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 بسم ا الرمحن الرحيم
 عقبات الزواج

 وطرق معاجلتها على ضوء اإلسالم
 يةمقدمة الطبعة الثا�

احلمد للّه وحده ، والصالة والسالم على من ال �ـيب بعـده ، وعلـى آلـه وأصـحابه والتـابعني ، ومـن                         
 .تبعهم بإحسان إىل يوم الدين 

 عـن الطبعـة األوىل بزيـادات هامـة رأيـت تضـمينها              - أخي القـارىء     -فتمتاز هذه الطبعة    : وبعد  
 . معاجلتها على ضوء اإلسالم لصلتها الوثيقة ببحث عقبات الزواج ، وطرق.. وإثباهتا 

 :وهذه الزيادة تشمل البحوث التالية 
 . خطر العزوبة على الفرد واتمع -أ 

 . ظاهرة امليوعة ومسؤولية الدولة واتمع يف استئصاهلا -ب 
 . موقف اإلسالم من الطبقة العاملة -جـ 
 . اقرتاح جديد يف حل مشكلة السكن -د 
 ...سالم  املرأة والعمل يف اإل-هـ 
 . وليستعفف الذين ال جيدون �كاحا -و 
 " .كلمة لألستاذ الكبري على الطنطاوي "  مسك اخلتام -ز 

 هذه البحوث املبينة أعاله منسـابة يف فصـول الكتـاب ومواضـيعه              - أخي القارىء    -وسوف جتد   
عسى أن يعرف   .. شاملة  راجيا من اللّه عز وجل أن جيعل فيها النفع العام ، والتوعية ال            .. هنا وهناك   

شـــبابنا وشـــاباتنا رأي اإلســـالم يف حـــل كـــل مشـــكلة ختصـــهم ، وتـــرتبط بـــواقعهم ، وتصـــطدم بغايـــاهتم  
 ..وأما�يهم 
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اللّـه أســأل أن جيعــل أعمالنــا خالصــة لوجهــه الكــريم ، وأن يبصــر جيــل اإلســالم حقــائق اإلســالم ،  
 .جابة جدير إ�ه أكرم مأمول وباإل.. وحلول اإلسالم ، وعظمة اإلسالم 

 
 املؤلف
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 بسم ا الرمحن الرحيم
 مقدمة الطبعة األوىل

احلمـد للّـه رب العـاملني ، وأفضـل الصـالة وأمتّ التسـليم علـى سـيد�ا حممـد ، وعلـى آلـه وأصــحابه            
 :وبعد ... الطيبني الطاهرين ، وعلى من دعا بدعوهتم ، وهنج طريقهم بإحسان إىل يوم الدين 

جيــد احللــول املناســبة لكــل .. املطلــع علــى مبــادىء اإلســالم ، واملتعمــق يف أحكــام الشــريعة فـإن  
بشــكل حيقــق مصــلحة الفــرد واتمــع، ويــؤمن ســيادة األمــة ،  .. مشــكلة تعــرض ، ولكــل حادثــة تطــرأ 

لـود  ذلك ألن اإلسالم دين اللّـه اخلالـد ، ميتـاز خباصـية الشـمول ، ويتصـف مبقومـات اخل                    .. وسالمة العامل   
ازاداد اإل�سان املنصـف الـواعي      .. فكلما تقدمت احلياة ، وتطورت احلضارة       .. والتجدد واالستمرار   

إميا�ًا ويقينا بصالحية هذا اإلسالم ، وأفضلية هـذا الـدين ، ووجـوب االحتكـام لـه ،                   .. الفاهم املتجرد   
 ! ..والرجوع إليه يف كل الظروف واألحوال 

سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أ�فسهم حتى يتبين هلـم أ�ـه احلـق أو مل                {  : وصدق اللّه العظيم القائل   
 ! ..} يكف بربك أ�ه على كل شيء شهيد 

 ...مشكلة الزواج ... ومن هذه املشكالت اليت عاجلها اإلسالم ، ووضع احللول املناسبة هلا 
لـزواج ، ثـم �قـدم احللـول         وها حنـن أوالء �سـتعرض يف هـذا الكتـاب العقبـات الـيت تقـف يف طريـق ا                    

عسـى أن   .. املناسبة هلا مستوحني ذلك من هدي اإلسالم ، وتشريعه اخلالد على مـدى الزمـان واأليـام                  
 ..جيد طالب الزواج ما يسهل له الطريق ، ويوصله إىل الغاية املنشودة 

.. ا الكتـاب    الباعث الذي دفعين إىل �شر هـذ       - أيها القارىء الكريم     -والبد يل إال أن أذكر لك       
ظـاهرة العـزوف   .. وما أراه إال يف هذه الظاهرة االجتماعية األليمة اليت تفشت يف جمتمعنا العـاتي الظـامل         

 ..اليت سرت يف الشباب والشابات سريان النار يف اهلشيم .. عن الزواج ، وظاهرة االحنالل والتسيب 
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 منثـورة يف    - أخـي القـارىء    -ة ستجدها   وعوامل عد .. وال شك أن هلذه الظواهر أسبابا كثرية        
 ..واليت �تج عنها كساد سوق الزواج يف كل مكان .. صفحات هذا الكتاب 

 بـأن يـتفهم املصـلحون       - بعد عـرض هـذه املشـكالت وتبيـان طـرق معاجلتـها               -وإ�ي لوطيد األمل    
.. حللــول حقيقــة هــذه ا.. وكــل مــن ينشــد لشــباب هــذه األمــة اخلــري واإلصــالح .. واآلبــاء والكتــاب 

عسـى أن يلـج شـبابنا       .. وأن يسعوا إىل تنفيذها ما استطاعوا إىل ذلك سبيال          .. وطرق هذه املعاجلة    
فعندئــذ تصــلح أخالقهــم ، وتقــوى أجســامهم ،  .. قنطــرة الــزواج ، وعســى أن يتحصــنوا يف محــاه املنيــع 

رة الراحة النفسـية ،  وجيدون يف روضته الزاه   .. ويسلم هلم تفكريهم ، ويغضون عن احملرمات أبصارهم         
 ..واالستقرار اهلا�ىء السعيد ، وما ذلك على اللّه بعزيز 

 ! ..واللّه يقول احلق وهو يهدي السبيل 
 

 عبد اللّه �اصح علوان
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 الفصل األول

 ملَاذا شرع ا الزواج
ذليلـها علـى ضـوء    قبل أن أشرع يف تبيان العقبات اليت تعرتض طريق الزواج ، وقبل أن أبين طـرق ت         

 احلكمــة مـــن الـــزواج ، وفوائــده الصـــحية واخللقيـــة   - ولـــو باختصـــار -أحببـــت أن أذكــر  .. اإلســالم  
عسى أن يعلم شبابنا ملاذا شرع اللّه الزواج وملاذا أمر به يف سـن مبكـرة ؟ فـال جيـدون     .. واالجتماعية  

 إن أرادوا يف احليـاة      -الظـروف    رغـم قسـاوة      -بدا سوى أن يقبلوا عليه بوعي جديـد ، ورغبـة صـادقة              
 ..ويف ذلك ذكرى للذاكرين .. إحصان �فوسهم ، وسالمة أخالقهم ، وتلبية فطرهتم وغرائزهم 

 : احملافظة على النوع اإل�سا�ي - ١
من البدهيات اليت ال تقبل اجلدل أن الزواج طريق إىل تكاثر النسـل اإل�سـا�ي ، وعامـل أساسـي يف                 

ولقد �ـوه القـرآن الكـريم عـن هـذه احلكمـة البالغـة               ..  يرث اللّه األرض ومن عليها       استمراره وبقائه إىل أن   
 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من �فسٍ واحدة ، وخلق منها زوجها وبث منـهما    {: حني قال   

  ] .١: النساء [  } ..رجاال كثريا و�ساء 
: النحل [  } من أزواجكم بنني وحفَدة وا جعل لكم من أ�فسكم أزواجا ، وجعل لكم  {-

٧٢. [  
 : احملافظة على األ�ساب - ٢

ــائهم ، ألن يف هــذا النســب        ــاء با�تســاهبم إىل آب ــه ســبحا�ه يفتخــر األبن ــذي شــرعه اللّ ــالزواج ال وب
د ولو مل يكن ذلك الزواج لعج اتمع بأوال       .. اعتبارهم الذاتي ، وكرامتهم اإل�سا�ية ، وسعادهتم النفسية         

ــاب   ــم وال أ�سـ ــة هلـ ــاد      .. ال كرامـ ــع للفسـ ــار مريـ ــلة ، وا�تشـ ــالق الفاضـ ــالء لألخـ ــة جنـ ــك طعنـ ويف ذلـ
 ..واإلباحية 
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 : سالمة اتمع من االحنالل اخللقي - ٣
ألن غريـزة   .. وبالزواج يسلم اتمع من االحنالل اخللقي ، ويـأمن األفـراد مـن الفسـاد االجتمـاعي                  

وقـد بـين الرسـول صـلى ا     .. عت بالزواج املشـروع ، واالتصـال احلـالل    امليل إىل اجلنس اآلخر قد أُشب   
يـا معشـر   " : عليه وسلم هذه احلكمة اخللقية حني وجه مجاعة من الشباب إىل الزواج هبذا النداء الرائـع           

 .رواه اجلماعة ... "  فليتزوج فإ�ه أغض للبصر ، وأحصن للفرج )١(الشباب من استطاع منكم الباءة 
 :تعاون الزوجني على تكوين األسرة وتربية األوالد  - ٤

حيث يكمل كل .. وبالزواج يتعاون الزوجان على تكوين األسرة وتربية األوالد ، وتكاليف احلياة            
وذلـك يف اإلشـراف   .. فاملرأة تعمل ضمن اختصاصها وما يتفق مع طبيعتها وأ�وثتها    : منهما عمل اآلخر    

والرجل أيضا يعمل ضمن اختصاصه ، وما يتفق مع طبيعة .. واجب الرتبية على إدارة البيت ، والقيام ب
 .وذلك يف السعي وراء العيال ، والقيام بأشق األعمال .. رجولته 

وهبذا يتم روح التعاون بني الزوجني ، وتتكون األسرة على أسس من الرتبية الفاضلة، وينعم البيت                
 . وضعها اإلسالم بنعمة املودة والرمحة حتت ظالل احلقوق اليت

 : سالمة اتمع من األمراض - ٥
 ..وبالزواج ينجو اتمع من األمراض السارية االفتاكة اليت تنتشر �تيجة الز�ى وا�تشار الفاحشة 

.. وغريها من األمـراض اخلطـرية       ) التعقيبة  ( مرض الزهري ، وداء السيالن      : من هذه األمراض    
 ..سم ، وتشوه النسل ، وتنشر الوباء اليت تورث العقْم ، وتوهن اجل

 : السكن الروحي والنفسي - ٦
وبالزواج تنمو بني الزوجني روابط املودة والرمحة ، ويسكن كل منهما إىل اآلخـر ، وجيـد كـل منـهما                     

 .سعادته حتت ظل اآلخر 

                                                 
 .القدرة على الزواج :  الباءة )١(
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اهلمـوم  ينسـى  .. فالزوج حني يفرغ من عمله ، ويركن عند املساء إىل بيته وجيتمع مع أهلـه وأوالده            
 ..وكذلك املرأة .. اليت اعرتته يف هناره ، ويزول من �فسه التعب الذي كابده يف سعيه وكفاحه 

وهكذا جيد كل من الزوجني يف ظل اآلخر سكنه النفسي يف ساعة لقائهما ، ويشـعران بالطمأ�ينـة                  
 .القلبية ، والسرور املتبادل يف حلظات اجتماعهما 

ألداء املهمـة  .. اجلديد الذي يلي هذا اللقاء بعزم وحيوية و�شـاط         وهكذا يستقبل كل منهما اليوم      
 !! ..ويف ذلك اضطالع باملسئولية ، وحتقيق لسعادة األوالد واألسرة .. املكلف هبا كل منهما 

 ومــن آياتــه أن خلــق لكــم مــن أ�فســكم أزواجــا {: وصــدق اللّــه العظــيم القائــل يف حمكــم تنزيلــه 
  ] .٢١: الروم [  } ..مودة ورمحة لتسكنوا إليها وجعل بينكم 

 : تأجيج عاطفة األمومة واألبوة - ٧
ــوين حنــو أوالدمهــا ، ويشــتد ســعري األحاســيس        ــة الفياضــة يف �فــس األب ــأجج العاطف ــالزواج تت وب

وال خيفى على كل ذي عقـل مـا يف هـذه املشـاعر النفسـية مـن أثـر بـالغ               .. واملشاعر حنو أفالذ أكبادمها     
رعاية األبناء ، وتربية األوالد ، والسهر علـى مصـاحلهم ، والنـهوض هبـم حنـو حيـاة كرميـة            و�تيجة طيبة يف    
 !! ..ومستقبل بسام 

، فـال عجـب أن جنـد الشـريعة اإلسـالمية الغـراء أن حضـت                 بعد الذي ذكر�اه من فائدة وحكمـة        
 ..على الزواج ورغّبت فيه 

 طـاب لكـم مـن النسـاء مثنـى وثـالث وربـاع               فا�كحوا ما  {: فلنستمع إىل ما يقوله القرآن الكريم       
  ] .٣: النساء [  } فإن خفتم أالّ تعدلوا فواحدة

 مــنكم والصــاحلني مــن عبــادكم وإمــائكم إن يكو�ــوا فقــراء يغْــنِهم ا مــن )١( وأ�كحـوا األيــامى  {
  ] .٣٢: النور [ } فضله 

                                                 
 .أي من ال زوج له رجًلا آان أو امرأة ، بكًرا آان أو ثّيًبا : جمع أّيم :  األيامى )١(
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 )١(اب مــن اســتطاع مــنكم البــاءة يــا معشــر الشــب: " ولنســتمع إىل مــا يقولــه عليــه الصــالة والســالم 
ــاء      ــه وِج ــن مل يســتطع فعليــه بالصــوم فإ�ــه ل للبصــر ، وأحصــن للفــرج ، وم رواه  " )٢(فليتــزوج فإ�ــه أغــض

 .اجلماعة 
 ..رواه مسلم وابن ماجة والنسائي " . الد�يا متاع وخري متاعها املرأة الصاحلة  " -
 ) .رواه الرتمذي " . ( ر ، والسواك ، والنكاح احلناء ، والتعطّ: أربع من سنن املرسلني  " -
 ) .رواه عبد الرزاق والبيهقى " ( تناكحوا تناسلوا تكثُروا فإ�ي مباهٍ بكم األمم  " -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 ..القدرة على الزواج وتشمل الناحية الصحية والمالية :  المراد بالباءة )١(
 .إن الصوم قاطع للشهوة لمن لم يستطع الزواج : بكسر الواو ، مأخوذة من َوَجأ بمعنى قطع ، والمعنى :  الوجاء )٢(

 )١٠(الصفحة 



 

 الفصل الثا�ي
 ال رهبا�ية يف اإلسالم

 يزهـد   وإذا كان اإلسالم شرع الزواج وأمـر بـه وحـض عليـه فـال جيـوز للمسـلم ، بـل حيـرم عليـه أن                          
بالزواج وميتنع عنه بنية التفرغ للعبادة ، والتقرب إىل اللّه ، وال سيما إن كان قادرا على الزواج متيسـرا لـه                      

ذلك ألن اإلسالم حيارب بشدة ال هوادة فيها كل دعوة إىل رهبا�ية بغيضة ، وعزوبـة  .. أسبابه ووسائله  
 ..ه وميوله ذميمة ألهنا تتعارض مع فطرة اإل�سان وتصطدم مع غرائز

إن اللّـه أبـدلنا بالرهبا�يـة    : " فقد روى البيقهي يف حـديث سـعد بـن أبـي وقـاص رضـي اللّـه عنـه               
 " .احلنيفية السمحة 

مـن كـان موسِـرا ألن يـنكح ثـم مل            " وروى الطربا�ي والبيهقي عن رسول اللّه صلى ا عليـه وسـلم             
 " .ينكح فليس مين 

ــه صــ   ــو تأملنــا مواقــف رســول اللّ لى ا عليــه وســلم يف تربيــة النفــوس ، ومعاجلــة مشــاكل   وحنــن ل
ال زدد�ا يقينا أن هذه الرتبية وتلك املعاجلة قائمة على إدراك فطرة اإل�سان ، ورامية إىل تلبيـة    .. اتمع  

حتى ال يتجاوز أي فـرد مـن أفـراد اتمـع حـدود فطرتـه، وال يسـلك سـبيلًا منحرفًـا                       .. أشواقه وميوله   
بـل يسـري علـى مقتضـى املنـهج القـويم السـوي الـذي رمسـه اإلسـالم سـريا طبيعيـا                        .. يزتـه   يصطدم مع غر  
فال يقف وقد سـار النـاس ، وال يتقهقـر وقـد تقـدم البشـر ، وال يضـعف وال جيـنب وقـد                          .. معتدلًا سويا   

 !! ..قوي أبناء احلياة 
 :وإليكم هذا املوقف بتمامه 

جاء ثالثـة رهـط إىل بيـوت أزواج الـنيب صـلى      : " ه عنه روى البخاري ومسلم عن أ�س رضي اللّ     
) وجـدوها قليلـة     (ا عليه وسلم يسألون عن عبادته عليه الصالة والسالم ، فلما أُخربوا كأهنم تقالّوهـا                

 !! ..وأين حنن من النيب صلى ا عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذ�به وما تأخر ؟ : ، فقالوا 

 )١١(الصفحة 



 

 !! ..�ا فإ�ي أصلي الليل أبدا أما أ: قال أحدهم 
 !! ..أ�ا أصوم الدهر وال أفطر : وقال آخر 
 !! ..أعتزل النساء فال أتزوج أبدا : وقال آخر 

أ�ــتم الــذين قلــتم كــذا وكــذا ؟ أمــا واللّــه إ�ــي  : " فجــاء رســول اللّــه صــلى ا عليــه وســلم فقــال 
أرقد ، وأتـزوج النسـاء فمـن رغـب عـن سـنيت              ألخشاكم للّه وأتقاكم له ، لكنى أصوم وأفطر ، وأصلي و          

 " . فليس مين 
وهذا املوقف من رسول اللّه صلى ا عليـه وسـلم أعظـم برهـان علـى أن هـذا اإلسـالم هـو ديـن                    

ومن أحسن من اللّه حكمـا  " إىل أن يرث اللّه األرض ومن عليها   .. الفطرة، ومنهج احلياة وشريعة اخللود      
 .؟ " لقوم يوقنون 

* * * 
  :)١(خطر العزوبة على الفرد واتمع 

فمعنـى هـذا أن خطـرا بالغًـا ، يصـيب الفـرد ،          ..فإذا كان اإلسالم حرم الرهبا�يـة ، وذم العزوبـة           
من جراء هذه العزوبة البغيضة ، والعزوف عن الزواج الذي شرعه اللّه وأكرم به           .. ويزعزع كيان اتمع    

 ..عباده 
 :اليت ترتتب من ا�تشار العزوبة والعزوف عن الزواج وإليكم أهم هذه األخطار 

 : اخلطر الصحي - ١
فمعنى هذا أن أكثر شباهبا وكثريا من    .. من املعلوم يقينا أن العزوبة إذا ا�تشرت يف أمة من األمم            

ألن .. شاباهتا اجتهوا يف حياهتم االجتماعية إىل حياة اون واخلالعـة ، وإىل أجـواء الفسـاد واالحنـالل                   
 وال -اخنرطـت  .. النفس اإل�سـا�ية إذا مل يكـن هلـا مـن تقـوى اللّـه رادع ، ومـن مراقبتـه سـبحا�ه زاجـر                 

                                                 
 .للمؤلف عبد الباقي رمضون " خطر التبرج واالختالط "  استفدت آثيًرا من هذا البحث من آتاب )١(
 

 )١٢(الصفحة 



 

لتشـبع الفطـرة الغريزيـة ،    ..  يف محـأة امللـذات والشـهوات ، وتاهـت يف بيـداء الفاحشـة والرذيلـة        -شك  
  ..باخلنا والز�ى ، واالتصال احلرام ، والعالقات املشبوهة.. وامليل اجلنسي 

 ..وإذا ا�تشر الز�ى يف أمة أصيبت باألمراض واألوجاع اليت تنهك القوى وتفتك باجلسم 
وإليكم أهم هذه األمراض الصحية واجلسمية اليت ترتتب من ا�تشار الز�ى كما أمجع عليها األطباء 

)١(:  
 :مرض السيالن * 

م واخلصـيتني ، قـد يـؤدي إىل العقـم ،     ينتقل بعملية الز�ى ، ويسـبب التـهابا حـادا أو مزمنـا يف الـرح            
 ..وإىل التهابات يف املفاصل ، وقد يؤثر على املولود ، فيحدث التهابات يف عينيه تؤدي إىل العمى 

 :مرض الزهري * 
ومسى ماضيا بداء اإلفرجني لصدوره عن اتمعات اإلفرجنية الـيت يكثـر فيهـا الز�ـى ، وتفشـو بـني                  

 .أبنائها الفاحشة 
ــالز�ي أو التقبيــل  -ذا املــرض باالتصــال اجلنســي  ينتقــل هــ  ــة   - ب ــهابات جلدي  احملــرم ، ويســبب الت

ومفصلية ، وعظمية ، وعضـلية ، وقلبيـة ، وبطنيـة ، ورئويـة ، وكبديـة ، وعصـبية، وختريبـات يف اجللـد                          
 ..والوجه واألظافر واللسان 

 :مرض التقرحات اجلنسية * 
قـد تـؤدي إىل خراجـات       ..  التـهابات يف العقَـد البلغميـة         ينتقل باالتصال اجلنسي احملـرم ، ويسـبب       

 ..قيحية مزمنة ، والتهابات يف ااري البولية ، وآالما مفصلية ، وتورمات يف األطراف 
 :مرض القرح اللني * 

 .ينتقل عن طريق الز�ى ، ويسبب تقرحا مؤملًا يف اجلهاز التناسلي قد ينتشر ليكتسح اجللد 
 

                                                 
 ) .الناشر (المؤلف رحمه الّله وإلى اآلن لم يظهر له عالج لم يكن قد ظهر بعد إبان حياة ) اإليدز (  هذا وأن مرض )١(

 )١٣(الصفحة 



 

 :اجلنسي املبكّر مرض النضج * 
.. يصاب به بعض األوالد �تيجة لتهيج الشهوة قبل أواهنا ، واستثارة الغريزة قبـل اكتمـال غـددها                   

 ..ويسبب تشوهات بد�ية ، وأمراضًا عصبية و�فسية 
 ..هذه بعض األمراض الصحية واجلسمية اليت تصيب اجلسم �تيجة ال�تشار الفاحشة 

 : اخلطر اخلُلقي والنفسي - ٢
�طالق يف محأة الرذيلة والشهوات تسيطر الغريزة اجلنسية علـى مجيـع طاقـات اإل�سـان اجلسـمية                   باال

فرتى هذا الشهوا�ي ينـدفع حنـو أعمـال الشـهوة والغريـزة ا�ـدفاعا حيوا�يـا             .. والعقلية والنفسية والروحية    
 ..ء غريزته البهيمية فال يفكر إال يف إشباع هنمه اجلنسي ، وال يهتم إال بإروا.. جنو�يا عنيفًا 

 ..وقد يصاب هذا اإلباحي الشهوا�ي 
، وهــو مــرض خطــري يكتفــي فيــه الرجــال   ) اللــواط ، الســحاق ( : مبــرض الشــذوذ اجلنســي  * 

بالرجال ، والنساء بالنساء ، هذا املـرض أصـيبت بـه جمتمعـات كـثرية تـدعي التقـدم واحلضـارة كأمريكـا                       
بأمريكا " �يويورك  " ل والنساء املصابني هبذا الشذوذ يف مدينة        فهناك �صف مليون من الرجا    .. وا�كلرتا  

أمــا املتســرتون املختفــون فحــدث عــن عــددهم الكــثري وال       .. ، وهــؤالء علنيــون جمــاهرون حمرتفــون    
 ..حرج 

 حيــث تــرى املــريض مشــغولًا يف مجيــع أوقاتــه بتخــيالت :وقــد يصــاب مبــرض اهلــوس اجلنســي * 
تقبيل ، وضم ، وعناق ، وتصورات ألعضاء املرأة من وجـه ، وعيـنني ،          من �كاح، و  .. شهوا�ية غريزية   

فيكثـر �سـيا�ه ،     .. تراه منصـرفًا عـن كـل شـيء          .. وعنق وشفتني ، وهندين وسوءة وفخذين وغريها        
.. وتراه كأ�ه غيب خممور ، أو كأ�ه مكروب حمـزون      .. ويقل اهتمامه ، وتشتد غفلته ، ويضعف ا�تباهه       

 ..هرة األليمة �ُحولًا يف اجلسم ، وضعفًا يف الذاكرة ، وقلقًا يف النفس وتسبب هذه الظا
 :ومن أخطار الز�ى اخللقية يف اتمعات الغربية والشرقية 

 . الشباب الشارد السادر يف الشهوة ، واملخمور يف احلشيش واخلمر واألفيون -
 )١٤(الصفحة 



 

 ..�فسيا  اجليل املتحلّل املائع املريض جسميا وعقليا وخلقيا و-
 . عصابات القتل واخلطف واالغتصاب اجلنسي -
 .. عصابات التهريب للمخدرات كاألفيون واحلشيش -
 .. جتار الشهوات والغرائز ، وبيع الفتيات وتأجري البغايا -
لتغطية اجلرائم ، وهضم احلقوق لقـاء الرشـوة         ..  عصابات من األطباء واحملامني ورجال القا�ون        -

  .باجلنس واملال
 ..يتعرى فيها روادها من كل رداء للفضيلة بال حياء وال خجل ..  �وادي العراة العلنية -
 .. املواخري املرخصة لتأجري العاهرات -
 .. أفواج املومسات حيرتفن الز�ى لكسب الكفاف -
 .. األغا�ي الفاحشة ، واملوسيقى الراقصة املثرية ، واملسرحيات املهيجة -
 .. وجمالت العري ، وكباريهات الرقص واون  كتب اجلنس ،-
 ..اإلباحيني املتشبهني باحليوا�ات واخلنافس ) اهليبيني (  أفواج -
 ..الال منتمني الغارقني يف السكر والز�ى والفاحشة ) البوب (  أفواج -
ــع األهــواء       - ــة ، ويســريون م ــل رذيل ــرون بكــل فضــيلة ، ويســتبيحون ك ــاحيون مســتهرتون يكف  إب

 ..زوات والن
 ..إىل غري ذلك من مظاهر الفساد واإلباحية مما ال ميكن تعدادها وحصرها 

 :وكان من �تيجة ذلك 
 بأن مستقبل روسيا يف خطر ، وأن شباب روسـيا ال يـؤمتن              ١٩٦٢سنة   " خروتشوف" أن صرح   

بـأن مسـتقبل    أيضًا  " كنيدي  "ويف الوقت �فسه صرح     . على مستقبلها أل�ه مائع منحلّ غارق يف الشهوات         
أمريكا يف خطر ، ألن شباهبا منحلّ غارق يف الشهوات ، ال يقدر املسؤولية امللقاة على عاتقه ، وأ�ـه مـن                   

 )١٥(الصفحة 



 

بني كل سبعة شبان يتقدمون للتجنيد يوجد ستة غري صاحلني ، ألن الشـهوات الـيت أُغرقـوا فيهـا أفسـدت                       
 ..لياقتهم اجلسمية والنفسية 

حملضة هي اليت تسود اتمعات البشرية يف العامل ، وأصبح هدف الناس وعموما فإن احلياة املادية ا
دون أي امتثــال للتوجيهـات الطبيــة ، والنظريــات العلميــة ،  .. الوحيـد هــو تــأمني اخلمـرة واجلــنس واللــذة   

.. فسادت يف هذه اتمعات اإلباحية، وتفشت املبادىء اإلحلاديـة والوجوديـة   .. واإلرشادات الرتبوية   
 !!..وأصبح اإل�سان عدوا ألخية اإل�سان .. ت اجلرائم االجتماعية ، واخليا�ات الزوجية وكثر

 : اخلطر االجتماعي - ٣
من القضايا املسلّم هبا لـدى املفكـرين ورجـال اإلصـالح وعلمـاء االجتمـاع أن الشـباب يف أمـة مـن                        

فإ�ـه ترتتـب عـن ذلـك        .. األسـرة األمم حينما يسريون يف طريق العزوبة ، ويهربـون مـن مسـؤولية الـزواج و               
 :أخطار جسيمة على الفرد واتمع 

 :من هذه األخطار هتديد األسرة بالزوال * 
ألن الشاب العزب حني يشبع هنمه اجلنسي باحلرام ال ميكنه حبال أن يفكر بتكـوين أسـرة ، وإجنـاب                    

ضـرر احلمـل اجلسـمي ، وتـأثريه         ل.. وكذلك املَز�ـي هبـا ال ترغـب باحلمـل ، وال ترضـى بالولـد                 .. أوالد  
 !!..فهي حتاول اخلالص منه بأية وسيلة .. النفسي عليها 

 :من هذه األخطار ظلم املواليد واألطفال * 
يعــج بــأوالد ال .. ألن اتمــع الــذي يهــرب مــن الــزواج ، وينســاق أبنــاؤه وراء االحنــالل واإلباحيــة 

 ! . ظلم ؟ كرامة هلم وال أ�ساب ، ويف هذا ظلم لألوالد وأي
وأين له احلب واحلنان والعطف وهـو       ..  ظلم هلم ألن الولد حمروم من حب أبيه ، وعطف أمه             -

 .تربية احملاضن واملستشفيات ؟ 
 ظلم هلم ألن الولد حني يعي ويستشعر أ�ه ابن الز�ى والعار فإ�ه يتعقَّد �فسيا ، وينحرف سـلوكيا      -

 !! ..لى الفرد واتمع بل على األمن واالستقرار بل يكون أداة إجرام ع.. واجتماعيا 
 )١٦(الصفحة 



 

 :من هذه األخطار شقاء الرجل وشقاء املرأة على السواء * 
إال يف  .. ذلك ألن كلا من الرجل واملرأة ال جيدان احلياة اهلا�ئة السعيدة ، والعيش املستقر الكريم                

ادهـا كأعضـاء اجلسـد الواحـد يف الرتابـط         حيـث أفر  .. ظالل احلياة الزوجية القائمة على املودة والرمحة        
وهذا األمـر يكـون معـدوما يف اتمـع الـذي ال يـروج فيـه سـوق الـزواج ، ويف هـذه                       .. والتعاون والتآلف   

 !! .األمة اليت تسري وراء التميع واالحنالل 
 :ومن هذه األخطار قطع صلة الرحم والقرابة * 

تـراه منبـوذًا حمتقـرا    ..  يف سـوق امللـذات واحملرمـات    ألن العزب حني ينساق وراء شهوته وغريزتـه  
بـل  .. وهذا ال شك مما يؤصـل يف كيا�ـه روح العقـوق والتمـرد والعصـيان                 . لدى رمحِه وقرابته الصلحاء     

ــتلطخ بــاإلثم والعــار بشــكل أكــرب   اســتنكارا أو .. كلمــا رأى مــن أبويــه ورحِمــه  . ينــدفع إىل الشــقاوة وال
!!  يعدل العقوق وقطيعة الرحم يف �ظر اإلسالم - بعد اإلشراك باللّه -ن ذ�ب وليس هناك م. إعراضًا 

 .؟ 
 ..إىل غري ذلك من هذه األخطار اليت ال ختفى على كلّ ذي لُب وبصرية 

 : اخلطر االقتصادي - ٤
ــزواج      ــوا عــن ال ــذين يصــرفون مههــم األكــرب يف ســوق امللــذات والشــهوات هــم ممــن ختلّ ال شــك أن ال

 .. وا�ساقوا وراء الفاحشة اآلمثة املشروع ،
 ..فهؤالء يسببون اهنيار االقتصاد يف األمة 

 . لضعف القوى -
 . وقلة اإل�تاج -
 : واختاذ الوسائل غري املشروعة -
 
 

 )١٧(الصفحة 



 

 :أما ضعف القوى * 
فإن العزب الذي ينساق وراء الفاحشة واللذة فإ�ه ميرض عقليا ، وميرض جسميا ، وميرض خلقيا                

فـال يسـتطيع   .. وال شك أن املريض تضعف قواه ، وينحط جسـمه ، وتنـهار مهتـه    .. رض �فسيا ، ومي 
أن ينهض مبسؤولية التقدم احلضاري ، واألزدهـار االقتصـادي الحنطـاط جسـمه العـام ، وإصـابته بـاملرض                     

ولقـــد عرضـــنا جلوا�ـــب هـــذه األمـــراض اجلســـمية واخللقيـــة والنفســـية بشـــيء مـــن   .. املضـــين املقْعِـــد 
 ..التفصيل 

 :أما قلة اإل�تاج * 
وبسبب تبدد األموال وضياعها يف طريـق       .. فإ�ه حاصل بسبب ضعف القوى ، وإصابة املرض         

ــرادع اإلميــا�ي ،    .. االحنــالل واــون  وبســبب عــدم اإلخــالص يف العمــل ، واإلتقــان يف اإل�تــاج ال�عــدام ال
ق فقد فيه كرامته اآلدميـة ، ولياقتـه اجلسـمية        والزاجر األخالقي لدى اإل�سان ، عدا عن أ�ه سار يف طري          

 ..والنفسية 
 :أما اختاذ الوسائل غري املشروعة * 

يريد أن حيصل على املال إلشباع .. فألن التاجر الوضيع املنحل الذي ليس له من تقوى اللّه رادع 
وة واالخـتالس ،   طريق الربـا وامليسـر ، طريـق اللـهو والـرتف ، طريـق الرشـ       ..هنمه املادي من أي طريق      

طريق السرقة وأكـل األمـوال العامـة ، طريـق االتّجـار بـاألعراض، واالجتـار باملصـورات العاريـة ، واالجتـار                        
ــة ، واالجتــار باملســكرات واملخــدرات ، واالجتــار بالكتــب         ــاألفالم اخلليع ــة ، واالجتــار ب ــاالت املاجن ب

ئل يف مجـع املـال الـيت ال تعـود علـى اتمـع إال                إىل غري ذلك من هذه الوسا     .. الفاحشة والقصص الغرامية  
إذْ هبـا هتـدر الطاقـات املنتجـة ،          .. باخلسارة والضـرر والبطالـة والفقـر ، وقتـل القِـيم ومكـارم األخـالق                 

ويعـــيش اتمـــع أســـري االســـتغالل واللصوصـــية ، وســـجني األ�ا�يـــة  .. وتتعطـــل املكاســـب املشـــروعة 
 ..اهلوى واحملسوبية ، وعبد الشهوة واللذة و

 )١٨(الصفحة 



 

 وهـــي بــؤرة االحنـــالل  -.. وإذا كــان االقتصـــاد يف الــدول الكـــربى كأمريكــا وروســـيا وغريهــا     
 مل يصب حتى اآلن بالتصدع واالهنيار ، فإن ذلك عائد إىل أن هذه الدول فى أوج شباهبا ،                   -واإلباحية  

 ،  )١(ار ال حمالـة     ولكن بعـد زمـن سـيكون التصـدع واالهنيـ          .. والشباب ال تظهر عليه سريعا آثار املرض        
 :ومنه قول الشاعر 

 وقعii  طار  كما  إال        وارتفع طري طار ما
وعلينا أن ال �نسى أيضًا أن هذه الدول الكربى اليوم هي الـيت تسـتعبد األمـم الضـعيفة، والشـعوب         

وهــي الـــيت متــتص دماءهـــا ، وتســلب خرياهتـــا ، وجتعــل مـــن أســواقها ســـوقًا آخــر لبيـــع       .. الصــغرية  
ــدول االقتصــادي، واهنيارهــا اإل�تــاجي واحلضــاري منــذ     .. جاهتــا منتو ــوار هــذه ال ــوال ذلــك لظهــر ع ول
 ..فرتة 

وسيأتي اليوم الذي فيه دمارها وهالكها إن بقيت سائرة يف طريق االحنالل واإلباحية، وصدق اللّه 
قوا فيها فحق عليهـا القـول        وإذا أرد�ا أن هنلك قرية أمر�ا مرتفيها ففس        {: العظيم القائل يف حمكم تنزيله      

  ] .١٦: اإلسراء [ } فدمر�اها تدمريا 
 : اخلطر الديين واألخروي - ٥

فإ�ـه  .. وأخريا فإن العزب الذي ال يسـتعفف ، والـذي مل يكـن لـه مـن تقـوى اللّـه زاجـر وال رادع                          
 .عليه الصالة والسالم .. يصاب بأربع خصال ذميمة �وه عن ذكرها وعدد معاملها 

إياكم والز�ى ، فإن فيـه أربـع   : " روى الطربا�ي يف األوسط عن النيب صلى ا عليه وسلم أ�ه قال     
 " .يذهب البهاء عن الوجه ، ويقطع الرزق ، ويسخط الرمحن ، ويسبب اخللود يف النار : خصال 

الـبين  ومن خطره الديين أن الزا�ي حني يز�ي ينسـلخ مـن اإلميـان ، فقـد روى البخـاري ومسـلم عـن                        
ومـن خطـره األخـروي أن    .. " . اليز�ي الزا�ي حـني يز�ـي وهـو مـؤمن        : " صلى ا عليه وسلم أ�ه قال       

والـذين ال يـدعون مـع ا إهلـا     { : الزا�ي يضاعف له العذاب يوم القيامة ، قـال تعـاىل يف سـورة الفرقـان        
                                                 

 ) .الناشر (  ، وهذه إحدى نبوءات الشيخ رحمه الّله التي لم يدرآها ١٩٩١ وال يخفى على أحد انهيار االتحاد السوللهيتي سنة )١(

 )١٩(الصفحة 



 

ل ذلك يلق أثاما يضاعف لـه العـذاب يـوم    آخر وال يقتلون النفس اليت حرم ا إال باحلق وال يز�ون ومع يفع      
 .} القيامة وخيلد فيه مها�ًا 

* * * 
وهي أخطار كما رأيت    .. تلكم أهم األخطار اليت تنجم عن العزوبة البغيضة والرهبا�ية الذميمة           

 تضر بالصحة ، وتضر باألخالق ، وتضر بالنفس، وتضر باالقتصاد ، وتضر باالجتمـاع  - أخي القارئ   -
 ...العقل ، وتضر بالدين ، وتضر ب

ومن هنا كان قول النيب صلى ا عليه وسلم بينا واضحا حني بين ألصـحابه مـرة أن العـزاب هـم          
فقد روى أبو يعلـى والطربا�ـي عـن الـنيب     .. شرار اخللق ، وأن الذين ميوتون وهم عزاب هم أراذل املوتى           

 " .، وأراذل موتاكم عزابكم شراركم عزابكم : " صلى ا عليه وسلم أ�ه قال 
ولكن مـا هـو السـبيل إىل مكافحـة العزوبـة واستئصـاهلا يف بلـد ينتسـب أكثـر شـبابه وشـاباته إىل                          

 اإلسالم ؟
 :السبيل إىل مكافحة العزوبة يف �ظر اإلسالم يرتبط بأمرين أساسيني 

 .التطهري : األول 
 .الزواج املبكَّر : الثا�ي 

الشـارع ، وتطهـري املالهـي ، وتطهـري الشـواطىء ، وتطهـري املـدارس                 تطهـري    :وأقصد بالتطهري   * 
والشـاب حـني يـرى بـأم عينيـه          .. من كل عوامل السقوط واالحنـدار واملفاسـد         .. وتطهري االجتماعات   

وحـني يـرى أن الطريـق إىل ارتكـاب الفاحشـة      .. �ظافة اتمع من االحنالل ، وطهارة الشارع مـن امليوعـة         
فعندئـذ يعلـم علمـا أكيـدا أ�ـه لـيس لـه سـبيل               .. بابه ، وزال من اتمع معاملـه وآثـاره          والز�ى قد أُوصد    

ــهل طريقـــه ديـــن      ــبحا�ه ، وسـ ــه سـ ــزواج الـــذي شـــرعه اللّـ ــلوك طريـــق الـ ــية إال سـ ــه اجلنسـ إلرواء غريزتـ
لـيلج قنطـرة الـزواج مـا اسـتطاع إىل           .. وهكذا ينطلق برغبة صادقة ، وعزميـة خملصـة          !! .. اإلسالم  

 !! .. سبيلًا ذلك
 )٢٠(الصفحة 



 

 فإ�ــه ســنة اإلســالم ، وســبق أن ذكر�ــا �صــح الــنيب صــلى ا عليــه وســلم وأمــا الــزواج املبكــر* 
ولقـد بـين عليـه الصـالة     .." يا معشـر الشـباب مـن اسـتطاع مـنكم البـاءة فليتـزوج         : " للشباب حني قال    

 " .فإ�ه أغض للبصر وأحصن للفرج : " والسالم احلكمة من ذلك حني عقّب 
ل هذا أمر بديهي بالنسبة إىل ديـن يريـد تطهـري حيـاة الشـباب مـن بـراثن امليوعيـة ، وهـواجس                          ومث

ــزة   ــدفاع الغريــ ــة ، وا�ــ ــز     .. املراهقــ ــاة ، وعــ ــاء احليــ ــربى يف بنــ ــؤولياهتم الكــ ــرغ ملســ ــتطعيوا التفــ ليســ
 !! ..اإلسالم 

ه تطهـري الشـارع     ولكن بالنسبة ألمر التطهري فإ�ه مرتبط بنظام اجتماعي كامل يكون يف أول أحكامـ             
واإلسالم هو أول دين حيرم كل ما .. من هذه املفاسد املدمرة  .. ، واملالهي ، والشواطئ ، واملدارس       

حتى يتطهر الشارع من عوامل السـقوط ، ويتنظّـف   .. يوصل إىل االحنالل ، ويؤدي إىل ارتكاب الفاحشة   
بـني احلكـام الـذين بأيـديهم الزمـام ، وبـني             ولكن السد كبري والفجوة واسـعة       .. اتمع من أسباب االهنيار     

وال ميكن هلذا السـد أن ينكسـر ، وهلـذه الفجـوة أن تـزول                .. اإلسالم الذي هو �ظام حكم ومنهج احلياة        
وسيكون ذلك قريبا إن شاء اللّه ، وعندئذ يفرح املؤمنـون           .. إال على يد الشباب املؤمن الواعي ااهد        

 ..بنصر اللّه 
لــزواج املبكــر فــيمكن حتقيقــه يف جمتمعاتنــا اإلســالمية إذا تضــافرت جهــود العــاملني    أمــا بالنســبة ل

يف تــذليل كــل العقبــات الــيت تعــرتض .. لإلســالم ، وتعاضــدت مســاعي املفكــرين واملصــلحني واألغنيــاء  
 ..سبيل الزواج 

  يف البحــوث القادمــة العقبــات الــيت تعــرتض طــاليب الــزواج ، ويف - أخــي القــارىء -وســوف جتــد 
الوقت �فسه سوف ترى احللول العملية يف تـذليل هـذه العقبـات مسـتوحاه مـن أ�ظمـة الشـريعة ، ومبـادىء                   

عسـى أن تكـون هـذه احللـول �رباسـا مضـيئًا لرجـاالت الـدعوة واإلصـالح يف كـل آن ، و�ـورا                          .. اإلسالم  
 !! .مبينا هتتدي به أمة اإلسالم يف كل مكان 

* * * 
 )٢١(الصفحة 



 

 الفصل الثالث
اجعقَبات الزو 

جند أن أكثر شبابنا عزفوا عن  .. إذا ألقينا �ظرة عامة إىل حياتنا االجتماعية ، وواقعنا امللموس           
 كمـا  -الزواج الذي شرعه اللّه سبحا�ه ، وا�صرفوا إىل حياة العزوبة البغيضـة الـيت هـي مـن أكـرب العوامـل             

ــمية والعقليـــة  -ذكـــرت  ــية واخللقيـــة ، واألمـــراض اجلسـ ــار االجتماعيـــة  يف االحنرفـــات النفسـ  ، واألخطـ
 .واالقتصادية 

دعت الشـباب ألن يفضّـلوا حيـاة العزوبـة     .. والبد هناك من أسباب مادية ، ومؤثرات اجتماعية         
على الزواج الذي به استقرارهم النفسي ، وإصالحهم اخللقي ، وصحتهم اجلسمية ، وتكامل شخصيتهم 

 ..االجتماعية 
املؤثرات اليت وقفت عقبة كأْداء يف طريق الزواج ، ودفعت          ولنبحث اآلن عن أهم هذه األسباب و      
عســى أن يتنبــه هلــا أولــوا األمــر ، وعلمــاء االجتمــاع ،  .. الشــباب إىل حيــاة الرتهــل واالحنــالل واــون  

فــال جيـدون بــدا سـوى أن يتعــاو�وا علـى إزالتــها والقضـاء عليهــا ، بــل أن     .. وأربـاب الصــحف واألقـالم   
إن أرادوا حتقيق اخلري لبين اإل�سان ، وإ�قاذ اجليل         ..  استئصاهلا ، واقتالع جذروها      يعملوا جادين على  

 !! .من عوامل الفساد واإلباحية 
وأهم العقبات اليت وقفت يف طريق الـزواج ، وزدات يف مشـكلة العزوبـة ، وصـرفت الشـباب إىل                     

 :حياة العزلة واال�طوائية هي 
 الغالء يف املهور " ١" 

ناس اليوم احنرفوا عن اإلسالم الصحيح ، وأصبحوا ينظرون إىل تزويج بناهتم �ظرة ماديـة  كثري من ال  
 دون - كما ينظر التاجر إىل سـلعته التجاريـة الـيت يتـوخى منـها الـربح العظـيم واملكاسـب الكـثرية            -حبتة  

 .. دعائم األسرة التعرف إىل القيم األخالقية ، واالعتبارات الدينية اليت هبا تيسري سبل الزواج وتأسيس

 )٢٢(الصفحة 



 

متلكـه �شـوة   .. فاألب الذي عنده فتاة مجيلة ، أو توظفت يف وظيفة ، أو �الـت حظـا مـن شـهادة          
االعتــزاز ، وتداخلــه محاقــات العجــب والغــرور ، فحــني يتقــدم خاطــب ليخطــب ابنتــه ، فــإن رضــي أن  

والتكاليف مـا يثقـل كاهـل    يكلمه كلّمه بلهجة املستعلي املتسكرب ، وإن وافق على زواجه طلب منه املهر      
 !! ..اخلاطب ، وينوء عن محله فضلًا عن دفعه وتقدميه 

اللهم .. وقلما يتحقق مع هؤالء النمط من الناس تفاهم ، أو يتم مع هؤالء النماذج من اآلباء زواج           
فعندئذ خيضع لكل أمر ، ويسـتجيب       .. إال إذا تنازل اخلاطب عن شخصيته ، ومحّل �فسه فوق طاقته            

 !! . مطلب لكل
الذين يقفون مثل هذه املواقف املشينة يف تعقيدات الـزواج ، ويغـالون    .. إن هؤالء اآلباء واألولياء     

 ...قوم ظاملون ومستبدون وأ�ا�يون ... يف املهور فوق حد املعقول والتصور 
خللقيـة ،   ال حيسبون حسابا هلذا الواقع االجتمـاعي الـذي يعيشـون فيـه ، وال يقـدرون النتـائج ا              قوم

 ..واملفاسد االجتماعية اليت تنجم عن كساد سوق الزواج 
 حكمت عليهم �فوسهم الظاملة ، واستبدادهم الغاشم بأن حيولُوا دون تقدم األمة يف أخالقها ،                قوم

 ..ورقي اتمع يف مسو روحه ، ومكارم آدابه 
فـال  .. ل اللّه هبا من سـلطان       استهواهم بريق املادة اخلداع ، واستحكمت فيهم أعراف ما أ�ز          قوم

 !! ..يروجون إال من يدفع هلم مهرا أكثر ، ومثنا أغلى 
حتـى أضـحوا ال     ..  ابتعدوا عن روح الشريعة اإلسالمية الغراء ، وعن جوهر الدين احلنيـف              قوم

 ..؟ ! يفهمون من الدين إال امسه وال يعرفون من اإلسالم إال رمسه 
وإمنا أخذوا بـأعراف    " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه        : " م   مل يأخذوا مبنهج اإلسال    قوم

 !! .اجلاهلية ، و�ظرات أهل اجلاه والد�يا دون رادع من دين ، ورقابة من ضمري
أين هذا من تعاليم اإلسالم ، ووصايا النيب عليه الصالة والسالم يف التساهل باملهور، والتسامح مـع                  

 !! .الدين ؟ اخلاطب املسلم ذي اخللق و
 )٢٣(الصفحة 



 

 روى البخــاري ومســلم يف صــحيحيهما أن رجلًــا ســأل الــنيب صــلى ا عليــه وســلم أن يزوجــه -
 فهل عندك من شيء ؟: فقال عليه الصالة والسالم .. امرأة

: اذهب إىل أهلك هل جتد شيئًا ؟ فذهب ثـم رجـع فقـال    : فقال . ال واللّه يارسول اللّه    : فقال  
. ا�ظـر ولـو خامتًـا مـن حديـد           : فقال رسول اللّه صـلى ا عليـه وسـلم           !! . ال واللّه ما وجدت شيئًا      

 !! .ال واللّه يارسول اللّه وال خامتا من حديد ، ولكن هذا إزاري فلها �صفه : فذهب ثم رجع فقال 
مل ما تصنع بإزراك ؟ إن لَبِستْه مل يكن عليها منه شـيء ، وإذا لَبِسـتَه                 : فقال عليه الصالة والسالم     

 !! .يكن عليك منه شيء 
فجلس الرجل حتى إذا طال جملسه قام ، فرآه رسول اللّه صـلى ا عليـه وسـلم مولّيـا ، فـأمر بـه                       

ــه ، فلمــا جــاء قــال    .. معــي ســورة كــذا ، وســورة كــذا   : ومــاذا معــك مــن القــرآن ؟ قــال   : فــدعي ل
قـد زوجتُكَهـا مبـا معـك مـن          اذهـب ف  : قـال   . �عـم   : تقرؤهن عـن ظهـر قلبـك ؟ قـال           : فقال  . عددها  
 .القرآن 

 ) .أي كان املهر أن يعلّمها ما يعلمه من القرآن الكريم ( 
إ�ـي  : يـا رسـول اللّـه       :  روى مسلم يف صحيحه أن رجلًا جاء النيب صلى ا عليه وسلم فقال               -

ــن األ�صــار    ــرأة م ــه الصــالة والســالم   . تزوجــت ام ــال علي ــال   : فق ــا ؟ ق ــم تزوجتَه ــى ك ــع  : عل ــى أرب عل
 ؟ كأمنـا تنحتـون الفضـة مـن عـرض هـذا              )١(على أربع أواق    : " فقال صلى ا عليه وسلم      !! . أواق  
 ..ما عند�ا ما �عطيك، ولكن عسى أن �بعثك بعثًا تصيب منه !! .. اجلبل 

ال تُغـالوا   : "  وروى اإلمام أمحد ، وأصحاب السنن عن عمر بن احلطاب رضي اللّه عنه أ�ه قال               -
 مة يف الد�يا أو تقوى عند اللّه كان أوالكم هبا الـنيب                ) أي مهورهن   ( داق النساء   يف صكرفإهنا لو كان م ،

                                                 
 . غ تقريبا ٢٨ أوقية الفضة تساوي من الغرامات في عرفنا اليوم )١(

 )٢٤(الصفحة 



 

صلى ا عليه وسلم ، ما أصدق رسول اللّه صلى ا عليه وسلم امرأة من �سائه ، وال أُصدقَت امـرأة                 
 " . عشرة أُوقية )١(من بناته أكثر من اثنيت 

قال رسول اللّـه صـلى ا     :  صحيحه عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال           وروى ابن حِبان يف    -
 ) .أي مهرا " ( إن من خري النساء أيسرهن صداقًا : " عليه وسلم 

 ) .أي مهرا" . ( أعظم النساء بركة أيسرهن صداقًا "  وأخرج أمحد والبيهقي مرفوعا -
عائشة رضي اللّه عنها عن رسول اللّه صـلى ا           وذكر األلوسي يف تفسريه حديثًا روته السيدة         -

 " .يمن املرأة تسهيل أمرها يف صداقها : " عليه وسلم أُ�ه قال 
 .من أهل احلديث ، والشافعي ، وأمحد بن حنبل أن املهر جيوز بقليل املال وكثريه : وذهب كثري

 ..أو ما يساويها " ر عشرة دراهم أقل امله: " والذين ذهبوا إىل حتديد املهر كفقهاء احلنفية قالوا 
لرأينــا العجــب العجــاب يف التســاهل .. ولــو حنــن اســتقرأ�ا التــاريخ ، و�قبنــا عــن أخبــار الســلف  

 ..باملهور ، واختيار الزوج الكفء الصاحل 
 : طاقة من مآثرهم ، وحسن فعاهلم - أيها اآلباء -وإليكم 

ى مـنكم والصـاحلني مـن عبـادكم وإمـائكم إن            وأ�كحـوا األيـام   { : ملا �زل قولـه تبـارك وتعـاىل         * 
  ] .٣٢: النور [  } يكو�وا فقراء يغْنِهم ا من فضله واللّه واسع عليم

امتثل النيب صلى ا عليه وسلم أمر ربـه فاختـار البنتـه فاطمـة رضـي اللّـه عنـها صـاحب الـدين             
 .يمته أربعة دراهم واخللق والشجاعة عليا كرم اللّه وجهه ، وكان صداقُها ما ق

وها هو ذا سعيد بن املسيب رضي اللّه عنه كبري علماء عصر التـابعني ينـزل عنـد أمـر ربـه ،                       * 
ويقتــدي برســول اللّــه صــلى ا عليــه وســلم يف اختيــار الكــفء دون أن ينظــر إىل اجلــاه واملــال ، فالــذي   

 !! .م الفقري اختاره ليكون زوجا البنته هو عبد اللّه بن أبي وداعة طالب العل

                                                 
وم من             ..  أوقية من فضة      أي أثنتي عشرة   )١( ة تساوي الي ا عشرة أوقي ك ، واالثنت ل من ذل د يكون المهر أق وهذا هو الحد األعظم وق

 .زهذا ليس بكثير .  غراًما على وجه التحديد ٣٤٠الغرامات 

 )٢٥(الصفحة 



 

 :ولنستمع إىل ابن أبي وداعة لريوي لنا هذا الزواج السعيد 
: أيـن كنـت؟ قلـت    : كنت أجالس سعيد بن املسيب ، فتفقّد�ي أياما فلما أتيتُـه ، قـال            : [ يقول  

 هال أخربتَنا فشهد�اها ؟: قال . توفيت زوجيت فاشتغلت هبا 
يرمحك اللّه ومن يـزوجين، ومـا أملـك         : أة ؟ فقلت    هال استحدثت امر  : ثم أردت أن أقوم ، فقال       
 .�عم : وتفعل ؟ فقال : فقلت !! . أ�ا : سوى درمهني أو ثالثة ؟ فقال 

ثـم قمـت    .. فحمد اللّه تعاىل ، وصلى على النيب صلى ا عليه وسـلم وزوجـين علـى درمهـني                   
 أســتدين ؟ فصــليت املغــرب ومــا أدري مــا أصــنع مــن الفــرح ؟ فســرت إىل منــزيل ، وجعلــت أفكــر ممــن 

      ل السراج    ( وا�صرفت إىل منزيل ، فأسرجتا وزيتًـا ، وإذا ببـابي            ) أي أشعشائي وكـان خبـزع فقدمت
 من هذا ؟: يقرع ، فقلت 

ففكرت يف كل إ�سان امسه سعيد إال سعيد بن املسيب ، فظننت أ�ه قـد بـدا لـه                   . سعيد  : قال  
فما تأمر : قلت !! . أل�ت أحق أن تؤتى : فقال .  إيل ألتيتُك يا أبا حممد لو أرسلت: فقلت . شيء 

 ؟
إ�ك كنت رجلًـا عزبـا فتزوجـت فكرهـت أن أُبيتَـك الليلـة وحـدك ، وهـذه امرأتُـك ، وإذا               : قال  

 ..هي قائمة خلفه يف طوله ، ثم أخذ بيدها فدفعها فى الباب ثم ا�صرف 
 اليت فيها اخلبز والزيت فوضعتها يف ظل السـراج لكـيال   فاستوثقت من الباب ثم تقدمت إىل القصعة   

 ما شأ�ك ؟: تراه ، ثم صعدت السطح فرميت اجلريان فجاؤو�ي ، وقالوا 
  جين سعيد بن املسيب ابنته اليوم ، وقد جاء هبا الليلة على غفلة            : قلتفقالوا !!. وحيكم زو :

 .�عم : قلت . أو سعيد زوجك 
وجهـي مـن وجهـك حـرام إن مسسـتَها قبـل أن       : لـك أمـي ، فجـاءت وقالـت     فنزلوا إليهـا ، وبلـغ ذ      

أُصلِحها لك إىل ثالثة أيام ، فأقمت ثالثًا ثم دخلت هبا ، فإذا هـي أمجـل النسـاء وأحفـظ النـاس لكتـاب           
 ..اللّه ، وأعلمهم بسنة رسول اللّه صلى ا عليه وسلم وأعرفهم حبق الزوج 

 )٢٦(الصفحة 



 

د وال آتيه ، فلما كان بعد الشهر أتيته وهو يف حلْقَته فسـلمت عليـه        ثم مكثت شهرا ال يأتيين سعي     
 .فرد علّي السالم ومل يكلمين حتى تفرق الناس 

ثـم ا�صـرفت إىل منـزيل، فوجـه إيل          .. خبري يا أبـا حممـد       : فقلت  . ما حال ذلك اإل�سان     : فقال  
 .. ] .بعشرين ألف درهم 

 بنت سعيد هذه قد خطبها اخلليفة عبد امللـك بـن مـروان              وكا�ت" : عبد اللّه بن سليمان     " قال  
 ..البنه الوليد حني ولّاه العهد ، فأبى سعيد أن يزوجها إياه مع وفرة الغنى واجلاه

عـالء الـدين   "شـرح تلميـذه   " حتفـة الفقهـاء   " واإلمام السمرقندي الفقيه احلنفي صاحب كتاب      * 
 ..داق يسري ، دراهم معدوداتحتفته ، فزوجه اإلمام ابنته على ص" الكاسا�ي 
ومن املواقف اليت كان يقفها العلماء أمام العامة يف غالء املهور موقف أبي بكـر بـن اللبـاد رمحـه                    * 

 .اللّه 
العامل القريوا�ـي الشـيخ أبـي بكـر حممـد بـن حممـد بـن اللّبـاد           " معامل اإلميان   " ملا ترجم ابن الدباغ يف      

ابنتـه بشـوار كـبري      ) أي أمهـر    ( حكـي أن رجلًـا شـور         ) : [ ٢٥ةصـفح ٣(  هـ قال يف     ٣٣٣املتوفى سنة   
حسن عجيب ، فعجب الناس ، وحضر أبوبكر بن اللباد ، فا�صرف الناس ليهنئوا صاحب الشوار فقال         

 :له أبو بكر 
 !! .ال أخلف اللّه عليك خبري 

الفـت سـنة    وخ) . أي سببت كسادها    ( وأعضلت ابنتَه   ) . أي أحز�ته   ( فقد أكمدت جارك    
 .اهـ .. ] رسول اللّه صلى ا عليه وسلم 

 ...والذي أخلص إليه بعد ما تقدم 
ــو أن يقــــدر اآلبــــاء           ــكلة املغــــاالة يف املهــــور هــ ــذي يرتئيــــه اإلســــالم ملشــ ــل العملــــي الــ أن احلــ

ــاء  ــن         ..واألولي ــات م ــن االحنــالل ، ومصــلحة البن ــن الفســاد ، ومصــلحة الشــباب م ــع م مصــلحة اتم
ثــم ينــهجوا هنــج الســلف الصــاحل يف تســاهلهم بــاملهور ، واختيــار اخلاطــب املــؤمن ، والقــرين  .. الســقوط 

 )٢٧(الصفحة 



 

إذا جـاءكم مـن ترضـون       : "تنفيذًا ألمر رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم القائـل                .. لبناهتم  .. اخللوق  
 ] .راوه الرتمذي " [ دينه وخلُقَه فزوجوه إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد عريض 

 أن تكو�وا سببا يف إعضال بنـاتكم وكسـادهن حتـى ال يعشـن يف             - أيها اآلباء واألمهات     -فحذار  
 ..اتمع عازبات عا�سات 

 ..تساهلوا باملهور حتى جيد الشباب الطريق إىل الزواج مذلّلًا سهال 
تمـع  تأسيا بالسلف الصـاحل عسـى أن تـروج يف ا   .. فتشوا عن اخلاطب الصاحل ، والزوج املسلم       

 ..سوق الزواج 
إ�كم إن فعلتم ذلك فستكو�ون قد أرضيتم ربكـم ، و�فـذمت سـنة �بـيكم وأ�قـذمت اتمـع مـن بـراثن                        

واللّـه  .. الفساد واالحنالل ، وخلصـتم الشـباب والشـابات مـن داء العزوبـة البغيضـة ، والرهبا�يـة األليمـة                  
 ..سبحا�ه لن يتِركُم أعمالكم 

 !! . األرض وفساد عريض إالّ تفعلوا تكن فتنة يف
* * * 

 املبالغة يف تكاليف الزواج " ٢" 
ومن هذه العقبات املبالغة يف تكاليف الزواج ، وهي مهر آخر يقدم للزوجـة ، و�فقـات ثقيلـة يعجـز            
عن حتملها اخلاطب يف كثري من األحيان ، وهي من أعرافنا االجتماعية املستحكمة اليت ما أ�زل اللّـه هبـا                    

 ..من سلطان 
، .. هدايا اخلطبة ، وهدايا املواسم واملناسبات ، وهدايا صبيحة العرس : فمن هذه التكاليف 

و�فقات حفالت العقْد ، و�فقات حفالت الزفاف ، و�فقات املهنئني يف اليوم الثالـث ، عـدا إقامـة الـوالئم ،            
لتكـاليف الـيت حيسـب هلـا        إىل غـري ذلـك مـن هـذه ا         .. وذبح الذبائح يف األيام اليت تلـي صـبيحية العـرس            

 ..اخلاطب ألف حساب 

 )٢٨(الصفحة 



 

فاخلاطب ذو الدخل احملدود ، والراتب املقطوع حني يـرى هـذه اإلرهاقـات مـن املطالـب ، وهـذه                     
 يفضل أن يعيش يف تقلبات العزوبة األليمة وحيدا منفردا    - عدا عما يقدمه من مهر       -الكثرة من النفقات    

لكو�ه مل جيد من الذين يتقدم للزواج منهم عطفًـا والرمحـة ، ومل              .. ه  منطويا على �فسه ، بعيدا عن جمتمع      
 !! ..يلق من أولياء املخطوبة إ�صافًا وال عدلًا 

إن .. مــاذا يفعــل هــذا املوظــف صــاحب املرتّــب احملــدود ، وهــذا العامــل ذو األجــرة املتواضــعة 
 أرادوا �كاحا ، أو تقدموا خلطبة ؟
 ه النفقات ، وتقديم هذه اهلدايا ، والقيام هبذه التكاليف؟ومن أين يأتون باملال لسد هذ

ــزالق ، وحيفظــوا أخالقهــم مــن       ــدون أن يعصــموا أ�فســهم مــن اال� إن كــثريا مــن هــؤالء الشــباب يري
ولكـن هـذه اإلرهاقـات يف املطالـب ، وهـذه الكثـرة يف               .. وذلك بالزواج الذي شـرعه اللّـه        .. املفاسد  

فإن مل يكن .. ومعنى هذا أهنم تقلّبوا يف محأة العزوبة الذميمة ..  الزواج حتول بينهم وبني  .. التكاليف  
فــإهنم يكو�ــون ســببا يف ا�تشــار الز�ــى ، وفشــو املنكــرات ، وازديــاد اجلــرائم .. هلــم مــن تقــوى اللّــه رادع 

وال شـــك أن اتمـــع ســـيمنى بنكســـة إباحيـــة ، وأن األمـــة ستصـــاب بوصـــمة التحلـــل         .. اخللقيـــة 
 !! ..واون 

ومن أين أتى الناس هبذه العادات من النفقات اليت فرضتها أعراف اتمع ؟ ومن أين اعتادوا هذه 
 التكاليف اليت ما أ�زل اللّه هبا من سلطان ؟

 ..إ�َّها وليدة تقليد أعمى طغى على املنطق والعقل واحلق 
 ..لضمائر إ�َّها من أحابيل الشيطان ليوقع يف شراكها ضعفاء النفوس وفاسدي ا

 ..إ�َّها ال متت إىل األخالق بصلة ، وال تلتقي مع التسامح االجتماعي بنسب 
فستكسـد حتمـا سـوق الـزواج ، ويسـتفحل داء العزوبـة ،       ... إ�َّها إن بقيت متحكمـة متسـلّطة    

 ..وتستشري يف اتمع أخطار الز�ى ، وموبقات الرذيلة 

 )٢٩(الصفحة 



 

ع يف �فقـات العقـد والزفـاف سـوى املهـر للمـرأة ، والوليمـة            مل يشـر   - أيها اآلباء واألمهات     -اإلسالم  
 ..حلفلة العرس ، وإكرام الضيف مبا يناسب احلال 

فإهنا ليست مـن قبيـل الفـرض والتحتـيم ، وليسـت             .. أما ماعداها من هدايا و�فقات وتكاليف       
 ..وحالته املادية وإمنا تعود إىل حرية اخلاطب ، ويسره املايل ، .. من شروط العقد والنكاح يف شيء 

فإن رأى �فسه يف حالة يسر ، وأراد أن يقـدم ملخطوبتـه شـيئًا مـن اهلـدايا يف املواسـم، أو أن يقـدم               
فلـه ذلـك علـى أن ال يبلـغ بـه األمـر حـد السـرف ،                   .. للمدعوين يف حفلة زفافه وقرا�ه شيئًا من احللـوى          

م الضيف والنيب أمر بـإكرام الضـيف ، وجعـل           ألن هذا من قبيل إكرا    ..والتظاهر مبظهر التفاخر والتباهي     
 " .من كان يؤمن باللّه واليوم اآلخر فليكرم ضيفه : " إكرامه من عالمات اإلميان 

 :فيا أيها األولياء واآلباء واألمهات 
يف �بـذكم هـذه   .. ارجعوا إىل الدين احلق ، واإلسالم الصحيح ، والعقل الرشيد ، والسنة النبويـة        

ووقـوفكم أمـام هـذه املوجـة العاتيـة مـن التكـاليف املرهقـة                .. ما أ�زل اللّه هبا من سـلطان        األعراف اليت   
 ..وهذا هو احلل الوحيد يف ترويج سوق الزواج يف جمتمعنا املسلم .. اليت مل يأمر هبا اإلسالم 

ففتشــوا عــن .. فــإذا أردمت لبنــاتكم الســعادة ، وــتمعكم الســالمة ، وألخــالق أمــتكم احلصــا�ة  
وزحيـوا مـن طريـق الـزواج ،         .. وتساهلوا معه يف املهـر والتكـاليف        .. خلاطب املسلم ، والزوج الصاحل      ا

 ..اخر باهلدايا واألثاث والقشور عقبات التغايل يف املهور ، والتف.. وتكوين األسرة 
 ..واللّه سبحا�ه سيجزيكم خريا ، ويدخرلكم يف القيامة أجرا 

 .} لكم ورسوله واملؤمنون وقل اعملوا فسريى ا عم{ 
 .} إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد عريض { 

* * * 
 
 

 )٣٠(الصفحة 



 

 عائق الدراسة " ٣" 
، وهــو حجــة يتــذرع هبــا كــثري مــن " عــائق الدراســة " ومــن العقبــات الــيت تقــف يف طريــق الــزواج 

ج الـيت يتـذرعون هبـا       شبابنا املثقف ، ويقفون أمامها مذهولني حائرين ال يدرون ماذا يفعلون ؟ ولعل احلج             
 :يف عائق الدراسة هي 

 . مشكلة املال والنفقة - ١
 . الزواج مشغلة عن الدراسة - ٢
 . اخلجل يف مصارحة األهل - ٣

تلكم أهم األسباب اليت يتذرع هبا شبابنا املثقف يف ا�صرافهم عن الزواج أثناء تقلبهم على مراحـل      
 ..الدراسة اجلامعية والعاليـة 

حللول العملية اليت تذلّل لشبابنا هذه العقبات ؟ وما هي الطـرق اإلجيابيـة الـيت تسـهل         ولكن ماهي ا  
 هلم أسباب الزواج ؟

 ...فلنتحدث عن تذليل كل عائق من هذه العوائق اليت يتذرع هبا شبابنا 
 : مشكلة املال والنفقة - ١

لناحيـة ااملاديـة ، وإمـا أن      إمـا أن يكـون ميسـورا مـن ا         .. الويل املسـؤول عـن تربيـة الولـد وتعليمـه            
 .يكون غري ميسور 

 فينبغي أن يساهم مسامهة فعالة يف تسهيل أسباب زواجه لينقـذه مـن اهلـواجس                فإن كان ميسورا  
النفســـية ، والتـــأمالت اجلنســـية الـــيت تســـيطر علـــى عقلـــه وتفكـــريه ، وتقـــف عائقًـــا يف طريـــق حتصـــيله 

وذلك بأن يسـهل لـه   ..  يفتك بصحتة ويسيء إىل مسعته أو لينقذه من االحنالل اخللقي الذي .. وتعليمه  
 .أسباب الزواج من �احية ، ويهىء له أسباب النفقة أيضًا من �احية أخرى 

ــر          ــائج ، وأخطـ ــم النتـ ــاب إىل أوخـ ــده الشـ ــرض ولـ ــبيل يعـ ــذه السـ ــري يف هـ ــاون أو تقصـ ــل هتـ وكـ
 !! ..العواقب 

 )٣١(الصفحة 



 

يم املسـاعدات املاديـة واملعنويـة ألبنـائهم ،     وكثريا ما �سمع عن آباء أغنياء ميسورين يبخلون يف تقد       
ولكنهم لـو دروا أن     .. متذرعني بأن أبناءهم بلغوا السن اليت تسقط عنهم تقديم املعو�ة ، ووجوب النفقة              

املال الذي يقدمو�ه هو مبثابة قوارب إ�قـاذ ممـا يعا�و�ـه مـن اضـطراب بـالتفكري وفسـاد يف اخللـق ، وقلـق يف                      
 !! .قاعسوا يف تقديم أقصى املؤازرة ، وتيسري أسباب الزواج ملا خبلوا وت.. النفس 

 وملاذا يبخل األب امليسور عن ولده ، وملاذا ال ييسر له طريق الزواج ؟
 هل سيخلد يف احلياة ؟

 هل املال الذي حبوزته سيأخذه معه إىل اآلخرة ؟
ال زينـة، وسـيؤول    إ�ه سيموت ال حمالـة ، وسيوضـع يف حفـرة صـغرية لـيس فيهـا أثـاث وال ريـاش و                      

 ..املال إىل ورثته ال حمالة 
إذن فليجد األب املوسر مباله ، ولينفق مما جعله اللّه مستخلفًا فيه ، وليبدأ بنفسـه ثـم مبـن يعـول ،                       
ولْيسع جهده يف تسهيل أسباب الزواج لولده ، وليستمع إىل ما يقوله عليه الصالة والسالم يف احلديث الذي                  

نار أ�فقته يف سبيل اللّه ، ودينار أ�فقته على رقبة ، ودينار تصدقت به علـى مسـكني ،                   دي: " رواه مسلم   
 " .ودينار أ�فقته على أهلك ، أعظمها أجرا ما أ�فقته على أهلك 

 .واللّه سبحا�ه ال يضيع أجر من أحسن عملًا 
.. رجـال اإلصـالح      فعلى العلماء املخلصني وأرباب الدعوة إىل اللّه ، و         وإن كان الويل غري ميسور    

يكون من أوىل أهدافها ومهامهـا تسـهيل سـبل الـزواج          .. أن يشكلوا يف كل بلد مجعيات تعاو�ية وتكافلية         
حتـى يتيسـر    .. للطبقة املثقفـة ، والسـواد األعظـم مـن أصـحاب الـدخل احملـدود ، واألجـرة املتواضـعة                      

عـدا عـن اإلعا�ـات املاليـة        .. ة  للجميع حياة شريفة فاضلة ، وعيش كريم طيب ، وذرية صاحلة سـعيد            
.. اليت جيب أن تسهم هبا الدولة لراغيب الزواج من الشباب الذين يتممون حتصليهم ، ويكملـون دراسـتهم            

 ..تشجيعا هلم ، وحفاظًا على أخالقهم ، سالمة عقوهلم وتفكريهم 

 )٣٢(الصفحة 



 

ميــه هلــؤالء وتقــديم أقصــى مــا ميكــن تقد .. وينبغــي أال �غفــل دور األغنيــاء يف بــذهلم وســخائهم   
 ..الشباب الذين يريدون أن يعصموا أ�فسهم بالزواج ولكن ال جيدون �كاحا لفاقتهم وفقرهم 

 .اللهم آمني .. أهلَم اللّه أغنياء يف كل بلد لينهضوا بسؤوليتهم ، ويقوموا بدورهم 
 : أما الزواج مشغلة عن الدراسة - ٢

فقبــل إمتــام .. قــيم الــدليل علــى بطالهنــا  فهــي حجــة يتــذرع هبــا الــبعض ولكــن الواقــع يكــذهبا وي  
حتصيلى العلمي يف األزهر الشريف كنت ممن يقولون إن الزواج مشغلة كربى عـن الدراسـة ، وعقبـة كـؤود                 

ولكـن حـني تزوجـت قبـل إهنـائى للدراسـة بعـامني تقريبـا غيـرت رأيـي                    .. يف صرف املـتعلم عـن التعلـيم         
ل اليت هتيىء لطالب العلم اجلو الفكري ، االستقرار النفسي ، السابق ، ووجدت ان الزواج من أكرب العوام       

فكنت قبـل الـزواج أقضـي كـثريا مـن وقـيت يف غسـل الثيـاب وهتيئـة الطعـام ،                       .. ة السعيدة   �ئواحلياة اهلا 
وغري ذلك من األعمال اليت حيتاجها الغريب ، وتتطلبها احلياة فأصبحت بعد الزواج ال .. وتنظيم البيت 

كاملـة ، وهتيـأ      ذ توفرت يل أسباب الدارسـة     إ.. ل هذه األعمال الضرورية ، واحلاجات البيتية        أشغل مبث 
ومتنيت فعال أن أكون متزوجـا مـن   .. لدارسيت اجلو املالئم ألغرف من معني العلم ، أهنل من منبع الثقافة             

ي سـلم مـن مجيـع       عـدا عـن أن تفكـري      .. أول يوم تدرجت فيـه بطلـب العلـم ، والعـب مـن معـني الثقافـة                   
الــيت تشــغل بــال الشــاب العــزب ، وتصــرفه عــن إعــداده .. س النفســية واهلــواجس الشــيطا�ية ، والوســا

 .الروحي والعلمي واخللقي 
وإمنا شاركين فيها كـل الـزمالء الـذين تزوجـوا           .. ويف احلقيقة لست وحدي يف جناح هذه التجربة         

وإن كـان الـبعض يشـكو مـن         .. ل الدارسـة اجلامعيـة      وهم طالب ، ودخلـوا عتبـة الـزواج وهـم يف مراحـ             
كا�ـت الزوجـة تنـهض مبسـؤوليتها كاملـة حنـو أوالدهـا ملـا ا�بعـث              ويف تقديرى لو  .. إزعاج أوالده الصغار    

 !!عاج زهذه الشكوى ، وملا كان هذا اإل
واجسـه  فالزواج إذن عامل هام يف هتيئة اجلو الدراسي املالئم لطالب العلـم ، ويف سـالمة فكـره وه                   

وصدق رسول اللّه صلى ا عليه وسـلم القائـل فيمـا رواه             .. من التخيالت العابثة ، والتأمالت اهلابطة       
 )٣٣(الصفحة 



 

مـن رزقـه اللّـه امـرأة صـاحلة فقـد أعا�ـه علـى شـطر دينـه ، فليتـق اللّـه يف                          : " الطربا�ي واحلاكم والبيهقـي     
 " .الشطر الباقي 

 :ضرورة الزواج  أما التذرع باخلجل يف مصارحة األهل ب- ٣
فإ�ه حجـة واهيـة ، فاإلسـالم ال يقرهـا ، وال يعـرتف هبـا ، بـل حيمـل مسـؤولية هـذه احلجـج األب                             

هـذا املنـهج يقـوم أسسـه أول مـا يقـوم             .. �فسه ، لكو�ه مل يأخذ مبذهب اإلسـالم يف تربيـة الولـد النفسـية                
 .على الصدق والصراحة واجلرأة األدبية 

 الولد ينشأ ولدمها على اخلجل الشائن ، واأل�كماش الذميم ، واال�طواء        فاألبوان املفرطان يف تدليل   
ن البيـوت دون أن  اريـة ، واالحنبـاس بـني جـد       العزلة ، ويرتبى على اال�فراد     بل يشب الولد على   ..البغيض  

 ..يشعر به أحد ، أو يعرتف على أحد 
القهـم يف تعويـد األوالد علـى     أين هذا من سرية السـلف الصـاحل يف الرتبيـة ؟ وأيـن أخالقنـا مـن أخ                  

 .اجلرأة والصراحة والصدق ؟ 
 حيدثنا التاريخ أن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه مر على مجع من الصبيان يلعبون        -

 .، فحينما رأوا عمر فروا هيبة منه سوى الصيب عبد اللّه بن الزبري 
 فاقك ؟ملاذا مل تفر كما فر ر: فقال له عمر ممتحنا 

لست جا�يا فأفر منك ، وليس يف الطريق ضيق فأوسـع  : فقال له عبد اللّه جبرأة وأدب وصراحة        
 ..لك 

 !! ...وأعجب مبوقفه وصراحته : فشكر له عمر جوابه 
 ودخل على عمر بن العزيز رضي اللّه عنـه يف خالفتـه وفـود املهنـئني مـن كـل جهـة ، فتقـدم مـن                   -

 .مل تبلغ إحدى عشر سنه وفد احلجازيني غالم صغري 
 !! .ارجع أ�ت ، وليقدم من هو أسن منك : فقال عمر 

 )٣٤(الصفحة 



 

قلبـه ولسـا�ه ، فـإذا مـنح اللّـه العبـد لسـا�ًا               : أيد اللّـه أمـري املـؤمنني ، املـرء بأصـغريه             : فقال الغالم   
كـان يف األمـة مـن     بالسن ل- يا أمري املؤمنني -الفظًا ، وقلبا حافظًا ، فقد استحق الكالم ، ولو أن األمر         

 !! ..هو أحق مبجلسك هذا 
 :فنعجب عمر من كالمه وأ�شد 

فليس  تعلم  يولَد  املرء i iعلمٍ أخو ليس        عاملًا جاهلُ هو كمن 
وإن  ال القومِ  كبري علم i iعنده        إذا صغري عليه التفّت i iُاحملافِل 

 . يدي اخلليفة املأمون فأحسن اجلواب  ومما تناقلته كتب األدب أن صبيا تكلم بني-
 ابن من أ�ت ؟: فقال له املأمون 

 !! . يا أمري املؤمنني األدبابن : فقال الصيب 
 :فقال املأمون �عم النسب ، وأ�شد يقول 

 النسب   عن   حمموده   يغنيك        أدبا واكتسب شئت من ابن كن
 ..واألمثال على اجلرأة كثرية أكثر من أن حتصى 

حتى يعتادها ويشبوا عليها .. �عومة أظفارهم  ويا ليت اآلباء واملربني يعودون أوالدهم عليها منذ 
 !! ..يف حياهتم االجتماعية 

وماذا يضري الشاب إذا صـارح أبـاه بضـرورة الـزواج ، وأسـر لـه باحلاجـة املاسـة إليـه ؟ أيكـون يف                          
 ذلك مرتكبا إمثًا ، ومقرتفًا منكرا ؟

ري األب إذا صــارح ولــده الشــاب بــالزواج ؟ أيكــون يف ذلــك متجــاوزًا حــدود الرتبيــة ،  ومــاذا يضــ
 وخارجا على األومر الشريعة ؟

 :أيها اآلباء 
اغرسوا يف أبنائكم حب الصدق ، وفضيلة الصـراحة ، وخلُـق اجلـرأة األدبيـة ، ليعشـيوا يف احليـاة                     

 .!! بروح الواقع ، وميشوا مع الواقع مبتطلبات الفطرة 
 )٣٥(الصفحة 



 

 :وأ�تم يا شبا�با املثقف 
وال تتحكم فيكم عادات ليست من اإلسالم ، وال         .. تعلموا اجلرأة يف احلق ، والصراحة يف القول         

 !!تسيطر عليكم أعراف ما أ�زل اللّه من سلطان 
فاحليــاء الصــحيح أن تســتحيوا مــن حمــارم اللّــه ، واخلجــل احملمــود أن خيجــل اإل�ســان مــن اقــرتاف   

 ..تكاب الذ�ب املعصية ، وار
  .)١(اء منه فأما ما عدا هذا فهو مرض �فسي جيب معاجلته ، وطلب االستش

  :أقولوأخريا 
 ..يا شبابنا إذا تيسرت لكم املوارد املالية فسريوا يف طريق الزواج 

وصدق اللّه .. فالزواج خري عاصم ألخالقكم ، وخري معني لدراستكم ، وخري سكن لنفوسكم          
ــا لتســكنوا إليهــا وجعــل بيــنكم مــودة    {:العظــيم القائــل  ومــن آياتــه أن خلــق لكــم مــن أ�فســكم أزواج 

  ] .٢١: الروم [ } ورمحة 
* * * 

 اإلرواء الغريزي غري املشروع " ٤" 
ال يشعر الرغبة بـالزواج ، وال       .. ل جموهنا ، واستشرى احنالهلا      فحالشاب يف هذه احلياة اليت است     

توصد أمامه مجيع األبواب اليت تسهل له ارتكاب الفاحشة ، وتُغلَق دو�ه كل             جيد احلاجة امللحة إليه حتى      
 الـيت   اجلنسـية وبعد هذا يفكر عمليا بزواج شرعي يـروي بـه غريزتـه             .. السبل اليت تزين له اقرتاف الز�ى       

رة الشـهوة ،    ليخفف عن �فسه ثـو    .. جبل عليها ، ويهتم كليا بامرأة تكون له قرينة العمر ، وزوجة احلياة              
وحِدة امليل إىل اجلنس اآلخر وإن املستقرئ لتاريخ اإلسالم ، واملتأمل يف سرية السـلف        .. ومجوع الغريزة   

 :الصاحل جيد أن اإلقبال على الزواج كان يف سنّ مبكّرة ، ويف ريعان الشباب ، وذلك لألسباب التالية 

                                                 
المعالجة اإلسالمية لظاهرة فإن " مسؤولية التربية النفسية " بحيث : القسم الثاني " تربية األوالد في اإلسالم "  ارجع إلى آتابنا )١(

 .الخجل 

 )٣٦(الصفحة 



 

سـتطاع مـنكم    ايا معشـر الشـباب مـن        : " قائل  م ال  امتثالًا ألمر رسوا اللّه صلى ا عليه وسل        - ١
 " .الباءة فليتزوج 

 . استجابة ملتطلبات الغريزة ، وأشواق الفطرة ، وأ�ه ال رهبا�ية يف اإلسالم - ٢
 لعدم وجود مغريات تزين للشاب طريق الفاحشة ، وأوكارٍ تدفع بالنـاس إىل اقـرتاف الز�ـى يف                   - ٣

 .اتمع اإلسالمي 
٤ -الز�ى والقذف يف أمة حتتكم إىل القرآن ، وتستهدي بأحكام الشريعة  ي إلقامة حد.. 

تلكم أهم أسباب اليت دعت الشباب املؤمن عرب العصـور اإلسـالمية أن يقبلـوا جبـد وشـغف علـى                     
 ، ومظـاهر  واالحنـالل الزواج ، وأن يعصموا أخالقهم به ، وان يصو�وا اتمع اإلسـالمي مـن عوامـل اـون            

  ..رافواالحنالفساد 
 فنجد أن كثريا من الشباب الذين ينتمـون إىل اإلسـالم قـد أحجمـوا عـن           - فويا لألس  -أما اليوم   

 الـيت طغـت علـى اتمـع ، واملفاسـد االجتماعيـة الـيت               االحنالليـة  عنه بسـبب الظـواهر       وابتعدواالزواج ،   
 ..ل خطرها يف كل أمة فحاستشرت يف كل بلد ، واست

 إشـباع إىل .. هلُـم إىل الرذيلـة  :  تناديـه  إبلـيس واج ، وها هي ذي أبواق  كيف يفكر الشاب بالز  -
فاعبـث كمـا يعبـث    ..  شـاب يف مقتبـل العمـر ، ويف ريعـان الشـباب             فأ�ت.. الغريزة إىل سوق امللذات     

 .؟ !!الشباب ، وتقلب يف محأة الرذيلة كما يتقلّب الشباب
نمائية تـثري ا�تباهـه إىل التطلـع العاريـة ،            كيف يفكر الشاب بالزواج وها هـي ذي اللوحـات السـي            -

ــثرية    ــة امل ــات الفاتن ــاة اــون        .. والكلم ــذات ، وحي ــل إىل ســوق املل ــري عق ــل أو بغ ــه بعق لينســاق بكليت
 ؟.. واخلالعة 
 وكيف يفكر الشاب بالزواج ، وجنود ابليس يرصدون طريقه ، ودعاة إىل أبواب جهنم يتحلّقون -

 بالشاب ا�قاد للفتنة و واستسلم للميوعة ، وعزف عن الزواج ؟وإذا .. حوله ، وحييطون به 

 )٣٧(الصفحة 



 

ملـــاذا ؟ أل�ـــه وجـــد مـــا يشـــبع غريزتـــه اهلابطـــة يف احلـــرام ، ورأى مـــا يلبـــي غريزتـــه البهميـــة يف    
 !! ..الفاحشة 

..  ، وعلماء الرتبية واألخـالق       االجتماعنيإن اإلرواء الغريزي غري املشروع يعد يف �ظر         ! . �عم  
قبات الـيت تقـف يف طريـق الـزواج ، والـيت حتـول بـني الشـاب وبـني اختيـار حليلـة لـه ، تكـون                              من أعظم الع  

 !! .سكنا لنفسه ، وأما ألوالده ، وعصمة ألخالقه 
ــز مــن إرواء و         ــه الغرائ ــا تتطلب ــه كــل م ــةً ويســرة ، وجيــد ميســرا لدي ــت مين إن الشــاب حينمــا يتلفَ

ا أتـزوج ؟ ، وملـاذا أحتمـل مسـؤولية األسـرة واألوالد ؟               يتسـاءل ملـاذ   .. والشهوات احليوا�يـة مـن إشـباع        
 !! .وملاذا أعكّر صفوا أيامي ، ولذة حياتي باهلموم واملسؤوليات واألعباء ؟ 

خائضًا يف سوق اللذة، مرت�ّحا على .. ج ول يفضل حياة العزوبة على حياة التزاؤوبعد هذا التسا
 !!أبواب املواخري ، متقلبا يف أحضان املومسات 

طارحا وراءه كل ما يتطلبه إ�سـان شـريف   .. دون أن يزجره زاجر من دين ، أو رادع من ضمري   
 !!من مثل أعلى ، وكل ما ينشده شابي طاهر من أدب رفيع 

 -إن األضرار اليت تنتج عن ا�تشار الز�ـى ، وتفشـي الفاحشـة ألضـرار بالغـة خطـرية                 ! .. أجل  
   تمع ، واختالط األ�ساب ،  ال تقتصر على كساد سوق الز-كما مرواج فحسب ، وإمنا تشمل احنالل ا

وا�تشار األمراض اجلسمية والنفسية ، وفقدان الغرية والشرف ، والتحرش باألعراض واحلرمات ، والسري            
 ..باألمة حنو إباحية داعرة ، ووجودية فاجرة 

 املتفشـية يف اتمعـات   واالحنـالل  له ، واإلشارة إليـه أن ظـاهرة امليوعـة            هخر جيدر التنبي   آ ومثة أمر 
.. اسو�ية والشـيوعية    وختطيط االستعمار والصليبية وامل   اإلسالمية يف كل مكان هي من صنائع اليهود ،          

ليفرضوا سلطاهنم على بـالد اإلسـالم ويصـرفوا شـباب العقيـدة اإلسـالمية عـن اجلهـات املرسـومة للكفـاح                 
 اإلسـالمية كـل    األمـة وهبذا تفقـد    ..  القرآن وشعار العزة     رايةواجلهاد وعن اسرتجاع دولة اإلسالم حتت       
 ..فتصبح هدفًا لكل مستعمر ، ومطمعا لكل مغري .. مقومات وجودها ، وأسباب عزهتا وبقائها 

 )٣٨(الصفحة 



 

ولكي يعرف الشباب احلقيقة بأجلى معا�يها �سوق إليهم طاقة من أقوال أعداء اإلسـالم ليعلمـوا أن                 
 :تمعات اإلسالمية هي من ختطيطهم وصنائعهم  يف ااالحنالليةهذه الظاهرة 

 ل عن عقيدة األلوهية ؟يما هو البد: الشيوعي " لكارل ماركس "  ملا قيل -
 .. باملسرح األلوهيةالبديل هو املسرح ، اشغلوهم عن عقيدة : قال 

 وما أدارك ما املسرح ، إذا وجه حماربة العقيدة الربا�ية واألخالق ؟
 :اب املستعمرين  ويقول أحد أقط-
كأس وغا�ية تفعالن يف حتطيم األمة احملمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع ، فأغرقوها يف حب املـادة     " 

 " .والشهوات 
 :يف مؤمتر املبشرين يف القدس " زومير "  ومما قاله القس -
 جـاء   وبالتـايل .. إ�كم أعددمت �شئأ يف ديار املسلمني ال يعرف الصلة باللّه ، وال يريد أن يعرفهـا                 " 

النشء اإلسالمي طبقًا ملا أراده له االستعمار ، ال يهتم بالعظـائم ، وجيـب الراحـة والكسـل ، وال يصـرف                       
مهه يف د�ياه إال يف الشهوات ، فإذا تعلّم فللشهوات ، وإذا مجع املـال فللشـهوات ، وإذا تبـوأ أمسـى املراكـز              

 " .ففي سبيل الشهوات 
 :ما يلي " ت حكماء صهيون بروتوكوال"  وجاء يف -
منــا، وســيظل " فرويــد " جيــب أن �عمــل لتنــهار األخــالق يف كــل مكــان فتســهل ســيطرتنا ؛ إن   " 

 هـو إرواء    األكـرب يعرض العالقات اجلنسية يف ضوء الشمس يف �ظر الشـباب شـيء مقـدس، ويصـبح مهـه                   
 ... " .غرائزه اجلنسية ، وعندئذ تنهار أخالقه 

 :النمساوي اليهودي " فرويد " ومما قاله 
على اإل�سان أن ينطلق يف ميدان الغريزة حمطما القيود األخالقية ، والضوابط االجتماعيـة التعـي                " 

 هـي مـن أعظـم اعلـل النفسـية والعصـبية ،          - يف �ظـره     -ألن كبت الشعور بالغرائز     " حتول دون اال�طالق    
 .ن جوا�ب النشاط اإل�سا�ي مثرة من مثراهتا وأن غريزة النوع هي املؤثر األول يف احلياة البشرية ، وأ
 )٣٩(الصفحة 



 

فتبين مما سـقناه مـن خمططـات أعـداء اإلسـالم علـى بـالد اإلسـالم أن الـذين يٌجـرون وراء الز�ـى ،              
 ..واإلحلاد ، والتخنفس ، واخلمر ، والقمار ، واإلحنالل ، والعهر 

مرات اليهوديـة  ا أوال يعلمون مـؤ ون من حيث يعلمونذمن شبابنا وشاباتنا ما هم يف احلقيقية إال منفّ    
 ...والصليبية وخمططات املاسو�ية والشيوعية 

 ...أال فليعلم الشبان املخدوعون هذه احلقيقة 
مــاذا يريــد .. أال فلــيعلم الكهــول ، واملربــون ، واآلبــاء ، وأربــاب الفكــر مــن املنصــفني واملخلصــني 

 !! .إلسالم ؟ أعداء اإلسالم جليل اإلسالم وشباب اإلسالم ، وفتيات ا
 فمن عن تفشيها ؟.. وإذا كا�ت ظاهرة امليوعة واإلحنالل متفشية يف بالد اإلسالم يف كل مكان 

ففـي تقــديري أن االمــة اإلسـالمية علــى اخــتالف أجناسـها وألواهنــا وطبقاهتــا مـن أكــرب حــاكم إىل     
 ..تفشية أصغر حمكوم هي املسؤولية أولًا وآخرا عن املفاسد القائمة ، واملنكرات امل

.. احلاكم هو املـؤول األول باعتبـار سـلطته القويـة وقدرتـه علـى جلـب املصـاحل ، ودرء املفاسـد             
 " .اإلمام راع ومسؤول عن رعيته : " وصدق رسول اللّه صلى ا عليه وسلم القائل 

 " .زع بالقرآن بالسلطان ما مل ي)١( إن اللّه ليزع: " ورضي اللّه عن عثمان اخلليفة الراشد حني قال 
 !!واألمة احملكومة مسؤولة ألهنا مل تقف من هذه املنكرات والفواحش موقف املغري واملبدل 

ومل تقم بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر حق القيام ، ومل تكافح هذا الفسـاد االجتمـاعي          
 !! .مليوعة واون حقيقة املكافحة ، ومل ثتبت وجودها يف إزالة الفحشاء ، واستئصال جذور ا

وهذه املسؤولية االجتماعية يف مكافحة الفساد قد حدد معاملها �يب اإلسالم صلوات اللّه وسالمه              
مثل القائم على حدود اللّه والواقع فيها ، كمثل قوم استَهموا  : " - كما روى البخاري     -: عليه حني قال    

سفلها ، فكان الذين يف أسفلها إذا استَقَوا مـن املـاء           على سفينة فأصاب أعالها ، وبعضهم أ      ) اقرتعوا  ( 

                                                 
 .يزجر ويؤدب :  يزغ )١(

 )٤٠(الصفحة 



 

لـو أ�ـا خرقنـا يف �صـيبنا خرقًـا ومل �ـؤد مـن فوقنـا فـإذا تركـوهم ومـا أرادوا                   : مروا على مـن فـوقهم وقـالوا         
 " .هلكوا مجيعا ، وإذا أخذوا على أيديهم جنوا جنوا مجيعا 

 هنلـك قريـة ففسـقوا فيهـا فحـق عليهـا القـول        أن وإذا أرد�ا {: فإن أهلكها اللّه فبعد له هلكت      
  ] .١٦: اإلسراء [  } فدمر�اها تدمريا

واتقوا فتنةً ال تُصينب الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن         { : وإن عاقبها اللّه فبذ�بها عوقبت      
  ] .٢٥: األ�فال [  } ا شديد العقاب

* * * 
ن هذا الداء الوبيـل ؟ ومـا هـي الطـرق اإلجيابيـة              ما هي العالجات العملية للتخلص م     ... ولكن  

 .لنجاة األمة من كابوس أليم جيثم على صدرها ، ويفسد أخالق أبنائها ؟ 
 :العالج يتعلق مبسؤوليتني 

 : مسؤولية الدولة -أ 
ــور      - ١ ــية ، والصـ ــة والقصـــص اجلنسـ ــع اـــالت اخلالعيـ ــات بيـ ــواق واملكتبـ ــن األسـ ــع مـ  أن متنـ
 ...العارية 

 ..من اإلذاعة والتلفاز األغا�ي اخلليعة ،واألحلان املثرية ، والتمثيليات املاجنة أن متنع 
ــالم        ــاري ، واألفـ ــرقص العـ ــة ، والـ ــرحيات املائعـ ــارح املسـ ــرض واملسـ ــاالت العـ ــن صـ ــع مـ وأن متنـ

 ...املاجنة 
 وأن تشــدد املراقبــة علــى مــن يتعــاطون البغــاء الســري ،وذلــك ببــث عيــون ســاهرة أمينــة يف   - ٢

كن املشــبوهة ، والضــرب بيــد مــن حديــد علــى كــل مــن تســول لــه �فســه فــتح أوكــار للدعارة،وأقبيــة األمــا
 ..لتعاطي الفحش واخلنا 

 )٤١(الصفحة 



 

 وأن تسخر وسائل اإلعالم يف حتذير األمة علـى اخـتالف مسـتوياهتا مغبـة الولـوغ يف الفاحشـة        - ٣
عسـى أن   !! . واقتصـادية وما يرتتّب على ا�تشارها من أخطار صحية و�فسـية واجتماعيـة وأخالقيـة              

 ..يفهم الناس هذه األخطار ، ويقدروا عواقبها الوخيمة 
 : مسؤولية اتمع -ب 
 أن ينهض أبناء اتمع مبسؤوليتهم كاملة يف حراسـة الـرأي العـام الـذي يتمثّـل بـاألمر بـاملعروف            - ١

: لــه تبــارك وتعــاىل   والنــهي عــن املنكــر وهــذه احلراســة مســؤولية اجتماعيــة ال يفلــت منــها أحــد، لقو        
واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون باملعروف وينهون عن املنكـر ويقيمـون الصـالة ويؤتـون                 { 

  ] .٧١: التوبة [ } ون ا ورسوله أولئك سريمحهم ا إن ا عزيز حكيم عيالزكاة ويط
مثل القائم علـى حـدود اللّـه     : " ولقوله عليه الصالة والسالم يف احلديث الذي سبق قبل قليل ذكره            

 ..... " .والواقع فيها 
 :وهذه احلراسة للرأي العام قائمة على ثالث مراحل 

 .التغيري باليد وهذا أقوى اإلميان : األوىل 
 .التغيري باللسان وهذا أوسطه : الثا�ية 
 ....التغيري بالقلب وهذا أضعفه : الثالثة 

 مـنكم منكـرا فلـيغريه بيـده فـإن مل يسـتطع فبلسـا�ه، فـإن مل         مـن رأى : " للحديث الذي رواه مسلم   
 " .يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان 

اللـهم إن هـذا منكـر ال أرضـى بـه وال أقـدر               : " والتغيري بالقلب ال يكفي أن يقول حني يرى املنكر          
 ...، بل جيب عليه مع هذا القول أن يقاطع أهل املنكر ويهجرهم يف اللّه " على رده 

 !! .وإال فإ�ه يكون آمثًا 
ــا     - ٢ ــه أن يســتعني بالســلطة أولً ــا فعلي ــإن مل تســتجب  ..  إذا رأى منكــرا ظــاهرا يف مكــان م ف

 .السلطة فعليه أن يسعى إىل تغيريه بالتدرج ما استطاع إىل ذلك سبيال 
 )٤٢(الصفحة 



 

ى املنكر ابتـداء مـن   فيبدأ بالتعرف عل: "  قد بين مراحله اإلمام الغزايل يف إحيائه    بالتغيريوالتدرج  
غري جتسس ، ثم تعريف فاعل املنكر بأ�ه منكر ، ثـم النـهي بـالوعظ واإلرشـاد والنصـح والتخويـف باللّـه                        
تعاىل ، ثم التعنيف بالقول الغليظ ملن ال ينفع فيـه النصـح واإلرشـاد ، ثـم التهديـد والتخويـف بقـول املنكِـر                          

.. الهي ، وخرق زقاق اخلمر ، ومنع االعتداء على الناس باليد ككسر امل ألفعلَن كذا وكذا ، ثم التغيري
ثم تغيري املنكر باجلماعة وغريها من غري سالح ، وهذا جائز ، لآلحاد للضرورة واالقتصار على احلاجـة                  

بالسالح ، وال يسـتقل بـه األفـراد     .. وشرط أن ال يرتتب عليه فتنة بني الناس ، ثم تغيري املنكر باجلماعة              
  .)١(... "  مزيد من الفنت ، وهيجان الفساد ، وخراب البالد أل�ه يؤدي إىل

..  االستنكار القوي من مجيع طبقات الشعب وال سيما العلمـاء ومجاعـات الـدعوة إىل اللّـه         - ٣
حول ما يقع يف اتمعات اإلسالمية من ظواهر الفحش واخلنـا واإلبـاحي       ... وأرباب الصحف واألقالم    

ستنكار على صـعيد خطـب اجلمعـة، أو بطبـع �شـرة ، أو بإلقـاء حماضـرة ، أو                     سواء أكان هذا اال   .. ة  
 .أو حنوها .. بتقديم عريضة ، أو إرسال وفود 

فنكـون قـد استأصـلنا مـن اتمـع أسـباب          .. فإذا قامت الدولة مبسؤوليتها ، واتمع مبسـؤوليته         
 !! .واج من �احية أخرى الفساد واالحنراف من �احية ، وسهلنا لشبابنا وفتياتنا سبل الز

وعندئــذ يتوجــه شــبابنا بكليتــهم إىل الــزواج الكــريم امليمــون الــذي بــه تتحقــق ســعادهتم، وبســببه    
 !!يعصمون أخالقهم ، وباالستظالل بظله جيدون يف احلياة أما�يهم الغالية ، وآماهلم البامسة 

 :فيا أيها احلكام واحملكومون 
 أن تــد�س ، وصــحة األمــة مــن أن تــنكس ، ورجولــة  إن كنــتم حترصــون علــى أخــالق اجليــل مــن 

فليس أمامكم مـن سـبيل سـوى أن تأخـذوا هبـذه احللـول اإلجيابيـة يف الـدفع إىل                     .. الشباب من أن تنهار     
عســـى أن �ـــرى األمـــة حتلّـــت بالعفـــاف والطهـــر ، وأن �ـــرى الشـــباب وجلـــوا روضـــة الـــزواج .. الـــزواج 
 .. ية والعقلية قر أحواهلم الصحية والنفستلتس.. الوارفة 

                                                 
 . مع بعض التصرف ٢٩٢ ص ٢ إحياء العلوم للغزالي جـ )١(

 )٤٣(الصفحة 



 

 !! .ويف هذا سعادة وأي سعادة ؟ 
* * * 

 قلة األجور وغالء املَعيشة " ٥" 
إن السواد األعظـم مـن أبنـاء األمـة عمـال وموظفـون ، والعامـل واملوظـف مهمـا كـان �ـوع العمـل أو                          

 .الوظيفة ذو مرتّب حمدود ، وأجرة متواضعة 
 العزاب عقبـات تتلوهـا عقبـات يف طريـق زواجـه ،          ومن هنا تعرتض أمام العامل العزب أو املوظف       

 !! ..وتنتابه وساوس تعقبها وساوس يف تكوين األسرة ، وإجناب األوالد 
.  صفحة ل س     ٥٠٠ صفحة   �٤٠٠فرض أن العامل أو املوظف يتقاضى يف أول تعيينه شهريا من            
فبعـد ثـالث    .  ل س  ١٥٠  إىل ١٠٠كحد وسط ، و�سلّم أ�ه استطاع أن يدخر مـن املرتـب كـل شـهر مـن                   

سنوات من توظيفه على أقل تقدير ميكن أن يوفّر املهر الالزم ، ليقدمه إىل مـن يتسـاهلون معـه مبهـر وسـط                        
 ولكن أين له السكنى ؟.. عادي معقول دون إرهاق يف املطالب ، وتعقيد يف التكاليف 

 بالشـراء ، قيمـة أقـل دار يف    ...باآلجار ، دو�ه خرق القتاد ، والعثور عليه ما يشـبه املسـتحيل         
زما�نا اليوم تساوي أربعني ألـف مـن اللـريات السـورية أو يزيـد ، مـع األهـل ، إن تيسـرت فمليئـة باملشـاكل                            

وأخريا وجد هذا العامل أو املوظف ضـالته املنشـودة يف تـأمني الـدار باآلجـار ، ودخـل                    .. والتعقيدات  
 ..عتبة الزواج وأصبح رب أسرة 

 :لنفقات الشهرية اليت جيب أن ينفقها على أسرة كحد أد�ى ؟ فما هي أهم ا
 ليرة سورية النفقات الشهرية
 ١٢٥ أجرة دار
 ٢٠٠ غذاء
 ٥٠ آسوة

 ٢٠ ماء وآهرباء
 ١٥ عالجات طبية
 ٤١٠ المجموع

 )٤٤(الصفحة 



 

أضف إىل ذلك غالء املعيشة وارتفاع األسعار يوما بعد يوم ، وتكاثر األوالد سنة بعد سنة ، وما          
 .اجو�ه من �فقات الكسوة والطعام والعالج والدراسة حيت

 -.  ل س ٥٠٠ إىل ٤٠٠ كمـا سـبق ذكـره مـن     -فإن كان العامل أو املوظف يتقاضى أول تعيينه      
فكيف يفكر بتكوين األسرة وإجناب األوالد بعد إحصائنا الدقيق للحد األد�ى لنفقات العامل أو املوظـف                

 .بعد استقرائنا للواقع .  ل س ٤٠٠ العمال يتقاضون شهريا أقل من مع العلم أن كثريا من.. الشهرية 
هذه هي املشكلة الكربى اليت تعرتض شبابنا العمايل والوظيفي اليوم ، وهـذه هـي العقبـة الكـأداء                   

 !! .اليت تقف يف طريق أمنيتهم بالزواج 
 :ولكن اإلسالم 

 من الناس ، ومل يهمل شـأهنا ، ومل يتغـاض   مل يقف مكتوف اليدين أمام هذه الطبقة الكادحة البائسة       
وإمنا وضع من املبادىء الصحيحة ، واألسس احلكيمة ما حيقّق هلا سعادهتا واستقرارها             .. عن حقها   

 ..، ويوطد هلا حياة التكافل ، والعيش اهلا�ىء الرغيد 
 :التعجيل يف إعطاء أجرة العامل : فمن املبادىء اليت وضعها اإلسالم * 

 ..ب على تسويف إعطاء األجرة من امتهان الكرامة ، وإراقة ماء الوجه إىل اآلخرين ملا يرتت
أعطـوا األجـري    : " فقد روى ابن ماجة والطربا�ي عن رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم أ�ـه قـال                      

 " .أجره قبل أن جيف عرقه 
 :ومن املبادئ أن ال يعطي العامل أو املوظف اقل مما يستحق * 

قـال اللّـه عـز    :  عن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم فيما يرويه عـن ربـه عـز وجـل                  روى البخاري 
رجلٌ أعطى بي ثم غدر ، ورجلٌ استأجر أجـريا فاسـتوفى منـه              : ثالثة أ�ا خصمهم يوم القيامة      : " وجل  

 ... " .ومل يعطه أجره 
أعطاه من األجر أقـل ممـا   استوفى رب العمل من العامل جهده وتعبه فلم يعطه أجره ، أو     : واملعنى  

 .يستحق 
 )٤٥(الصفحة 



 

ويف هذه املناسبة �روي هذه القصة مستمدة من عصور التطبيق للنظام اإلسـالمي ، لنعـرف كيـف       
كان العامل يف صدر اإلسالم يلقـى مـن العطـف ، والرعايـة ، والتكافـل ، وصـيا�ة احلـق ، واحلفـاظ علـى                  

 .. إل�صاف الفقراء والعمال  الفارغةىما مل يلقه أي عامل يف عصر الدعاو.. الكرامة 
جاء أحد أرباب العمل إىل اخلليفة الراشد عمر رضي اللّه عنه يشكو عماله بأهنم سرقوا له بعـض          

 عمر رضي اللّه عنه بعض الوقت ليعرف الدافع الذي يدفع هؤالء العمـال إىل السـرقة ، فلمـا          فأمهلهماله ،   
 لكوهنم ال يستوفون كفايتهم مـن األجـور ، ويأخـذون أقـل ممـا              تبني ألمري املؤمنني أن العمال جلأوا إىل السرقة       

 " .أولئك إىل السرقة قطعت يدك أ�تإذا عاد : أيها اللص : " يستحقون صاح يف وجه رب العمل قائال 
ــة إىل االخــتالس          ــى ال تضــطرهم ظــروفهم املادي ــا حت ــه اســتحقاقهم كاملً ــره أن يعطــي عمال ــم أم ث

 !! ..ر اخلليفة وأعطاهم ما يستحقو�ه من األجر فامتثل الرجل أم.. والسرقة 
 : للمعيشة األد�ىومن املبادىء تأمني الدولة احلد * 

إن اللّـه فـرض علـى أغنيـاء         : " ملا روى الطربا�ي عـن رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم أ�ـه قـال                     
         ر الذي يسع فقراءهم ، ولن جيهد الفقراء إذا جاعوا وعوا إال مبا يصنع أغنياؤهم املسلمني يف أمواهلم بقدر

 " .، أال وإن اللّه حياسبهم حسابا شديدا ، ويعذهبم عذابا أليما 
فنســتدل مــن هــذا احلــديث أن املفــروض مــن الزكــاة مــن أمــوال األغنيــاء بقــدر الــذي حيقــق كفايــة    

ة الصـاحلة ، وإذا     احملتاجني والفقراء ، والكفاية منوطة بتأمني املسكن الصاحل ، والغـذاء الصـاحل ، والكسـو               
يف تــأمني هــذا احلــق فاللّــه ســبحا�ه يتهــددهم .. قصــر األغنيــاء ككــل يف أي جمتمــع إســالمي فيــه فقــراء  

 .بالعذاب األليم يوم القيامة 
وعلى الدولة إن كا�ت مسلمة أن تأخذ الزكاة منهم عن يدٍ وهم صاغرون حتى يتحقـق يف اتمـع         

 .اإلسالمي جمتمع الكفاية والعدل 
 
 

 )٤٦(الصفحة 



 

 : ومن املبادىء مبدأ التعويض العائلي *
الذي سنه اخلليفة الراشد الفاروق عمـر بـن اخلطـاب رضـي اللّـه عنـه ، فكـان يفـرض لكـل مولـود                          

وكلما منا الولد زاد العطاء ، وقد جرى من بعده عثمان وعلّي            " مبائة درهم   " عطاء إىل عطاء أبيه يقدر      
  ..)١(واخللفاء رضي اللّه عنهم 

ألن قيمـة الشـاة يف   . س  .  ل ٤٠قيمة الدرهم الشرائية تساوي بالعملـة السـورية اليـوم بــــ             علما أن   
 . تلك العصور مقدرة خبمسة دراهم 

 . ل س ٢٠٠واليوم أقل شاة مثنها بالعملة السورية 
وهذا التعويض كان يعطى للجميع بغض النظر عن كون املُعطى له موظّفًا أو غري موظف، عاملًا أو                 

 !! .عامل غري 
 :ومن املبادىء مبدأ مصارف الزكاة * 

فمن هذه املصارف مصرف الفقراء ، والفقري يف �ظر الشرع الذي ال ميلـك دارا للسـكنى ، والـذي                    
ــا للنفقــة    فهــؤالء يعطــون مــن �صــاب الزكــاة مــا يكفــيهم ،   .. ال ميلــك زوجــة للعصــمة والــذي ال ميلــك مالً

ولـو اسـتغرق العطـاء مبلغًـا        .. الواجبـة    أو الزوجـة الصـاحلة ، أو النفقـة           وماحيقق هلم املسـكن الصـاحل ،      
مـذهب الفـاروق عمـر      .. كثريا من املال ، وهذه التوسعة على الفقري يف تأمني دار لـه أو زوجـة أو �فقـة                    

" " إذا أعطيـتم فـأغنوا   : " عـن عمـر قولـه     " األمـوال   " رضي اللّـه عنـه ، فقـد روى أبـو عبيـد يف كتـاب                 
 " . وإن راح على أحدهم مائة من اإلبل - أي على املستحقني -ا عليهم الصدقة كررو

أيـن  : "  كـل يـوم  وقد أمر اخلليفة الراشد عمر بن عبـد العزيـز رضـي اللّـه عنـه مـن ينـادي يف النـاس                  
 " .املساكني ؟ أين الغارمون ؟ أين الناكحون ؟ 

 ل ؟أي أين الذين يريدون الزواج ليعطيهم حقهم من بيت املا
* * * 

                                                 
  .٢٣٧ألبي عبيد ص " األموال "  من آتاب )١(

 )٤٧(الصفحة 



 

تلكــم بعــض املبــادىء الــيت وضــعها اإلســالم لضــمان حــق العامــل واملوظــف ، وحتقيــق تكافلــهما ، 
 ..والرفع من مستوامها املادي واملعنوي 

فكــل املــذاهب االجتماعيــة ، واأل�ظمــة التكافليــة األجنبيــة الــيت تــدعي �صــرة العامــل ، وإ�صــاف  
الـيت سـعدت   .. ن تـذكر جبا�ـب الـنظم اإلسـالمية الربا�يـة      ال ميكن أ  .. الفالح ، وتكافل الفقري والعاجز      

هبا اإل�سا�ية دهورا طويلة ، ووجد الناس على اختالف أصنافهم حقهم الكامـل يف ظـل عدالـة اإلسـالم،                
ولكـن كـثريا مـن شـباب اإلسـالم عـن هـذه احلقـائق السـامية ، واملبـادىء اخلالـدة                       ..  القـرآن    رايةوحتت  

  .)١(جاهلون غافلون 
 تكن هذه األ�ظمة التكافلية الـيت رسـخت دعائمهـا شـريعة اإلسـالم أقوالًـا تُـدعى، وتصـرحيات                     ومل

 ..للتصدير والدعاية ، وإمنا كا�ت من أجل التنفيذ والتطبيق يف عامل الواقع 
والنيب صلى ا عليه وسلم ، واخللفاء من بعده كـا�وا يشـرفون علـى تطبيقهـا بأ�فسـهم ليتحقـق يف                      

 ..سا�ية مبدأ الكفاية والعدل والتكافل ربوع اإل�
 :وإليكم بعض هذه النماذج 

ــلَ          " - ١ ــأعطى اآلهِ ــه ، ف ــن يوم ــاه يفء قســمه م ــه وســلم إذا أت ــه صــلى ا علي ــان رســول اللّ ك
  .)٢(" حظّني ، وأعطى العزب حظًا واحدا ) املتزوج ( 

 .وهذا ما يشبه اليوم تعويض الزوجة بالنسبة للموظف املتزوج 
إ�ـي  .. يارسـول اللّـه   :  وروى مسلم أن رجلًا جاء إىل الـنيب صـلى ا عليـه وسـلم ، فقـال          - ٢

 على كم تزوجتَها ؟: تزوجت امرأة من األ�صار ، فقال علية الصالة والسالم 
 ! ..على أربع أواق : قال 

                                                 
" جتماعي في اإلسالم التكافل اال"  المزيد من هذه الحقائق التكافلية في نظام اإلسالم فارجع إلى آتابنا - أخي القارىء - إن أردت )١(

 .تجد فيه ما يشفي الغليل إن شاء الّله 
  .٢٣٧ألبي عبيد ص ) األموال (  من آتاب )٢(

 )٤٨(الصفحة 



 

مـا  !.  اجلبـل  على أربع أَواق ؟ كأمنا تنحتون الفضـة مـن عـرض هـذا             : فقال عليه الصالة والسالم     
 .عند�ا ما �عطيك ولكن عسى أن �بعثك بعثًا تصيب منه 

وهذا التصرف من �يب اإلسالم برهان قاطع علـى تيسـري سـبل الـزواج ملـن يرغـب بـه وهـو ال جيـد                          
 !! ..املهر 

" قد زوج عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه ابنه عاصما ، وأ�فق عليـه شـهرا مـن مـال اللّـه                        " - ٣
 !! ..ما يسمى بكفالة الدولة لألسرة الفقرية حني ال جتد أسباب الرزق، وموارد املال  ، وهذا )١(

كان يفرض لكل مولود عطاء إىل عطاء أبيـه يقـدر           "  ذكر�ا أن عمر رضي اللّه عنه        أن وسبق   - ٤
وهذا  . )٢(" مبائة درهم ، وكلما منا الولد زاد العطَاء ، وقد جرى عليه من بعده عثمان وعلي واخللفاء               

 .ما يسمى يف عرفنا اليوم بالتعويض العائلي 
كـان خيصـص لألعمـى    "  ومما يذكره التاريخ بافتخار أن عمر بـن عبـد العزيـز رضـي اللّـه عنـه                 - ٥

  .)٣(" قائدا ، وللعاجز خادما ويجري �فقاهتم مجيعا من بيت املال 
مــع زكــاة إفريقيــة ، فجبيتُهــا بعــثين اخلليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز جل : "  قــال حيــي بــن ســعيد - ٦

ــن يأخــذها منــا     فقــراء �عطيهــا فلــم جنــد م ــز النــاس ،    !! .. وطلبــت فقــد أغنــى عمــر بــن عبــد العزي
  .)٤("  فأعتَقْتهم - أي عبيدا -فاشرتيت هبا رقابا 

وهذا يعين أن اتمع اإلسالمي أصبح مكفيـا متكافلًـا ال جتـد مـن أبنائـه مـن يسـتحق كفالـة بيـت                         
 !! .ال ، وإعا�ة امليسورين من أرباب األموال امل

يف ظـلّ شـريعة   .. هذا غيض من فيض مما كان الناس جيدو�ه من تراحم وتكافل وكفاية وتضـامن     
 ..اإلسالم ، وحتت راية التطبيق اإلسالمي 

                                                 
  .٢٣٧ألبي عبيد ص ) األموال (  من آتاب )١(
  .٢٣٧ألبي عبيد ص ) األموال (  من آتاب )٢(
 . من سيرة عمر بن عبد العزيز البن عبد الحكم )٣(
 .لعزيز البن عبد الحكم  من سيرة عمر بن عبد ا)٤(

 )٤٩(الصفحة 



 

 فعلى العلماء والدعاة إىل اللّه ، واجلماعات اإلسالمية املخلصة أن يقومـوا بـدور التوعيـة يف عـرض        
هـذه احلقـائق اخلالـدة ، سـواء أكا�ـت هـذه التوعيـة باخلطـب والنـدوات ، أو احملاضـرات والنشـرات ، أو            

حتـى إذا متكنـت القناعـة الوجدا�يـة يف النفـوس ، و�ـادى         .. الكتابة على صفحات الصـحف واـالت        
 .الشباب بوجوب الرجوع إىل حاكمية 

�تج عن ذلك قيام الدولة اإلسالمية فعندئذ       . .وعزز ذلك بالتضحية واجلهاد والعمل      .. اإلسالم  
ــه       ــنعم النــاس مبجتمــع الكفايــة والعــدل ، وتــنعم اإل�ســا�ية بنعمــة اإلســالم مــن جديــد ومــا ذلــك علــى اللّ ي

 ..بعزيز 
* * * 

بعد استطراد�ا للمبادىء التكافلية اليت جاءت هبا شريعة اإلسـالم �عـود إىل صـميم البحـث لنعـاجل                   
ــب احملــدود   ــالء    مشــكلة الرات ــة الغ ــة األجــور ، وأزم ــة     ..  ، وقل ــن كفال ــق م ــيت تنبث ــة ال ــاحللول اإلجيابي ب

 ..اإلسالم 
 .إن املشكلة األساسية اليت تقف يف سبيل الزواج اليوم هي مشكلة املهر ، ومشكلة السكن 

 :أما مشكلة املهر 
م ، وكيـف أن  فيمكن حلها عن طريق التوعية ، وتذكري اآلباء واألولياء مبواقـف السـلف مـن بنـاهت         

النيب صـلى ا عليـه وسـلم أرشـد أمـة اإلسـالم إىل التسـامح بـاملهور ؟ وكيـف أن اإلسـالم اعتـرب الـدين                        
  اختيار الزوج الكفء ؟يفواخللق 

إىل غـري ذلـك     ... وكيف تكون احلالة اخللقية يف اتمع إذا بقيت الفتيات عا�سـات عازبـات ؟               
  ..من ضروب التوعية والتذكري وخالص النصح

واكتفينـا اآلن باإلشـارة واالختصـار    " الغـالء يف املهـور   " وقد عرضنا هذا مفصـلًا يف حبـث عقبـة       
 !! ..لزيادة التبصرة عسى أن تنفع الذكرى 

 
 )٥٠(الصفحة 



 

 :وأما مشكلة السكن 
ــورين           ــاء الغي ــن األغني ــه ولفيــف م ــدعاة إىل اللّ ــاء وال ــادى العلم ــن حــلّ ســوى أن يتن ــا م ــيس هل فل

والبـد يف هنايـة املطـاف إال ن         .. ية لبحث هذه املشكلة املستعصية      وراءات د إىل عقد لق  .. املخلصني  
 ..يصلوا إىل وضع خطة إجيابية حللّها ، والتغلب عليها 

 :وأرى أن هذه اخلطة تعتمد على األسس التالية 
 . املورد - ١
 . التنفيذ - ٢
 . التوزيع - ٣

 :وأعين باملورد * 
 .من أجله املخلصون متويل املشروع السكين الذي تنادى 

 :والتمويل يعتمد على 
 دفع سلفة من املشرتك على أالّ تقل عن مخس آالف لرية سورية ، وال يعدم املشرتك وسـيلة يف          -أ  

 .تأمينها مهما كان فقري اليد 
يف .  ل س ٢٠٠ اشرتاكات شهرية من املشرتك يـدفعها إىل إدارة املشـروع علـى أالّ تقـل عـن           -ب  
 .كل شهر 

 .اء عن زكاة أمواهلم إىل إدارة املشروع نيموال زكوية يقدمها األغ أ-جـ 
 . تربعات مالية يقدمها من يستطيع من أغنياء ومتوسطي احلال إىل إدارة املشروع -د 

 قـــروض حســـنة تقـــدم مـــن املقتـــدرين إىل إدارة املشـــروع علـــى أالّ تقـــلَ مـــدهتا عـــن ثـــالث -هــــ 
 . ا�تهاء املشروع وهذه القروض ترد إليهم بعد.. سنوات 

 ..بعد سنة البد إال وقد جتمع مبلغ كبري 
 

 )٥١(الصفحة 



 

 :وأعين بالتنفيذ * 
 ..القيام بتنفيذ املشروع بعد أن تكتمل أسبابه املالية والفنية 

 :وعلى إدارة املشروع أن تراعي يف التنفيذ األمور التالية 
 مرتـب مناســب إن كــا�وا   يشـرف علــى التنفيـذ فئــة خملصـة مــن املهندسـني علــى أن يعـين هلــم     -أ 

 ..مفرغني له ، ليكون اهتمامهم بالتنفيذ أقوى وأخلص 
 تُختــار األرض يف األمــاكن املتطرفــة البعيــدة املطروقــة باملواصــالت لــرخص مثنــها ، وســهولة    -ب 

 ..ختطيطها بوحدات سكنية 
لـف مـن    ختطط األرض على أساس أبنية ، كل بناية مؤلفة من مخسـة طوابـق ، كـل طـابق مؤ        -جـ  

 .ثالث دور ، والدار مؤلفة من غرفتني وصالة فقط 
 تقوم قيمة الدار بسعر الكلفة فقط باإلضافة إىل أجور املهندسـني واملتعهـدين املكلفـني بتنفيـذ                  -د  
 ..املشروع 

 . يحدد بدء التنفيذ إىل ا�تهائه بثالث سنوات على احلد األعظم -هـ 
 :وأعين بالتوزيع * 

 :السكنية بعد ا�تهاء التنفيذ إىل املشرتكني ، ولكن يراعى يف التوزيع األمور التالية توزيع الوحدات 
 . أ�شىء من أجله   املشرتك ابتداء أن يكون عزبا يبغي الزواج ألن املشروعيف يشرتط -أ 

 . يشرتط يف املشرتك أن ال تكون يف حوزته دار ميلكها -ب 
يدفع إلدارة املشروع مبلغًا قدره مخسـة آالف لـرية ، ومـا           يشرتط يف حق من يستلم الدار أن         -جـ  

 ..بقي من مثن الكلفة يقسط عليه شهريا إىل أن يسدد ما عليه من ذمة 
 يف حال أن املشرتك عجز عن دفع األقساط الشهرية عن دفـع مخسـة آالف لـرية سـورية عنـد                      -د  

 ..على األداء ألن اإلسالم دين التكافل استالم الدار يعطى من أموال الزكاة أو التربعات عو�ًا له 

 )٥٢(الصفحة 



 

يف حال أن الدولة قامت بوحدات سـكنية ، ومسـاكن شـعبية علـى غـرار اخلطـة الـيت بيناهـا آ�فـا               
، فيجب أن تكون خالية من الربا ، ألن اللّه سبحا�ه أحل البيع وحرم الربا               .. للعمال واملوظفني والفقراء    

سـكنية يتعامـل املشـرفون عليهـا بالربـا ، ومـن يفعـل ذلـك فليـأذن          ، فال جيـوز ملسـلم أن يشـرتك يف وحـدة             
 !! ..حبربٍ من اللّه ورسوله 

 وما يضري الدولة أو اجلمعيات السكنية أن تلغي من أ�ظمتها التعامل بالربا ، وتستعيض
عنه بالبيع املؤجل تقسيطًا ، فبهـذه العمليـة تكـون قـد وجـدت يف التعامـل املخـرج الشـرعي ، ويف                        

ولكن أين هلؤالء مـن االحتكـام إىل الشـريعة          .  �فسه تكون قد يسرت للناس سبيل السكن والزواج          الوقت
 .، والرجوع إىل مبادىء اإلسالم ؟ 

أن يعـاجلوا هـذه املشـكلة،       ..  أهيـب بالعلمـاء ، واجلماعـات اإلسـالمية ، واألغنيـاء              إ�ـي وأخريا  
عسـى أن جيـد شـبابنا املخـرج        .. ة قعسـاء    ومشكالت كثرية غريهـا بعـني سـاهرة ، وإرادة قويـة ، ومهـ              

 ..ألزمة السكن ، واحللّ ملشكلة الزواج 
وهذا العمل الـذي يقومـون بـه ، ويسـعون إليـه ، وجياهـدون مـن أجلـه هـو مـن املبـادىء التكافليـة                            

 ..التعاو�ية اليت أمر اإلسالم هبا وحض عليها 
 :فمن مبادىء اإلسالم 

  ] .٢: املائدة [  }  وتعاو�وا على الرب والتقوى {-
  ] .٩: احلشر [  }  ويؤثرون على أ�فسهم ولو كان هبم خصاصة {-
: البقـرة   [} ..  مثل الذين ينفقون أمواهلم يف سـبيل اللّـه كمثـل حبـة أ�بتـت سـبع سـنابل                      {-

٢٦١. [  
 ) .البزار والطربا�ي " ( ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إىل جنبه وهو يعلم به  " -
ل املؤمنني يف توادهم وترامحهم كمثل اجلسد إذا اشتكي عضو منه تداعى لـه سـائر األعضـاء                 مث -

 ) .رواه مسلم " ( بالسهر واحلمى 
 )٥٣(الصفحة 



 

 ) .الشيخان " ( ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه  " -
املسـلم هـو مـن      من هذه النصوص يتبني أن قيـام املسـلمني باجلمعيـات التعاو�يـة التكافليـة يف اتمـع                   

 إال أبنـاء  - بعـد اللّـه    -فلـيس لشـباب اإلسـالم       .. قواعد اإلسالم األساسية ، ومقاصد التشريع العامـة         
دعوة اإلسـالم ، ورجـال العلـم املخلصـني ، واألغنيـاء املـنفقني، وخاصـة يف عصـر غربـة اإلسـالم ، واللّـه                       

 .املستعان 
 ا�تشار البطالة " ٦" 

يعيش يف اتمع على .. ه سبل الكسب ، ومل تتفتّح أمامه طرق العمل       إن الشاب الذي مل تتيسر ل     
هامش احلياة عيشة ذليلة مهينة ، وينظر إىل الناس مبنظار أسود ، وتلتعج بني جواحنه كوامن احلقد الدفني     

أل�ه يرى الكثري يف حببوحة وسعادة وهو يف حرمان وشقاء ، وجيـد الفئـات               .. على بين اإل�سا�ية مجعاء     
 !! ..من البشر يف �عيم دائم وهو يتقلب يف جحيم البؤس واحلاجة 

 أخالقًــا كرميــة، وآدابــا - وهــذه �ظــرهتم إىل احليــاة -فكيــف �تصــور مــن هــؤالء العــاطلني البطّــالني 
" كاد الفقر أن يكون كفـرا  : " وقد قال عليه الصالة والسالم .. اجتماعية عالية ، وحمبة أخوية خالصة   

 يفكر أحدهم بالزواج وهو ال جيد يف احلياة قوت يومه ، أو ما يسد جوعته وعوزه ؟؟ ، أو كيف 
ورمبا ينخـدع باملبـادىء اإلحلاديـة املسـتورة الـيت هبـت رحيهـا مـن الشـرق الشـيوعي أو غريهـا مـن                          

فيؤمن هبا ويسبح حبمدها وهو حيسب أ�ه حيسن صنعا ، ويف ذلك فسـاد لعقيدتـه ،           .. البالد اإلحلادية   
 ..راف ألخالقه ، وامتهان إل�سا�يته واحن

وإذا كنا �تكلم عن البطالة ومشكلتها ، فلنتكلم عن أهم العوامل الـيت أدت إىل تفشـيها وا�تشـارها                   
 . إىل وصف البلسم الشايف، والعالج الناجع واللّه املستعان - بعد تشخيص الداء -، لنصل بإذن اللّه 

 :طتني التاليتني مل ترتكز يف النقاويف تقديري أن العو
 . عامل مزامحة املرأة أعمال الرجل - ١
 . عامل الرتبية املنحرفة - ٢

 )٥٤(الصفحة 



 

 ..تلكم أهم العوامل اليت تسبب أزمة العمل ، وحتدث مشكلة البطالة 
فلنتكلم عن احلـلّ العملـي لكـل عامـل          .. وإذا كنا �تكلم عن وضع احللول العملية لتذليل كل عقبة           

ــذكور    ــل امل ــذه العوام ــن ه ــة        م ــة وإحــداث أزم ــن األســباب الرئيســية يف ا�تشــار البطال ــا م ــيت اعترب�اه ة ال
 !! .الزواج 

  :)١(ولنبدأ بعامل مزامحة املرأة أعمال الرجل * 
جعل لكل من املرأة والرجل من االختصـاص مـا   .. إن اإلسالم بتشريعه اخلالد ، ومبادئه احلكيمة       

 ..احية النفسية ومن الناحية العقلية يتناسب مع كلًّ من الناحية اجلسمية ، ومن الن
ولكي يعرف كلّ من اجلنسني حدود اختصاصه فيحسن أن �تكلم باختصار عـن الفـروق الـيت بـني                   

 .....الرجل واملرأة من الناحية اجلسمية ، والنفسية ، والعقلية 
 : الفروق اجلسمية -أ 

 ..ف عن جسم الرجل ال خيفى على كل ذي عقل وبصرية أن جسم املرأة خيتلف كل االختال
 وأثنـاء احلـيض يضـطرب حـال املـرأة ويطـرأ عليهـا تغـريات صـحية                    فاملرأة حتيض يف كل شـهر ،       -

حيــث يســوء هضــمها ، وتقــل شــهيتها للطعــام ، وتصــاب بــآالم يف الــبطن ، وصــداع يف الــرأس ، وتبلّــد يف 
 ..احلس ، وضعف يف التفكري ، وحساسية يف النفس 

شــهر الثالثــة األوىل مــن بــدء احلمــل يضــعف جســمها ، ويــتغري لوهنــا ،    ففــي األ واملــرأة حتمــل ،-
وتتعرض الضطرابات هضـمية وإمسـاك ، وغثيـان ، وضـيق يف التـنفس ، وخفقـان يف القلـب وارختـاء ،                        

 ..ومخول ، وحتسس يف املزاج 
كـثري مـن    ويف األشهر األخرية تتعرض آلالم احلمل املتزايدة حتى تصل إىل حالة ال تقوى فيها علـى ال                

 ..احلركة ، ويرافقها آالم يف أكثر األعضاء 

                                                 
 .للمؤلف عبد الباقي رمضون " االختالط والتبرج "  استفدنا آثيًرا في هذا البحث من آتاب )١(

 )٥٥(الصفحة 



 

 ووصينا اإل�سان بوالديه محلته أمه وهنا على وهنٍ وفصاله          {: وصدق القرآن الكريم حني قال      
  ] .١٢: لقمان [ } يف عامني أن اشكر يل ولوالديك إىل املصري 

 يومـا ، تتحملـها املـرأة وتصـرب علـى             وهـي فـرتة بـني األربعـني والسـتني           ثم تأتي الوالدة والنفـاس ،      -
 ..شدهتا وآالمها ، وفيها تنزف الكثري من دمها 

 اليت تستغرق عامني ، يشاركها الرضيع غـذاءها مـن لبنـها ،             ثم تأتي مرحلة الرضاعة واحلضا�ة     -
ويفقــدها الكــثري مــن �ضــارهتا ومجاهلــا ، وتشــغل جــلّ وقتــها يف إرضــاعه وتنظيفــه ، ومناغاتــه ، وضــمه 

إىل أن .. إىل أن يصـبح مراهقًـا   .. له عند بكائـه والسـهر عليـه إذا مـرض ، والعنايـة بـه إذا مشـى            ومح
 ..يرتعرع شابا 

 فإن جسم املرأة الذي يقوم بعلمية احليض ، ووظيفة احلمل ، واإلجناب             أما الرتكيب اجلسمي للمرأة   
 جسم الرجل اختالفًا كليا ، فقـد  واحلضا�ة ، واإلرضاع الستمرار اجلنس البشري ، البد وأن خيتلف عن      

أثبت علم الطب أن سبب اختالف التكوين اجلسمي لـدى املـرأة عـن الرجـل يعـود لوجـود غُـدد يف املـرأة                         
ليست موجودة عند الرجل ، هذه الغُدد تعدها خلصائص األ�وثة يف دقّة اخلاصرة ، وبروز الثـديني ، ولـني                     

 ، وعذوبة احلديث ، وغلبـة احليـاء ، وكثـرة اخلجـل ، وضـعف                 اجلا�ب ، ورقة العاطفة ، و�عومة امللمس      
 ..التحمل 

هذا عـدا عـن اجلهـاز العظمـي ، والعضـلي ، والعصـيب ، واألجهـزة األخـرى ختتلـف يف املـرأة عـن                           
 ..أجهزة الرجل 

 : الفروق النفسية -ب 
ف ورجـاء  من احلقائق الـيت ال خيتلـف فيهـا اثنـان أن ا�ـدفاع املـرأة وراء عواطفهـا مـن حـب وعطـ                     

 -وهذه الظواهر العاطفية لدى املرأة ليسـت وليـدة العـادة والبيئـة              .. أقوى من ا�دفاع الرجل     .. وحياء
 وإمنا هي �تيجة تركيبها اجلسمي ، وتكوينها الفيزيولوجي ، ووجود أجهـزة وغـدد يف       -كما يدعي البعض    

 ..املرأة دون الرجل تعمل لذلك ، وهذا ما أثبته العلم والطب 
 )٥٦(الصفحة 



 

 : الفروق العقلية -جـ 
لقــد رأينــا أن املــرأة يف تقلــب جســمي و�فســي مســتمرين ، وهــذا مــا جيعلــها أن تتــأثر با�فعاالهتــا     

و�ـادر جـدا   .. وإذا كان األمر كذلك فإن عاطفتها وا�فعاهلا يطغـى علـى عقلـها واتزاهنـا            .. وعواطفها  
           ا ، أو حادثـة          أن ترى امرأة ضبطت عواطفها ، وبقيت على اتّزاهنا إذا رأت مشهدا ، أو قتالًا �اشبا مثري

وهذا أكرب دليل على أهنا تنساق مع عواطفها وا�فعاالهتا يف حزهنـا وفرحهـا ،               .. أليمة ، أو فرحا قائما      
ومن هنا كا�ت احلكمة التشريعية يف أن شهادة امرأتني تعدل رجلًا واحدا ، والعلـة               .. وسرائها وضرائها   

 فتـذكر إحـدامها   - إذا رأت املشـهد العـاطفي   - أن تنسى إحدامها -قرآن الكريم  كما ذكر ال-يف ذلك  
  :)١(األخرى 

 واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن مل يكو�ا رجلني فرجلٌ وامرأتان ممن ترضون من الشهداء {
  ] .٢٨٢: البقرة [ } .. أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها األخرى 

بــني املــرأة والرجــل ، فــإن احلكمــة .. ســمية والعقليــة والنفســية فــإذا كا�ــت هــذه هــي الفــروق اجل
.. تقتضي أن يقوم كـلّ مـن الرجـل واملـرأة باألعمـال الـيت تتفـق مـع التكـوين اجلسـما�ي والنفسـي والعقلـي                             

فـإن احلكمـة تقتضـي أن يقـوم بأشـق           .. باعتبار أن الرجل أقوى جسما ، وأضبط عاطفة ، وأكثر اتزا�ًا            
كأن يسعى يف مناكب األرض ، وجيهد وراء العيال ، وجياهد يف ساحات         .. ل التكاليف   األعمال ، وأثق  

 ..احلروب والوغى ، ويتوىل شؤون اإلمارة واحلكم
فإن احلكمـة تقتضـي أن تقـوم        .. وباعتبار أن املرأة أضعف جسما ، وأقوى عاطفة ، وأقل اتزا�ًا            

 شئون املنزل ، والقيام برعاية الطفولة ، وأداء حقـوق           كتدبري.. باألعمال اليت تتفق مع تكوينها وعاطفتها       
فتدبريها لشؤون املنزل يتفق مع ضعفها اجلسما�ي، ورعايتها للطفولة يتفق مـع حـدة عاطفتـها ،        .. الزوج  

 ..وأداؤها حلقوق الزوجية يتفق مع ما فطرت عليه من حمبة وإخالص 

                                                 
 ... قد يكون سبب نسيان المرأة في األمور التي ال تعود إلى خبرتها واختصاصها آالقضايا التجارية )١(

 )٥٧(الصفحة 



 

ــا علــى وجهــه   لــت بــه فطرياألكمــل ، تكــون قــد أرضــت رهبــا ، وقامــت  واملــرأة حــني تقــوم مبــا أُه
 .بوظيفتها الطبيعية اليت خلقت من أجلها ، وأدت دورها يف احلياة كما يؤديه الرجل سواء بسواء 

ولو أن كلا من الرجل واملرأة أدى وظيفته الفطرية والطبيعيـة يف احليـاة علـى الوجـه املطلـوب لصـلح                      
 وال تتمنـوا مـا فضّـل اللّـه بـه      {: أحـوال اتمـع ، قـال تعـاىل        أمر الد�يا ، وا�تظمـت احليـاة ، واسـتقرت           

بعضكم على بعضٍ للرجال �صيب مما اكتسبوا ، وللنساء �صيب مما اكتسنب واسألوا اللّه من فضله إن اللّه 
  ] .٣٢: النساء [ } كان بكل شيء عليما 

ألزقــة والشــوارع ، لألوســاخ كيــف تتصــور وضــع النســاء يف اتمــع الشــيوعي أو الغربــي وهــن يف ا
 ؟.. مكنسات ، ولألحذية ماسحات ، ولألمتعة حامالت ، وللمراحيض خادمات

ويف حقـل السياسـة، وميـدان    .. كيف �تصور وضع النساء يف املعمل ، ويف املصنع ، ويف الـدائرة          
 ..احلرب 

 ..بعضهن �فساوات ، وبعضهن مرضعات 
 ..بعضهن حائضات ، وبعضهن حامالت 

 ن شعثه ، وثياهبن قذرة ؟شعوره
كيــف �تصــورهن ، وقــد بــرزت عــروقهن ، وا�فتلــت عضــالهتن ، واكفهــرت وجــوههن، وخشــنت   
أصواهتن ، وغلظت جلودهن ، وجملت أكفّهن ، وتشققت أقدامهن ؟ إىل غري ذلك مـن هـذه التصـورات                    

 !!.املؤملة احملز�ة املفجعة يف اتمع املختلط املتفلّت 
: " وهي أشهر ممثلة إغراء يف رسالتها اليت كتبتها عند ا�تحارهـا مـا يلـي             " �رو  مارلني مو "  تقول   -

إ�ي أتعس امـرأة علـى هـذه األرض ، مل أسـتطع أن أكـون أمـا ، إ�ـي امـرأة أفضـل البيـت ، واحليـاة العائليـة                       
مـل يف السـينما   الشريفة الطاهرة ، بل إن هذه احلياة العائلية هلي رمـز املـرأة ، لقـد ظلمـين النـاس ، وإن الع           

 .. " .جيعل املرأة سلعة رخيصة تافهة مهما �الت من اد والشهرة الزائفة 

 )٥٨(الصفحة 



 

لقـد بـدأت أتأكـد      : " فى آخر مقالـة صـحفية هلـا         " بربارة سرت يا�د    "  وقالت املمثلة األمريكية     -
كإ�سـا�ة ،  من أن أشياء كثرية تنقضي ، اهتممت أكثر مما جيب حبياتي الفنيـة ، و�سـيت حيـاتي كـامرأة و             

مما جعلين اليوم أحسد النساء اللواتي عندهن الوقت الكايف لالعتنـاء بـأزواجهن وأطفـاهلن ، واحلقيقـة إن        
 " .النجاح والشهرة ال معنى هلما يف غياب احلياة العائلية حيث تشعر املرأة أهنا امرأة 

ــة الشــهرية  - ــا رورد "  وتقــول الكاتب ــدة  " أ�ّ ــة �شــرهتا يف جري ــة " ســرتن ميــل اال" يف مقال اإل�كليزي
ألن تشتغل بناتنا يف البيـوت خـوادم أو كـاخلوادم ، خـري وأخـف بـالء مـن اشـتغاهلن يف املعامـل ،                          " ... 

أال ليت بالد�ا كبالد املسـلمني ، فيهـا   .. حيث تصبح البنت ملوثة بأدران تذهب برو�ق حياهتا إىل األبد   
ليز أن جتعل بناهتا مثلًا للرذائل بكثرة خمالطة الرجـال ،           إ�ه عار على بالد اإلجن    .. احلشمة والعفاف رداء    

فما لنا ال �سعى وراء ما جيعل البنت تعمل مبا يوافق فطرهتا الطبيعية ، من القيام يف البيت ، وترك أعمال                 
 " ... الرجال للرجال سالمة لشرفها 

 !!..قوم بأعمال الرجل هذا ما كتبه واعرتف به �ساء اتمعات املختلطة اليت تبيح للمرأة أن ت
 فهل آن لنا أن �عي و�فهم ، وأن �عترب و�تذكر ؟

فهي كفتاة جيب أن تُهيأ ملستقبلها األسري ، .. من هذا كله يتبني أن للمرأة وظيفة طبيعية أصيلة 
وهي كزوجة جيب أن تقوم حبق الزوج وإدارة البيت ، وهي كأم جيب أن تقوم على إعـداد اجليـل وتربيـة     

 .فهي ربة البيت وملِكتُه واملسؤولة عنه أولًا وآخرا .. د األوال
فإذا ا�شغل األب عن تربية ولده وتوجيهه حبكم عمله اخلارجي ، وا�شغلت األم عـن تربيـة ولـدها                   

فال شك أن الولد سينشـأ �شـأة اليتـيم الـذي احـرتم             .. حبكم وظيفتها أو عملها     .. وحضا�ته وإعداده   
 ..وجيههما عطف أبويه ورعايتهما وت

 :وصدق شوقي حني قال 
 ذليالii   وخلفاه   احلياة   هم        من أبواه ا�تهى من اليتيم ليس
i تلقى الذي هو  اليتيم  إن iا        لها  أو  ختلّت   أمأب  i iمشغولًا 

 )٥٩(الصفحة 



 

فاإلسـالم يشـرتط   .. وإذا كان من الضرورات االجتماعية مـا يلجـىء املـرأة ويضـطرها إىل العمـل         
 : عملها األمور التالية يف

ــريض     - ١ ــة ، والتمـ ــالتعليم واخلياطـ ــها كـ ــات جنسـ ــدائرة الـــيت ختـــتص ببنـ ــل يف الـ ــون العمـ  أن يكـ
 ...والوالدة 
 أن تلتزم حدود اآلداب اإلسالمي ة العامة يف دائرة عملها كالتزام احلجاب ، وعـدم االخـتالط          - ٢

 ..باألجا�ب 
 ..اما مع تكوينها اجلسما�ي ، واستطاعتها اجلسدية  أن يكون العمل الذي تزواله متفقًا مت- ٣
 .. أن ال يتعارض عملها مع وظيفتها الطبيعية اليت خلقت من أجلها - ٤

ولكن إذا خرجت من بيتها للعمل دون أن تلتزم هذه املبادىء ، وتُراعي تلك الشـروط كخروجهـا                  
 ترتّب على عملـها اخـتالط باألجا�ـب ،    إىل العمل سافرة ، أو مزاولتها ألعمال ليس من اختصاصها ، أو        

 بأخطـار بالغـة تـؤدي إىل    - وال شك -فسيمنى اتمع  .. أو كان العمل متعارضًا مع وظيفتها الطبيعية        
 .ال حتمد عقباها .. اهنياره ودماره ، وهتدد األمة بنكسة اقتصادية وأخالقية واجتماعية 

 :واألخطار اليت تنجم عن ذلك هي 
 .�سبة البطالة يف عنصر الرجال  ازدياد - ١
 . ا�تشار التحلل اخلُلقي يف اتمع - ٢
 . اضطراب أحوال األسرة وهدم كياهنا - ٣

 :وعلى هذا ميكن أن �قول 
كل عمل تزاوله املرأة ال تراعى فيه الشروط اليت سبق ذكرها حترمه الشريعة ، وتكون املرأة خمالفـة         

 ..فيه أوامر اإلسالم 
* * * 

 )٦٠(الصفحة 



 

وهي بـالد   .. ة مزامحة املرأة أعمال الرجل قد هبت رحيها من ديار الغرب ، وبالد الشرق             إن فكر 
ورمبا تكون املرأة الغربية أو الشرقية معـذورة        .. ال تقيم لآلداب العامة وز�ًا ، وال للمفاهيم اخللقية حرمة           

جتماعية األليمـة ترتّـب   ألن األعراف اال.. بعض العذر يف خروجها من املنزل ، ومزاولتها أعمال الرجال  
ألن أباهـا أصـبح   .. عليها إذا بلغت سن الثامنة عشرة مـن عمرهـا أن تبحـث عـن عمـل تتكسـب منـه         

ومـن  .. بـل تطـرد مـن البيـت إذا مل تـدفع ألبيهـا أجـرة البيـت ، و�فقـة الطعـام           . غري مسؤول عـن �فقتـها      
 ..زواجها �احية أخرى فإن املرأة الغربية مكلفة بدفع املهر ملن يرغب ب

ومـن أجـل أجـرة البيـت ، ومـن أجـل اإل�فـاق علـى         .. فهي تكدح وتعمـل إذن مـن أجـل زواجهـا           
 ..�فسها 

هذا وإن التقاليد االجتماعية الفاجرة حتتّم على املرأة الغربية أو الشرقية أن خترج سافرة متربجة ، 
      ــن حتــب ــن أرادت وتعشــق م ــن شــاءت ، وتصــاحب م ــرى يف ذلــ .. ختــالط م ــا وال دون أن ت ك حرج

 !!عيبا 
 :أما املرأة املسلمة 

فإن اإلسالم صان هلا كرامتها من أن تد�ّس ، وعفافها من أن تنال منه الـذئاب البشـرية ، وطـالب                    
 ...اللذة واجلسد 

 ..من أجل هذا فرض عليها احلجاب ، وحرم عليها االختالط 
 ..خيها وعمها  جتد من ينفق عليها ويقوم على رعايتها كأبيها وأوهي كفتاة

 .. ، فالزوج هو املتكفّل بالنفقة الواجبة الكاملة عليها وهي كزوجة
 . فاخلاطب هو املكلف شرعا بدفع املهر هلا وهي كمخطوبة

وال خيفى مـا يف هـذه املبـادىء السـامية مـن تكـريم للمـرأة ، واحـرتام هلـا ، وحفـاظ علـى شـرفها                             
 ..وعفافها ، واعرتاف بشخصيتها ووجودها 

 )٦١(الصفحة 



 

 هو أن يقوم العلماء والدعاة إىل اللّه، واجلماعات         لعالج الوحيد لعامل مزامحة املرأة أعمال الرجل      وا
بدورهم الكبري يف حتذير األمة على اختالف أصنافها مغبة هـذه املزامحـة ، ومـا                .. اإلسالمية املخلصة   

ىل �كسـة أليمـة يف األخـالق    ومـا تـؤدي إ  .. ينتج عنها من آثار سـيئة ، و�تـائج وخيمـة يف الفـرد واتمـع          
ــة يف عنصــر الرجــال ، وزج املــرأة يف وظــائف       واالقتصــاد ، ومــا يتســبب عــن طريقهــا مــن ا�تشــار للبطال

 ..وأعمال ليست من اختصاصها ، وال تتفق مع وظيفتها الطبيعية اليت خلقت من أجلها 
�فـوس الـذين يريـدون أن    وال شك أن هذه التوعية الكرمية هلا أفضل النتـائج ، وأطيـب الثمـرات يف                 

وال بــد إال أن يســتجيبوا للّــه وللرســول إذا .. يتفهمــوا املنطــق واحلــق ، وأن يســريوا مــع املصــلحة والعقــل 
دعاهم ملا حيييهم ، وال بد إال أن مينعوا من هلم يف أعناقهم حق الوالية واملسؤولية من زوجات وبنات مـن                     

وهبـذا يكـون    .. من أعمالًـا ليسـت مـن طبيعتـهن          أن يعملن يف وظائف ليسـت مـن اختصاصـهن أو يتسـل            
واللّـه سـبحا�ه ال يضـيع       .. والتـذكري   .. قد قاموا بدورهم يف التبليغ والنصح والتوعية        .. هؤالء الدعاة 

 .أجر املخلصني العاملني 
أن يتقـدموا  ..  فعلى هؤالء العلماء والدعاة  أما على الصعيد احلكوميهذا على الصعيد الشعيب 

يبينـون فيهـا اخلطـر الكـبري الـذي          . لدائمة ، ومذكّراهتم املتكررة للحكومات القائمـة يف كـل بلـد             بطلباهتم ا 
وهذه الطلبات واملذكّرات جيب أن تكون مدعمة باألدلـة  .. يرتتب من جراء مزامحة املرأة أعمال الرجل        

ومـا أكثـر األحـداث املؤملـة ،     .. وأن تكون مثبته بالوقائع واألرقـام       .. املادية ، واحلجج املنطقية والعقلية    
والوقائع املفجعة اليت آلت إليها اتمعات الغربية والشرقية �تيجة االختالط ، و�تيجة مزامحة املرأة أعمـال                

 !! ..الرجال ، و�تيجة اال�سالخ من ربقة األخالق ، وسلطان الدين ، ووازع الضمري
جاالت احلكم يف كل مكان، فـال جيـدون         عسى أن جتد هذه املذكرات روح التقبل والقناعة لدى ر         

ــات         ــة ، واهليئ ــدوائر الرمسي ــعِ توظيــف النســاء يف ال ــرارت واملراســيم ، يف من ــدا ســوى أن يصــدروا الق ب
وتستعيض عنـهن رجالًـا ال جيـدون        .. وحظْر عمل املرأة يف املعامل والشركات واملؤسسات        . احلكومية  

وهبـذا تكـون الدولـة قـد أعطـت القـوس باريهـا ،           .. كسـب   العمل ، وعاطلني مل تتهيأ هلم بعـد وسـائل ال          
 )٦٢(الصفحة 



 

وبالتايل تكون قد خفّفت من أزمة البطالة ، وشجعت على الزواج ، ويف الوقت �فسه تكون قد حفظـت                   
 ..األمة من �كسات الفضيلة واألخالق ، ومن اهنيار اإل�تاج واالقتصاد 

ا أمـاكن خاصـة ضـمن الشـروط         وإذا اضطرت املرأة حبكم الضرورة امللحة ألن تعمل فيخصص هل         
وهبـذا تكـون الدولـة قـد أمنـت هلـا الكسـب الشـريف الـذي يتفـق مـع اختصاصـها                        .. اليت ذكر�اها آ�فًا    

 !! ..وطبيعتها ، وتكون يف الوقت �فسه قد صا�ت اتمع من عوامل الفساد واالحنالل 
 ا احلق من سبيل؟هذا هو حكم اللّه ، ومنطق اإلسالم يف عمل املرأة ، فهل التَّباع هذ

 ؟} ومن أحسن من اللّه حكما لقوم يوقنون { 
 :أما عامل الرتبية املنحرفة * 

 ..فهو عامل كبري يف ا�تشار البطالة يف اتمع 
 فكثري من اآلباء ليس هلم هـم سـوى أن حيصـل أبنـاؤهم علـى شـهادة عامـة تؤهلـهم يف الـدخول                        -

هي غاية احلياة ، وأساس السعادة ، فإذا مل يحظَ الولد هبا ،         بالوظيفة ألن الوظيفة يف اعتقادهم اخلاطىء       
وكـان مـن جـراء هـذه     .. فيكون فاقد الشخصية ، مهيض الكرامة ، متزعزع الكيان          .. وحيصل عليها   

بأن �شأ الولد بـال مهنـة يكتسـب منـها ، وبـال عمـل                .. السطحية يف التفكري ، والنظرة القاصرة إىل احلياة       
 ..األيام يدرأ عنه مصائب 

 !!..وهناك بعض التساؤالت اليت تساور أذهان العلماء واملصلحني 
 هل كل من حيصل على شهادة جيد سبيل الوظيفة ؟

 وهل ميكن للجيل املثقف أن جيد من الوظائف الشاغرة ما ميلؤها ؟
 وهل عند الدولة من الوظائف الشاغرة تسد حاجة كل من يسعى إليها ؟

 فلم هذا التهافت على الوظيفة ، وعالم هذا االجتاه ؟!! . فإذا كان اجلواب ، ال 

 )٦٣(الصفحة 



 

يقضي الولد املتعلم ريعان صباه يف الدراسة حتى ينال يف هنايـة املطـاف شـهادة عامـة ، بعـد هـذه                
فال جيد أمامه من سبيل سوى أن يطـرق بـاب           .. املرحلة التحصيلة يفكر جديا بأن يدخل احلياة العملية         

  مغلقًا يقعد مع القاعدين حائرا ماذا يعمل؟ مرتددا أين يسري ؟فإذا رآه.. الوظيفة 
هل يعمل يف احلقل املهين عاملًا ؟ أم يف احلقل التجاري تاجرا ؟ أم يف احلقل الصناعي صا�عا ؟ أم       

.. غري هذا ؟ ولكن كل هذه األعمـال مل حيرتفهـا ومل يعتـد عليهـا ، وقـد ذهـب الصـبا ، ووىل الشـباب                           
 ..ن الرجولة وتدرج يف س

 ما العمل إذن ؟
 ســوى أن يلــج ســبيل العمــل مهمــا كــان - إن كــان إ�ســا�ًا شــهما شــريفًا -فلــيس أمامــه مــن ســبيل 

 ..وضيعا ليدفع عنه غائلة اجلوع ، ومذلة السؤال 
 :ورحم اللّه الشافعي حني قال 

i مِنن من إيل  أحب        اجلبال قُنن من الصخرِ لَنقلُ iِالرجال 
i ذلّ يف العار  فقلت        عارii فيه كسب الناس ليقو iِالسؤال 

وإن كان إ�سا�ًا غري شريف سلك سبيل ارمني ، وعـاش يف اتمـع رجلًـا شـقيا ، وكـان خطـرا                       
 !! ..على األمن ، والنفوس اآلمنة 

احملبـة املتبادلـة     وكثري من اآلباء واألمهات يعودون أوالدهـم منـذ الصـغر علـى الـدالل املفـرط ، و                   -
بـال شخصـية وال     .. فبهذه الرتبية املنحرفة يعـيش الولـد يف حمـيط مغلـق علـى هـامش احليـاة                   .. املائعة  

 ..ال يعرف من د�يا الناس سوى أبويه ، وال يلتقي إال معهما ، وال مييل إال إليهما .. استشعار مبسؤولية 
ى أبويـه ، وجيـد يف كنفهمـا إخـالص احلـب ،      كان الولد يعتمد علـ  .. يف مرحليت الطفولة واملراهقة     

 فبعد أن مات أبواه على من يعتمد ؟ وإىل من يشكو مهومه وأحزا�ه ؟.. وحقيقة الرعاية 
يتلفّــت املســكني ميينــا ومشالًــا فــريى أبنــاء احليــاة قــد وصــلوا إىل آمــاهلم الــيت كــا�وا يرجوهنــا ، وإىل 

 يزال يف أول الطريق ، وهنا يشك يف وجـوده أهـو موجـود ؟                أما هو فال  ..غاياهتم اليت كا�وا يسعون إليها      
 )٦٤(الصفحة 



 

فإن كان موجودا يتساءل متى ولد فإذا أحس أ�ه شاب �اهز العشـرين مـن العمـر فمـاذا يعمـل ؟ وهكـذا                       
يسبح املسكني يف خضم من التساؤالت والتأمالت حتى يدرك جيدا أن الذي جنى عليه مها أبـواه ، وأن               

 ..صري املؤمل هو سوء الرتبية املنحرفة ، وعامل الدالل املفرط الذي حتم عليه هذا امل
 :فالعالج إذن 

 مـا اسـتطاعوا إىل   - أن يعمق املربون يف الولد تشويقه إىل التكسب من عمل يده ، وأن يسـعوا        -أ  
 .. إىل تعليمه منذ �عومة أظفاره مهنة يدوية ، أو حرفة ميكا�يكية ، أو عملًا جتاريا -ذلك سبيال 

 إن أفضـل الكسـب كسـب الرجـل مـن            : "استجابة لتوجيه النيب صلى ا عليه وسلم حـني قـال            
 ) .رواه أمحد " (يده

 ) .راوه الطربا�ي والرتمذي  " (  إن اللّه حيب العبد احملرتف "-
 ) .رواه البخاري " ( ما أكل أحد طعاما قط خريا له من أن يأكل من عمل يده  " -

  .)١(ولد على سنن تربوبية وضعها اإلسالم  أن يربوا ال-ب 
 :هذه السنن �لخصها فيما يلي 

 .. االعتدال يف حمبة الولد ، والتسليم للّه يف كل ما ينوبه ويروعه -
  .)٢( تأديب الولد على حسب ما تقضيه مصلحة الرتبية بالعقوبة -
س ، وحتمـل املسـؤولية      واالعتماد على الـنف   ..  تربية الولد على أساس االخشيشان والتقشف        -

 ..، وتنمية الصدق والصراحة واجلرأة األدبية يف �فسه 
هـذه السـنن إذا تربـى عليهـا الولـد �شـأ ثابــت اجلنـان ، مكتمـل الشخصـية ، عزيـز الـنفس ، قــوي            

حتى إذا بلـغ ريعـان   .. ال مييعه دالل ، وال تقتله ميوعة   .. اإلرادة ، عظيم اجلرأة ، متحسس املسؤولية        

                                                 
اني بحث    ال" تربية األوالد في اإلسالم "  ارجع إلى آتابنا  )١( ة النفسية    : " قسم الث رط    " " مسؤولية التربي دالل المف ص " عامل ال

 . تجد فيه البحث مكتمًلا ، والعالج للمشكلة وافًيا ٢٢٥
ه بحث          " تربية األوالد في اإلسالم     "  ارجع إلى آتابنا     )٢( رأ في ة   " القسم الثالث واق ة بالعقوب ا إن شاء      " التربي ه البحث وافًي تجد في

 .الّله 

 )٦٥(الصفحة 



 

ب بنى �فسه بنفسه ، وشق طريق احليـاة بعزميـة ال تعـرف الكلـل ، وإرادة متينـة ال تعـرف الـو�ى وال            الشبا
 ..التواكل 

 ..وعلينا أالّ �غفل مسؤولية الدولة يف حل مشكلة البطالة 
وضـاعفت يف   ..  فمن املعلوم أن الدولة إذا زادت يف افتتاح املعاهد الصناعية واملهنيـة واحلِرفيـة               

فإن اجليل يتجه حنو العمل البنـاء ، واإل�تـاج املثمـر ، وذلـك بتعلـيم أفـراده منـذ �عومـة               .. ددها  كل بلد ع  
أظفــارهم أصــناف الصــنائع ، وأ�ــواع األعمــال احلــرة ويكــون يف ذلــك قــد أســهم ببنــاء جمتمــع حضــاري ،    

 واســـتعاد جمـــده اإلســـالمي الـــداثر ، وعـــزة املســـلمني.. وشـــارك يف تشـــييد هنضـــة اقتصـــادية زاهـــرة 
 ..املهيضة 

إذا ســخّرت .. ومــن املعلــوم كــذلك أن أي دولــة حتــرتم �فســها ، وتــبين ألمتــها جمــدا أثــيال شــاخمًا  
يف تربيـة اجليــل خلقيـا و�فســيا ، وتكوينــه   .. وسـائل إعالمهــا مـن إذاعــة ، وتلفـاز ، وصــحافة ، وأفــالم    

نة من اإلميان ، والثقة واليقني ، واالعتما        فإن هذا اجليل يرتبى وال شك على دعائم متي        .. علميا وثقافيا   
 ..د على النفس والشعور باملسؤولية 

والبد إال أن يصاب اجليل بنكسة يف الرتبيـة      .. وإال فاملشكلة تزداد سوءا ، واألزمة يتفاقم أمرها         
، ومبصـــيبة يف األخـــالق ومعنـــى هـــذا أ�ـــه آن األوان ال�تظـــار حلظـــة اهلـــالك احملقـــق ، وســـاعة الـــدمار    

 !! ..احملتوم 
* * * 
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 ترك اال للنساء للتدخل " ٧" 
لعل من أظهر العقبات اليت تقـف يف طريـق الـزواج تـرك اـال للنسـاء يف أن يتصـرفن بـأمور اخلطبـة                      

 ..كيف أردن ، وأن يتدخلن يف شؤون الزواج حيث شئن 
ن مظـاهر العصـر ، وبريـق        وال شك أن املرأة مبا جبلت عليه من ا�فعال وعاطفة ، ومبا يسـتهويها مـ               

... ومبا تعتقده من أن العرف هو احملكّم دون سواه ولو كـان حماكـاة وتقليـدا                 .. املادة ، وحب اجلمال     
ــتم زواج     ــة ، أو ي ــديها خطب ــى ي ــة   !! .. ال ميكــن حبــال أن تتحقــق عل ــهم إال إذا كا�ــت رشــيدة عاقل الل

فـإن اخلطوبـة تـتم ،       .. قيـاس املصـلحة والعقـل       تزن األمور مبيزان الشـرع ، وتقـيس األشـياء مب          .. مؤمنة  
 !! ..دون أن تعكّره العواطف ، وتنال منه األهواء .. والزواج يتيسر 

ولو أن الرجال وقفوا جتاه هذه املشكلة موقفًا حازما ملا كسدت سوق الزواج ، وملا أصبح املئـات                  
 !! ..من فتيات اتمع عازبات عا�سات 

وقدروا ما ينـتج عـن كسـاد سـوق     ..  هذا األمر بعني املصلحة واحلكمة     ولو أن الرجال �ظروا إىل    
 !! .ملا تركوا اال للنساء يف أن يعقّدن أمر اخلطوبة ، ويصعنب قضية الزواج .. الزواج من مفاسد 

ولــو أن األوليــاء تــدبروا مــا يقــع يف اتمــع مــن فــواحش ، ومــا يصــيب األمــة مــن موبقــات الز�ــى ،    
ولـو  .. ملا ترددوا حلظة يف تزويج بناهتم للخاطب الكـفء، والرجـل الصـاحل اخللـوق                .. ذيلة  وأخطار الر 

 !! ..كان من ذوي الراتب املقطوع ، والدخل احملدود 
كم مسعنا عن �ساء بقني سـنوات يقمـن مبهمـة اخلطبـة ألوالدهـن ، وأخـريا اسـتحوذ علـيهن اليـأس                        

وكـأن الـدميمات    .. اتصـفت مبواصـفات اجلمـال واحلسـب         والقنوط حبجة أهنن ما وجدن املخطوبة اليت        
 ومتوسطات اجلمال خلقن ألجل أن يظلَلْن يف اتمع كاسدات عازبات ؟

 )٦٧(الصفحة 



 

وكم مسعنا عن زواج كاد أن يتم ، وعن قران كاد أن ينتهي ، وإذ بسوء تصـرف بعـض احلمقـاوات                
مبـا تشـتعل �ـريان العـداوة بـني          ور.. وتنفصم الرابطـة    .. ينقطع احلبل   .. من النساء ، وطيش تدخلهن      

 ؟.. األسرتني ، وتنتهي احلالة املؤملة إىل �تائج ال حتمد عقباها
ألن اإلســالم .. وأ�ــا ال أقــول علــى الرجــل أن يهمــل رأي املــرأة يف أمــور اخلطبــة ، وقضــايا الــزواج   

 اللّه صـلى ا عليـه   احرتم رأي املرأة ، وأمر األزواج بأن يستشريوا زوجاهتم يف تزويج بناهتن، قال رسول 
  " .يف بناهتن) أي استشريوهن (  آمِروا النساء  : "- فيما رواه أمحد وأبو داود -وسلم 

ولقد أخذ رسول اللّه صلى ا عليه وسلم برأي زوجه أم سلمة رضـي اللّـه عنـها يـوم احلديبيـة ،                       
ــة املخالفــ        ــن عاقب ــم ، وجنــاهتم م ــن اإلث ــؤمنني م ــك ســالمة امل ــه    ة فكــان يف ذل ــيهم صــلى ا علي ــر �ب ألم

  .)١(وسلم
ولكن الذي أقوله أن على الرجل أن يقف موقفًا حامسا إذا رأى املـرأة سـارت يف أمـور اخلطبـة مـع                       

ألن اللّه سبحا�ه أعطاه حق     .. عواطفها وأهوائها ، ومل تراع يف خطبتها مبادىء الشرع ، ومنهج اإلسالم             
مون على النساء مبا فضل اللّه بعضهم علـى بعـضٍ ومبـا أ�فقـوا مـن              الرجال قوا { : قال تعاىل   .. القِوامة  
 . } ..أمواهلم 

وهذه القوامة جيب أن تظهر صالحيتها يف حال أن املرأة عقّدت سبيل الزواج مبطالب ما أ�زل اللّـه                  
 ..هبا من سلطان وبشرائط مل تُستَوح من دين ، ومل تنبثق من مبادىء اإلسالم 

فإ�ه يكون عبـدا    ..  األب لرأي الزوجة املنحرف ، وسلطتها املستبدة الظاملة          وإذا خضع الويل أو   
وإذا بقـي   .. متخليـا باختيـار عـن خصـائص رجولتـه ، وصـالحية قوامتـه                .. للزوجة ، وجنديا للهوى     

 !!..على هذه احلال فإ�ه ال كرامة له وال وزن وال اعتبار يف صفوف النساء فضال عن الرجال 
 :ليه بعد ما تقدم الذى أخلص إ

                                                 
م                  )١(  الرسول صلى اهللا عليه وسلم لما انتهى من التوقيع على الصلح عام الحديبية أمر أصحابه في أن ُيحلُّوا العمرة ، ويذبحوا ما معه

فتلكأ الصحابة في تنفيذ هذا األمر ، فما آان من أم سلمة رضي الّله عنها إال أن أشارت إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم في        .. من هدي   
ًيا                               أن يذبح  ائحهم تأس ى ذب ذبح أسرعوا إل ه وسلم ي ا رأى الصحابة أن النبي صلى اهللا علي ه الناس ، ولم  هديه أمامهم حتى يتأسى ب

 .بالنبي صلى اهللا عليه وسلم ، وسبب تلكئهم عن الذبح هو انذهالهم ألمر الصلح الذي اعتقده البعض أنه ظلم وإجحاف ومذلة 
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هـو أن يقـف الـويل       .. أن احللّ العملي ملشكلة سوء تصرف بعض النساء بقضايا اخلطبـة والـزواج              
ــوىل األمــور بنفســه ، وأن يستشــعر        ــا ، وأن يت ــا حامس أو األب جتــاه هــذه التصــرفات غــري احلكيمــة موقفً

مــور يف �صــاهبا دون ظلــم ، ويقــوم مبســؤوليته حنــو أهلــه ، وأن اللّــه ســبحا�ه أعطــاه حــق القوامــة ليضــع األ
 ..مبسؤوليته خري قيام دون استبداد 

 .}  ومن يؤت احلكمة فقد أوتي خريا كثريا  {-
ــويل هــذا املوقــف العظــيم     ــإذا وقــف ال ــن     .. ف ــثريا م ــا ، وإن ك ــزواج ســرتوج حتم ــإن ســوق ال ف

ألن األولياء  ... لًا سهال وسيجد راغبوا الزواج الطريق إىل الزواج مذلّ      .. املشكالت ستنحل على يديه     
 .ثابوا إىل الدين احلق ، وأعطوا يف مواقفهم احلامسة قدوة للناس مجيعا ، واللّه من وراء القصد 

* * * 
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 ضعف الوازع الديين " ٨" 
وسـاقتهم  .. إن من أهم األسباب اليت دفعت كثريا من الشباب إىل حياة اإلثم والرذيلة والفاحشـة               

هـو ضـعف الـوازع الـديين يف �فوسـهم ، ومخـود جـذوة                .. قوا يف متاهات اللذة والشـهوة واـون         ألن ينطل 
 !! ..اإلميان يف قلوهبم ، وتبلّد الشعور باملسؤولية يف ضمائرهم 

فكيف يفكر الشاب بالزواج وهو جيد ما يروي ظمأه اجلنسي ، ويشبع غريزته الشهوا�ية ؟ وكيف               
ما يراه يف األفالم اخلالعية حينـا ، ومـا   .. ت له سبل الفساد هنا وهناك    يفكر الشاب بالزواج وقد تيسر    

يشاهده على مسارح العري والرقص واالختالط أحيا�ًا ؟ وكيف يفكر الشاب مبسؤولية األسـرة واألوالد           
 إىل.. إىل أيـن ؟ .. ، ويتلفّت ميينا ومشالًا فيجد أبواق إبليس تدعوه ، ودعـاة إىل أبـواب جهـنم تناديـه                

إىل ارتكــاب الز�ــى الــذي وصــفه اللّــه ســبحا�ه بأ�ــه  .. األوكــار الــيت تقــرب فيهــا معــا�ي املــروءة والشــرف  
 !! .فاحشة ومقت وساء سبيال 

ملاذا �تزوج ؟ وملاذا �تحمل مسؤولية األسـرة ؟         : �سمع عن كثري من الشباب املاجن الرقيع يقولون         
؟ وها حنن جند سبيل الفاحشة ميسرة ، وطريق اإلشـباع  وملاذا �قلق �فوسنا باألوالد ؟ وملاذا ؟ وملاذا  

 !! ..غري املشروع مسهال 
ولو كان عند هؤالء الشباب من الوازع الديين ما يزجرهم عن الشر ، ومن مراقبة اللّـه سـبحا�ه مـا                     

ــروا جــديا بــالزواج  .. حتجبــهم عــن الفســاد  ليشــبعوا هنمهــم .. ملــا خاضــوا يف خضــم الرذيلــة ، بــل فكّ
 !! .نسي باحلالل الذي شرعه اللّه اجل

.. لفكروا جديا بالزواج    .. ولو رأى الشباب أبواب الفاحشة موصدة أمامهم وغري ميسرة لديهم           
 !! ..ليشبعوا شهوهتم اجلاحمة باالتصال الذي أمر به اإلسالم 

 ولكن ماهو احلل اجلذري لتقوية الوازع الديين يف �فوس الشباب ؟
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إلصالح أ�ه يبـدأ بإصـالح الفـرد مـن داخـل الـنفس اإل�سـا�ية ال مـن خارجهـا ،          اإلسالم منهجه يف ا   
وهـذا ال يتـأتى إال أن يتـدرج      .. يبدأ اإلصالح بطهارة الضـمري ، وهتـذيب الوجـدان ، وإرهـاف الشـعور                

الفرد منذ �عومة أظفاره على مراقبة اللّه عز وجل واخلشية منه ، والتحسس بأن اللّه سـبحا�ه معـه يرقبـه                
 .راه ، ويعلم سره وجنواه ، ويعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور وي

أصبح إ�سـا�ًا   .. فإذا تربى الفرد يف األمة هذه الرتبية ، و�شأ على هاتيك املشاعر واألحاسيس              
ال تستهويه مادة وال متلكه شهوة ، وال يتسلط عليه شـيطان وال تلـتعج يف أعماقـه                  .. سويا ، ورجلًا تقيا     

 !! النفس األمارة وساوس
 !! ..إ�ي أخاف اللّه رب العاملني : فإذا دعته امرأة ذات منصب ومجال قال 

 !! .ليس لك علي سلطان : وإذا وسوس له شيطان ، قال 
 !! ..ال أبتغي اجلاهلني : وإذا زين له القر�اء طريق املنكر ، قال 

 ولكن ماذا يقوي يف �فس الفرد معنى املراقبة للّـه ؟
األمــور املســلّم هبــا أن حضــور جمــالس العلــم والــذكر واملدوامــة علــى صــالة الفــرض والنفــل ،    مــن 

واملواظبة على تالوة القرآن ، والتهجد يف الليل والناس �يام ، واالستمرار على صـيام املنـدوب والتطـوع ،                    
ط باجلماعة املؤمنـة ،     واالستماع إىل أخبار الصحابة والسلف الصاحل ، واختيار الرفقة الصاحلة ، واالرتبا           

كــل ذلــك يقــوي يف الفــرد املســلم اخلشــية مــن اللّــه واملراقبــة لــه ، واالستشــعار  .. وذكــر املــوت ومــا بعــده
 !! ..لعظمته 

 :ومن الوسائل اليت تقوي الوازع الديين يف �فوس الشباب أيضًا هي 
ــل باملكــارم ا      - ١ ــة اجلي ــى تربي ــل املشــرفني عل ــون وك ــاء واملرب ــة ، واألخــالق   أن يتحقــق اآلب لديني

 ..اإلسالمية ، حتى يكو�وا لألبناء أسوة ، ولغريهم قدوة 
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ــروح    - ٢ ــه ، واجلماعــات اإلســالمية صــفا واحــدا يف بــث ال  أ ن يقــف العلمــاء ، والــدعاة إىل اللّ
كـبري  ملا هلذا التوجيه والتوعية من أثر .. يف �فوس األمة ، وأبناء اجليل     .. الدينية ، والعقيدة اإلسالمية     

 ..يف تربية الفرد ، وإصالح اتمع 
ــاح مســارح للتمثيــل اهلــادف ، ودور لعــرض األفــالم      - ٣ ــة لإلســالم يف افتت ــد القــوى العامل أن جتن 

ــوازع الــديين يف �فــوس الشــباب ، وإظهــار األجمــاد      التارخييــة والتوجيــه يــة يكــون مــن أول أهــدافها تقويــة ال
 ..الثقافية والشعبية اإلسالمية مبظهرها الالئق يف األوساط 

 السعي لدى وزارات الرتبية يف كل بلد إسالمي ، ملضاعفة ساعات الرتبية اإلسالمية يف كافة    - ٤
مراحل التعليم ، ملا للرتبية اإلسالمية من أثر فعـال يف إصـالح أخـالق اجليـل ، وتنشـئة األمـة علـى اإلميـان                          

 ..باللّه ، ومراقبته يف السر والعلن 
ــدى - ٥ ــات     الســعى ل ــدارس والثكن ــوظفني   ..  الشــركات واملؤسســات وامل ــال وامل ــار العم إلجب

ملــا للصــالة مــن مثــرات  ..والطــالب واجلنــود علــى إقامــة الصــالة يف أوقاهتــا يف دوائــرهم وأمــاكن أعمــاهلم  
 ..هتذيبية وخلقية ، وفوائد صحية و�فسية واجتماعية 

ئر اجليـل ، وترسـيخ العقيـدة اإلسـالمية يف     تلكم أهم الوسائل العملية يف غرس الوازع الديين يف ضما       
 ..�فوس الشباب 
عسى أن تـروج يف اتمـع سـوق         ..  هبا ، و�شؤوا أوالدكم عليها       - أيها اآلباء واملربون     -فخذوا  

 !! ..الزواج ، وتنصلح أحوال األمة 
* * * 

 :والذي أخلص إليه بعد ما تقدم 
 :أن أهم العقبات اليت تعرتض سبيل الزواج هي 

 . غالء املهور - ١
 . املبالغة يف تكاليف الزواج - ٢
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 . عائق الدراسة - ٣
 . اإلرواء الغريزي غري املشروع - ٤
 . قلة االجور وغالء املعيشة - ٥
 . ا�تشار البطالة - ٦
 . ترك اال للنساء يف التدخل - ٧
 . ضعف الوازع الديين - ٨

 العقبــات باقرتاحــات عمليــة ، وحلــول     كــل عقبــة مــن هــذه   - أخــي القــارىء  -ولقــد عاجلنــا  
 ..استوحيناها من مبادىء اإلسالم وأ�ظمة الشريعة .. إجيابية 

... هــذه احللــول إن عملــت علــى مقتضــاها األمــة ، وقــام علــى الــدعوة إليهــا واملنــاداة بتنفيــذها  
اكًـا لـه خطـره      اسـتطعنا أن �ستأصـل مـن اتمـع داء وبيلًـا فتّ            .. العلماء املخلصـون ، والـدعاة العـاملون         

 .أال وهو داء العزوبة والعزوف عن الزواج .. األكرب على الفضلية واألخالق 
 �كون قد سامهنا مسامهة فعالة على تقوية اجليـل مـن الناحيـة اجلسـمية والعقليـة                  ويف الوقت �فسه  

 .على حد سواء .. واخللقية والنفسية 
وحققنا هلذه األمة ما    ..  على األ�ساب    وأمر آخر �كون قد عملنا على تكثري النسل ، واحملافظة         

 ..تصبوا إليه من عزة وكرامة وأجماد 
هذا هو وحده الطريق السوي يف بناء جمتمع فاضل تقوم ركائزه على الدين واخللـق               .. ولعمر احلق   

، ويسري أبناؤه حنو جمـد مؤثـل ، وعـزة منيعـة ، ويـدرج شـبابه يف إشـباع غرائـزه بـزواج مشـروع ، وربـاط                   
وصـدق  .. س ، ويتحقق جلميع أفراده استقرارهم النفسي ، وتربيتهم الروحية ، ورابطتـهم األخويـة                 مقد

 ومن آياته أن خلق لكم من أ�فسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعـل             {: اللّه العظيم القائل يف حمكم تنزيله       
  ] .٢١: الروم [ } بينكم مودة ورمحة إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون 
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 :يا أيها الشباب  ف-
 ..من استطاع منكم الزواج فليتزوج فإ�ه أغض ألبصاركم وأحفظ لفروجكم 

 : ويا أيها األولياء -
ــه أســباب          ــر ، وســهلوا ل ــه يف امله ــه فزوجــوه ، وتســاهلوا مع ــه وخلق ــن ترضــون دين إذا جــاءكم م

 !! ..إالّ تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد عريض .. الزواج 
 :غنياء  ويا أيها األ-

ابذلوا من حر ما لكم ، وآزروا مـن ال يسـتطيعون �كاحـا ، واللّـه سـبحا�ه يضـاعف لكـم أضـعافًا          
 ..كثرية ، ولن يتِركم أعمالكم 

 : ويا أيها العلماء والدعاة إىل اللّه -
 ابذلوا كل جهودكم لتبنـى احللـول العمليـة البنـاءة يف تيسـري الـزواج ، وإزاحـة العقبـات الـيت تقـف يف           

 .واللّه سبحا�ه ال يضيع أجر من أحسن عمال .. طريقه 
 : ويا أيها احلكام يف كل بلد -

ارجعوا إىل منهج اإلسالم يف بناء اتمع الفاضل ، وسخّروا وسـائل إعالمكـم يف تـذليل كـل عقبـة                     
عمـالكم  واعلموا أن اللّـه مسـائلكم عـن أ        .. تقف يف سبيل الزواج ، وحلّ كل مشكلة تعرتض تقدم األمة            

 ..يف يوم ال ينفع فيه مال وال بنون 
 تصـو�ون لألمـة أخالقهـا وللدولـة اسـتقرارها ، وللجيـل النـاهض                - أيها النـاس مجيعـا       -فبهذا كله   

 ..عزته وكرامته ، ولإلسالم جمده وسيادته 
 . } وقل اعملوا فسريى اللّه عملكم ورسوله واملؤمنون{ 

 
 
 

 )٧٤(الصفحة 



 

 الفصل الرابع
 جيدون �كاحاوليستعفف الذين ال 

إذا تيسـر لإل�سـان فإ�ـه حيـل     .. مما ال خيتلف فيه اثنان أن املال أساس السعادة ، وعصب احليـاة    
 ..له كل عقدة ، ويذلّل يف طريقه كل عقبة ، ويوصله إىل كل غاية 

 :وصدق من قال 
 ومجاالii مهابة الرجال  تكسوا        كلّها املواطن فى الدراهم  إن

 قتاالii أراد ملن  السالح  وهي        فصاحةً أراد ملن اللسان فهي
يف بيئة اجتماعية متغطرسة ، تعترب املال كل شـيء ، فـرتاه             .. ورمبا يوجد إ�سان ذو علم وخلُق       

ولـو كـان إمـام احلـرمني ، وعـامل      .. لكو�ـه فقـري احلـال ، ضـيق اليـد      .. غري مكرتث به ، وغـري مـأبوه لـه       
 !! ..الثقلني 

 :ن قال ورحم اللّه م
i ابن  وخطُّ  حسان  فصاحة iقْلةلقمان  وحكمةُ        م  ابن  وزهد iiأدهم 

i   يباع   ال   عليه   و�ودي        مفلِس واملرء املرء يف اجتمعت إذا iِهِمبدِر 

 :ولقد صدق الشاعر حني صور لنا اعتبار املال يف بيئة اجلهل والغنى حني قال 
i ملقى  الطري  وحلم        الربايا يف جوعا األُسد متوت iللكالب 
i على ينام  جهل  وذو iعلى ينام  علم  وذو        حرير iiالرتاب 

ــال إذن  ــو مشــاهد   -فامل ــا ه ــو الوســيلة      - كم ــاة ، وه ــاء ســلم احلي ــاس الرتق ــو العصــب احلس  ه
 !! .اللاألساسية للوصول إىل أي غاية ، وهو االعتبار األول لدى أهل اجلهل والض

 ولكن ماذا يفعل الشباب إذا رغبوا يف الزواج ، واملال غري متيسر لديهم ؟
 وماذا يصنعون إذا مل يروا ممن يعايشوهنم تكافلًا وال عطفا ؟

 )٧٥(الصفحة 



 

 !! .إهنم يريدون أن يعصموا أ�فسهم بالزواج ولكن ال جيدون السبيل إليه 
 !!دس ولكن حتول دوهنم عقبات وعقبات إهنم يريدون أن يستجيبوا لدواعي الغريزة بالرباط املق

إهنم يريدون أن يلبوا �داء الرسول صلى ا عليه وسلم يف دعوة الشباب إىل الزواج ولكن مل جيدوا 
 !! ..املال ، ومل جيدوا من البيئة اليت يعايشوهنا عطف اإل�سان على أخيه اإل�سان 

 رائزهم اجلاحمة ؟إذن ما السبيل إىل إحصان �فوسهم ، واحلد من ثورة غ
السـبيل إىل ذلــك هـو أن يســتجيبوا لــدعوة القـرآن الكــريم يف التمســك حببـل اإلعفــاف والتســامي ،     
وهذا هو الطريق الوحيد يف إصالح �فوسهم ، وإحصان فروجهم ، والرتفع عـن هـواجس �فوسـهم األمـارة                

 ..بالسوء 
ــا حتــى يغنــيهم{ : قــال تعــاىل  النــور [ }  اللّــه مــن فضــلهوليســتعفِف الــذين ال جيــدون �كاح :

٣٣. [  
هــذه الــدعوة القرآ�يــة إىل العفــة تربيــة �فســية كرميــة ، تقــوي يف �فــوس الشــباب اإلرادة ، وترســخ يف 

 !! ..، ومتنحهم دائما الطمأ�ينة واالستقرار .. قلوهبم العزمية ، وجتعل منهم أ�اسي كاملالئكة 
 ل الشاب إىل قمة العفة والتسامي ؟ولكن ما هو املنهج الذي وضعه اإلسالم يف وصو

 :أرى أن هذا املنهج يتلخص يف النقاط التالية 
 : اللجوء إىل الصوم - ١

فاإلسالم أرشد الذين ال جيدون �كاحا أن يصوموا ، ملا للصيام من ختفيف لغُلُواء الشـهوة ، وتقويـة                   
 ..ملعنى املراقبة للّه ، واخلشية منه 

ديث النبـوي الـذي رواه اجلماعـة عـن رسـول اللّـه صـلى ا عليـه                   وقد جاء هـذا اإلرشـاد يف احلـ        
من استطاع مـنكم البـاءة فليتـزوج ، فإ�ـه أغـض للبصـر ، وأحصـن                  :  يامعشر الشباب    : "وسلم أ�ه قال    

  " .)أي قاطع للشهوة ( للفرج ، ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإ�ه له وجاء 

 )٧٦(الصفحة 



 

صـيام داود   : امه ، و�ذكر منه على سـبيل املثـال        وما أكثر صيام النفل الذي حض الشرع على صي        
فإ�ه كان يصوم يوما ويفطر يوما ، وصيام اإلثـني واخلمـيس ، وصـيام السـتة مـن شـوال ، وصـيام ثالثـة أيـام           

اليوم الثالـث عشـر ، والرابـع عشـر ، واخلـامس عشـر ، ومنـه صـيام تسـكني                      : البيض من كل شهر عربي      
 " .... ومن مل يستطع فعليه بالصوم ... : " م الشهوة لقوله عليه الصالة والسال

 : غض البصر عن احملرمات - ٢
ألن النظرة إىل املرأة األجنبية يؤدي إىل االبتسـامة ، واالبتسـامة تـؤدي إىل السـالم ، والسـالم يـؤدي                      

يمـة ال حتمـد   إىل الكالم ، والكالم يؤدي إىل اللقاء ، واللقاء يؤدي إىل املوعد ، واملوعد يؤدي إىل �تائج وخ   
 ..عقباها 

 :فقدميا قال الشاعر 
 الشرر مستصغر من النار ومعظم        النظرii من  مبداها  احلوادث  كل

 :وحديثًا قال الشاعر 
فموعد  فكالم        فسالم فابستامة �ظرة i iفلقاء 

جهم قـال تعـاىل     من أجل هذا أمر القرآن املؤمنني واملؤمنات يف أن يغضّوا من أبصارهم وحيفظوا فرو             
 قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى هلـم إن اللّـه خـبري مبـا     {: يف سورة النور    

 .} .. يصنعون ، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن 
فــإذا ســار الشــباب علــى هــذا املنــهج فــإهنم يكو�ــون مــن زمــرة الصــاحلني األطهــار ، واملــؤمنني            

 !! .ر األبرا
 : اإلبتعاد عن املثريات اجلنسية - ٣

من القضايا املسلّم هبا أن االختالط يف أجواء النساء الكاسيات العاريات املتربجـات ، وأن قـراءة                 
القصــص الغراميــة ، واــالت اخلالعيــة الــيت يقــوم علــى تروجيهــا جتــار الغرائــز واألعــراض ، وأن مشــاهدة  

 )٧٧(الصفحة 



 

وأن السـماع إىل األغـا�ي      .. املاجنـة يف التلفـاز والسـنيما ومسـارح العـرض            األفالم اخلليعة ، والتمثيليـات      
 ..اخلليعة املاجنة اليت تبثّها أمواج األثري يف كل مكان 

مما خيدر الغرية ، ويلوث الشرف ، ومييـع اخلُلُـق ، ويضـعف الـذاكرة ، ويـثري الغريـزة ،                      .. كل ذلك   
 ..لز�ى ، وشباك الفاحشة وجير الشباب إىل أحابيل ا.. ويقتل الشخصية 
  ] .٣٢: اإلسراء [ }  وال تقربوا الز�ى إ�ه كان فاحشة وساء سبيال {: قال تعاىل 

إن أرادوا أن حيــافظوا علــى تــوازهنم .. فعلــى الــذين ال جيــدون �كاحــا أن يبتعــدوا عــن املــثريات 
 ..اإلرادي ، وا�ضباطهم النفسي ، واخللقي ، وصحتهم العقلية واجلسدية 

 !!ذا يكو�ون من زمرة الصاحلني األطهار ، واملؤمنني األبرار وهب
 : ملء الفراغ مبا ينفع - ٤

يقرر علماء النفس والرتبيـة أن الشـاب املراهـق إذ اختلـى لنفسـه وقـت فراغـه تَـرِد عليـه األفكـار                        
ريزة أمـام   فال جيد �فسه إال وقـد حتركـت بالشـهوة ، وهاجـت بـالغ              .. احلاملة ، والتخيالت اجلنسية اآلمثة      
 ..هذه املوجة من التأمالت واخلواطر 

 فما العالج للتخلص من سوا�ح اخلواطر ، وتأمالت الغرائز ؟
 العالج أن يعرف الشاب سواء أكان مراهقًا أو غري مراهق كيف يقضي وقت فراغه ؟

 !! .وما أكثر جماالت الفراغ النافعة لدى الشاب إن أراد أن ميألها 
 برياضة بد�ية يقوي جسمه ، أو �زهة بريئة يروح هبا عـن �فسـه، أو مطالعـة          يقضي وقت الفراغ إما   

مفيدة يكمل هبا ثقافته ، أو عمل يدوي ينمي به ميوله ، أو حضور حلقة روحية توجهية يهذب هبا خلُقـه        
اد يعـد  ، أو مباراة ثقافية يروض هبا عقله ، أو متارين على الرمي والسباحة وركوب اخليل ، ووسائل اجلهـ     

ــدين ، وصــميم     . ليــوم االكريهــة �فســه   إىل غــري ذلــك مــن هــذه اــاالت النافعــة الــيت هــي مــن صــلب ال
ــون مــن زمــرة  .. فــإذا ســلك الشــباب هــذا املســلك ، وســاروا يف هــذا الطريــق    . اإلســالم  فــإهنم يكو�

 !! ..الصاحلني األطهار ، واملؤمنني األبرار 
 )٧٨(الصفحة 



 

 : اختيار الرفقة الصاحلة - ٥
علوم يقينا أن الذي يصاحب أهل التقوى واإلميان فـإهنم ال يقود�ـه إال إىل خـري ، وال يأخـذون                     من امل 

 ..به إال إىل هداية ، وال يصحبو�ه إال إىل منافع دينية ، ومصاحل خلقية وعلمية 
فإهنم ال يقودو�ه إال إىل ضـالل ، وال يـدفعون بـه إال           .. وأن الذي يصاحب أهل املنكر والعصيان       

 ..نافع شخصية ، وغايات د�يوية إىل م
 املرء على دين خليله  : "- فيما رواه الرتمذي -وصدق رسول اللّه صلى ا عليه وسلم القائل        

  " .فلينظر أحدكم من خيالل
  " . ال تصاحب إال مؤمنا وال يأكل طعامك إال تقي... "وروى أمحد والرتمذي 

 :وصدق من قال 
i   باملقارن    قرين    فكل        رينهق عن وسل تسأل ال املرءِ عن iيقتدي 

 وال شـك  -فإ�ـه  .. فإذا صاحب الشاب من يثق بدينه وأخالقه ، وختير الرفقة املؤمنة الصـاحلة            
 !! . يكون من زمرة الصاحلني األطهار ، واملؤمنني األبرار -

 : األخذ بالتعاليم الطبية - ٦
تخفيـف مـن سـلطان الغريـزة ، ومجـوح الشـهوة هـو مـا                 إن مما ينصح به علماء الصـحة والطـب يف ال          

 :يلي 
 اإلكثار من احلمامات الباردة يف موسم الصيف ، وصب املاء البارد على العضو التناسـلي يف    - ١

 .الفصول األخرى 
 ... اإلكثار من األلعاب الرياضية ، والتمارين اجلسمية - ٢
 ... جتنب األطعمة احملتوية على هبارات وتوابل - ٣
 .. اإلقالل ما أمكن من املنبهات العصبية كالقهوة والشاي - ٤
 .. عدم اإلكثار من اللحوم احلمراء والبيض - ٥

 )٧٩(الصفحة 



 

 عدم النوم على الظهـر أو علـى الـبطن ، بـل السـنة أن ينـام علـى شـقّه األميـن مسـتقبلًا بوجهـه                          - ٦
 .القبلة 

: "  لـه ، ألن شـعاره يف ذلــك   واإلسـالم حيـض املسـلم علـى أن ينتفـع مـن أي علــم �ـافع فيـه صـالح         
   ...)رواه الرتمذي والعسكري والفضاعي ( " احلكمة ضالّة املؤمن أ�ى وجدها فهو أحق هبا

فما على الشاب املستعف إال أن يأخذ هبذه التعـاليم الطيبـة إن أراد أن يكـون مـن زمـرة الصـاحلني                    
 .األطهار ، واملؤمنني األبرار 

 :سر والعلن  استشعار خوف اللّه بال- ٧
من األمور املسلّم هبا لدى أهـل األفهـام والبصـائر أن الشـاب حـني يستشـعر مـن أعمـاق وجدا�ـه ،                       
ومــن ســويداء قلبــه أن اللّــه ســبحا�ه يرقبــه ويــراه ، ويعلــم ســره وجنــواه ، ويعلــم خائنــة األعــني ومــا ختفــي   

 شك أ�ه سيعف عن احلـرام  ال... الصدور ؛ وأ�ه سيحاسبه إن قصر وفرط ، ويعاقبه إن احنرف وزلّ     
 ..، وينتهي عن ارتكاب املوبقات ، ويكف عن فعل الفواحش 

أن ممـا يقـوي الـوازع الـديين ، ويـربط اإل�سـان       " ضـعف الـوازع الـديين      " وسبق أن ذكر�ا يف مبحث      
ر ، حضور جمالس العلم والذك... باللّه سبحا�ه ، ويصعد يف الشاب املسلم ظاهرة اخلشية من اللّه تعايل

ــالوة القــرآن ، والتهجــد بالليــل والنــاس �يــام ،       واملداومــة علــى صــالة الفــرض والنفــل ، واملواظبــة علــى ت
واالستمرار على صيام املندوب والتطوع ، واالستماع إىل أخبار الصـحابة والسـلف الصـاحل ، واسـتذكار       

 .املوت وما بعده ، واالرتباط بالرفقة الصاحلة واجلماعة املؤمنة 
حتــى ال .. ى الشــباب أن ينــهجوا هــذا النــهج يف تقويــة مراقبــة اللّــه وخشــيته يف �فوســهمفمــا أحــر

عسى أن يكون من زمـرة الصـاحلني األطهـار واملـؤمنني            .. تتجاذهبم املغريات ، وتفتنهم زهرة احلياة الد�يا        
 !! ..األبرار 
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 : هذين النموذجني العظيمني يف العفة - أيها الشباب -وإليكم 
يوسف عليه السالم شـاب يف ريعـان الشـباب مكتمـل الرجولـة ، رائـع الفتـوة، تـدعوه إىل                      [  :األول  

راودته الـيت  و{ : �فسها امرأة ذات منصب ومجال ، واألبواب مغلقة ، والسبل ميسرة كما حكى القرآن     
 .} هو يف بيتها عن �فسه وغلَّقت األبواب وقالت هيت لك 

ء ، وتلك الفتنـة الـيت ختطـف األبصـار ؟ أال�ـت قناتـه فاستسـلم           فماذا كان موقفه أمام هذا اإلغرا     
 معـــاذ اللّـــه إ�ـــه ربـــي أحســـن مثـــواي إ�ـــه ال يفلـــح {: وخـــان عرضًـــا أُؤمتـــن عليـــه ؟ كـــال إمنـــا قـــال 

  ] .٢٣: يوسف !! [ } الظاملون 
ب ولقد حاولت امرأة العزيز بكيدها ومكرها ، وبكل ما لديها من ألوان اإلغـراء والتهديـد أن تـذي                  

ولقد راودته عن �فسه { : من صالبته ، وتضعضع من مشوخه ، وأعلنت ذلك للنسوة يف ضيق وغيظ 
  ] .٣٢: يوسف [ } فاستعصم ولَئِن مل يفعل ما آمره ليسجنن وليكو�ن من الصاغرين 

رب السـجن   {: ولكن الشاب يوسف عليه السـالم اجتـه بكليتـه إىل اللّـه يسـأله املعو�ـة والعصـمة                    
: يوسـف   [  } إىل مما يدعو�ين إليه ، وإال تصرف عـين كيـدهن أصـب إلـيهن وأكـن مـن اجلـاهلني                    أحب  

٣٣. [  
ومغريـات اإلثـم ، ففشـلت املغريـات ، وا�تصـر            .. كا�ت فتنة بني ضـمري املـؤمن وخشـيته الربا�يـة            

 .)١(!! .. ] اإلميان 
 زوجها إىل اجلهاد وغاب عنها  وهذه امرأة يف عهد عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه ذهب:الثا�ي 

كثريا ، فتخيم عليها كآبة الوحشة ، وهتجـم عليهـا هـواجس الوحـدة، ويثـور يف عرقهـا دم األ�وثـة وتـأجج                  
ويف جـنح  .. فال يصدها عن ارتكاب احملـرم إال حـاجز اإلميـان ، ووازع املراقبـة للّـه             .. فيها �ار الغريزة    

 : تنشد الليل البهيم مسعها عمر رضي اللّه عنه
 

                                                 
 .للدآتور مصطفى عبد الواحد )) ية اإلسالم والمشكلة الجنس((  من  )١(

 )٨١(الصفحة 



 

 أالعبه    حبيب    أالّ    وأرقين        جا�به واسود الليل هذا طال لقد
i  السرير  هذا  من  حلُرك        عواقبهii ختشى  ا  لوال  اللّه  فو iجوا�به 

كـم تصـرب    : ويف اليوم الثا�ي دخل عمـر رضـي اللّـه عنـه علـى ابنتـه حفصـة أم املـؤمنني ، وقـال هلـا                         
 زوجها إذا غاب ؟الزوجة على 
 .أربعة أشهر : قالت 

أال حيبسـوا جنـديا عـن أهلـه      : فأرسل اخلليفة الراشد إىل قواده املرابطني يف جبهات القتال يأمرهم           
 .أكثر من أربعة أشهر 

وبني الدافع إىل اإلثم والفاحشة فهمدت      .. كا�ت فتنة بني استشعار هذه املرأة املؤمنة خشية اللّه          
 !! .. اإلميان الدوافع وا�تصر

* * * 
وال شـك أن الشـاب      .. تلكم أهم بنود املنهج يف وصول الشاب املسـلم إىل قمـة العفـة والتسـامي                 
فإ�ـه ينتصـر يف احليـاة    .. إذا اتبع أصول هذا املنهج ، وسار علـى بنـوده بدقـة وإحكـام وتطبيـق ومثـابرة                  

ويتغلـب علـى كـل الـدوافع الغريزيـة الـيت            على كل الوساوس الشيطا�ية والنفسية الـيت تعـتلج بـني جواحنـه ،               
بـل يكـون كاأل�بيـاء يف العصـمة ، وكاملالئكـة يف الطهـر ، وكالسـلف الصـاحل يف                     .. تتوهج يف أعماق كيا�ه     

واللّـه  .. حـيت يـأتي اليـوم الـذي يغنيـه اللّـه مـن فضـله ، ويسـهل عليـه أسـباب الـرزق واملعـاش                          .. العفة  
أل�ـه القائـل يف     .. ار وجيعل هلم من كلّ هم فرجا ، ومن كل ضيق خمرجـا              سبحا�ه دائما يتوىل املتقني األبر    

  ] .٢: الطالق [}  ومن يتَّق اللّه جيعل له خمرجا ويرزقه من حيث ال حيتسب {: حمكم تنزيله 
: النـور   [ } وليستعفف الذين ال جيدون �كاحا حتى يغنـيهم اللّـه مـن فضـله               { : والقائل أيضًا   

٢٣. [  

 )٨٢(الصفحة 



 

 ألن الكبـت كمـا عرفـه    - كمـا يتـوهم الـبعض    -عفة والتسامي ليس مـن الكبـت يف شـيء          وهذه ال 
هــو اســتقذار العمليــة اجلنســية ، واالستشــعار بــاإلثم ملــن يزاوهلــا ولــو كا�ــت   : " علمــاء الــنفس والرتبيــة 

 " .مزاولتها عن طريق الزواج 
ال : "  من هذا الكتاب بعنوان وهذا معناه هو الرتهنب ، ولقد عقد�ا فصلًا خاصا يف الفصل الثا�ي

 كيـــف ان اإلســـالم ذم العزوبـــة ، و�فّـــر مـــن  - أخـــي القـــارىء -، ولقـــد رأيـــت " رهبا�يـــة يف اإلســـالم 
فـأين الكبــت وهــذا هــو  .. ؟ وكيــف أ�ــه شـرع الــزواج تلبيــة للفطـرة ، واســتجابة للغريــزة   .. الرهبا�يـة  

 اإلسالم يف مبادئه وواقعيته ؟
 أن - يف اإلسـالم  -الفتى الشاب حني يحس بالرغبة الغريزية فإ�ـه ال حيتـاج      وبناء على هذا فإن     [ 

يستعيذ باللّه من هذا اإلحساس ارد ، ألن اإلسالم يقرر يف صراحة أن هذه الرغبة أمرطبيعي ال �كران 
 .له وال خالف عليه 

.. و�ظـر �فسـه   وعلى ذلك ال حيتاج أن يكبت الشعور هبذه الرغبـة ، لكـي يتطهـر يف �ظـر النـاس                    
وال حيتاج كـذلك أن يشـعر بـاإلثم مـن جمـرد هـذا اإلحسـاس ، ومـن ثـم تنتفـي كـل االضـطرابات النفسـية                         

 .والعصبية اليت تنشأ من الشعور باإلثم واليت تؤدي إىل اجلرمية يف حاالت الشذوذ 
إمنـا وضـع    و.. ولكننا �علم أن اإلسالم مل يبح للفرد أن يطيـع هـذا اهلـاتف الغريـزي حسـبما اتفـق                     

 .لذلك احلدود الشرعية اليت يكون مباحا فى داخلها ، وحمرما فيما وراءها 
فهـذا التحـريم ملـا وراءهـا تعليـق يـنظم       .. هذا صحيح ، ولكن هذا شيء والكبت شـيء آخـر            
  .)١(.. ] ية حلظة بني اإل�سان و�فسه النشاط ولكن ال يقطعه من منبته ، وال حيرم اإلحساس به يف أ

 وهو يف حياة العزوبة -يؤكد أن الكبت ليس له وجود يف ظالل الرتبية اإلسالمية أن إ�سا�ًا ما    ومما  
فيجـوز لـه    ..  متلكته الشهوة ، وحتكمت فيه الغريزة ، وترجح لديه أ�ـه سـريمتي يف أحضـان الفاحشـة                    -

                                                 
 .للدآتور مصطفى عبد الواحد " اإلسالم والمشكلة الجنسية "  من آتاب )١(

 )٨٣(الصفحة 



 

خيتـار أخـف   : " تقـول  أخذًا بالقاعدة األصولية اليت .. شرعا أن يلجأ إىل العادة السرية لتسكني الشهوة         
  " .الضررين ، وأهون الشرين
إن االستمناء باليد حرام إذا كان جللب الشهوة وإثارهتا وهي هادئة ، أما إذا : " هلذا قال الفقهاء 

غلبت الشهوة حبيث شغلت البال ، وأقلقت اخلاطر ، وأوقفـت علـى بـاب الفاحشـة ، وتعـين االسـتمناء                      
ائز ومكـافىء بعضـه بعضًـا، وينجـو صـاحبه رأسـا بـرأس أي ال أجـر عليـه                     طريقًا لتكسينها فإن األمر جـ     

  .)١(" والوزر ، فال يثاب وال يعاقب 
أال فلتخرس ألسنة الذين يقولون إن اإلسـالم ديـن الكبـت والرهبا�يـة ، وإن �ظرتـه إىل اجلـنس �ظـرة                       

 !! ..استقذار وترفّع وكراهية 
 .. ليس له أصل يف مبادىء اإلسالم اخلالدة  أن هذا االدعاء- أخي القارىء -ولقد رأيت 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
د ص    " ردود على أباطيل "  هذا النص الفقهي من آتاب    )١( د الحام اه في بحث     ٤٢للعالمة المرحوم الشيخ محم "  ، وسبق أن ذآرن

 .من آتاب التربية " حكم العادة السرية 

 )٨٤(الصفحة 



 

 :ويف مسك اخلتام 
أثبت كلمة طريفة للكاتب الكبري األستاذ على الطنطاوي متثل لو�ًـا مـن الـوعي اإلسـالمي املعاصـر            
للشــباب ، فهــي منــوذج فريــد للفهــم البصــري ، واإلقنــاع اهلــادىء الــذي يــدعو إىل احلــق باحلكمــة واملوعظــة  

 ..سنة احل
 " :يا إبين " يقول حفظه ا يف رسالة له 

 ملاذا تكتب إيل على تردد واستحياء ؟[ 
حتسب أ�ك أ�ت وحدك الذي حيس هذه الوقدة يف أعصابه من ضرم الشهوة ، وإ�ك أ�ت وحـدك                  

 ! ..الذي اختص هبا دون الناس أمجعني ؟ 
ولـئن أرقـك هـذا      . نه داء الشباب    ال يا بين هون عليك ، فليس الذي تشكو داءك وحدك ، ولك            

الذي جتـد ، وأ�ـت يف السـابعة عشـرة ، فلطاملـا أرق كـثريين غـريك ، صـغارا وكبـارا ، ولطاملـا �فـى عـن                      
 ...عيوهنم لذيذ الكرى ، ولطاملا صرف عن درسه التلميذ، وعن عمله العامل وعن جتارته التاجر 

 سن ي العمر اضطرام شهوة ، واضطراب جسد ، فماذا يصنع الفتى يف هذه السنوات ، وهي أشد
 هياجا وغليا�ًا ؟

 ماذا يصنع ؟
 ! .هذه هي املشكلة 

 .تزوج : أما سنة اللّه ، وطبيعة النفس ، فتقول له 
اخـرت إحـدى ثـالث كلـها شـر ، ولكـن إيـاك ان                : وأما أوضاع اتمع ، وأساليب التعليم فتقول لـه          

  .!تفكّر يف الرابعة اليت هي الزواج 
 إما أن تنطوي على �فسك ، علـى أوهـام غريزتـك ، وأحـالم شـهوتك ، تـدأب علـى الـتفكري                         - ١

فيهــا ، وتغــذّيها بالروايــا ت الــداعرة ، واألفــالم الفــاجرة ، والصــور العــاهرة حتــى متــأل وحــدها �فســك ،   

 )٨٥(الصفحة 



 

إن فتحتـه ،  وتستأثر بسمعك وبصرك ، فال ترى حيثما �ظرت إال صور الغيد الفـواتن، تـراهن يف الكتـاب           
 ..ويف طلعة البدر إن حملته ، ويف محرة الشفق، ويف سواد الليل ، ويف أحالم اليقظة ، ويف رؤى املنام 

 سبيلii   بكل    يل    متثّل        فكأ�ّما ذكرها أل�سى أريد
 .ثم ال تنتهي بك إال إىل اهلوس أو اجلنون أو اهنيار األعصاب 

وقـد تكلـم يف حكمـه    .. ،  ) العـادة السـرية     " ( االسـتمناء   " ه   وإما أن تعتمد إىل ما يسـمو�       - ٢
وهو وإن كان أقلّ الثالثـة شـرا وأخفهـا ضـررا ، لكنـه إن جـاوز حـده                   ... الفقهاء ، وقال فيه الشعراء      

ركّب النفس باهلم ، واجلسم بالسقم ، وجعل صاحبه الشاب كهال حمطمـا ، كئيبـا مستوحشـا ، يفـر مـن                  
ن لقائهم ، وخياف احلياة ويهرب من تبعاهتا ، وهذا حكم على املرء باملوت وهو يف ربـاط                  الناس وجيبن ع  

 .احلياة 
 وإما أن تعزف من محأة اللذة احملرمـة ، وتسـلك سـبل الضـالل ، وتـؤم بيـوت الفحـش ، تبـذل           - ٣

الـيت  صحتك وشبابك ومستقبلك ودينك يف لذة عارضة ، ومتعة عابرة ، فإذا أ�ت قد خسرت الشهادة                 
تسعى إليها ، والوظيفة اليت حترص عليها ، والعلـم الـذي أملـت فيـه ، ومل يبـق لـك مـن قوتـك وفتوتـك مـا                            

 .تضرب به جلج العمل احلر 
كال إ�ّك كلما واصلت واحدة زادك الوصال هنما ، كشـارب املـاء             .. وال حتسب بعد أ�ك تشبع      

عرفـت آالفًـا منـهن ثـم رأيـت أخـري متمنعـة عليـك ،                 امللح ، ال يزداد شربا إال ازداد عطشـا ، ولـو أ�ـك               
معرضة عنك ، لرغبت فيها وحدها ، وأحسست من األمل لفقدها مثـل الـذي حيسـه مـن مل يعـرف امـرأة                        

 !!قط 
فهـل يسـعك اجلسـد ؟ وهـل         . وهبك وجدت منـهن كـل مـا طلبـت ، ووسـعك السـلطان واملـال                  

 تقوى الصحة على محل مطالب الشهوة ؟

 )٨٦(الصفحة 



 

تنهار أقوى األجساد ، وكم من رجال كا�وا أعاجيب يف القـوة ، وكـا�وا أبطالًـا يف الربـع                    دون ذلك و  
ــبق ، مــا هــي إال ان اســتجابوا إىل شــهواهتم، وا�قــادوا إىل غرائــزهم حتــى أمســوا      ع والرمــي والسوالصــر

 ..حطاما 
وجعل مع الرذيلة   .. الصحة والنشاط   : إن من عجائب حكمة اللّه ، أ�ه جعل مع الفضيلة ثواهبا            

ولرب رجل ما جاوز الثالثني يبدو مما جار على �فسه كابن ستني ، وابن       .. االحنطاط واملرض   : عقاهبا  
 .ستني يبدو من العفاف كشاب يف الثالثني 

مــن حفــظ شــبابه حفظــت لــه شــيوخته " ومــن أمثــال اإلفــر�ج الــيت مسعناهــا وهــي حــق وصــدق 
")١(.  

 :وكأ�ي أمسعك تقول 
 اء فما الدواء ؟هذا الد

الدواء أن تعود إىلسنة اللّه وطبائع األشياء اليت طبعها اللّه عليها ، إن اللّه ما حـرم شـيئًا إال أحـل                      
 .شيئًا مكا�ه ، حرم املراباة وأحل التجارة ، وحرم الز�ى وأحل الزواج ، فالدواء هو الزواج 

 أريـد أن أعقـد هـذا الفصـل الـذي كتبتُـه           فليس إال التسامي ، وأ�ـا ال      .. فإذا مل يتيسر لك الزواج      
 :ليكون مفهوما واضحا ، مبصطلحات علم النفس لذلك أعمد إىل مثال أمثله لك 

 !أَترى إىل إبريق الشاي الذي يغلي على النار ؟ 
إ�ك إن سددته فأحكمـت سـدده ، وأوقـدت عليـه ، فجـره البخـار احملبـوس ، وإن خرقْتَـه سـال                         

 وصـلت بـه ذراعـا كـذراع القـاطرة ، أدار لـك املصـنع ، وسـير القطـار ، وعمـل             ماؤه فاحرتق اإلبريـق إن    
 ! ..األعاجيب 

 .فاألوىل حالة من حيبس �فسه على شهوته ، ويفكر فيها ، ويعكف عليها 
 .والثا�ية حال من يتبع سبيل الضالل ، ويؤم مواطن اللذة احملرمة 

                                                 
 " .هذه أعضاء حفظناها في الصغر ، فحفظها الّله في الِكَبر : " يذآرني هذا المثل ما روي عن أحد السلف الصالح قوله  )١(

 )٨٧(الصفحة 



 

 ) .املستعف ( والثالثة حالة املتسامي 
يسـتنفذ هـذه    .. مي هو أن تنفس عن �فسك جبهد روحي أوعقلـي أو قلـيب أو جسـدي                 فالتسا

بااللتجاء إىل اللّـه واالسـتغر اق يف العبـادة أو باال�قطـاع             .. القوة املدخرة ، وخيرج هذه الطاقة احملبوسة        
ريزتـك ،   إىل العمل واال�غماس يف البحث ، أو التفرغ للفن والتعبري عن هـذه الصـورة الـيت تصـورها لـك غ                     

أو باجلهد اجلسدي واإلقبال على الرياضة ، والعناية بالرتبيـة الدينيـة            .. باأللفاظ شعرا ، وباأللون لوحة      
 حمب لنفسه ال يقدم أحـدا عليهـا ، فـإذا وقـف أمـام املـرآة ،                   - يا بين    - واإل�سان ..أو البطولة الرياضة    

أحـب  ..  هذا اجلسم الرياضي املتناسق القوى       ورأى استدارة كتفيه ، ومتا�ة صدره ، وقوة يديه ، كان          
إليه من كل جسد أ�ثى ، ومل يرض أن يضحي به ، ويذهب قوته ، ويعصر عضالته ، ويعود به جلدا على 

 ..عظم من أجل سواد عيين فتاة وال من أجل زرقتهما 
 ، ولكنه الزواج وهو العالج الكامل ، فإن مل ميكن فالتسامي وهو مسكن مؤقت: هذا هو الدواء 

 ..مسكن قوي ينفع وال يؤذي 
 :أما ما يقوله املغفلون أو املفسدون 

من أن دواء هذا الفساد االجتماعى هو تعويـد اجلنسـني االخـتالط حتـى تنكسـر باالعتيـاد حـدة                     
وقـد جربـت   .. حيت يقضي هبـا علـى البغـاء السـري، فكـالم فـارغ               " احملالت العمومية   " الشهوة ، وفتح    

أما احملالت العمومية فإ�نا إذا أقرر�اهـا وجـب         .. م الكفر كلها فما زادها إال شهوة وفسادا         االختالط أم 
أن �وسعها حتى تكفي الشبان مجيعا، وإذن فينبغي أن يكون يف القاهرة أكثر من عشـرة آالف بغّـي ، ألن                     

 .. على األقل )١(يف القاهرة مائة ألف شاب
تغنوا بـذلك عـن الـزواج ، فمـاذا �صـنع بالبنـات ، هـل �فـتح           وإذا حنن جوز�ا للشباب ارتيادها فاس     

 .من الذكور ؟ " بغايا " هلن أيضًا حمالت عمومية فيها 
 :كالم فارغ يا بين واللّه 

                                                 
 " .يا بني "  سنة في الحين الذي نشر المؤلف رسالته ٢٥ هذا االحصاء منذ )١(

 )٨٨(الصفحة 



 

ومــا تقولــه عقــوهلم ، ولكــن غرائــزهم ، ومــا يريــدون إصــالح األخــالق ، وال تقــدم املــرأة، وال �شــر 
اجلامعية ، إمنا هي ألفاظ يتلمظون هبا ويبتـدعون كـل يـوم جديـدا     املد�ية ، وال الروح الرياضية ، وال حياة      

منها ، يهولون هبـا علـى النـاس ، ويروجـون هبـا لـدعوهتم ، ومـا يريـدون إال أن خنـرج هلـم بناتنـا وأخواتنـا                               
ليســتمتعوا برؤيــة الظــاهر واملخفــي مــن أجســادهن ، وينــالوا احلــالل واحلــرام واملتعــة هبــن ، ويصــاحبوهن   

 يف األســفار ، ويراقصــوهن مــتحمالت يف احلفــالت ، وينخــدع مــع ذلــك بعــض اآلبــاء فيضــحون   منفــردات
 ...بأعراضهم ليقال إهنم من املتمدينني 

وبعد ، فيا إبين يعليك بالزواج ، ولو أ�ك طالب ال تزال ، فإن مل تسـتطعه فاعتصـم خبـوف اللّـه ،                         
 .أهـ ]  وعليك بالرياضة فإهنا �عم العالج واال�غماس يف العبادة ، والدرس ، واال�شغال بالفن ،

 :أيها الشباب والشابات 
هذا هو احللّ الوحيد ملشـكلتكم اجلنسـية ، فإيـاكم أن تسـمعوا إىل أدعيـاء التقدميـة الـذين يزينـون                       

 ، )١(إن حل املشكلة هو هتذيب الغريزة بـاالختالط منـذ الصـغر            : لكم املنكر ، وحيسنون الفجور بقوهلم       
مــا هــم يف .. فهــؤالء اهلــارفون مبــا ال يفهمــون ، واملتبجحــون مبــا ال يعقلــون .. الغريــزة بــاحلرام أو إشــباع 

احلقيقة إال منفّـذون مـن حيـث يعلمـون أو ال يعلمـون خمططـات اليهوديـة والصـليبية ، ومـؤامرات املاسـو�ية                     
ــة فــاجرة   .. والشــيوعية  ، وإباحيــة داعــرة جلــر الشــباب والشــابات يف اتمعــات اإلســالمية إىل وجودي

 أتدرون من أجل ماذا ؟
من أجل أن ينصرف شباب اإلسالم عن اجلبهات املرسومة للكفاح واجلهاد ، من أجـل أن يطـأطئوا                  

 ..رؤوسهم حلكم الطغاة واملستبدين 
 ..من أجل أن يصفَّقوا لكل �اعق ، ويستسلموا حلكم كل ملحد 

 ..من أجل أن يكو�وا قطعا�ًا تسوقها عصا العبيد 

                                                 
 .لى هذا االفتراء بشكل ال يترك شبهة لمرتاب فإن فيها الرد القاطع ع" إلى آل أب غيور يؤمن بالّله "  ارجع إلى رسالتنا )١(

 )٨٩(الصفحة 



 

فتحصنوا بالصرب ، واربطوا قلوبكم باللّه ، ..  من هذه االدعاءات الكاذبة   - يا شباب    -فحذرا  
وارفضــوا بكليــتكم دعــوة كــل إبــاحي فــاجر ، وتــبجح كــل وجــودي .. وتوجــوا رؤوســكم بعــزة اإلســالم 

قد ضلوا من قبـل   وال تتبعوا أهواء قومٍ {: وامسعوا إىل ما يقوله اللّه سبحا�ه يف حمكم تنزيله         .. ملحد  
  ] .٧٧: املائدة [ } ، وأضلوا كثريا ، وضلوا عن سواء السبيل 

اللّه أسأل أن يري شبابنا احلق حقا ويرزقهم اتباعه ، ويريهم الباطـل باطلًـا ويـرزقهم اجتنابـه ، وأن       
 .يبصرهم دائما طريق احلق واهلدى إ�ه أكرم مأمول وخري مسؤول 

 
 .للّه رب العاملني وآخر دعوا�ا أن احلمد 

  هـ١٣٩٨ رمضان املبارك ١ا�تهى 
  م١٩٧٨ آب ٥املوافق 

 )٩٠(الصفحة 


