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 إذا أُغلَق باب الزواج!

 

كثير من الشبببباب يرغب بالزواجك لكال  ج يله ل  الببببي حك وج يقا بري اح ق  ازقق ييزي  وي ببببلراك بص كلما أب بببر ق  

له ما يؤلج عالها الطلب وييزز اليالة ويزيه اليرقة علا ي .ية والقلفاز والكمبيوقر والميموص..الشببببارل واليمص واللام

  .أمالية ج يله واليلة لقي ي ها..

الأص: ج قكاه قميص اليو هذا اليه البيص كيفيث مي  يقا ي  ة للزواجالماهي الباءة أملك ج أال  اليلم مع الفال  شهوات لكبح ال

 ؟ياليا

 

ء   ُكصل  َوِمن  }خلق هللا قيالا هذا الكون علا طبيية الزولية ل ه  اَلا شببَ   نِ  َخلَ   َلي  ُرونَ  لََيلَُّكم   َزو  ثم قهر ك [94 :الذاريات{ ]َقَذكَّ

َواج طبيية َكر ؛إلا بيضببها ققلاذب أن الخلق هذا كص ق  ازَز  طبيية بيكم ال اح يقم يقلاذبان الوايه الالول ق  وازالثا قالذَّ

صي الرلصقرى ق والين البشببر لزء من هذا المالمومةك والالزص قيت أيكامها والالهرج ضببمن قوااليالهاك كفطرةوال  للمرأةك َمي 

صق والمرأة بِ ِ  إلا الببيص ج الببياال ك هللا يكمة اققضبق الذي  كيامل ال  االونذلك ال وققك للرلص مي   َيِله لم وَمنك إالكارا أو قلالُّ

 . مرض عضوي أو الفال لك زن هذا مؤشر ازطباء مرالية قيلي  الفال  ق  ذلك

الليكو شرعيَّةك أقالية ق   ئلراإو والقيكم ب ك ب يهذق  ق ذلك وقللا كالمقباهص الميص بهذا اإلال م اعقالا وقه الالك  ق  ق  م

وقالبببقمر اليياةك وج يال رض الالالبببصك ويلقالب البشبببر  باآلخرك الزولين من كص   ليقيفف ؛ي بببراح  بالزواج لتقمثَّ  الميفة

 رياح والقماعياح وهيالياح...وذراريهم ازضرار المقرقبة علا الفوضا اللالالية بهالياح والفالياح وأالَ 

 

ال من كص   ق  هللا أوهلقمع ما  ر غير أال  اآلخرك ق  الرغبةمن  يناللال  هاائزغر الالفس ق  يثير ما كص من اجققراب من يذَّ

الموح ب  شهوقها ييرك أو الياج المقين الذي  بهءاح من ازمر بغضل  كخارج اإلطار الم الب رك وقيريم اللمسك وضرب ال

 كوالرلاص الالالبباء بين المباعهة قرشببه إلاو الق  ال ببو ال خ ص منما هي ببون المرأة والرلص وييفمهما ويكبح لماي

الهخوص علا الالالاءك والللوس و الالالاءك ققالة من الرلص وقيذر الب رك وغض واليلابك كق  بيقها ال رارقأمر المرأة بو

 . وكبح لماح الالفس الب ر غضل ك وقأمرا بق  ملالالهنَّ 

رب ك ومضببا ق  البببيص الاللاة مبقيهاح عن  وشببرلِ وإراهق    بي لِ  وشببهوق  ا  ومشبباعرَ والالببييه من وعا ذلكك ويرس قلبَ 

م قيما لقفكيرا  .بها  بلهل يكمقها قزوص ج يكيمة ك أقهار   وقق بص ريهكيُ  كما قالير ج الهاليا أن موعلِ  هللاك يرَّ

 

قمالا مببا كببص مببا  يبببهركببب  المرء ي
 

 الالبببفن قشبببقه  ج بما الرياح قلري 
 

 

 أوص  بوصب الفقاة ال ببحققُ  الشببهوةك ق ببريفقالمية هذا الميص ول يهالوي الطبيي  الالبببيص مبكرة هو الببن ق  هذا وإن الزواج

والبيث عن الزولة المالاالبةك واليله من  الزواجك مؤن لمع إلا بالمباهرة الشاب حوُيال َ  أهلهاك باب ي رل مالاالب خاطب

ر هللا ل  أالببباب ك قأعاال  هللا  ببَهق قمن كعلا ذلك هللا عوالاح   ماالياح وإي والفالببياح  وميالوياح  ماهياح   ببَهق ك ومن طلب الي ص يالببَّ

  ..وأخ قياح 

 

اللم هللا رالوص قاص  الناكحو األداء، يريد والمكاَتب هللا، سبيل في المجاهد: عونهم هللا على حق   ثالثة»:  لا هللا علي  و

  .]القرمذي والالالائ [ «العفاف يريد الذي

َتِعفف وَمن  »وقاص  لا هللا علي  واللم:  نِ  وَمن هللا، ُيِعفُّه َيس  نهِ  يسَتغ   .ق علي []مقف «هللا ُيَصبِّره يتصبَّر ومن هللا، ُيغ 
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شاب أبواب اإلعفاف بما أيص هللا قيالا من الزواجكرقِلَ أُ  ولئن ال ك ولب علي   ت ق  ول  ال وخش  اليالت والفقالة علا الف

طمئن قي  علا هيال  وعفق  ر ازمانك الذي يهةك والالببي  ق  إي ببان الفالبب  إلب غها بَ بذص المالببقطال من ازالببباب المالبباعِ 

البيص الزواجك  ال ك وأبيح ل  ق  هذا اليالة طلب ال رض ق   الهاه قيالا هللا قكفص وقهو ية الف وقه ي ص  كبميوالق  ق  ال

ن قرل  ويلاللب الفال  الفقالة  .الياص ب  إذا اشقه قوقاال  إلا ولوب ال رض علي  ليي ل

 

ت ق  وله   ال  أالير شهوق ك اُلهَّ شاب الف أبواب الزواجك واالهثرت من يول  أالباب ك وزيالت ل  الفال  المي يةك قإن وله ال

ر ل  الواقع الخوض قيهاك قليقأكه الَّ  اليالم الذي اهذ ق  الوييه الماللم الشاب قليس مقفرهاح ب  ويهاك ليس علي  هو ما بأن وي

 طريق هصوقالبب أثرك أيما لبشببريةا الالفس ق  والق  ققرك والمغرياتك الفقن وألوان الالالبباءك أ ببالاف يوم كص ُقغَرض علي 

ك ق  يكن من الكثير الهالكك وليير  أن يكون من ال ليص الالال ك وليالببلك البببيص الالبب مةك قالببهيص أيما والفقالة الفايشببة

 :مالها قليير  عليها إن أراه اللاةك مخقلفةك ووالائص أالباباح  اليرام عن وع مقها الالفس لملاههةولييلم أن 

 

 : لجنسيةا المثيرات عن االبتعاد (1

الاس ه  الوقايةق  شهوة اناإلالال قف  الي جك ُيفلح لن وهوالها كإن أرهالا الالأي بالالفس عن الب يا من الميرمات والشبهات أ

 من ليس ولكن قيهاك يقيهى ج وأن مكاالهاك ق  الشببهوة هذا ي ببرف مأموربأن وهو وقيالاك البببياال  الخالق قي  أوهعها

ال  ي وم أن المي وص شهوة اهذ بقهييج بالف شقا ال الائص ب الميية الو  لماح أكبح نأ أالقطع لم: ي وص ثم وغيرهاك والب رية ال

 .البياال  هللا يرم  قيما وي ع الفال 

 

 توالماللال  ازق م مقابيةمن  يذرلوا بالالالاءك اخق ط قي  موقف   أو مللس   كص عنلذلك أوص خطوات الي ج هو اجبقياه 

وله ق يمصال أو ةهراالببال ق  ان اجخق طك قإن الشببهوةك قثير الق  ازماكن رقياهوا الهابطة والبرامج الالببيئةك وال ببيف

شغاص ضرورة لذلك ال  ولب إ  أىر قإن وأياهيثهنك الفقيات يركات مقابية عن كراس أو عمص من  يهي بين بما المرء الف

 العوا رزق من خير الي ص ق  ولرغيف قي ك هو الذي المكان قرك  علي لبو ازمر يقمصي لممن الفالك ضيفاح عن ذلك و

 .باهلل واليياذ الالار إلا ب ايب  يوهي

 

 الحذر من هوى النفس، ومراوغتها وفلسفاتها، ومحاولة فهمها ومعرفة أساليبها: (2

ة البشببرية  الالفسق ك قيه   كص عن القفلُّت إلا وققطلع كاجلقزام قأباعامَّ  الخطرك يقفاه علا  ببايبها قالبباعه ولن وضببابط 

شغالها س طويص و بر مهيهبالفَ  من مياملقهاوعلي : ج به  شهيهك وإ شَغص  ايبها بالخير ووع   شرك يقا ج ق  يملهاو بال

اَها َوَما َواَلف س  } كوشهواقها لرغباقها هون اجلقفات كقي  الاللاة مما قكرا ما علا َواَها قُُلوَرَها َقأَل َهَمَها * اَلوَّ لَحَ  َقه   * َوَق    َمن   أَق 

اَها اَها َمن   َخابَ  ه  َوقَ  * َزكَّ   [.01 - 7: الشمس{ ] َهالَّ

 

 اةاليي هذا ق  اإلالالببان ك ققرهيعلا المرء مع الفالبب  ل قلقمع الق  ل وييَ  وأالبباليب  الشببيطان خطوات ذا مع اليذر منه

من خ ص هذا الضببغوطات: لالالفس ازمارة بالالببوءك والشببيطانك والمغرياتك واليالة  واجمقيان الب ء قيت موضببول

 يقا ك-رق بب أو طاص - اليياة مع يمقزج  بببر من به ق  غيرهمك من المق ين قيالا هللاُ  لييلمكص ذلك  كالية الطبييية(البه

 .قيالا هللا رضا إلا خ ل  من ال ص

 

 : النفل صوم (3

 معشررر يا»: ق اص ال ببيام إلا الزواج عنمالهم  لزعَ  من أرشببهو الزواجك إلا الشببباب والببلم علي  هللا  ببلا الالب  أرشببه

شباب، ستطاع من ال ج، الباءة منكم ا صر أغضُّ  فإنه فليتزوَّ ج، وأحصنُ  للب ستطع لم ومن للَفر  وم، فعليه ي صَّ  له إنهف بال

 .[ك وغالباح ج قمهر الفائهة من ال يام إج بمقابيق  والمهاومة علي  زمالاح علي  مقفق] «وجاء



 www.ahmadrabah.com  إذا أُغلَق باب الزواج!

 

- 3 - 

 

 : بتطوير الذات االشتغال (4

واجلقياق   راءةالو رياضببةالواإلضبباق   يمصكال كس وشببيذ الهمة وقالويع المهاراتوبالاء الالف واليمص بالله ومأل الوقت

 ما الالفس ق  قيب لم كل  قيالا هللا أباح قيما  طاقاق هاالببقالف إن المرء نإ إذ؛ بالهورات القهريبية والقيليمية غير المخقلطة...

مة والشهوات اللذات طلب إلا يهقيها  لاإ أخذق  ق  ذلك اليالان لها وأطلقوالخواطر  قكارلأل الفال  المرء قرك إنك والميرَّ

 اليااله بخيري وقاز اللا والَلتك قيالا هللا شرل هاألزم إنأما  مي يةكأوخم م ير وأكبر  إلا  الاققو ع بااك قيمه ج ما

  .واآلخرة

 

 : على هللا اإلقبال (5

  قيمو  وهيال اومشببباعر   واليفام علا عفق بالفالببب الاللاة علا من أراه وعزم وع ه الاليةو علي ك أقبص هللا علا أقبص منق

اليكون  وقربيق الهص عون هللا من  ل ق الير  علي ي َق ِ  ِ َراِط  َهَذا َوأَنَّ : }قاص يين  ل هللا أراها الذي الهرب علا ال ال   يماح ُم

بُِيواُ  بُِيوا َوَج  َقاقَّ ُبصَ  َققَّ قَ  الالُّ اُكم   َذلُِكم   اَلبِيلِ ِ  َعن   بُِكم   َقَقَفرَّ  [.051:ازاليام{ ]َققَّ ُونَ  لََيلَُّكم   بِ ِ  َو َّ

 وع اليق ك ق بالببرير عالم علي  لعمطَّ  قيالا هللا بأن يوقنو كق  الفالبب  وقيالا قبارك هللا خوف الم بص علا هللا يالببقشببيرو

 ماللإو الفالبب ك لماح كبحو قيهعوا ذلك جلقالاب الميا بب  واجالببقكثار من الطاعاتك ويفيصك ي قرف ما علا ل  مياالببب

 .وغريزق  شهوق 

 

 : الصالح عملال من اإلكثار (6

ك إلا قيقاج قالروح  ك إلا ييقاج وال لب  ببفاء    روي علا شبباب   ضببن  ي ق .. وكالبباء   طيام   إلا اللالببه ييقاج كما غذاء 

شقغصلو ك بخال  ال لة بلميص  وع ل القغفار ي الخط  المأثورة وازذكار باج ضا موجا والقالاب  ا هذ أن وليقأكه كطمياح بر

القيق ج ال لب    حُ و  الياحك يلرُّ  ال الح اليمص نز  بما أيب من عمص؛ا هللاق رب إليهها ل ك وليُ قل رب ك غير ميبق  ي

 الةاليال قإنك أخوات عالها لها أن قاعلم اليالالة ييمص الرلص رأيت إذا»ك وكما قاص عروة ابن الزبير: الباطنَ  الماهر ُي لِح

 .[]م الف ابن أب  شبية «أخقها علا قهص الاليئة قإنك أخوات عالها لها أن قاعلم الاليئة مصيي رأيق  وإذاك أخقها علا قهص

 .والمؤمالات للمؤمالين وأب ا خير   هللا عاله ماق للشهواتك الفسال عهم بذصو الشبهاتك باوالقال هذا مع اليذر من الذالوب

 

  :باهلل االستعانة (7

اليهاءك مع  يكقب وأن ك يالوه  عفق ا  ايب اليالةعل ييفم أن باب  علا ةعاضرلوا  كبهاع أمر ييلزا ج البياال  قهو ال

ا وأن  قلب ق  ويزيال  اإليمان  إلي ييبب أنالأل  ليك ققهير ش ء كص علا وهو ك يال من ش ء علي  يخفا وج  الكفر  إلي يكرل

الوق اَلا: }هعاء منك وليكثر الراشهين من  يليل وأن والي يانك والف اَلا َج  َربَّ َطأ اَلا أَو   اَلاِلياَلا ن  إِ  ُقَؤاِخذ  اَلا أَخ  مِ  َوَج  َربَّ اَلا ص  َقي   َعلَي 

ر لاَِلا ِمن   الَِّذينَ  َعلَا َيَمل َق ُ  َكَما اح إِ   اَلا َقب  ل اَلا َوَج  َربَّ فُ  بِ ِ  لاََلا َطاَقةَ  َج  َما ُقَيمل ا َواع  فِر   َعالَّ اَلا لاََلا َواغ  َيم  تَ  َوار  َجاَلا أاَل  اَلاَقاال   َمو   ُ ر 

مِ  َعلَا  .[682: الب رة{ ]ال َكاقِِرينَ  ال َ و 

 

 : الصالحة الرفقة (8

 كلالفسكفيص بإزهاق ا  يبقهم إلي  قو ص وما كمن الب يا ق  هذا الشأن واضح وضوح الشمس الفاالهين رق ة إلي  ق وه ما

 .[أيمه] «يخالل من أحدكم فلينظر خليله دين على المرء» :ي وص واللم علي  هللا  لا والالب 

اللم وعلا فلار ج ق الع ازخيارك وج قزيه الالار إج ازواركو يبة ال اَل  يلاههَ  أن الم  فارقي وأن اليرامك قلالب علا الف

 .علي  قشلي  أو اليرام ق  قوقي  الق  البيئة
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 : أسبوعي علم مجلس التزام (9

را مواطن اله ك والبص الاللاةك قيخقار لالفال   البيل ك ويب ل ياة وبيه ما ييفمها ق  اليقاليلم ي ن ل ايب ك والور يههي  

 الممات.

 

  :الطبية بالتعاليم األخذ (11

 :ذلك ومن

الانُ  ولهَ  إذا بأس ق : مناآل الدواء ناولت - ال  من اإلال ك شهوةح  الف ش  عارمةح القخهمَ  أن اليرام ق  الوقولَ  وخ  هواءح  ي

 كوأضببرار   مضبباعفات   الهواء لهذا كان إذا وأما اإلاللابك علا وقهرق  ببهال  يضببرُّ  ج الهواءُ  هذا كان إذا يله ما يخفلف

اليرة ازضرار هذا هص :قُيالَمر اللمُ  الطبيب هو ازمر هذا ق  يف ص والذي كبيرة؟ أم ي ضررُ  كان قإذا الث ةك الم  اليراح ي ال

 .قالاولُ  يلوز ق  كبيراح  ضررا كان إذا وأما الفايشةك قلالُّبِ  م ابص ق  قُيغَقفر

 .ال يف موالم ق  البارهة اليمامات من اإلكثار -

 .والقوابص البهار علا الميقوية ازطيمة قلالب -

 والشاي. كال هوة الي بية المالبهاتو والبيضك اليمراء الليوم من أمكن ما اإلق ص -

 ذاهقي   فرغموضببياح ي بيهها لهي لمو عميمةك بطاقة الالببه شببين نمق بيالايةك واخقيارا عموماحك الطيام من الق ليص -

ت شهوق ك وقطلَّ  الطاقةك  يت الفال  إلا مالالك الرذيلة.اشقهَّ

 الق ب ح م ازيمن  ش ل  علاالماللم  يالام أن الةالالُّ  بص البطنك أو المهر علا الالوم الخلوه إلا الفراش باكراحك والقالاب عهم -

 .ال بلة بوله 

 

 : ختاما  

 ملاص وج بازمالياتك اإليه الالاس ي بص ق  ازبياهك شباه ة مالازلها وأن المالبالكك وعر اللالة طريق أن ال ارئ أخ  اعلم

 ..بالرغائب قيها يقفاوقوا زن

  ال يامة!! يوم عارية لائية الهاليا قا الاعمة طاعمة الفس ُربَّ  يا أج

  ال يامة!! يوم الاعمة طاعمة الهاليا ق  عارية لائية الفس ُرب يا أج

  ُمهين! لها وهو لالفال  مكرم   يا ُرب أج

  مكرم! لها وهو لالفال  مهين ُرب يا أج

م مقخوض ُرب يا أج   خ ق! من هللا عاله ل  ما علي  هللا أقاء قيما ومقاليل

  بالهوة! الهص اآلخرة عمص وإن بربوةك يزن اللالة عمص وإن أج

ا أورثت قه الاعة شهوة رب أج  طوي ح!! يزالح

 

 .والياقية الثبات لشبابالا قيالا هللا الالأص
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