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عباد الل :إن الذرية الصالحة نعمة من نعم الل على عباده ،وهب ٌة يهبها لمن يشاء من خلقه ،تأنس بها
النُّفوس من الوحشة ،وتقوى بهم عند الوحدة ،وتـكون قرة عين لها في الدُّ نيا والخرة ،وهي مطلب
النبياء والصالحين ،فقد طلبها إبراهيم الخليل ڠ فقال( :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ) ،وطلبها زكريا ڠ فقال( :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ).
وطلبها عباد الرحمن فقالوا( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ).
أيها المسلمون :البناء هبة من الل .قال الل ( :۵ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ).
قال الحافظ ابن كثير  $في «تفسيره» :يخبر تعالى أنه خالق السموات والرض ومالكهما
والمتص ِّرف فيهما ،وأنه ما شاء كان ،وما لم يشأ لم يكن ،وأنه يعطي من يشاء ،ويمنع من يشاء ،وَل
مانع لما أعطى ،وَل معطي لما منع ،وأنه يخلق ما يشاء.
﴿ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾ أي :يرزقه البنات فقط .قال البغو ُّي :ومنهم ل ٌ
وط ڠ.
﴿ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾ أي :يرزقه البنين فقط .قال البغو ُّي :كإبراهيم الخليل ڠ لم يولد له أنثى.
﴿ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾ أي :ويعطي من يشاء من الناس الزوجين الذكر والنثى ،أي :من هذا وهذا.
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قال البغو ُّي :كمحمد ،عليه الصَلة والسَلم.
﴿ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾ أيَ :ل يولد له .قال البغو ُّي :كيحيى وعيسى ڽ .فجعل الناس أربعة
ورا وإنا ًثا،
أقسام ،منهم من يعطيه البنات ،ومنهم من يعطيه البنين ،ومنهم من يعطيه من النوعين ذك ً
يما َل نسل له وَل يولد له.
ومنهم من يمنعه هذا وهذا ،فيجعله عق ً
﴿ﯴ ﯵ﴾ أي :بمن يستح ُّق كل قسم من هذه القسام﴿ ،ﯶ﴾ أي :على من يشاء ،من تفاوت الناس في ذلك.

وهذا المقام شبي ٌه بقوله تعالى عن عيسى﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ﴾ أي :دَلل ًة لهم على قدرته تعالى
وتقدس ،حيث خلق الخلق على أربعة أقسام ،فآدم عليه السَلم مخل ٌ
وق من ترابَ ،ل من ذكر وَل
أنثى ،وحواء مخلوق ٌة من ذكر بَل أنثى ،وسائر الخلق سوى عيسى ڠ من ذكر وأنثى ،وعيسى
ڠ من أنثى بَل ذكر ،فتمت الدَللة بخلق عيسى ابن مريم؛ ولهذا قال﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ﴾،
فهذا المقام في الباء ،والمقام الول في البناء ،وك ٌّل منهما أربعة أقسام ،فسبحان العليم القدير.
عباد الل :الولد الصالح قرة عي ٍن لوالديه .أخرج مسل ٌم عن أبي هريرة ﭬ ،أن النبي ﷺ قال« :إذا
مات اْلنسان انقطع عنه عمله إَل من ثَلث :إَل من صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد صالح
يدعو له».
وقد نهى رسول الل ﷺ عن التبتل ،أخرج الشيخان عن أنس بن مالك ﭬ قال :جاء ثَلثة رهط إلى
بيوت أزواج النب ِّي ﷺ ،يسألون عن عبادة النب ِّي ﷺ ،فلما أخبروا كأنهم تقا ُّلوها ،فقالوا :وأين نحن
من النب ِّي ﷺ؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ،قال أحدهم :أما أنا فإنِّي أص ِّلي الليل أبدً ا ،وقال
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آخر :أنا أصوم الدهر وَل أفطر ،وقال آخر :أنا أعتزل النِّساء فَل أتزوج أبدً ا ،فجاء رسول الل ﷺ إليهم ،فقال:
«أنتم الذين قلتم كذا وكذا ،أما والل إنِّي لخشاكم لله وأتقاكم له ،لكنِّي أصوم وأفطر ،وأص ِّلي وأرقد ،وأتزوج

النساء ،فمن رغب عن سنتي فليس مني» .وأخرج الشيخان ،عن سعد بن أبي وقاص ﭬ قال« :رد
رسول الل ﷺ على عثمان بن مظعون التبتُّل ،ولو أذن له َلختصينا».
عباد الل :لقد وردت أحاديث صحيحة عن النبي ﷺ ،بعضها يفيد جواز العزل ،وبعضها يفيد المنع.
فمما يدل على جواز العزل ،ما أخرجه البخار ُّي وال ِّترمذ ُّي وابن ماجه ،عن جابر ﭬ قال« :كنا نعزل
على عهد النب ِّي ﷺ والقرآن ينزل».
وأخرج مسل ٌم عن جابر ﭬ ،أن رج ًَل أتى رسول الل ﷺ ،فقال :إن لي جاريةً ،هي خادمنا وسانيتنا
[أي :التي تسقي لنا] ،وأنا أطوف عليها ،وأنا أكره أن تحمل ،فقال« :اعزل عنها إن شئت ،فإنه سيأتيها
ما قدِّ ر لها» ،فلبث الرجل ،ثم أتاه ،فقال :إن الجارية قد حبلت ،فقال« :قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدِّ ر لها».

وأما ما يدل على المنع ،فمنه ما أخرجه الشيخان ،عن أبي سعيد الخدر ِّي ﭬ قال :أصبنا سبايا،
فكنا نعزل ،ثم سألنا رسول الل ﷺ عن ذلك ،فقال لنا« :وإنكم لتفعلون؟ وإنكم لتفعلون؟ وإنكم
لتفعلون؟ ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة ،إَل هي كائنةٌ».
وما أخرجه مسل ٌم وال ِّترمذ ُّي عنه ﭬ قال :ذكر العزل عند النب ِّي ﷺ ،فقال« :وما ذاكم؟» قالوا:
الرجل تكون له المرأة ترضع ،فيصيب منها ،ويكره أن تحمل منه ،والرجل تكون له المة فيصيب
منها ،ويكره أن تحمل منه ،قال« :فَل عليكم أن َل تفعلوا ذاكم ،فإنما هو القدر».
قال اْلمام ال ِّترمذ ُّي  $في «سننه» :وقد كره العزل قو ٌم من أهل العلم من أصحاب النب ِّي ﷺ وغيرهم.
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وقد جمع الحافظ أبو زكريا النووي  $بين هذه الحاديث ،فقال في «المنهاج» :يجمع بينها بأن ما
ول على كراهة التنزيه ،وما ورد في اْلذن في ذلك محم ٌ
ورد في النهي محم ٌ
ول على أنه ليس بحرام.
أيها المسلمون :إن اْلسَلم َل يحارب الشهوات والغرائز ،ولكنه يه ِّذبها في أطر شرعية ،فقد حرم
الزنى ،وأباح الزواج ،وحث عليه ،أخرج الشيخان وغيرهما ،واللفظ لمسلم ،عن عبد الل بن
اْلسَلم ِّ
مسعود ﭬ قال :قال لنا رسول الل ﷺ« :يا معشر الشباب ،من استطاع منكم الباءة فليتزوج ،فإنه
أغ ُّض للبصر ،وأحصن للفرج ،ومن لم يستطع فعليه بالصوم ،فإنه له وجا ٌء».
لقد عالج النبي ﷺ بحكم ٍة عظيم ٍة ذاك الشاب الذي جاءه يستأذنه في الزنى ،أخرج أحمد في
«مسنده» ،وصححه العَلمة اللبان ُّي  $في «الصحيحة» ،عن أبي أمامة ﭬ قال :إن فتًى شا ًّبا أتى
الزنى ،فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا :مه! مه! فقال« :ادنه،
النبي ﷺ ،فقال :يا رسول الل ،ائذن لي ب ِّ
فدنا منه قري ًبا» .قال :فجلس ،قال« :أتح ُّبه ل ِّمك؟» قالَ :ل والل ،جعلني الل فداءك .قال« :وَل الناس
يح ُّبونه لمهاتهم» .قال« :أفتح ُّبه َلبنتك؟» قالَ :ل والل يا رسول الل ،جعلني الل فداءك .قال« :وَل
الناس يح ُّبونه لبناتهم» .قال« :أفتح ُّبه لختك؟» قالَ :ل والل ،جعلني الل فداءك .قال« :وَل الناس
يح ُّبونه لخواتهم» .قال« :أفتح ُّبه لعمتك؟» قالَ :ل والل ،جعلني الل فداءك .قال« :وَل الناس يح ُّبونه
لعماتهم» .قال« :أفتح ُّبه لخالتك؟» قالَ :ل والل ،جعلني الل فداءك .قال« :وَل الناس يح ُّبونه
لخاَلتهم» .قال :فوضع يده عليه وقال« :اللهم اغفر ذنبه ،وط ِّهر قلبه ،وح ِّصن فرجه» .فلم يكن بعد
ذلك الفتى يلتفت إلى شيء.

