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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
ووفقهم لسبيل السعادة يف الدنيا  ،ه ويرضاهاحلمد هلل الذي أكرم هذه األمة مبا حيب  

  .ز والفالح والنجاح يوم لقاء هللاوطريق الفو 
وخليفة  ،ة األكوانجعل اإلنسان در   ،ال شريك لهوحده شهد أن ال اله هللا أو 
وجعل له يف دار الدنيا  ،له بعلومه اإلهليةوكم   ،له أبوصافهوج   ،صاغه بيديه .الرمحن

ما استفاد ) : هي الزوجة الصاحلة اليت قال فيها هلا خري الربية ،ةتقي   ة  فوار  نية جنة  الد  
 ،تهوإذا نظر إليها سر   ،إذا أمرها أطاعته ،صاحلة من زوجة   ا  خري   املرء بعد تقوي هللا

  .1(حفظته اوإذا غاب عنه
سبيل  وانهج   ،املرسلني ونبي  ،قنيإمام املت   ،ورسوله ه  د  ب  ع   ا  دان دمحموأشهد أن سي

  .لعباده الصاحلني أجعنياهلدي والرشاد 
 ،ب دار السعادةواب ،وابرك علي سيدان دمحم مفتاح ابب اجلنة موسل    اللهم صل   

  .والزايدة وصاحب لواء احلسىن
ل من استجاب وك ،وصحابته املباركني ،امليامني ر   ي هللا عليه وعلي أهله الغ  صل  

 اي رب   ،آمني .. آمني ،وعلينا معهم أجعني ،إيل يوم الدين ومشي علي شرعه هلديه
 ... أما بعد. العاملني

ليقني أن زواج العبد املؤمن بشابة  اعلموا علم ا: أيها األخوة جاعة املؤمننيا في
 ،ويفرح هلما مالئكة السماء، ا سكان األرضمهب ح  ر  ف  يـ   ؛من عباد هللا املسلمني ة  تقي  
ة ذوا سن  ألهنم نف   ،لهم  ابلنجاحوتدعوا هلم وتكل    ،زل املالئكة لتشهد هذه األفراحـوتن

أبن  - إذا أرادوا النكاح للعفاف - الشباب  وقد وعد هللا . - الفتاح الكرمي ب    ن  
                                                 

ا له ما استفاد املؤمن بعد تقوى هللا خري : )بلفظ  عن أيب أمامة هنع هللا يضر مرفوعاابن ماجه ى اه أبو داود واحلاكم، ورو رو  1
وإن أقسم عليها أبرته ، وإن غاب عنها نصحته يف نفسها  ،من زوجة صاحلة ، إن أمرها أطاعته ، وإن نظر إليها سرته

 .(وماله

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13478
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وانظروا إيل  ،روا معيتدب   ،ولذلك اي أحباب .9مبدده الذي ال ينقطع م  ه  دي ينهم هللا وي   ع  ي  
كذا وكذا من   :كم أنفقت؟ يقول  :جتزو   شاب   لوا كل  أساو  ،هاشبابنا يف بلدان مصر كل   
يقول يف ومن أين جاءتك؟ من أين أتيت هبا؟  :لئذا س  إو  !!املبالغ اليت نراها طائلة

  !!ال أدري :غلب احلاالتأ
  فإن هللا ه،ة حبيب هللا ومصطفان  س   ذ  ف   نـ  يـ   أنوأراد  ،تهيف ني   ق  د  ألنه عندما ص  

و م ن يـ ت ق  اَّلل   َي  ع ل ل ه  َم  ر جا  :  قول هللا سر   ،علي الدواموكفايته يتواله مبعونته 
ب   ب ه   .و يـ ر ز ق ه  م ن  ح ي ث  ال  حي  ت س   (.قالطال4 ،3) و م ن يـ تـ و ك ل  ع ل ى اَّلل   فـ ه و  ح س 

 :وقال وكان به فقر وفاقة، ، من أصحاب حضرة  النب    ن رجال  أولذلك ورد 
الرجل  ج  فتزو   .ج  و  ز  تـ   :فقال .إين فقري وأريد أن أخرج من هذا الفقر ،اي رسول هللا

ولكن  اي رسول هللا تزوجت   :وقال  فذهب إيل رسول هللا ،ولكنه ظل علي حالته
فتزوج املرأة  ؛ج  و  ز  تـ   :قال النب .جتإين تزو   :قال .ج  و  ز  تـ   : الفقر علي حالته فقال

زل؟ إين أجيد ـأجنلس هكذا يف املن :فقالت األخرية لألوىل الثنتان معا  فجلست ا ،الثانية
 وعمال مصنعا   .نا يبيعهوزوج   ،وننسجهونغزله ونشرتي الصوف  ،وأعلمك الغزل ،الغزل
هذا  ر  س  ب    فأغنامها هللا ؛الزوج هويبع   ،سجانهيغزالن الصوف وين ،يف بيتهما صغريا  

 . هومصطفا ألمة حبيبه بة  طي    ة  ن  س    الزواج املبارك الذي جعله هللا
  هللا فإن   ،ال ؛د الزوجاتوليس معين ذلك أن يفهم البعض أين أدعو إيل تعدي 

يفتح بيتني وينفق فإذا كان املرء ال يستطيع أن  ،شرعية يف آايته اإلهلية ا  جعل حدود
: فإن هللا يقول له ،ة املالية والبدنية أن يعدل بني االثنتنيو لديه الق الو  ،علي االثنتني

  ة د  ت م  أ ال  تـ ع د ل وا  فـ و اح  ف   م  ك  أما الزوجة الثانية فجعلها اإلسالم حل  ، (النساء4) ف إ ن  خ 
 ا  وينجب أوالد ج رجل  يتزو   أن  ك-ومنها ما رأيناه يف صغران وشبابنا  ،عن احلصر لي جت

                                                 
ثالثة حق : )صلى اَّلل  عليه وسلمأمحد والرتمذي والنسائي عن أيب هريرة رضي اَّلل  عنه قال، قال رسول اَّلل  روى اإلمام  9

 (.والغازي يف سبيل اَّلل  يريد العفاف، واملكاتب يريد األداء، الناكح : على اَّلل  عوهنم
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 ؟ومن يقوم إبعالتهم وإعاشتهم ؟ أوالد أخيهميب   ر  يـ   ن  وحيتار إخوته م   ،ويوت وهو صغري  
وتكون أمهم هي  ،ليرتيب أوالد أخيهم يف حجره ؛فيدعون أحدهم للزواج من امرأة أخيه

 .اليت تقوم مبهامهم
ولكنها ألمر يعلمه هللا  - يفتقدها وال يريد أن ،وهي صاحلة - ةوج فتاتز   أو رجل  

أخري ليحظي  ج  فال مانع أن يتزو   ،وال يريد أن يطلقها ألهنا حمبوبة إيل نفسه ،ال تنجب
: من النعم العظمي اليت يفيضها علي اإلنسان يف دنياه  بنعمة الولد اليت جعلها هللا

نـ ي ا  (.الكهف34) ال م ال  و ال بـ ن ون  ز ين ة  احل  ي اة  الدي
ال  وهو شاب   ،ال تستطيع املعاشرة مبرض   ت  يب  ص  جها ولكنها أ  أو امرأة صاحلة تزو  
 ؛له من خدمات وإكرامات ت  م  د  ط فيها ملا ق  وال يريد أن يفر   ،يستطيع أن حيفظ نفسه

  .وحيتفظ ابألويل ،حىت يقضي شهوته يف احلالل ؛فأاتح له اإلسالم أن يتزوج أخري
أما إذا مل تكن  ،ب اليت أابح من أجلها اإلسالم تعدد الزوجاتهذه هي األسبا

  .هذه األسباب موجودة فينبغي على املؤمن أن يكتفي بواحدة
انفرد ابلسيدة  ،هداة لناوهو اهلادي والقدوة امل    نعلم أن احلبيب وحنن جيعا  

عشرون سنة مل مخسة و  - اخلامسة والعشرين إيل سن اخلمسنيمن سن  ،خدَية اهنع هللا يضر
   عندما لقيت هللاو  . حىت لقيت هللا ،من غريهاومل يفكر ابلزواج  - يتزوج غريها

ولكنها  ،ال مطمع فيها ن   فاختاروا له امرأة كبرية يف الس    ،كان البد له أن يتزوج بغريها
نية وكانت زَياته األخرى كلها ألسباب دي .ه وتسليماته عليصلوات ريب   تقوم برعاية بناته 

 .دنيوية والوليست ألسباب شهوانية  ،رابنية
 هأن َيعلنا نتأسى ونقتدي حببيبو  ،ويلهمنا رشدان الدينأسال هللا أن يفقهنا يف 

 وأسأل هللا. وأن يكشف عنا حجاب اجلهل حىت نعلم علوم أهل اليقني ، هومصطفا
 ة علي الدوامحمب  وأبدا  يف ألفة ومودة و  ن َيعلهما دائما  أو  ،أن يبارك يف الزوجني، 

 ،بة احلكيمةة الطي   وخيرج منهما الذري   ،ويبارك بينهما ،ويبارك هلا فيه ،ن يبارك له فيهاأو 
 ،بشرع هللا عاملني دائما   وَيعلهما ،خرينببعضهما فال ينظران إىل اآلوَيعلهما يكتفيان 
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عن جيع  هم بفضلهيويغن ،ويوسع هلم األرزاق احلالل ،ة احلبيب مستمسكنين  وبس  
 .اخلالئق أجعني

 هللا علي سيدان دمحم وعلي آله وصحبة وسلم ىوصل
 

 ود  ه  ش   وحنن جيعا   .وده  والبد له من ش   البد له من ويل    د  ق  عندان يف اإلسالم الع  
 :اإلسالم هلم مواصفات كبرية عند الفقهاء ر  ظ  ود يف ن  ه  والشي  ،على هذا العقد

شهادة أال يكون قد نزع غطاء رأسه  يشهد أي   نيشرتط مل  فاإلمام الشافعي
كتب وأن ال ي   ،مرة واحدة ولو -وأن ال يكون قد أكل يف الطريق أو يف السوق  ،قط  

فأخذت الدولة مبذهب اإلمام  !!!!أين هذا الشاهد؟ .مرة كذبة واحدة عليه يف عمره
إذا اتب اإلنسان فإن هللا . 4(اه  ل  بـ  ا قـ  م   بي جت    ة  ب  و  التـ  ) : قال :الذي قال  حنيفة أيب

  :جيعا   فنقول ،ابلتوبة ولذلك نبدأ دوما  ، يغفر له كل ما حدث منه
 ،بنا إيل هللات   ،القيوم ونتوب إليه الذي ال اله إال هو احلي  العظيم نستغفر هللا )

نب عود إيل ذوعزمنا علي أننا ال ن ،وعلي ما قولنا ،وندمنا علي ما فعلنا ،ورجعنا إيل هللا
ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك  ،خيالف دين اإلسالم نا من كل شيءئوبر  ،أبدا  

 أيباإلمام  علي مذهب ا  أصبحنا كلنا شهود .(عبده ورسوله ا  سيدان دمحمأن ونشهد  ،له
 . أيب حنيفةعلي مذهب  ؟ن  ولذلك الزواج عندان علي مذهب م   ،ةحنيف

 انتهى درس عقد القران
 على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسلم وصلى هللا

**************************  

                                                 
إن ): بلفظ  11411أخرجه اإلمام أمحد يف مسند الشاميني ، بقية حديث عمرو بن العاص ، برقم     4

 .(...، وإن اهلجرة جتب ما كان قبلها ،اإلسالم َيب ما كان قبله


