
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

اهلل   رمحة  الدنيا    تعاىلمن  يف  اخلري  هلم  وجيلب  السعادة  هلم  حيقق  ما  هلم  رشع  أن    رعى   واآلخرة، بعباده 

    كاملة مطهرة من كل عيب  تعاىل اإلسالم يف ذلك كله حاجات اجلسد ومتطلبات الروح فجاءت رشيعة اهلل  

، فلم يشأ اهلل تعاىل ان الزواج سنة نبويةفك الرتغيب بالزواج واحلث عليه،    إال وإن مما أتت به هذه الرشيعة

امل من  كغريه  اإلنسان  جيعل  جعل  ف،  خلوقات  أن  وإنام  له،  ضابط  ال  فوىض  باألنثى  الذكر  اتصال  يرتك 

اتصاهلام اتصاالً كرياًم، مبنيًّا عىل رضامها، طلب وقبول وإشهاد عىل أن كاًل منهام قد صار لآلخر، وسمى  

 [. 21النساء: ]{َوَأَخْذَن ِمنُْكْم ِميَثاًقا َغلِيًظا }:ىلذلك ميثاًقا غليًظا، قال تعا 

َوَلَقْد }قال تعاىل:  فمن سنن األنبياء واملرسلني،    هذكري لقد رّغب اإلسالم يف الزواج بأساليب متعددة، تارة  

ةً  يَّ  . [38]الرعد: {َأْرَسْلنَا ُرُساًل ِمْن َقْبلَِك َوَجَعْلنَا هَلُْم َأْزَواًجا َوُذرِّ

عباده عىل  العظيمة  اهلل  نَِعم  من  بأنه  ِمْن  }: ووصفه  َلُكْم  َوَجَعَل  َأْزَواًجا  َأْنُفِسُكْم  ِمْن  َلُكْم  َجَعَل  َواهللَُّ 

يَِّباِت َأَفبِاْلَباطِِل ُيْؤِمنُوَن َوبِنِْعَمِة اهللَِّ ُهْم َيْكفُ    [. 72: ]النحل{ُرونَ َأْزَواِجُكْم َبننَِي َوَحَفَدًة َوَرَزَقُكْم ِمَن الطَّ

إَِلْيَها  }:وأخرى بأنه آية من آيات اهلل حيث قال تعاىل  َأْزَواًجا لَِتْسُكنُوا  َآَياتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم  َوِمْن 

ُرونَ  ًة َوَرمْحًَة إِنَّ يِف َذلَِك آَلََياٍت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ  .له اهلل آية من آياتهوحسبك أن جع[، 21]الروم: {َوَجَعَل َبْينَُكْم َمَودَّ

ف  رحذلقد   اليد  ذات  وقلة  الفقر  من  خوفا  الزواج  ترك  من  تعاىل اهلل  ِمنُْكْم  }: قال  اأْلََياَمى  َوَأْنكُِحوا 

نَي ِمْن ِعَباِدُكْم َوإَِمائُِكْم إِْن َيُكوُنوا ُفَقَراَء ُيْغنِِهُم اهللَُّ ِمْن َفْضلِِه َواهللَُّ َواِسٌع   احِلِ قال ،  [32النور:  ]{َعلِيمٌ َوالصَّ

هلا وله،  :  ابن كثري  فيه كفاية  يرزقه ما  أن  النبي صىل اهلل عليه واملعهود من كرم اهلل تعاىل ولطفه  وقد زوج 

وسلم ذلك الرجل الذي مل جيد عليه إال إزاره ومل يقدر عىل خاتم من حديد، ومع هذا فزّوجه بتلك املرأة  

   ، وأكد النبي صىل اهلل عليه وسلم معنى التوكل فقال: ه من القرآنوجعل صداقه عليها أن يعّلمها ما مع

   الناكح يريد العفاف((.   ثالثة حق اهلل عوهنم: ))وذكر منهم... 

فأول ما   ،إن اإلسالم وهو يرغب يف الزواج وحيث عليه إنام يرمي إىل حتقيق أهداف سامية ومقاصد كريمة

 حيمله النكاح من الفوائد:  



 

 

إىل- يدعو  عظيم    أنه  مقصًدا  هبذا  وكفى  وجل  عز  اهلل  حرم  ما  إىل  النظر  عن  الطرف  وكّف  البرص  غّض 

واإلغراء  الفتن  الذي كثرت يف صور  الزمن  هذا  ا   كلالزواج  يف  و،  وبخاصة يف  يفرغ من  ما  لزوجني جيد 

 . ام أحل اهلل له شهوة برصه في

الوقوع فيام حرم اهلل عز وجل من الفواحش  من فوائد الزواج وثامره الكريمة أنه وسيلة حلفظ الفرج من  -

وتلبية حلاجات النفس اجلنسية الفطرية بام أباح اهلل عز وجل عىل وجه حيقق اخلري والفضيلة للمرأة والرجل  

 . بل وللمجتمع واألمة 

يعد ممارسة العمل الغرائزي يف نطاق احلالل املرشوع قربة وصدقة يستحق صاحبها الثواب من  فاإلسالم  

وجلاهلل   ))عز  والسالم:  الصالة  عليه  قال  صدقة ،  أحدكم  ُبضع  الصحابة  ويف  أيأيت  فقال  اهلل  رسول  يا 

 :بىل، قال  :قالوا  أرأيتم لو وضعها يف حرام أكان عليه هبا وزر؟ :قال أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟

 .(( وكذلك إذا وضعها يف حالل كان له هبا أجر

الت اجلنسية  الفوىض  من  هو  الفواحش  فالزنا  وتشيع  األرس  وهتدم  األنساب  وتضيع  الضامئر  تفسد  ي 

واألمراض واألوبئة، وملا حرمه اإلسالم أباح يف الوقت ذاته الزواج وندب إليه وحث عليه حتى ال يكون  

 .يف ذلك معارضة بالفطرة وال إساءة للنفس اإلنسانية بسبب احلرمان والكبت

ة والسكن واملودة وطمأنينة  ل املحب حتصيال من أكرمهم اهلل بالزواج  كام أن من ثامر الزواج التي ال يدركها إ

تعاىل:    النفس اهلل  ًة }يقول  َمَودَّ َبْينَُكْم  َوَجَعَل  إَِلْيَها  لَِتْسُكنُوا  َأْزَواًجا  َأْنُفِسُكْم  ِمْن  َلُكْم  َخَلَق  َأْن  َآَياتِِه  َوِمْن 

ُرونَ َوَرمْحًَة إِنَّ يِف َذلَِك آَلََياٍت لَِقْوٍم َيتَ   [.21الروم: ]{َفكَّ

الزواج سبب من أسباب احلصول عىل النسل واألبناء والذرية الذين هم ثامر القلوب وفلذات األكباد و-

   .وزينة احلياة الدنيا 

ال أظن أن عاقاًل ختفى عليه فضائل النكاح وتغيب عنه آثاره احلميدة يف املجتمع املسلم أوليس الزواج أهيا   

الرذيلة  اإلخوة   عن  والتجايف  السفه  عن  والبعد  والطهر  العفاف  لتحقيق  وسيلة  وأجّل  وسيلة  املسلمون 

الزواج   أوليس  برعايتها،  منزله  تشمل  ودها  له  ختلص  رفيقة  الرجل  يكسب  الزواج  أوليس  والفاحشة، 

ا الذي ينكر أن  يكسب الرجل ولًدا أن حيسن تربيته كان له قرة عني يف حياته وذكًرا طيًبا بعد وفاته، ومن ذ

 .الولد الصالح من أجل النعم يف هذه احلياة

 واحلمد هلل رب العاملني     


