمر مباح ،وأمر مرشوع تتحرج ،فاحلرج ال يقع يف الكتاب
والسنة وإنم يقع يف من خالف الكتاب والسنة.
 ثم إذا نظر إىل وجهها وما يدعوه إىل نكاحها بعد ذلك يبدؤون يف ما بعد ،إما أريدها،
أو ال أريدها ،أما ما يفعله بعض الناس بكشف شعرها ورفع ثوهبا عن ساقها وغي ذلك فهذا
ليس بمرشوع ،وإنم املرشوع أن ينظر إىل ما يدعوه إىل نكاحها إىل وجهها ،وال بأس إذا نظر إىل
كفيها من أجل يعرف ما يدعوه إىل نكاحها يف هذا الباب.
 بعد ذلك يأِت وليها للعقد هبا وقبل ذلك جيب أن تستأذن إذا كانت بكرا وتستأمر،
وإذَنا صمتها وهذا من رمحة اهلل ألن األبكار تستحي أن تتكلم ،تستحي وربم يضيع حقها يف
طلب النكاح فبني النبي ☺ أن سكوهتا إذَنا ،فإذا سكتت كانت مقرة ألبيها ،وإذا قالت :ال ما
أريده ال جيوز له أن جيَبها ،وهكذا الثيب تستأمر وتستأذن؛ لكن الثيب ِ
تصح ألَنا قد
تزوجت من قبل وأصبحت ال تتحرج من بعض الكالم ،تقول :نعم أريده ،فإذا زوجها ومل
يستأذَنا ختي فإن أجازت الزواج صح عقده ،وإن رفضت الزواج بطل عقده؛ ألن النبي ☺

حكم يف تلك املرأة التي جاء ْت إِلي ِه ،فقال ْت :يا رسول اَّللِ ،إِن أ ِيب زوجنِي ابن أ ِخ ِ
يه ي ْرفع ِيب
ْ
خ ِسيسته «فجعل ْاأل ْمر إِل ْيها» قال ْت :ف ِإين قدْ أج ْزت ما صنع أ ِيب ،ول ِك ْن أر ْدت أ ْن ت ْعلم النساء
أ ْن ليس ل ِ ْْلب ِ
اء ِ
ِ
ْ
يشء .أخرجه أمحد ( ،)7691ع ْن ع ِائشة ▲.
ر
م
األ
ن
م
ْ
ْ
ْ
ويف هذا بيان أنه ال جيوز للمرأة أن تعقد لنفسها أو هتب نفسها كم هو معروف به يف
بعض الدول اإلسالمية ،فهذا مذهب باطل خمالف حلديث النبي ☺« :ال نِكاح إِال بِو ِِل،
وش ِ
اهد ْي عدْ ٍل» .أخرجه البيهقي يف «الكَبى» ( )48240ع ْن ع ِائشة ▲.

«وش ِ
اهد ْي عدْ ٍل» بعض العلمء يقول أَنا شاذة؛ لكن الشاهد أن الشهود يضبطون املهور
ويضبطون العقود حتى إذا أنكر الزوج أو أنكر الوِل يكون الشهود يقررون احلق يف املسألة.
«ال نِكاح إِال بِو ِِل» ،فاملرأة التي تتزوج من غي وِل ،نكاحها باطل فاسد وهي كالزانية،
فإن مل يكن هلا وِل أو عضلها أبوها كم هو حال كثي من الرافضة اآلن ربم البنت تبقى مع أبيها
حتى تشيب ما يريد يزوج القبائل ،يقول :ما يصلح أن تزوج الباطنية من القبيِل إىل غي ذلك،
فعند ذلك إذا رفض أبوها انتقلت الوالية عىل من هو دونه كاألخ أو كاالبن ،فإن مل يكن هلا وِل
الس ْلطان و ِ ُِّل م ْن ال و ِِل له»( )4حاكم املسلمني وِل من ال وِل له ،فإن كانت يف بالد
باملرة «ف ُّ
الكفار كم هو احلال يف بريطانيا ،يف أمريكا ،تأتينا اتصاالت كثية هبذا األمر ،فلها أن توكل
رجال من صاحلي املسلمني أن يعقد هلا ،لكن هناك خطأ يرتكبه األولياء يف هذه احلالة ،وهي
أن يقول :أنه صار حمرما هلا فيختِل هبا وربم سافر هبا ونظر إليها وهذا ال جيوز وإنم هو وليها.
 فإذا ما عقد أبوها هبا وصارت بعصمة الرجل أو عقد هبا احلاكم عىل ما تقدم بيانه
فيرشع إعالن النكاح ،فرق بني زواج اْلنى :الذي هو الزنا ،وبني النكاح الرشعي :وهو إعالن
النكاح .وهلذا رشع النبي ☺ الرضب بالدف ،الرضب بالدف للنساء ،الدف للنساء وليس
للرجال ،وال جيوز للرجال أن تستخدم الطاسة أو كذلك غي ذلك من آالت اللهو والطرب،
وإنم الدف حتى يعلم الناس أن هناك عرس.
والنبي ☺ قد رخص أيضا يف عمل يشء ِما يف األعراس ِما تفرح به النساء ،فإن نساء
األنصار يعجبهن اللهو ويكون هذا اللهو بعيدا عن املنكرات عىل ما يأِت بيانه.
( )4أخرجه أمحد ( )71796ع ْن عائِشة ▲.

 ثم بعد ذلك يستحب أن هتدى املرأة إىل زوجها  -عندنا يسمى هدو يف اليمن  -وهو
ما يفعله النساء حني خترج الزوجة من بيت أبيها إىل بيت زوجها تصحبها عدة نسوة من أمها أو
أختها وجارهتا وغي ذلك ،وربم تلقتها من أقارب الزوج فيدخلنها وال بأس أن يدعني هلا
الت« :تزوجنِي النبِ ُّي ☺ ،فأتتْنِي أمي فأ ْدخلتْنِي
بالَبكة وغي ذلك كم صح أن ع ِائشة ▲ ق ْ
ار ِيف البي ِ
الدار ،ف ِإذا ن ِ ْسوة ِمن األنْص ِ
ي والَبك ِة ،وعىل خ ْ ِ
ت ،فق ْلن :عىل اْل ْ ِ
ي طائِ ٍر» .أخرجه
ْ
البخاري (.)6459
 وقبل ذلك أيضا هو هناك حكم وهو عند العقد ،إذا عقد للرجل يستحب أن يعطى
احل ْمد َِّللِ ،ن ْحمده ،ون ْست ِعينه ،ون ْست ْغ ِفره ،ونعوذ بِاَّللِ ِم ْن رش ِ
قبل العقد بخطبة احلاجةْ :
ور
ات أ ْعملِنا ،من َي ِد ِه اَّلل فال م ِضل له ،ومن ي ْضلِ ْل فال ه ِ
أنْف ِسنا ،و ِمن سيئ ِ
ادي له ،وأ ْشهد أ ْن ال
ْ
ْ
ْ ْ
ث آي ٍ
رشيك له ،وأ ْشهد أن حممدا عبده ورسوله ،ثم ت ِصل خ ْطبتك بِثال ِ
إِهل إِال اَّلل و ْحده ال ِ
ات
ْ
ِم ْن كِت ِ
اب اَّللِ﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾ [آل عمران]،
﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [النساء]﴿ ،ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ﴾ [األحزاب] ،أما بعد(.)4
 ثم بعد يرشع يف مسألة العقد ،فإذا ما عقد عليها استحب أن يقال له« :بارك اَّلل لك،
ي»( .)7والنبِي ☺ قال لعب ِد الر ْمح ِن ب ِن عو ٍ
وبارك عليْك ،ومجع بيْنكم عىل خ ْ ٍ
ف ◙« :بارك
ْ
ْ
ُّ
ْ
( )4أخرجه ابن ماجه ( ،)4107عن عب ِد اَّللِ ب ِن مسع ٍ
ود ر ِِض اَّلل عنْه.
ْ ْ
ْ ْ
ِ
( )7أخرجه أمحد ( ،)1065ع ْن أ ِيب هر ْيرة رِض اَّلل عنْه.

اَّلل لك»( ،)4وأزواج النبي ☺ قلن بارك اهلل لك يا رسول اهلل كيف لقيت أهلك .فال بأس
بعد الدخول أن يقال :بارك اهلل لك كيف لقيت أهلك ،فيقول :بخي واحلمد هلل ومن هذا
الكالم ،أما ما يفعله كثي من الناس اآلن من املحدثات فال ترشع وسيأِت إن شاء اهلل ذكر
بعضها.
 بعد ذلك يستحب أن الرجل يأِت لزوجته التي هي حديثة عرس ومل يكن بينهم قبل
ذلك لقاء أن يأِت بيشء من اهلدايا كاللبن ،كم صح عن النبي ☺ أنه قدم لعائشة ▲ يشء
من اللبن ،أو يقدم هلا يشء من العصي أو يشء من اهلدايا حتى تقع األلفة ،تقع املحبة ،ويقع
التعاطف والرتاِض ،إىل غي ذلك .وقد تتحرج املرأة ابتداء من بعض األشياء ففي بعضها ،أن
عثمن بن عفان ◙ تزوج امرأة فلم دخلت عليه جعلت تنظر إىل شعر رأسه وقد شاب،
فقال :ال عليك ،ثم قال :حِل مخارك فحلته ،ثم قال :حِل رداك فحلته حتى وصل إىل
رساويلها ،فقالت :إما هذا فإليك ،)7(...شاهدنا أن هذا علم ،ذكر ،فيحتاج أن يذكر من باب
تتميم الفائدة وال َترج يف ذلك ،بعض الشباب كأنه وحش عىل فريسة ،عىل زوجته ،ال كأَنا
زوجة َتتاج إىل إكرام ،وَتتاج إىل إحسان ،وَتتاج إىل غي ذلك.
 فعند ذلك هناك أمر يرشع أيضا أن اإلنسان يسمي اهلل  عند وقاعه ،وقد بوب
البخاري رمحه اهلل (باب ما يقول إِذا أتى أ ْهله) ،واستدل بحديث ْاب ِن عب ٍ
اس ¶ ،قال :قال
اس ِم اَّلل ِ ،اللهم جن ْبنا الش ْيطان ،وجن ِ
ب
النبِ ُّي ☺« :ل ْو أن أحده ْم إِذا أراد أ ْن ي ْأ ِِت أ ْهله قال :بِ ْ

( )4أخرجه البخاري (.)6466
( )7أخرجه ابن أيب شيبة يف «تاريخ املدينة» (.)014/8

الش ْيطان ما رز ْقتنا ،ف ِإنه إِ ْن يقد ْر بيْنهم ولد ِيف ذلِك مل ْ يرضه ش ْيطان أبدا»( ،)4ويف رواية للبخاري
(« )8718مل ْ يرضه الش ْيطان ومل ْ يسل ْط عل ْي ِه» ،فهذه بعض األحكام.
وأما املنكرات احلاصلة اآلن فكثية يف هذا الباب:
 ومنه السفر باملخطوبة ،واجللوس مع املخطوبة ،والدخول عىل أم املخطوبة قبل
العقد ،ربم دخل عليها وصافحها وجالسها وآنسها وكأن األمر ال يشء فيه ،السيم ما حيصل يف
بالد مص ويف غيها من البلدان ،ربم جيعلونه سنة أو سنتني أو ثالث أو أربع من أجل ن يتعود
عليها وتتعود عليه هذا باطل وال جيوز ألنه قبل العقد هي امرأة أجنبية ال جيوز له ،إال النظر
أيضا بعد استئذان الوِل ما هو بأمره هكذا وإنم يستأذن وليها ويقول :أنا ِل رغبة يف زواج
موليتك فأذن ِل بالنظر إليها أما ما يفعله كثي من الناس تبقى خمطوبة ليدخل وخيرج ،ويذهب
ويأِت ،ودخل عىل أمها ،وربم صافح أختها ،إىل غي ذلك ،فهذا واهلل من الباطل ،والنبي ☺

ط ِمن ح ِد ٍ
خي ٍ
يد خي له ِمن أ ْن يمس امرأ ة ال ِ
يقول« :أل ْن ي ْطعن ِيف ر ْأ ِ
س أح ِدك ْم بِ ِم ْ
َت ُّل له»،
ْ
ْ
ْ
ْ
احلديث يف «صحيح اجلامع» ( ،)775ع ْن م ْع ِق ِل ْب ِن يس ٍ
ار ◙.
واهلل  يقول﴿:ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾
[النور ]84:اآلية .وهذا مل يكن بعال بعد وإنم هو خاطب ال حيل له إال تلك النظرة فقط ،هذا
األمر األول.

( )4أخرجه البخاري (.)5811

 األمر الثاين :أن بعض الناس إذا جاء للعقد ربم ال يتم العقد إال أن يربط بني يدي
الوِل ويد الذي يريد النكاح فهذه من البدع ،وكذلك املصافحة من البدع ،وإنم املرشوع ما تقدم
ذكره حديث خطبة احلاجة ،فعن اب ِن مسع ٍ
ود ◙ ،قال :علمنا رسول اَّللِ ☺ خ ْطبة
ْ
ْ ْ
احلاج ِة  -فأما خطبة الص ِ
احلاج ِة« :أ ِن ْ
الة فالتش ُّهد  -وأما خ ْطبة ْ
الصال ِة ،وخ ْطبة ْ
احل ْمد َِّلل ِ،
ور أنْف ِسنا ،و ِمن سيئ ِ
ن ْحمده ،ون ْست ِعينه ،ون ْست ْغ ِفره ،ونعوذ بِاَّلل ِ ِم ْن رش ِ
ات أ ْعملِنا ،م ْن َي ْ ِد ِه اَّلل
ْ
فال م ِضل له ،ومن ي ْضلِ ْل فال ه ِ
ادي له .»... ،فهذا هو املرشوع.
ْ
 ثم بعد ذلك يبتعد اإلنسان عن املنكرات كاألغاين ،ورفع املهور .هذا البالء العظيم
الذي حل يف بالد اليمن رفع املهور الذي أدى إىل عنوس كثي من النساء ،كثي من الشباب،
كثي من الشابات ،والنبي ☺ قد زوج سيدة نساء العاملني بدرع عِل احلطمية ،درع قديمة،
وهكذا جاء رجل إِىل النبِي ☺ ،فقال :إِين تزو ْجت ا ْمرأ ة ِمن ْاألنْص ِ
ار ،فقال له النبِ ُّي ☺« :ه ْل
نظرت إِليها؟ ف ِإن ِيف عي ِ
ون ْاألنْص ِ
ار ش ْيئا» قال :قدْ نظ ْرت إِل ْيها ،قال« :عىل ك ْم تزو ْجتها؟» قال:
ْ
ْ
اق ،فقال له النبِي ☺« :عىل أرب ِع أو ٍ
عىل أرب ِع أو ٍ
اق؟ كأنم تن ِْحتون ا ْل ِفضة ِم ْن ع ْر ِ
ض هذا ْ
اجلب ِل،
ْ
ُّ
ْ
ما ِعنْدنا ما نعطِيك ،ول ِكن عسى أ ْن نبعثك ِيف بع ٍ
ث ت ِصيب ِمنْه» ،قال :فبعث ب ْعثا إِىل بنِي ع ْب ٍ
س
ْ
ْ
ْ
ْ
بعث ذلِك الرجل ِف ِ
يه ْم .احلديث جاء ع ْن أ ِيب هر ْيرة يف مسلم (.)4171

وملا جاءت تلك املرأة عىل ما تقدم يف حديث سه ِل ب ِن سع ٍد الس ِ
اع ِدي ◙ ،وفيه... :
ْ
ْ ْ
فقام رجل ِم ْن أ ْصحابِ ِه ،فقال :يا رسول اَّللِ ،إِ ْن ملْ يك ْن لك ِهبا حاجة فزو ْجنِيها ،فقال« :وه ْل
ِ
ِ
ِعنْدك ِمن ٍ
ب إِىل أ ْهلِك فانْظ ْر ه ْل ِ
جتد ش ْيئا»،
يشء؟» قال :ال واَّلل يا رسول اَّلل ،فقال« :ا ْذه ْ
ْ ْ
فذهب ثم رجع ،فقال :ال واَّللِ ما وجدْ ت ش ْيئا ،فقال رسول اَّللِ ☺« :انْظ ْر ول ْو خامتا ِم ْن

يد» ،فذهب ثم رجع ،فقال :ال واَّللِ يا رسول اَّللِ وال خامتا ِمن ح ِد ٍ
ح ِد ٍ
يد ،ول ِك ْن هذا إِز ِاري -
ْ
قال س ْهل :ما له ِرداء  -فلها نِ ْصفه ،فقال رسول اَّللِ ☺« :ما ت ْصنع بِ ِإز ِارك إِ ْن لبِ ْسته مل ْ يك ْن
ِ
ِ
ِ
يشء» ،فجلس الرجل حتى إِذا طال َمْلِسه قام،
يشء ،وإ ْن لبِستْه مل ْ يك ْن عليْك منْه ْ
عل ْيها منْه ْ
فرآه رسول اَّللِ ☺ موليا ،فأمر بِ ِه فد ِعي ،فلم جاء قال« :ماذا معك ِمن القر ِ
آن» .قال :م ِعي
ْ
ب فقدْ
سورة كذا وسورة كذا ،عددها ،فقال« :ت ْقرؤهن ع ْن ظ ْه ِر ق ْلبِك» قال :نع ْم ،قال« :ا ْذه ْ
ٍ
رواية« :انْطلِ ْق فقدْ زوجتكها فعلمها ِمن ا ْلقر ِ
ملكْتكها بِم معك ِمن القر ِ
آن»(.)4
آن» .ويف
ْ
ْ
ْ
ْ

انظر إىل هذه الَبكة العظيمة هذا النبي الكريم يزوج صحابية جليلة عىل صحايب جليل
بم معه من القرآن يعلمها ما معه من القرآن ،هذا واهلل خي هذه هي الَبكة ونحن أهل السنة
بحاجة إىل تطبيق هذا األمر أكثر من غينا رأفة باملجتمعات ثم إحياء لسنة عظيمة قد ضاعت
بسبب هلع الناس وجشع الناس ،ثم أيضا إن قدر اهلل  بينهم بسوء ومل يرىض يطلقها،
تستطيع أن ختلعه بيرس وسهولة ،أما إن زوجتها بمليون أو مليون ونص أو اثنني مليون؛ من
أين ختلعه؟ من أين خترج هذه املظلومة التي أتاها زوجها وبعلها وًهبا كيف خترج حقه،
يقول لك :هات حقي ،ما عندك يشء ،ما تستطيع ،بينم لو أنت اختذت هلدي النبي ☺ طريقا
لك يف هذا الباب سلمت لك موليتك ،وهكذا كان األمر حسنات ،ثم أيضا يا أخي ارفق
بنسيبك ،وارفق بصهرك ،أنت ما تريد أن جتعله مديونا فقيا ؛ ربم اليوم الثاين حيتاج أن يتسلف
من صاحب البقالة قيمة الصبوح له وألبنتك ،حيتاج أن يتسلف ألنك أرهقته وكلفته ما ال
يطيق.
( )4أخرجه البخاري ( ،)6912ومسلم (.)4176

 ثم أيضا ما يفعل الناس يف كثي من األعراس يشرتون القات ،ويشرتون الدخان،
ويأتون باملغنيات ،ويأتون بالفاسقني ،وهكذا يطبلون ويزمرون ألسبوع أو ألكثر فتذهب ماليني
ف وال خمي ٍ
غي رس ٍ
كل ،وارش ْب ،والب ْس ،وتصد ْق ،يف ِ
هذا إرسافْ .
لة .اإلرسا ف ال جيوز ،قال
تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾
[األعراف] ،ال ترسفوا إنه ال حيب املرسفني ،وإنم يكون عىل أيرس األمور.
 وأيضا من الرشكيات التي تقع يف األعراس الذهاب إىل السحرة ،واملشعوذين
والكهان قبل الزواج ،يقول :انظر ِل أنا أريد الزواج من فاطمة بنت سعيدة مثال ،ألن املنجم
يطلب اسمها واسم أمها ويطلب اسم الزوج واسم أمه ،يقول :أنا اسمي حممد ابن فاطمة
وأريد أتزوج فاطمة بنت سعيدة ،فينظر له بالرمل أو يقرأ له يف الفنجال أو غيه ِما عنده من
املعدات ،فيقول له :ال تصلح لك .أو يقول :هذه املرأة تصلح لك ادعاء علم الغيب .وال
يصلح أن تتزوجها يف صفر ستكون شؤم ،هذه بدعة ،بدعة ترك الزواج يف صفر أو تركه يف
ال ،وبنى ِيب ِيف شو ٍ
شوال ،وع ِائشة ▲ كانت تقول« :تزوجنِي رسول اهلل ِ ☺ ِيف شو ٍ
ال،
اء رس ِ ِ
فأي نِس ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب أ ْن تدْ ِخل
ول اهلل ☺ كان أ ْحظى عنْده مني؟» ،قال« :وكان ْت عائشة ت ْستح ُّ
ُّ
نِساءها ِيف شو ٍ
ال» .احلديث يف مسلم (.)4178
نعم وأما ما يقوم به املنجم فهذا رشك وكفر بم أنزل عىل حممد ☺ .ثم أيضا فكثي من
الناس إذا تزوجت ابنة عمه أو ابنة خاله أو ابنة جاره وهو كان له ميول إليها يذهب إىل الساحر
أو إىل املشعوذ فيقول :ابنة عمي أو ابنة خاِل وأنا أحق هبا أريد أن تعمل له رصف ،فيقوم
الساحر بعمل الصف فيقع يف الرشك بتصديق الساحر ،وباالستعانة بالساحر ،ويقع بذنب

عظيم بظلم هذا املسكني ،ثم بعد ذلك الزوج إن مل يكن ذا إيمن وذا توحيد وذا سنة ربم إذا
عجز عن امرأته ذهب إىل الساحر وإىل املشعوذ وإىل الكاهن ،وربم قال له :اذبح كبشا أسودا،
أو اذبح كبش حتى ال يفرق بينكم اجلن.
 ومن البدع اذبح كبش واجعلها ختطو عىل الدم أو ضع اجلنبية َتت رجلها حتى ختطو
عليها ،إىل غي ذلك ِما يفعلونه يف البلدان وختتلف عادات البلدان لكن مرجعها إىل أن الناس
عندهم خمالفات بدعية ،وعندهم خمالفات معايص ،وعندهم خمالفات رشكية يف الزواج .فيا أَيا
املسلمون تعلموا هذه اآلداب ،تعلموا هذه اآلداب.
فإذا ما تزوج فإن النبي ☺ ،يقول« :أكْمل ا ْمل ْؤ ِمنِني إِيمنا أ ْحسنه ْم خلقا ،وخ ْيك ْم خ ْيك ْم

لِنِسائِ ِه ْم» .أخرجه الرتمذي ( ،)4457ع ْن أ ِيب هر ْيرة ◙.

ويف احلديث الذي رواه الرتمذي ( ،)8106وابن ماجه ( )4022ع ْن ع ِائشة ▲ ،قال ْت:
قال رسول اهللِ ☺« :خ ْيك ْم خ ْيك ْم ِأل ْهلِ ِه ،وأنا خ ْيك ْم ِأل ْه ِِل» ،واهلل  يقول﴿ :ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾ [البقرة ،]770:هذه حياة إن أحببتها أمسكها بمعروف
حتى وإن بقي يف قلبك يشء ،أمسكها بمعروف وأحسن إليها وادع اهلل هلا ولك.
وعن ل ِق ِ
يط ْب ِن ص َْبة ◙ ،قال :ق ْلت :يا رسول اَّللِ ،إِن ِِل ْامرأ ة ،فذكر ِم ْن بذ ِائها،
قال« :طل ْقها» ق ْلت :إِن هلا ص ْحبة وولدا ،قال« :م ْرها ،أ ْو ق ْل هلا ،ف ِإ ْن يك ْن فِيها خ ْي فست ْفع ْل،
ِ
وال ت ْ ِ
ًبك أميتك» ،رواه أمحد ( ،)42115وأبو داود (.)417
رض ْب ظعينتك ْ
بعض الناس ربم يصَب عىل بذائتها ،وعىل شدهتا ،وهي ما معها أطفال ،ثم إذا وضعت
أبناء صار يفارقها؛ ال ،النبي ☺ لام مل يعلم بيشء من األوالد ،قال :فارقها فقد خيلف اهلل

عليك بخي منها ،ومن ترك شيئا هلل عوضه اهلل خيا منه .وملا قال :إن ِل منها أبناء ،قال :اصَب
عليها؛ ألن األبناء يضيعون السيم مع الرضات ،السيم مع زوجات األب ،ربم تشد عىل
األوالد فيحصل اجلور ،ربم شدت عىل البنات إىل غي ذلك ،فاإلنسان حيتاج أن يلزم األدب
الرشعي.
 ثم أنه ال جيوز للمصِل أن يتزوج تاركة صالة ،وال جيور للمصلية أن تتزوج تارك
صالة؛ ألن النبي ☺ يقول« :ا ْلع ْهد ال ِذي ب ْيننا وب ْينهم الصالة ،فم ْن تركها فقدْ كفر» رواه أمحد
احل ِص ِ
( ،)77082والرتمذي ( ،)7574وغيها ع ْن بر ْيدة ْب ِن ْ
يب ◙.
ويقول اهلل ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾ [املمتحنة] .أي املرشكون ال هن حل للمؤمنات ،واملؤمنات ال
َتل للمرشكني ،وتارك الصالة مرشك كافر فال جيوز أن يزوج.
ومن زوج ابنته من تارك صالة فقد خان األمانة ،والنبي ☺ يقول كم يف حديث م ْع ِق ِل
ار ◙ عند مسلم ( ،)417قال :س ِمعت رسول اهللِ ☺ يقول« :ما ِمن عب ٍد يسرت ِع ِ
ْب ِن يس ٍ
يه
ْ
ْ ْ ْ ْ
اهلل ر ِعية ،يموت ي ْوم يموت وهو غاش لِر ِعيتِ ِه ،إِال حرم اهلل عل ْي ِه ْ
اجلنة».
إىل غي ذلك من اآلداب واألحكام؛ لكن هذه إشارات وإال فإن أبواب النكاح طويلة
وعريضة ،لو رجع أحدكم إىل «صحيح البخاري» لرأى ذلك جليا كِتاب النك ِ
اح ،كِتاب

الطال ِق ،كِتاب اللع ِ
ان ،كتاب العدة ،عدة كتب ،وعدة أبواب ملناقشة هذه املسائل ،مسائل
النكاح ،مسائل الزواج ،فصار كثي من الناس جيهلون مثل هذه األحكام.
وأختم أن أهل السنة بعيدون عن هذه البدع ،فمثل هذا االجتمع ليس املقصود منه
اجتمع مع الزواجات ،لكل زواج حيدثون اجتمعا أو لكل ميت حيدثون اجتمعا ،فهم أبعد
الناس عن البدع وإنم قدرا اجتمعنا خرجنا دعوة فقال أحدنا :نريد أن تكون املحاًة بمنطقة
فالن ألن األخوة قد اجتمعوا وحيبون أن يلتقوا وغي ذلك فناسب أن تكون املحاًة يف بيت
من بيوت اهلل يف بيت من بيوت اهلل بعيدا عن البدع بعيدا عن املخالفات الرشعية.
فاهلل اهلل يا عباد اهلل يف تقوى اهلل  ،وامتثال رشعه وأمره ،واجتناب َنيه
س ب ِن مال ِ ٍ
ك ◙ ،قال :قال
وزجره .فإننا يف زمن قد كثر فيه الرش ،وقل فيه اْلي ،ع ْن أن ِ ْ
ادق ،ويصدق فِيها ا ْلك ِ
ال ِسنِني خداعة ،يكذب فِيها الص ِ
رسول اَّللِ ☺« :إِن أمام الدج ِ
اذب،
ِ
ِ
وخيون فِيها ْاأل ِمني ،وي ْؤمتن فِيها ْ ِ
الرو ْيبِضة؟ قال:
الرو ْيبِضة»  .قيل :وما ُّ
اْلائن ،ويتكلم فيها ُّ
«ا ْلفو ْي ِسق يتكلم ِيف أ ْم ِر ا ْلعام ِة» ،أخرجه أمحد (.)48701
فأهل السنة واحلمد هلل مازالوا عىل خي ،يدعون الناس إىل التوحيد وحيذرون من
البدعة ،يدعون إىل اهلدى وحيذرون من الضالل ،يدعون إىل النور وحيذرون من الظالم،
يدعون إىل الرمحة وحيذرون من الشقاق ،دينهم وديدَنم ﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ [احلرش] ،وما رواه مسلم ( )7191من حديث
زي ِد ب ِن أرقم ،أن رسول اهللِ ☺ ،قال« :أما بعد ،أال أَيا الناس ف ِإنم أنا برش ي ِ
وشك أ ْن ي ْأ ِِت
ْ
ْ ْ ْ
ُّ
ني :أوهلم كِتاب اهلل ِ فِ ِ
رسول ريب فأ ِجيب ،وأنا ت ِ
ارك فِيك ْم ثقل ْ ِ
يه ْاهلدى والنُّور فخذوا بِ ِكت ِ
اب اهلل ِ،

اب اهللِ ورغب ِف ِ
است ْم ِسكوا بِ ِه» فحث عىل كِت ِ
يه ،ثم قال« :وأ ْهل ب ْيتِي أذكركم اهلل ِيف أ ْه ِل
و ْ
ب ْيتِي ،أذكركم اهلل ِيف أ ْه ِل ب ْيتِي ،أذكركم اهلل ِيف أ ْه ِل ب ْيتِي» ،ويف احلديث اآلخر «وسنتِي» أخرجه
احلاكم يف «املستدرك» (.)840
فالوا جب علينا عباد اهلل أن نأخذ بالكتاب والسنة اعتقادا ،وقوال ،وعمال .فمن صلح
اعتقاده ،وقوله ،وعمله فهو السعيد ،اهلل  ي ْق ِسم إحدى عرش قسم ليؤكد هذا األمر
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾ [الشمس].
اقسم اهلل  بأنه ال فالح يف هذه الدنيا إال ملن زكى نفسه ،ما تزكيها بالقات أبدا ،ما
تزكيها باْلان ،ما تزكيها باالختالط ،ما تزكيها بالدشوش ،ما تزكيها بالنظر إىل احلرام ،ما
تزكيها إال بطاعة اهلل ﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ [األعىل] ،فمن أسباب الفالح ،ومن أسباب زكاة القلوب،
وزكاة األبدان ،وزكاة األموال ،الزهد يف هذه احلياة الدنيا ،والزهد من احلرام ،وباحلرص عىل
احلالل ،إىل غي ذلك.
وفقنا اهلل وإياكم لطاعته ومرضاته ،ونفعنا وإياكم بم نقول ،واحلمد هلل رب العاملني،
وسبحانك مهللا وبحمدك ال إهل إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.

