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 النكَاح  فَضيلَةً من فَضائل٢٠ِ                         

  مقَدمةٌ 
احلمد هللا الَّذي ال رافع ملا وضع، وال واضع ملا رفع، وال مانِع ملا 
أعطَى وال معطي ملا منع، وال قاطع ملا وصل وال واصل ملا قَطَع، بِحكْمته 

  .وقع الضرر وبرمحته نفَع
ا شرع وأبدع وأشهد أنْ ال إِله إالَّ اهللا وحده ال شريك له أحكَم م

ما صنع، وأشهد أنَّ حممداً عبده ورسولُه أرسلَه والْكُفْر قد عالَ وارتفع، 
وصالَ واجتمع، فأهبطَه من علْيائه وقَمع، وفَرق من شره ما اجتمع، صلَّى 

 ةدالر ه يومتشجاع مجن جمي نبه أيب بكرٍ الَّذوطَلَع، اهللا عليه وعلى صاح
وعلى عمر الَّذي عز به اِإلسالم وامتنع، وعلى عثمانَ املقتولِ ظلْماً وما 
 هوعلى مجيع آل ،وقَمع هجبهاد الْكُفْر ي دحضالَّذ وعلى علي ،عدتاب

   (١)وأصحابِه ما سجد مصلٍّ وركع، وسلَّم تسليماً
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 النكَاح  فَضيلَةً من فَضائل٢٠ِ                         

  النكَاح ضائلِ فَضيلَةً من ف٢٠َ                  
٢-١ .كَاحالن وهو ىبدىِ النه ناٌء موِج:  

نةَ، علْقَمقَالَ ع :تكُن عم دبع ،اللَّه هيانُ فَلَقثْمى، عنا: فَقَالَ بِمي 
 عبد أَبا يا كلَ هلْ: عثْمانُ فَقَالَ فَخلَوا، حاجةً إِلَيك لي إِنَّ الرحمنِ عبد أَبا

 اللَّه عبد رأَى فَلَما تعهد؟ كُنت ما تذَكِّرك بِكْرا، نزوجك أَنْ في الرحمنِ
 وهو إِلَيه فَانتهيت علْقَمةُ، يا: فَقَالَ إِلَي، أَشار هذَا إِلَى حاجةٌ لَه لَيس أَنْ

 يا«: - وسلم عليه اهللا صلى - النبِي لَنا قَالَ لَقَد ذَلك، قُلْت لَئن أَما: يقُولُ
رشعابِ مبنِ الشم طَاعتاس كُمناَءةَ مالب ،جوزتفَلْي نمو لَم عطتسي هلَيفَع 

   (١)»وِجاٌء لَه فَإِنه بِالصومِ

  :قال العالمة ابن بطال
يا معشر الشبابِ، منِ استطَاع : (نا النبِى علَيه السالملَقَد قَالَ لَ

) . منكُم الْباَءةَ فَلْيتزوج، ومن لَم يستطع فَعلَيه بِالصومِ، فَإِنه لَه وِجاٌء
ذهب مجاعة الفقهاء إىل ) . باب من مل يستطع الباءة فليصم: (وترجم له

لنكاح مندوب إليه مرغب فيه، وذهب أهل الظاهر إىل أنه فرض على أن ا
الرجل واملرأة مرة ىف الدهر إن كان الرجل واجدا لطول احلرة، وإن عدم 
لزمه نكاح األمة، واحتجوا بظاهر هذا احلديث، ومحلوا أمره علَيه السالم 

اخلائفون ولكنه أمر خلاص من الناس، وهم : بالنكاح على اإلجياب، قالوا
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 النكَاح  فَضيلَةً من فَضائل٢٠ِ                         

على أنفسهم العنت بتركهم النكاح، فأما من مل خيف العنت، فهو غري  
وقد بني صحة قولنا إخباره علَيه السالم عن السبب : قالوا. مراد باحلديث

فإنه أغض : (الذى من أجله أمر الذى يستطيع الباءة بالنكاح، وذلك قوله
حملارم، وحتصني ، فمن قدر على غض بصره عن ا) للبصر، وأحصن للفرج

فرجه فغري فرض عليه النكاح، ومن كان غري قادر على ذلك وخشى 
واحتج . مواقعة احلرام، فالنكاح فرض عليه ألمر النىب، علَيه السالم، إياه به

، وإذا كان الصوم ) ومن مل يستطع فعليه بالصيام: (أهل املقالة األوىل بقوله
بدله مثله، وأيضا فإن مجاعة من الذى هو بدل عن النكاح ليس بواجب فم

 واجبا كان فلو العبادة، على وعكفوا عليه الصحابة تركوه وهم قادرون
 وخاصة معصية، وهو الصحابة يفعله أن جيوز وال معصية، تركه لكان
 عن وال عنه ينقل مل فلما باقيا،) وسلم عليه اهللا صلى (الرسول بكون
 أهل قال فإن. واجب غري أنه علم يتزوج، مل من على النكري بعده األئمة
 عمر وقال أعزب، اهللا ألقى لئال زوجوىن: جبل بن معاذ قال قد: الظاهر

 أو عجز إال بوجوبه علمك مع منه مينعك ما تتزوج؟ ال مل: الزوائد ألىب
 النكاح ألن أحواله؛ أكمل على اهللا يلقى أن فأراد معاذ أما: قيل فجور،
 الزوائد أبو وهذا سنة، وجوب بوجوبه عمر يريد أن وحيتمل إليه، مندوب

 ومل شهوة، قضاء أنه فرض غري أنه الدليل ومن. يتزوج مل الصحابة من
 اهلالك، تركها مع خياف ال شهوة هو فرضا خلقه من أحد على اهللا يفرض

 ىف ليس: قيل به، النفوس إحياء اهللا فرض وقد شهوة، هو الغذاء: قالوا فإن
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 النكَاح  فَضيلَةً من فَضائل٢٠ِ                         

 وإذا. مشتبهني غري فهما الغذاء، فقد ىف كما اهلالك خوف اجلماع ترك 
 إذ تركه، على الصرب ىف فالفضل اجلماع، فقد ىف اهلالك خياف ال كان

 ومل النكاح عن صرب من أن على احلجة إمجاع وىف اللذات، ترك ىف الفضل
 من قلناه ما صحة على دليل أدل آمث وال حرج غري عنه بصربه حمرما يقتحم

 قول وهذا الفرض، على ال الندب على بالنكاح السالم، يهعلَ النىب، أمر أن
   (١)القصار وابن الطربى،

  :قال العالمة القسطالين
مجع شاب وهو من بلغ إىل أن يكمل ثالثني ) يا معشر الشباب(

ويف اجلواهر البن شاس من املالكية إىل أربعني أي يا طائفة . عند الشافعية
أي اجلماع فهو حممول على املعين ) ءةمن استطاع منكم البا(الشباب 

جواب الشرط وعند النسائي ) فليتزوج(األعم بقدرته على مؤن النكاح 
ومن مل (من طريق أيب معشر عن إبراهيم النخعي من كان ذا طول فلينكح 

  ).فعليه بالصوم(أي اجلماع لعجزه عن مؤنه ) يستطع
د العرب تغري إال فعليه بالصوم إغراء لغائب وال تكا:  قال أبو عبيد

بأن اخلطاب : وأجيب. لشاهد تقول عليك زيدا وال تقول عليه زيدا
فاهلاء يف فعليه " فمن استطاع منكم"للحاضرين الذين خاطبهم أولًا بقوله 
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 النكَاح  فَضيلَةً من فَضائل٢٠ِ                         

ليست لغائب بل هي للحاضر املبهم إذ ال يصح خطابه بالكاف وهذا كما  
 احلاضرين من قام ملن ءاهلا فهذه درهم فله منكم من قام اآلن: يقول الرجل

 وقيل. ممدودا وباجليم الواو بكسر) وِجاء له (الصوم أي) فإنه (لغائب ال
 يراد أن إال بعيد وذلك واجلفاء التعب أي عصا بوزن القصر مع الواو بفتح
 باب يف الصوم فشبه املشي، عن فتر إذا وجى من ألنه الفتور معىن فيه

 اُألنثيني رض وأصله لشهوته، عقاط أي املشي باب يف بالتعب النكاح
 ألن املشاة جماز من الوجاء على الصوم وإطالق اجلماع، شهوة لتذهب
 باخلطاب الشباب وخص أيضا له إعدام الشهوة وقطع الفعل قطع الوجاء
 إذا معتربا املعىن كان وإن الشيوخ خبالف غالبا الشهوة قوة مظنة ألم
  .ضاأي والشيوخ الكهول يف السبب وجد

 ترك منه فاملطلوب اجلماع يستطع مل من أن على باحلديث واستدلّ
 فليتزوج قوله يف واألمر دواعيه، ويضعف ينافيه ما إىل أرشده ألنه التزويج

  .اإلباحة ما املراد أن إال الوجوب ظاهرمها كان وإن فانكحوا قوله ويف
} منكم مىاأليا وأنكحوا{: تعاىل اهللا قال: قال أن بعد األم يف قال

 حيتمل والسنة الكتاب يف األمر  (١)} فضله من اهللا يغنهم{: قوله إىل
 ما إحالل أمره فكان أباحه مث شيئًا حرم اهللا يكون أن: أحدها. معاين
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 النكَاح  فَضيلَةً من فَضائل٢٠ِ                         

 قضيت فإذا{: وكقوله  (١)} فاصطادوا حللتم وإذا{: تعاىل كقوله. حرم 
 وى احملرم على الصيد حرم أنه وذلك.  (٢)}األرض يف فانتشروا الصالة

 كقوله فيه حرمهما الذي غري وقت يف أباحهما مث النداء عند البيع عن
 فإذا{: وقوله.  (٣)}مريئًا {إىل} حنلة صدقان النساء وآتوا{: تعاىل

 كتاب يف كثري ذلك وأشباه: قال  (٤)} وأطعموا منها فكلوا جنوا وجبت
 وإذا يصطادوا أن حتما ليس -سلَّمو علَيه اللَّه صلَّى-  رسوله وسنة اهللا

 إذا امرأته صداق من يأكل وال صلوا إذا التجارة لطلب ينتشروا ال حلّوا
 يكون أن وحيتمل: قال. حنرها إذا بدنته من يأكل وال نفسا عنه به طابت
 من اهللا يغنهم فقراء يكونوا إن{: كقوله بالنكاح رشدهم فيه ما على دلّهم
 علَيه اللَّه صلَّى- كقوله. والنكاح الغىن سبب فيه ما على يدل  (٥)}فضله
لَّمسوا سافروا: "- وانتهى" تصح.  

 والندب، الوجوب،: اخلمسة األحكام إىل النكاح بعضهم قسم وقد
 وقدر العنت خاف إذا فيما: فالوجوب. والكراهة واإلباحة، والتحرمي،

                              
) 
) 
) 
) 
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 النكَاح  فَضيلَةً من فَضائل٢٠ِ                         

 تعذر فإن التسري وإما وه إما بل واجبا يتعني ال أنه إال النكاح على 
 جيد لتائق والندب الشريعة ألصل ال للوجوب حينئذ النكاح تعين التسري

 عن وعاجز مؤنه واجدين كانوا ولو وزمن وممسوح لعنني والكراهة. أهبته
 عليه يقدر ال ما العاجز التزام مع إليه حاجتهم النتفاء له تائق غري مؤنه

 املذكورات كالسبع لعينه يكون أن إما حرميوالت عداه فيمن به القيام وخطر
 مذكور هو مما ذلك غري أو  (١)} أمهاتكم عليكم حرمت{: تعاىل قوله يف
   (٢)حمله يف

٣ .كَاحالنننِ منس  نيلساملُر:  
ولَقَد أَرسلْنا رسال من قَبلك وجعلْنا لَهم أَزواجا  ﴿ :تعاىل قال

     (٣)﴾ وذُريةً
 
 أَربع:" -  وسلم عليه اهللا صلى - اللَّه رسولُ قَالَ: قَالَ أَيوب أَبِي عن و
ننِ منس نيلساُء،: املُراحلَي ،طُّرعالتو ،اكوالسو كَاحالن(٤) "و   

                              
) 
) 
)  
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 النكَاح  فَضيلَةً من فَضائل٢٠ِ                         

  :قال العالمة اهلروى 
"  عبأَر :"أَي :لارِ جقْدةُ الْميمظالٌ عصارِ خبتاعنِ «" يلَةُ النس نم
نيلسرالْم « :"يهفا وهلَيثُّوا عحا ولُوهي فَعنِي الَّتعلًا يقَولًا وعف أَي يبلغت 

 كَاحالن وهالِ وصضِ الْخعي بلُ فعالْف هنم را ظَهى ميسكَع مهضعأَنَّ بل "
علَى ما ورد، وقَد » الْحياَء خير كُلُّه«بدأَ بِه فَإِنَّ : لَ ابن حجرٍقَا" الْحياُء 

 لَّمسو هلَيالَى ععت لَّى اللَّها صنبِيأَنَّ ن تي «ثَبالْبِكْرِ ف ناًء ميح دكَانَ أَش
 وقَد والثِّيابِ، الْبدن في طِّيبِبِال التطَيبِ أَيِ ": والتعطُّر . اهـ» خدرِها

درو نضِ ععب ةابحالص »هلَّى أَنص الَى اللَّهعت هلَيع لَّمسكَانَ و بطَيتي 
كسا بِالْممم ا كَانَ لَوندأَحلَكَانَ ل أْسالٍ رم« " اكوالسو " لَقَدو أَكْثَر 

 داٌء وهو الْحفَاَء فَمه علَى خشي حتى وسلَّم علَيه تعالَى اللَّه صلَّى نهم نبِينا
يمظع رضي اننبِالْأَس اللِّثَةو " كَاحالن(١) "و   

  :القسطالينقال العالمة 
رواه " احلياء، والتعطر، والسواك، والنكاح. أربع من سنن املرسلني"
فله أن يقول يف اجلواب ال أنكر الفضيلة مع .  وقال حسن غريبالترمذي

حسن النية، وإمنا أقول التخلي للعبادة أفضل فاألوىل يف جوابه التمسك 
حباله عليه الصالة والسالم يف نفسه ورده على من أراد من أمته التخلي 

يه للعبادة فإنه صريح يف عني املتنازع فيه يعين حديث هذا الباب، فإنه عل

                              
) 



 

 
  
  

١٠  
  

  
  

 النكَاح  فَضيلَةً من فَضائل٢٠ِ                         

الصالة والسالم رد هذا احلال ردا مؤكدا حىت تربأ منه، وباجلملة فاألفضلية  
يف االتباع ال فيما ختيل النفس أنه أفضل نظرا إىل ظاهر عبادة أو توجه ومل 
يكن اهللا عز وجل يرضى ألشرف أنبيائه إال بأشرف األحوال وكان حاله 

ألفضل مدة حياته، وحال إىل الوفاة النكاح فيستحيل أن يقره على ترك ا
حيىي عليه السالم كان أفضل يف تلك الشريعة، وقد نسخت الرهبانية يف 
ملتنا ولو تعارضا قدم التمسك حبال نبينا عليه الصالة والسالم، ومن تأمل 
ما يشتمل عليه النكاح من ذيب األخالق وتربية الولد والقيام مبصاحل 

احملرم ونفسه ودفع الفتنة عنه وعنهن املسلم العاجز عن القيام ا وإعفاف 
 من أفضل بأنه اجلزم عن يقف يكد مل الكثرية إىل غري ذلك من الفرائض

 يف بل فيه ليس الكالم إذ جور خوف عارضه إذا ما خبالف التخلي
  تقترن مل إذا أنه وذكرنا والسنن، الفرائض أداء مع االعتدال
 ومبىن الشهوة قضاء جمرد ذحينئ منه املقصود ألن مباحا كان نية به

 متمكّنا كان أنه جهة من فضل فيه بل وأقول: قال مث خالفه على العبادة
 قد أنه من يعلمه ما مع إليه فالعدول املشروع الطريق بغري قضائها من

   (١)انتهى يثاب وعليه املعصية ترك قصد فيه أثقالًا يستلزم
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 النكَاح  فَضيلَةً من فَضائل٢٠ِ                         

 ٤ . ىبوسلم عليه اهللا صلىالن كَاثمابِ رن مالْأُمةاميالق موي :  
نةَ، عشائع ولُ قَالَ: قَالَتسر وسلم عليه اهللا صلى -  اللَّه - :

»كَاحالن ني، متنس نفَم لْ لَممعي يتنبِس سي، فَلَينوا، مجوزتي وفَإِن 
ركَاثم بِكُم م(١)الْأُم ، نملٍ ذَا كَانَ وطَو ،حكنفَلْي نمو لَم جِدي هلَيفَع 

   (٢) »وِجاٌء لَه الصوم فَإِنَّ بِالصيامِ،

  :-وسلم عليه اهللا صلى - الزوجة املُؤمنة وصيةُ النىبكَاحنِِ. ٥
نانَ، عبا: قَالَ ثَولَ لَمزي نف ةضبِ الْفالذَّها ولَ مزقَالُوا ،ن :فَأَي 

 فَأَدرك بعريِه، علَى فَأَوضع ذَلك، لَكُم أَعلَم فَأَنا: عمر قَالَ نتخذُ؟ الْمالِ
بِيا ،-  وسلم عليه اهللا صلى - النأَني وف ،ا: فَقَالَ أَثَرِهولَ يسر ،اللَّه أَي 
 وزوجةً ذَاكرا، ولسانا شاكرا، قَلْبا أَحدكُم ذْليتخ«: فَقَالَ نتخذُ؟ الْمالِ

   (٣) »الْآخرة أَمرِ علَى أَحدكُم تعني مؤمنةً،

 ال أنانة وال منانة وال  :  ال تنكحوا من النساء ستة . قال بعض العرب
يت تكثر  أما األنانة فهي ال . حنانة وال تنكحوا حداقة وال براقة وال شداقة

األنني والتشكي وتعصب رأسها كل ساعة فنكاح املمراضة أو نكاح 
 فعلت ألجلك  :  اليت متن على زوجها فتقول : املتمارضة ال خري فيه واملنانة

                              
) 
) 
) 
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 النكَاح  فَضيلَةً من فَضائل٢٠ِ                         

 اليت حتن إىل زوج آخر أو ولدها من زوج آخر وهذا  : كذا وكذا واحلنانة 
يء حبدقتها فتشتهيه  اليت ترمي إىل كل ش : أيضا مما جيب اجتنابه واحلداقة

وتكلف الزوج شراءه والرباقة اليت تعمل طول النهار يف تصقيل وجهها 
 املتشدقة الكثرية  : وتزيينه ليكون لوجهها بريق حمصل بالصنع والشداقة

  الكالم
  :-وسلم عليه اهللا صلى - وصيةُ النىبالدينِ  ذَاتكَاحنِِ. ٦

نةَ أَبِي عريره يضاللَّ ره ،هننِ عع بِيوسلم عليه اهللا صلى - الن - 
 بِذَات فَاظْفَر ولدينِها، وجمالها ولحسبِها لمالها: لأَربعٍ املَرأَةُ تنكَح:" قَالَ

   (١) " يداك ترِبت الدينِ،

  :قال العالمة ابن عثيمني
  :ة يف الغالب تنحصر يف هذه األربعألن األغراض اليت تنكح من أجلها املرأ

  .من أجل أن ينتفع به الزوج: املال
  .يعين أن تكون من قبيلة شريفة، من أجل أن يرتفع ا الزوج: واحلسب
  .من أجل أن يتمتع ا الزوج: واجلمال
  .من أجل أن تعينه على دينه، وحتفظ أمانته وترعى أوالده: والدين

                              
) 
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 النكَاح  فَضيلَةً من فَضائل٢٠ِ                         

يعين )) فاظفر بذات الدين تربت يداك ((:قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وهذه )) تربت يداك: ((متسك ا واحرص عليها، وحث على ذلك بقوله

   (١)الشيء على للحث العرب عند الكلمة تقال

  :قال الشيخ محزة قاسم
أي " تنكح املرأة ألربع : " - صلى اهللا عليه وسلم - يقول : معىن احلديث

: رجل يف الزواج من املرأة أربع صفاتأن من أهم األشياء اليت ترغب ال
أي طمعاً يف ثروا إما ألنه قد " ملاهلا " األوىل أن تكون غنية فيتزوجها 

يستغين ا عن اإلنفاق عليها، أو لتمكنه من التصرف يف ماهلا، أو ألنه يود 
أن تكون ذات نسب : الثانية. أن ينجب منها أوالداً فيعود املال إليهم

لكي ينعكس هذا احلسب  والنسب على "  حلسبها "وحسب فينكحها 
أن : أوالدها فتحسن تربيتهم وألن العرق دساس وللوراثة أثرها الثالثة

. أي لكي يستمتع حبسنها ومجاهلا" جلماهلا " تكون املرأة مجيلة فينكحها 
" لدينها " أن تكون املرأة ذات دين وصالح، فيتزوجها : الرابعة

 الدنيا، نعم أعظم من الصاحلة اصد، ألن املرأةوصالحها، وهو أمسى املق
 غريها، على وتفضيلها إليها باملبادرة -  وسلم عليه اهللا صلى - أمر ولذلك
 باملرأة تفوز أن على فاحرص أي " الدين بذات فاظفر: " قال حيث

 أمرا وإن سرتك، إليها نظرت إن الدنيا متاع خري ألا املتدينة الصاحلة

                              
) 
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 النكَاح  فَضيلَةً من فَضائل٢٠ِ                         

 " يداك تربت. " وعرضها مالك يف حفظتك عنها غبت وإن أطاعتك 
 خمالفة من الشديد التحذير هنا به واملراد يداك، افتقرت األصل يف ومعناه

 كل خسر. الدين ذات بغري وتزوج خالفها من وأن الغالية، النصيحة هذه
 ووفاء وإخالص، وطاعة سعادة من الصاحلة املرأة يف إالّ تتوفر ال اليت املزايا

 ألوالدها، تربية وحسن ملشاعره، ومراعاة لزوجها، واحترام وأمانة،
: " بقوله املقصود هو وهذا لعرضها، وصيانة زوجها، مال على وحمافظة

   ".يداك تربت
 الصفات أهم من أن: أوالً: يأيت ما على احلديث هذا دل: احلديث فقه

 فمن ين،والد واجلمال واحلسب املال املرأة يف الرجل يطلبها اليت واملزايا
 الكرمية النفوس تأباه خسيس غرض هذا فإن ماهلا، يف طمعاً امرأة يف رغب

 العرق ألن نبيل، غرض أنه شك ال فإنه ونسبها، حلسبها املرأة يف الرغبة أما
 إليه متيل البشرية النفس فإن اجلمال أما شك، دون أثرها وللوراثة دساس،
 يف الترغيب: ثانياً. الزوجني بني للوفاق سبباً يكون وقد وفطرا، بطبيعتها
 كل فقد الصاحلة املرأة فقد من ألن غريها، على وتفضيلها الصاحلة، الزوجة

 الدين بذات فاظفر: " -  وسلم عليه اهللا صلى - قوله عليه يدل كما شيء
 الدين ذات نكاح - وسلم عليه اهللا صلى - النيب مسى فقد " يداك تربت
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 النكَاح  فَضيلَةً من فَضائل٢٠ِ                         

 ألن هلا، دين ال اليت املرأة نكاح من حذرو وفالحاً، فوزاً أي - ظفراً 
   (١)كسباً ظنه وإن وخسارة غىن، حسبه وإن فقر نكاحها

 جموسيا له جار فاستشار ابنته يزوج أن مرو قاضي مرمي بن نوح أراد
 إن قال علي تشري أن بد ال قال تستفتيين وأنت يستفتونك اهللا سبحان فقال

 احلسب خيتار كان قيصر لروما ورئيس املال خيتار كان كسرى رئيسنا
   تقتدي بأيهم أنت فانظر الدين خيتار كان حممد ورئيسكم والنسب

  أمر النيب بذات دينٍ زوجة فاظفر بذات الدين هن احلور
  املال يفىن واجلمال وديعة واجلاه يبلى كل ذاك غرور
  الباقيات الصاحلات ذخرية مذخورة ونعيمها موفور

وغريزة وطهورليس الزواج لشهوة إن الزواج تعفف   
  ليس الزواج ستار أطماعٍ وما تغين عن اللب الشهي قشور

  ليس الزواج لرتوة عابرة ذاك انفعالٌ فتنة تغرير
  إن الزواج وظيفة ومهمة ورعاية وحتمل صغري
  إن الزواج تصرب وجتلد وعناية ما حقها التقصري
  إن األبوة خدمة وقيادة وتودد وتعقل وأمور

  لة يف أهله للمكرمات يقودهم ويسريأمر بكل فضي

                              
) 
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 النكَاح  فَضيلَةً من فَضائل٢٠ِ                         

  إن األمومة عطفها ال ينقضي ومقامها يف التضحيات كبري 
  كان النيب معلماً يف أهله وهو الرسول مبشر ونذير
  خري األنام وخريهم يف أهله يف خدمة لعياله مشهور

  يرعى صغريهم وحيفظ عهدهم خلق بفرقان اهلدى مسطور
  ألنيس املؤنس الستريحيمي النساء يصون عفافه وهو ا

  فرض احلجاب وقاية ومحاية ومن النفوس رقابة وضمري
  وسع النساء حبلمه وأناته واحللم طبع يف الرسول شهري
  زوجاته نبع الفضائل والتقى الطاهرات وزوجهن النور

  للطيبني الطيبات ولألىل خبثو خبيثات هلن شرور
  اهللا طهر آل بيت حممد بيت النبوة روضة وعطور

  :- وسلم عليه اهللا صلى - وصيةُ النىب الْولُود  الْودودكَاح نِِ.٧

نلِ عقعنِ مارٍ بساَء: قَالَ يلٌ ججولِ إِلَى رسر عليه اهللا صلى - اللَّه 
 وجمالٍ، حسبٍ ذَات امرأَةً أَصبت إِني اللَّه رسولَ يا: فَقَالَ - وسلم

 ثُم فَنهاه،: ذَلك مثْلَ فَقَالَ الثَّانِيةَ، أَتاه ثُم فَنهاه، أَفَأَتزوجها؟ تلد لَا ولَكنها
اهثَةَ، أَتثْلَ فَقَالَ الثَّالم كوا«: - وسلم عليه اهللا صلى -  فَقَالَ: ذَلجوزت 

وددالْو لُودي الْوفَإِن ركَاثم (١) »بِكُم   

  :ال الشيخ محزة قاسمق
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 النكَاح  فَضيلَةً من فَضائل٢٠ِ                         

فإنه ملا كان وجود اجلنسني : أما احلكمة يف مشروعية النكاح 
وحاجة كل منهما إىل اآلخر سنة احلياة، اليت أرادها اهللا، وأودع يف كل 

ليتحقق بذلك بقاء النوع البشري . منهما هذه الغريزة اليت تدعوه إىل اآلخر
زته بطريقة سليمة شرع له النكاح للتنفيس عن غري. على هذه األرض

يتسامى فيها عن غريه من احليوانات، ألنه أكرم املخلوقات، وحقق 
بالنكاح منافع عظيمة، منها غض البصر، وكف النفس عن جرمية الزنا 

استبقاء النوع : على أنساب الناس، وصيانة ألعراضهم ومنها"حمافظة 
 نافعاً لبالده البشري على هذه األرض بالتوالد والتناسل فينتج جيالً صاحلاً

تزوجوا الودود الولود فإين  " - صلى اهللا عليه وسلم -وأمته كما قال 
   (١)" مكاثر بكم األمم

  جلَوا ألويل األباب خمتصراً      صفات من يستحب الشرع خطبتها
ةٌ ذات دينٍ زانه أدبولو حكت يف نفسها القمرا           صبي بكر 
   تلك الصفات اليت أجلو ملن نظرا       طبهاغريبةٌ مل تكن من أهل خا
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 النكَاح  فَضيلَةً من فَضائل٢٠ِ                         

  :-وسلم عليه اهللا صلى - وصيةُ النىباِءفَّ االككَاحنِِ. ٨ 

: قَالَ انه وسلم علَيه اهللا صلى النبِي عن عنها اهللا رضي عائشة عن
   (١)"اليهم وانكحوا االكفاء فانكحوا لنطَفكُم ختَريوا"

 النساء أحسن يل صف غطفان من لرجل مروان بن امللك دعب قال
 الساقني ناعمة الكعبني ردماء القدمني ملساء املؤمنني أمري يا خذها قال

 ناهدة الكفني رخصة الذراعني ضخمة الفخذين لفاء الركبتني ضخماء
 بلجاء الشفتني ملياء احلاجبني زجاء العينني كحالء اخلدين محراء الثديني
 البطن مكسرة العنق غيداء الشعر حملولكة الثغر شنباء العرنني ءمشا اجلبني
 خالص ويف العرب خالص يف جتدها قال هذه توجد وأين وحيك فقال

   (٢)الفرس
٩  .رياعِ ختا مينأَةُ الدرةُ الْمحالالص:  

نع دبنِ اِهللا عرٍو، بمولَ أَنَّ عسوسلم عليه اهللا صلى -  اِهللا ر -، 
   (٣) »الصالحةُ الْمرأَةُ الدنيا متاعِ وخير متاع، الدنيا«: قَالَ

 ابنته الشيباين حملم بن عوف إىل الكندي حجر بن عمرو خطب ملا
 مما فكان توصيها ا دخوهلا ليلة أمها عليها أقبلت ذلك إىل وأجابه إياس أم

                              
) 
) 
) 
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 النكَاح  فَضيلَةً من فَضائل٢٠ِ                         

 وعشك خرجت منه الذي بيتك مفارقة إنك بنية أي قالت أن به أوصتها 
 ليكون أمة له فكوين تألفيه مل وقرين تعرفيه مل رجل إىل درجت منه الذي
 والثانية األوىل فأما ذخرا لك يكن عشرا خصاال له واحفظي عبدا لك

 فالتفقد والرابعة الثالثة وأما والطاعة له السمع وحسن بالقناعة فالرضا
 إال منك أنفه يشم وال قبيح على كمن عينه تقع فال وأنفه عينيه ملواقع
 شدة فإن ومنامه طعامه لوقت فالتفقد والسادسة اخلامسة وأما الريح أطيب
 ملاله فاالحراز والثامنة السابعة وأما مغضبة النوم وتنغيص ملهبة اجلوع

 وال أمرا له تعصي فال والعاشرة التاسعة وأما وعياله حشمه على واالرعاء
 مل سره أفشيت وإن صدره غرت أو أمره الفتخ إن فإنك سرا له تفشي
 كان إذا لديه والكآبة مهتما كان إذا يديه بني والفرح وإياك غدره تأمين
 أمرئ جد عمرو بن احلرث له وولدت فأجنبت أمها وصية فقبلت فرحا

   الشاعر القيس
١٠ .نم قهرأةً اُهللا رزفقد صاحلةً؛ ام هطْرِ على أعاندينِه ش:  

 - وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى - اهللا رسولَ أنَّ عنه؛ اهللا رضي أنسٍ نع
 يف اهللا فلْيتق دينِه، شطْرِ على أعانه فقد صاحلةً؛ امرأةً اُهللا رزقه من" :قال

   (١)"الباقي الشطرِ

                              
)
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 النكَاح  فَضيلَةً من فَضائل٢٠ِ                         

 ١١ .نطَى مع هللا، أَعنهللا، وم بهللا، وأح ضغهللا، وأب كَحهللا؛ وأن 
  :إيمانه استكْملَ قَدف

 علَيه اُهللا صلَّى - اهللا رسولَ أنَّ عنه؛ اهللا رضي أَنسٍ بنِ معاذ عن
لَّمسقال - و: "نطَى مع هللا، أَعنهللا، وم بهللا، وأح ضغهللا، وأب كَحوأن 

   (١)"إيمانه استكْملَ فقَد هللا؛
١٢ .هتجوزجِ لوالز بحىبدىِ النه نم ةحاللَّى الصاُهللا  ص هلَيع 

لَّمسو:  
: قَالَ انه وسلم علَيه اهللا صلى النبِي عن عنه اهللا رضي أنس عن

   (٢) "الصلَاة في عيين قُرة وجعلت والطّيب النساء ايل حبب"

  :تحابينِحبذَا نِكَاح املُ. ١٣
 لَم«: -  وسلم عليه اهللا صلى -  اِهللا رسولُ قَالَ: قَالَ عباسٍ، بنِا عنِ

رنِ ييابحتلْمثْلُ لكَاحِ م(٣)»الن   

  

  

                              
) 
)
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 النكَاح  فَضيلَةً من فَضائل٢٠ِ                         

 ١٤ .كَاحِ خريالن أيسره:  

 انه وسلم علَيه اهللا صلى النبِي عن عنه اهللا رضي عامر بن عقبة عن
   (١)" أيسره النكَاح خري: "قَالَ

  :صداقها وتيسري خطبتها تيسري الْمرأَة مين من. ١٥

 نهأ وسلم علَيه اهللا صلى النبِي عن عنها اهللا رضي عائشة عن
   (٢)"رمحها وتيسري صداقها وتيسري خطبتها تيسري الْمرأَة مين من نإ:"قَالَ

  الْعفَاف  يرِيد الَّذي والناكح :منهم: عونهم اِهللا علَى حق ثَلَاثَةٌ. ١٦ 
نةَ، أَبِي عريرولَ أَنَّ هسثَلَاثَةٌ«: قَالَ - وسلم عليه اهللا صلى - اِهللا ر 

قلَى حاِهللا ع مهنوع بكَاتي الْمالَّذ رِيداَء، يالْأَد حاكالني والَّذ رِيدي 
،فَافالْع داهجالْمي وبِيلِ ف(٣) »اِهللا س   

وروي أن بالالً وصهيباً أتيا أهل بيت من العرب فخطبا إليهم فقيل 
 أنا بالل وهذا أخي صهيب كنا ضالني  :  فقال بالل : هلما من أنتما فقال

فهدانا اهللا وكنا مملوكني فأعتقنا اهللا وكنا عائلني فأغنانا اهللا فإن تزوجونا 
 فقالوا بل تزوجان واحلمد هللا فقال فاحلمد هللا وإن تردونا فسبحان اهللا

                              
) 
) 
) 



 

 
  
  

٢٢  
  

  
  

 النكَاح  فَضيلَةً من فَضائل٢٠ِ                         

 لو ذكرت مشاهدنا وسوابقنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : صهيب 
   .  اسكت فقد صدقت فأنكحك الصدق : فقال

 فَأَدبها أَمةٌ لَه كَانت رجلٌ:  منهم:مرتينِ أَجرهم يؤتونَ ثَلَاثَةٌ. ١٧
نسا، فَأَحهبا أَدهلَّمعو نسا، فَأَحهيملعت ا ثُمقَهتا أَعهجوزفَت:  

 -  اللَّه رسولُ قَالَ: قَالَ أَبِيه عن بردةَ، أَبو حدثَنِي: قَالَ الشعبِي عنِ
 أَمةٌ لَه كَانت رجلٌ: مرتينِ أَجرهم يؤتونَ ثَلَاثَةٌ:" - وسلم عليه اهللا صلى
 ورجلٌ فَتزوجها، أَعتقَها ثُم تعليمها، فَأَحسن وعلَّمها أَدبها، فَأَحسن فَأَدبها

نلِ مابِ أَهتالْك نآم هبِيبِن ثُم كرأَد بِيالن نفَآم ،بِه دبعى وأَد قح اللَّه 
قحو يهالو(١) " م   

  :-وسلم عليه اهللا صلى -  وصيةُ النىبالدينِو ي اخلُلُقِ ذَكَاحنِِ. ١٨
نةَ أَبِي عريرولُ قَالَ: قَالَ هسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسإِذَا«: و 

طَبخ كُمإِلَي ننَ موضرت هيند لُقَهخو وهجولَا إِنْ فَز تلُوهفْع كُنةٌ تنتي فف 
   (٢) »عرِيض وفَساد الْأَرضِ

 متيم بين بنساء عليك شعيب يا يل فقال شريح لقيين قال الشعيب عن
 جنازة من أقبلت قال عقوهلن من رأيت وما فقلت عقوال هلن رأيت فإين

 جارية جانبها وإىل دار باب على بعجوز أنا وإذا بدورهن فمررت ظهرا

                              
) 
) 
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 عطش يب وما واستسقيت إليها فعدلت اجلواري من رأيت ما كأحسن 
 ائتيه جارية يا وحيك قالت تيسر ما قلت إليك أحب الشراب أي يل فقالت

 منك اجلارية هذه تكون ومن للعجوز فقلت غريبا الرجل أظن فإين بلنب
 أم فارغة هي قلت حنظلة بين نساء إحدى جرير بنت زينب هي قالت

 تقل ومل ( كفأ كنت إن قالت أتزوجينيها قلت غةفار بل قالت مشغولة
 فامتنعت فيه ألقيل مرتيل إىل ومضيت فتركتها متيم بين لغة وهي ) كفوا
 األشراف العرب من إخواين بيد أخذت الظهر صليت فلما القائلة مين

 أبا شأنك ما وقال فاستقبلنا عمها أريد ومضيت واملسيب واألسود علقمة
 يف صارت فلما فزوجنيها رغبة عنك ا ما قال خيكأ ابنة زينب قلت أمية

 قلون غلظ وذكرت متيم بين بنساء صنعت شيء أي وقلت ندمت حبايل
 كان وإال أحب ما رأيت فإن ا أدخل ولكن ال قلت مث أطلقها فقلت
 علي أدخلت حىت دينها نساؤها أقبلت وقد شعيب يا شهدتين فلو ذلك

 ركعتني ويصلي يقوم أن زوجها على ملرأةا دخلت إذا السنة من إن فقلت
 تتوضأ هي فإذا فتوضأت شرها من ويتعوذ خريها من تعاىل اهللا ويسأل

 جواريها أتتين صاليت قضيت فلما بصاليت تصلي هي فإذا وصليت بوضوئي
 دنوت البيت خال فلما بالزعفران صبغت قد ملحفة وألبسين ثيايب فأخذن

 احلمد قالت مث أمية أبا رسلك على لتفقا ناصيتها إىل يدي فمددت منها
 علم ال غريبة امرأة فإين بعد أما وآله حممد على وأصلي وأستعينه أمحده هللا
 لك كان قد فإنه فأجتنبه تكره وما فآتيه حتب ما يل فبني بأخالقك يل
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 كان أمرا اهللا قضى إذا ولكن ذلك مثل قومي يف ويل قومك يف منكح 
 أو مبعروف إمساك إما به تعاىل اهللا مركأ ما فاصنع ملكت وقد مفعوال
 وجلميع ولك يل العظيم اهللا واستغفر هذا قويل أقول باحسان تسريح

 فقلت املوضع ذلك يف اخلطبة إىل شعيب يا واهللا فأحوجتين قال املسلمني
 كالما قلت فإنك بعد أما وآله حممد على وأصلي وأستعينه أمحده هللا احلمد

 كذا أحب عليك حجة يكن تدعيه وإن يل ظاح ذلك يكن عليه ثبت إن
 فاستريها سيئة من رأيت وما فابثثيها حسنة من رأيت وما كذا وأكره
 قالت أصهاري ميلين أن أحب ما قلت ؟ األهل لزيارة حمبتك كيف فقالت

 بنو قلت أكرهه تكرهه ومن له آذن دارك يدخل جريانك من حتب فمن
 ليلة بأنعم شعيب يا معها فبت الق سوء قوم فالن وبنو صاحلون قوم فالن

 جئت احلول رأس كان فلما أحب ما إال منها أرى ال حوال معي ومكثت
 قالوا ؟ هذه من قلت وتنهي تأمر الدار يف بعجوز أنا وإذا القضاء جملس من

 العجوز أقبلت جلست فلما وسهال وأهال مرحبا قلت حليلتك أم فالنة
 وأهال بك ومرحبا السالم وعليك فقلت أمية أبا يا عليك السالم فقالت
 أدبت لقد قرينة وأوفق زوجة خري قلت زوجتك رأيت كيف قالت

 أبا فقالت خريا اهللا فجزاكي الرياضة فأحسنت وريضت األدب فأحسنت
 إذا قالت ؟ مها وما قلت حالتني يف منها حاال أسوأ يرى ال املرأة إن أمية

 بالسوط فعليك بمري رابك فإن زوجها عند حظيت أو غالما ولدت
 لقد واهللا فقلت املدللة الروعاء من أشر بيوم يف الرجال حاز ما فواهللا
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 أن حتب كيف قالت الرياضة فأحسنت وريضت األدب فأحسنت أدبت 
 حول كل رأس يف تأتيين فكانت شاءوا ما قلت ؟ أصهارك يزورك

 عليها أعب مل سنة عشرين شعيب يا معي فمكثت الوصية بتلك فتوصيين
   ذلك يف فقلت ويضرا امرأته يفزع كندة من جار يل وكان يئاش

    زينب تضرب يوم مييين فشلت ... نساءهم يضربون رجاال رأيت  
    يذنب ليس من ضرب مين العدل فما به أتت ذنب غري من أأضرا  
    كوكب منهن يبد مل طلعت إذا ... كواكب والنساء مشس فزينب  

١٩  .ظَمفَ أَعالن اقَةري أَجأهلك على أنفقته الَّذ:  
نةَ أَبِي عريره يضر اللَّه هنولُ قَالَ: قَالَ عسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع 

لَّمسار«: ويني أنفقته دبِيل في أنفقته ودينار اهللا سف ةقَبر اريندو قْتدصت 
لَى بِهنيٍ عكسم يندوار هفَقْتلَى أَنع كلا أَههظَما أَعري أَجعلى أنفقته الَّذ 

   (١) »أهلك
 فرجها، وحفظَت شهرها، وصامت خمسها، املرأةُ صلَّت إذا. ٢٠
تها، وأطاعجوز لَتخةَ داجلن:  

 -  اهللا رسول قال: قال عنه اهللا رضي عوف بن الرمحن عبد عن
 شهرها، وصامت خمسها، املرأةُ صلَّت إذا" :-  وسلَّم علَيه ُهللا صلَّى

                              
) 
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 ظَتفها، وحجفر تها، وأطاعجولي: هلا قيلَ زخةَ اداجلن نأَبوابِ أي م 
ةاجلن ئْت(١)"ش   

 شرهن فقال النساء شر لنا صف للنساء جتربة ذا كان ألعرايب قيل
 العسرة امليشومة املصفرة املمراض احملياض اللحم لةالقلي اجلسم النحيفة
 من تضحك حربة لسان كأا الوثبة السريعة النفرة البطرة السلطة املبشومة

 يف أنف باحلرب زوجها على وتدعو سبب غري من وتبكي عجب غري
 وصوا وعيد كالمها الوريد منتفخة حديد عرقوا املاء يف وإست السماء
 تعني وال بعلها على الزمان تعني السيآت وتفشي اتاحلسن وتدفن شديد
 دخل إن خمافة منه عليها وال رأفة عليه قلبها يف ليس الزمان على بعلها

 كثرية ضحكت بكى وإن بكت ضحك وإن دخلت خرج وإن خرجت
 صبيها القناع مهتوكة الباع ضيقة ذما وتوسع ملا تأكل اإلرعاء قليلة الدعاء
 من بادية اامع يف وتبكي باإلصبع تشري حدثت إذا مزبول وبيتها مهزول
 لساا دىل غائبة وهي وتشهد ظاملة وهي تبكي باا عند نباحة حجاا
   (٢) األمور وعظائم والثبور بالويل اهللا ابتالها بالفجور دمعها وسال بالزور

 حرا مستقرا في     وتعيش    يا من عزمت علَى الزواجِ ولَست تدرِي ما هيه        
 حياة راضيه

                              
) 
) 
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  وروحها جميلةٌ وذَات نفْسٍ ساميه    فَاختارها لدينِها وذَات أَخلَاقِ عاليه 
  قَوِيةٌ عزمها في الدين لَيست واهيه    قَصريةٌ لسانها للسر لَيست فَاشيه

الحورةٌ لبهصيامِ لَاهرنِ الْحا عه    هارِيألمور دلا وجِهوزةٌ لروغَي  
  قَصريةٌ طَرفُها عنِ التطَلُّعِ عاميه     قَليلةٌٌ خروجها ولَا تكُونُ شاكيه
  طَيب سمتها وفى احلديث داْهيه    رقيقةٌ كَلَامها للمشكالت ناسيه

  معينةٌ لَزوجِها حىت يكُونَ داعيه     لربها فى الليل دايما باكيهتقيةٌ
  قَليلةٌ طَلَباتها ولَا تكونُ قَاسيه    حنونةٌ أمها هلا نصائح غاليه
  بريرةٌ لأَمرك وإن حزنت فَمواسيه    حفيظةٌ لبعدك وهي لَك مواليه

  كَرميةٌ عؤدةٌ تكُون أُما وافيه     ودودةٌ يف احلكم لَيست قَاضيهولودةٌ
  ومهنةٌ بِسيطَةٌ تكْفي احلياةَ احلَاليه    فَحجرةٌ صغريةٌ تكُونُ عيشةً هانِيه
 يد صافيه وشربةٌ مريئةٌ تأْخذُها ب    ولُقْمةٌ هنِيئةٌ تكون للجوع كافيه

  وابنةٌ بريئةٌ للجنة صارت جارِيه    وزوجةٌ مطيعةٌ لألمر لَيست عاصيه
  وبسمةٌ لَطيفَةٌ تعيد لَك الْعافيه    ونظْرةٌ قَرِيرةٌ من زوجة حانِيه

  ن أَراد أَنْ يحيى حياةً ثَانِيه ذَاك مل     فَهذي خير متاعها وهي لَعمرِي فَانِيه
*****  
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  وأَخريا 
 ذَكَّرفَت اتناحلَسورِ واُألج هذه فَةاعضظَى بِمحأَنْ ت تدإِنْ أَر 

اتيرالب ديلَ سقَو :»هلرِ فَاعثْلُ أَجم رٍ فَلَهيلَى خلَّ عد ن(١)»م  
كُلِّ مي لفَطُوب أَو ةماًء بِكَلوس ،لَاهوقَى مرِ واتذَا اخلَيلَى هلَّ عد ن

 رجاَء ثواا ووزعها علَى (٢)موعظَة ابتغى بِها وجه اِهللا، كَذَا من طَبعها
نترنِت العالَمية، عباد اِهللا، ومن بثَّها عبر القَنوات الفَضائية، أَو شبكَة اِإل

 دعو يهكْفيةُ، ويلَامةُ اِإلسا اُألمبِه عفتنتل ،ةبِيناَألج اتا إِلَى اللُّغهمجرت نمو
ةيرالب ديس: :» بفَر ،هلِّغبى يتح ظَهفيثًا، فَحدا حنم عمأً سرام اللَّه رضن

يهبِفَق سلَي قْهلِ فامح برو ،هنم أَفْقَه وه نإِلَى م قْهلِ فام(٣) »ح  
  أَموت ويبقَى كُلُّ ما كَتبته    فيالَيت من قَرأَ دعا لَيا

  عسى اِإللَـــه أَنْ يعفُو عنى      ويغفر يلِ سوَء فَعاليا
هبكَت  

طَفَىأَبصم دمنِ أَحمحالر دبو ع 
com.yahoo@CP_ahmedmostafa_dr  

)ةارِيجاضٍ تي أَغْرف همدختاس أَو يهف رغَي نا مدمٍ علسكُلِّ معِ لالطَّب قُوقح( 
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 ١٨ .ىبةُ النصيينِ والدذَي اخلُلُقِ و ٢٢........................:- صلى اهللا عليه وسلم-نِِكَاح  

  ٢٥...........................................:أَعظَم النفَقَة أَجرا الَّذي أنفقته على أهلك.  ١٩

٢٠ . لَتخها، دجوز تها، وأطاعجفر ظَتفها، وحرهش تها، وصامسمأةُ خاملر إذا صلَّت
  ٢٥.......................................................................................:اجلنةَ

  ٢٨.......................................................................................وأَخريا

رِسه٢٩.....................................................................................الف  

  


