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  :الخطبة   عناصر  

 . والمرسلين األنبياء   سنة   الزواج   (1)

 . «الرحمة   - المودة    - السَّكن  : » الزوجية   الحياة    ث الثية   (2)

 . اإلسالم    في الزواج    مقاصد   أهم   (3)

َك،   لجالل    ينبغي  كما  الحمد    لك  مزيَده ،  ويكافىء    نعَمه ،  يوافي  حمًدا  لل    الحمد     وجه 

نَا على األكمالن   األتمان   والسالم   والصالة   سلطان َك، ولعظيم     َعلَْيه   للا   َصلَّى محمد    سيد 

 ،،،  بعد   أما  ، َوَسلَّمَ 

 :والمرسلين األنبياء   سنة   الزواج  (1) 

س الً   أَْرَسْلنَا  َولَقَدْ : ﴿خليلَه    مخاطبًا  سبحانَه    قال   والمرسلين  األنبياء    سنة    الزواجَ   إن     ر 

نْ  ً   لَه مْ   َوَجعَْلنَا   قَْبل كَ   م  يَّةً   أَْزَواجا   يسألونه    بأن هم  المتقين  أوليائَه    للا    ومدحَ   ، ﴾َوذ ر  

ينَ : ﴿فقال  أعين هم  به  تقر    ما  والذرية    األزواج    من   يرزقه م  بأنْ   إليه   ويتضرعون    َوالَّذ 

نْ   لَنَا  َهبْ   َربَّنَا  يَق ول ونَ  نَا  م  يَّات نَا  أَْزَواج  ةَ   َوذ ر   تَّق ينَ   َواْجعَْلنَا  أَْعي ن    ق رَّ   أنكرَ   ولذا  ،﴾إ َماًما  ل ْلم 

  أن    منهم   ظنًّا  الزواج    عن   رغبوا  الذين  أصحابه    بعض    على  َوَسلَّمَ   َعلَْيه    للا    َصلَّى  النَّب ي  

م  في  أكمل    ذلك ه  م  تعبد  م  من  وتقربه  :  َوَسلَّمَ   َعلَْيه    للا    َصلَّى  فقال  وتعالى،  سبحانَه    رب ه 

ن  ي  َوَكذَا؟   َكذَا  قَال وا  ْقَوام  أَ   بَال    َما» ،  َوأَص وم    َوأَنَام ،  أ َصل  ي   لَك  ر  ج    َوأ ْفط    الن  َساَء،   َوأَتََزوَّ

بَ  فََمنْ  ن  ي فَلَْيسَ   س نَّت ي  َعنْ  َرغ   . (عليه  متفق  . ) « م 

 :«الرحمة   – المودة    - السَّكن  : » الزوجية   الحياة    ثالثية   (2)

َها  وبقدر    المجتمع ،  بناء    في   األساسي    والركن    األولى،   اللبنة    هي  األسرة    ت عد     تماسك 

َها    على   االجتماعية    الروابط    أقوى   الزوجية    فالحياة    قويًا،   المجتمع    يكون    وترابط 

؛  ،   غريزية    ناحية  :  ناحيتين  على  الحتوائ َها   اإلطالق  ،   عاطفية    وناحية    فطرية    وجدانية 

  لقوة    ؛"  الغليظ    الميثاق  "  بـ  العزيز    كتابه    في  الزواج    عقدَ   وجلَّ   عزَّ   للا    وصفَ   ولذا

  فقال   تمزيقه   أو  شقه    يعسر   الذي  الغليظ   كالثوب   نقضه ،  يصعب   الذي   العق د  هذا ومتانة  

ْنك مْ   َوأََخْذنَ : ﴿تعالى يثَاقًا  م    بين   العالقة    في  األصلَ   أن    قرآنه    في  رب نَا  بيَّن  كما  ،﴾  َغل يًظا  م 

نْ : ﴿ تعالى  للا    فقال   والرحمة    المودة    الزوجين  نْ   لَك مْ   َخلَقَ   أَنْ   آيَات ه    َوم  ك مْ   م    أَْزَواًجا   أَْنف س 

ل كَ   ف ي  إ نَّ   َوَرْحَمةً   َمَودَّةً   بَْينَك مْ   َوَجعَلَ   إ لَْيَها  ل تَْسك ن وا
ونَ   ل قَْوم    ََليَات    ذََٰ   اَلية    فهذه  ؛﴾  يَتَفَكَّر 
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،  األفراد    بناء    في  عميقة    بعاد  أ  لها  السكن  : »ثالث  أشياءَ   على  اشتملتْ   فقد  والمجتمعات 

َها،  النفس    ة  نطمأني  معنى   فيه  فالسكن    ،   «والرحمة    والمودة     من   وحمايت َها  واستقرار 

،  الحياة    تقلبات     اَلخر،   إلى  منهما  كل    يرتاح    حيث    والسالم    األمن    وإدخال    المختلفة 

 أحده َما  ونفرَ   المرحلة ،  هذه  اهتزتْ   ما  فإذا  حاجتَه ،   لديه  ويجد    به،  ويسعد    له،  ويطمئن  

،   الحياة    بزمام    ت مسك    التي   المودة    دور    جاء  اَلخر،  من ما   وتوفر    الزوجية    قدًرا   لكليه 

،  من  كافيًا ،   دور    جاءَ   اَلخر    نحو  بواجبه    القيام    عن  أحده ما  ضعفَ   ما  فإذا  القبول    الرحمة 

  قَالَ :  قَالَ   ه َرْيَرةَ،  أَب ي   َعنْ   مرَضه ،   ويرحم    ضعفَه ،   فيرحم    صاحبَه ،   منهما   كل    فيرحم  

ن    يَْفَركْ   الَ : »َوَسلَّمَ   َعلَْيه    للا    َصلَّى   للا    َرس ول   ْؤم  نَةً،   م  ْؤم  هَ   إ نْ   م  ْنَها  َكر  ل قًا   م  يَ   خ    َرض 

ْنَها   في   للعواصف    ع رضةً   تكون  وال  الزوجية ،  الحياة    تستمر    وبذلك  ، (  مسلم. )  « آَخرَ   م 

،   الحياة    رحلة   َعا  إذا  والرحمة    فالمودة    الطويلة    ودماًرا  شقاءً   الحياة    كانت  المنزل    من  ن ز 

 . األسرة   على

  يستر    الذي  كالثياب    والتصاق    امتزاج    عالقة    بأنها  الزوجين  بين  العالقةَ   للا    وصف  كما

َها  والحر     البرد    تقلبات  من  اإلنسان    جسدَ    ل بَاس    َوأَْنت مْ   لَك مْ   ل بَاس    ه نَّ : ﴿تعالى  فقال  وغير 

ه    بعدَ   إليها   يأوي   للزوج    مالذ    فالزوجة    ،﴾لَه نَّ  ،   لقمةَ   تحصيل    سبيل   في   وتعبه    كد     العيش 

َحةً،  تتلقاه    أن   ينبغي  التي   المالذ    هذا   إلى  بمتاعبه    مطافه    نهاية    في   ي لقي   فهو   طلقةَ   فَر 

 ،   النَّب ي     َعن    أ َماَمةَ،  أَب ي  َعنْ   رقيقًا،  وحديثًا  حانيًا،   وقلبًا  صاغيةً،   أ ذنًا  منها   يجد  الوجه 

ن    اْستَفَادَ   َما: »يَق ول    َكانَ   أَنَّه    َوَسلََّم،  َعلَْيه    للا    َصلَّى ْؤم  نْ   لَه    َخْيًرا  ّللاَّ    تَْقَوى  بَْعدَ   اْلم    م 

،   َزْوَجة   تْه ،  إ لَْيَها   نََظرَ   َوإ نْ   أََطاَعتْه ،  أََمَرَها  إ نْ   َصال َحة  تْه ،  َعلَْيَها  أَْقَسمَ   َوإ نْ   َسرَّ   َوإ نْ   أَبَرَّ

َها  ف ي  نََصَحتْه   َعْنَها َغابَ   . ( ماجه وابن داود أبو . ) «َوَمال ه   نَْفس 

 :اإلسالم في الزواج   مقاصد   (3)

ً   اإلنساني  ،  النوع    لحفظ    وسيلةً،  ليس   دين نَا  نظر  في   الزواجَ   إن     النسل    لبقاء  وطريقا

 :منها عالية   وأهداف   سامية   مقاصد   اإلسالم    في للزواج   بل فحسب،  البشري   

 : والفطرة    الغريزة   وإشباع    النفس   عفاف  إ:  أوالً 

ن  له  مفرَّ   ال  غريزةً   اإلنسان    في  للا    خلقَ   قد  لقد   الغرائز    أقوى   من  ألن ها  لها؛  االستجابة    م 

  يقف    ال   واإلسالم    واالضطراَب،  القلقَ   اإلنسان    انتاب  ت شبعْ   لم  إن   –   وهي  وأعنف َها،

  الصحيحةَ   والوسيلةَ   الشريَف،  الطريقَ   لها   يهيئ    ولكنه  الغريزة ،  هذه  أمامَ   حائالً 

ها   إلروائ ها   عن  الكف    وللنظر   سكونََها،  وللنفس   هدوَءه ،  للبدن  يحقق    بما  وإشباع 

، إلى  التطلع    . أهله   حقوق   وحفظ   المجتمع   صيانة    مع حرام 

،   هذه  لمواجهة    الطبيعي    الطريق    فهو   الزواج ،  تشريع  حكمة    كانتْ   هنا  ومن   الميول 

  منهما   كل    فيسكن    لها،  كذلك  وهو  لزوجها  سكنًا  الزوجةَ   للا    فجعل  الغريزة ،  هذه  وإشباع  
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؛   قلباه َما  فيسكن  والطهارة ،  والعفة    والمودة    الحب     من  جو     في  ظمأَه    ليروي   لصاحبه 

،  في   السقوط    عن  وجوارحه َما  الحرام،  عن ،   مهاوي  في  االنزالق    وعن  الرذيلة    الخطيئة 

،   وهدم    لألنساب ،  تضييع    فيه   الذي  الزنا   تحريم    اإلسالم    هدي   من  كان   ولذا   لألسر 

، الفواحش   وشيوع     وندبَ  الزواجَ  ذاته الوقت  في أباحَ  اإلسالم   حرَمه   ولما واألمراض 

 الحرمان   بسبب  اإلنسانية    للنفس  إساءةً   وال  للفطرة    معارضةً   ذلك  في  يكون  ال  حتى  إليه

، ،  غض     على  أصحابَه    يعين    فالزواج    والكبت  ،  وصيانة    الفرج ،   وحفظ    البصر    ولذا  الدين 

هَ   البدنيةَ   القدرةَ   شريطةَ   إليه  المسارعة    إلى  الشبابَ   َوَسلَّمَ   َعلَْيه    للا    َصلَّى   رسول نَا   وجَّ

  الشَّبَاب ،   َمْعَشرَ   يَا: »َوَسلَّمَ   َعلَْيه    للا    َصلَّى  للا    َرس ول    لَنَا  قَالَ :  قَالَ   للا    َعْبد    َعنْ   والماليةَ،

ْنك م    اْستََطاعَ   َمن   ْج،  اْلبَاَءةَ   م  ،  أََغض    فَإ نَّه    فَْليَتََزوَّ ْلبََصر  عْ   لَمْ   َوَمنْ   ل ْلفَْرج ،  َوأَْحَصن    ل   يَْستَط 

،  فَعَلَْيه   ْوم  َجاء   لَه   فَإ نَّه   ب الصَّ  . (عليه متفق  . )  «و 

 ً  :تعالى  للا   ثواب طلب  :  ثانيا

،  للا    من  فضل    الزواجَ   إن     حسن    في   رب  ه،  عند  العبد    يحتسبه  كبير    خير    وباب    واسع 

  السعي  على الصبر   وفي  صدقةً، وتربيت هم األوالد   مالطفة   وفي صدقةً، األهل   معاشرة  

  أمور    فكل ها  صدقةً، أوالده    موت على  الصبر    وفي   صدقةً، وألوالده    له الرزق    طلب   في 

َها  عظيم    ثواب َها   من  والثواب    األجر    طلب    إال  الزواج    منافع  من  يكن  لم  ولو  جليل    وأجر 

ً   لكان  للا   في   الغرائزي    العمل    ممارسةَ   ليعد  دينَنا  إن    حتى   إليه،   يسارعَ   أنْ   بالعاقل    حريا

  َعنْ   َوَجلَّ،   َعزَّ   للا    من  الثوابَ   صاحب َها   يستحق    وصدقةً   قربةً   المشروع    الحالل    نطاق  

ك مْ   ب ْضع    َوف ي: »َوَسلَّمَ   َعلَْيه    للا    َصلَّى   للا    رسول    قال   قال،   ذَر     أَب ي    يَا :  قَال وا  َصَدقَة ،  أََحد 

؟  ف يَها لَه    َويَك ون    َشْهَوتَه    أََحد نَا أَيَأت ي   للا ،  َرس ولَ    َحَرام    ف ي   َوَضعََها  لَوْ   أََرأَْيت مْ : قَالَ   أَْجر 

؟  ف يَها َعلَْيه   أََكانَ  ْزر    .  (مسلم. )  «أَْجر   لَه   َكانَ  اْلَحاَلل    ف ي  َوَضعََها إ ذَا فََكذَل كَ   و 

 ً ،   التزام   الزواج  : ثالثا  :للواجبات   وأداء   بالحقوق 

ً   أهله    يزوجه    أو   الزواجَ   يطلب    قد  الشباب    بعض     الزواج ،   مسؤليةَ   يعي   أنْ   دون   به،   فرحا

،   هذا  تبعات    وال ،  يتالعب    فتجده  العقد  ً   بل  يقدرَها،  وال  يحترمَها  وال   بزوجته    أحيانا

  بما  وي خبر    يتباهى  األوقات    بعض    في   بل   الخ،...    كساء    أو   طعام    أو   نفقة    دونَ   يتركَها

  حقوق    له  عقًدا   الزواجَ   اإلسالم    جعل   لذا   ومعاشرة ،  مالطفة    من  زوجه    وبين  بينه   كان

  بخيري   لينعما   هديها،  في  والسيرَ   بها،   االلتزامَ   ومسلمة    مسلم    بكل     حري    وواجبات  

 .واَلخرة   الدنيا
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 :الطيبة   والعشرة   الحسنة   المعاملة  *

  على   يصبَرا   وأنْ   بالحسنى،  اَلخر   منهما  كالًّ   يعاملَ   أنْ   الزوجين  على  دين نَا  أوجب

ما وه نَّ : ﴿تعالى  فقال  بعضه  ر  وف    َوعاش  وه نَّ   فَإ نْ   ب اْلَمْعر  ْهت م  ً   تَْكَره وا  أَنْ   فَعَسى  َكر    َشْيئا

شرة    بينهما  واستحالتْ   المحاوالت    كل    استنفدتْ   فإذا  ، ﴾َكث يراً   َخْيراً   ف يه    ّللاَّ    َويَْجعَلَ    الع 

  الطالقَ  سبحانه    الحق    شرع  وهنا  لآلخر،  أحدهما  مفارقةَ   والمنطق    الحكمة    من  أصبحَ 

لعَ   أو  للرجل الًّ   ليكون  للمرأة؛  الخ    الوسائل    جميع  استنفاد    بعد  الحاالت    هذه  لمثل  ح 

، ،   فراق    أو  بمعروف    معاشرة    إما  األزواج    فأيها  الممكنة    الفضلَ   تنسوا  وال  بإحسان 

  اْلَمْرأَةَ   فَإ نَّ   َخْيًرا،  ب الن  َساء    اْستَْوص وا: »َوَسلَّمَ   َعلَْيه    للا    َصلَّى  ّللاَّ    َرس ول    قَالَ   بينكم،

ل قَتْ  نْ   خ  ْلع ،  م  ْلع    ف ي  َشْيء    أَْعَوجَ   َوإ نَّ   ض    لَمْ   تََرْكتَه    َوإ نْ   َكَسْرتَه ،  أَقَْمتَه    فَإ نْ   أَْعاَله ،  الض  

 . (عليه متفق  . )   «َخْيًرا ب الن  َساء    َواْستَْوص وا أَْعَوَج،   يََزلْ 

د    ما  كل     من  األوالد    نجاة    إلى  يقود    البيوت  في   االستقرارَ   إن     ينحرف    وما  كيانه م،  ي هد  

 كذبَ   وال   فيه   صراعَ   ال   بيت    داخلَ   ينشؤون  ألنهم   والصواب ؛  الجادة    عن   ويبعده م  بهم

،  فيها  اتضحتْ   بيت    ،   الخ ...    سبابَ   وال   غشَّ   وال ،  فيه  وأقيمتْ   الحقوق    وأدَّى   الواجبات 

 . رعيته   عن مسؤول   وكلكم  راع   كلكم به،  التزمَ   ما فيه  فرد   كل  

رةً  كانت  ولو حتى الزوجة   على النفقة    وجوب  * وس    :م 

،  زوجته    على  اإلنفاقَ   الزوجَ   الحكيم    الشارع    الزم   والمطعم    المسكن    وتوفيرَ   وعياله 

ي ْنف قْ : ﴿تعالى  قال  الحياة    ومستلزمات    ضروريات    وكل     والملبس   نْ   َسعَة    ذ و  ل   َسعَت ه    م 

رَ  َوَمنْ  ْزق ه   َعلَْيه   ق د  ا فَْلي ْنف قْ   ر  مَّ ً   ّللاَّ    ي َكل  ف    ال  ّللاَّ   آتاه    م    بَْعدَ   ّللاَّ   َسيَْجعَل   آتَاَها َما  إ الَّ  نَْفسا

َدقَة    أَْفَضل  : » قَالَ   َوَسلََّم،  َعلَْيه    للا    َصلَّى  وقال  ، ﴾  ي ْسراً   ع ْسر   َدقَة    َخْير    أَوْ   الصَّ   َعنْ   الصَّ

نًى، َظْهر   نَ  َخْير   اْلع ْليَا  َواْليَد   غ   . (عليه متفق. ) « تَع ول   ب َمنْ   َواْبَدأْ  الس ْفلَى،  اْليَد   م 

ن  تأخذَ   أنْ   النفقة    في   عليها  الزوج    تضييق    حال   في  للمرأة    اإلسالم    أجازَ   وقد   –   ماله    م 

ْند    َدَخلَتْ :  قَالَتْ   َعائ َشةَ   فعَنْ   وأوالدَها  يكفيَها  بما  –  تبذير    أو  إسراف    دون  بالمعروف    ه 

ل    س ْفيَانَ   أَبَا   إ نَّ :  فَقَالَتْ   للا ،  َرس ول    َعلَى   س ْفيَانَ   أَب ي   اْمَرأَة    ع تْبَةَ   ب ْنت   ،   َرج  يح    الَ   َشح 

ين ي نَ   ي ْعط  نْ   أََخْذت    َما  إ الَّ   بَن يَّ   َويَْكف ي  يَْكف ين ي  َما  النَّفَقَة    م  ،  ب غَْير    َمال ه    م  ه  ْلم    َعلَيَّ   فََهلْ   ع 

نْ   ذَل كَ   ف ي  نَاح ؟   م  ي : » فَقَالَ   ج  ذ  نْ   خ  وف   َمال ه    م    متفق . ) «بَن يك    َويَْكف ي   يَْكف يك    َما   ب اْلَمْعر 

 . (عليه
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، حفظ  *   :األخبار   إشاعة   وعدم    األسرار 

  إفشاء    وعدمَ   أسراره   حفظَ  الزوجين  على وجبَ  لذا   وقدسيت ه    حرمت ه    له  الزوجية    بيت  

يد    أَبي  فعن  الشخصية    باألمور    يتعلق    وفيما  والشدة ،  الضيق    حال   خاصةً   أحواله     َسع 

يَّ  ْدر  نْ   إ نَّ : »للا    َرس ول    قَالَ :  قال  اْلخ  ْندَ   النَّاس    أََشر     م  لَةً   للا    ع  ،  يَْومَ   َمْنز  لَ   اْلق يَاَمة  ج    الرَّ

ي  ، إ لَى  ي ْفض  ي  اْمَرأَت ه  ،  َوت ْفض  َها  يَْنش ر    ث مَّ  إ لَْيه  رَّ  . (مسلم. ) «س 

 :سويةً  تنشئةً  وتنشئت هم  األوالد    تربية   في المشاركة  *

  دون   فقط،  المادية    واألمور    والملبس    المأكل    توفير  على  أحيانًا  الزوج    دور    يقتصر  

م،  األوالد    تربية    في   الزوجة    مساعدة   م   وتفقد    ومراقبت ه  م  في   أحوال ه  م،   بيت ه    ومدرست ه 

،  مرحلة    في  خاصةً   أعظمه    وما  أشده    ما  تقصير    وهذا   فكر    تشكيل  ومرحلة    المراهقة 

م  ويأخذ  يوجهه م،   َمن  إلى   الحاجة    أمس     في   يكونون  حيث    األبناء    ووعي    إلى   بأيديه 

ينَ   أَي َها   يا: ﴿ تعالى  قال   المستقيم    الطريق     َوق ود َها   نَاًرا   َوأَْهل يك مْ   أَْنف َسك مْ   ق وا   آَمن وا  الَّذ 

جاَرة    النَّاس   ،   وَعنْ   ، ﴾  َواْلح  َ   إ نَّ : »َوَسلَّمَ   َعلَْيه    ّللاَّ    َصلَّى   النَّب ي     َعن    أَنَس    ك لَّ   َسائ ل    ّللاَّ

ا َراع   لَ  يَْسأَلَ   َحتَّى  َضيََّع،  أَمْ   أََحفَظَ   اْستَْرَعاه   َعمَّ ج   . ( حبان ابن . ) «بَْيت ه   أَْهل   َعنْ  الرَّ

ً   األوالد   بناءَ   الحكيم   الشارع    أمرَ   لقد ً   فكريا ً  ونفسيا م  للقيام    يؤهله م  مما  ومعنويا   بدوره 

هم،  ورفعة    لخدمة    بهم  المنوط   م،   وتقدم    مجتمع  م   أعين    قرةَ   بذلك  فيكونون  أوطانه    َلبائه 

م  َوَسلَّمَ   َعلَْيه    للا    َصلَّى  ّللاَّ    َرس ول    َعنْ   ه َرْيَرةَ،  أَب ي  فعَنْ   واَلخرة  الدينا  في  وأمهاته 

نْ   إ الَّ   َعَمل ه    اْنقََطعَ   آَدمَ   اْبن    َماتَ   إ ذَا: »قَالَ  نْ   ثاََلث    م  يَة    َصَدقَة    م  ْلم    أَوْ   َجار    أَوْ   ب ه    ي ْنتَفَع    ع 

 . (مسلم. )  «لَه   يَْدع و َصال ح   َولَد  

نا  من  لنا   يهبَ   أنْ   وعال   جل    للاَ   نسأل     به   ويدخل   أعيننا،   به  يقر   ما   وذريت نا   أزواج 

  وأن  ووطننا،  ديننا  خدمة   في   يستعملنا  وأن  بالدنا،  يحفظ  وأن  قلوبنا،   على  السرور

 . والعباد  البالد  نفع  فيه لما  أ مورنا والة يوفق 
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