بسم اهلل الرمحن الرحيم
نحو زواج راشد
( )٤كيف تبدأ حياتك الجديدة
الشيخ /خالد بن عثمان السبت
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،أما بعد:
فهذا النكاح وىذا الزواج ىو نعمة من اهلل -تبارك وتعاىل ،إن الكثَتين تتطلع نفوسهم وهتفوا ذلذا ادلطلب الذي فُطرت
النفوس عليو؛ ولكنهم قد ال يتمكنون من ذلك ،ال يستطيعون ألمور حتول بينهم وبينو من قلة ذات يد أو حنو ذلك،
فإذا يسر اهلل -تبارك وتعاىل -لعبده نعمة وساقها إليو فإن الواجب أن يزداد شكراً هلل -جل جاللو -على ىذه النعمة،
أن يقابل ىذه النعمة بالشكر؛ ألن الشكر مؤذن بالزيادة ،واهلل -تبارك وتعاىل -يقولَ { :وإِ ْذ تَأَذَّ َن َربُّ ُك ْم لَئِ ْن َش َك ْرتُ ْم

ََلَ ِزي َدنَّ ُك ْم} [إبراىيم ، ]7 :وىذا حكم معلق على وصف ،مبعٌت أن ىذه الزيادة ادلوعود هبا تزداد كلما ازداد شكر العبد

لربو  -جل جاللو ،وذلك الشكر يكون بلسانو وقلبو وجوارحو واستعمال النعمة اليت أسداىا اهلل لو يف زلابو ومراضيو ،فما
يفعلو الكثَتون إزاء ىذا اإلفضال واإلنعام من مقابلتها مبعصية اهلل -عز وجل -فتتحول حفالت الزواج إىل لون جتتمع فيو
أنواع ادلنكرات ،فهذا أمر ينايف الشكر.
أ يها األحبة! كيف يريد اإلنسان كيف تريد ادلرأة ،كيف يريد ىؤالء ومن ورائهم أن يوفقوا يف ىذا النكاح؟! وأن يرزقهم
اهلل -عز وجل -قرة عُت وذرية طيبة وىم يبتدؤون ذلك بادلعصية؟!
إن اإلنسان حباجة إىل مزيد من اإلكباب واإلقبال على ربو وخالقو وأن يلهج بالضراعة إىل اهلل -جل جاللو -من أجل
أن يسدده ويوفقو وأن يهدي قلبو ،ويصلح عملو ،وأن يرزقو عاقبة حسنة ،وذرية طيبة ،فكيف يرجوا ىذا وىو يبتدأ حياتو
بادلعصية؟! ،وىكذا ما قد يفعلو كثَتون من التباىي هبذه ادلناسبات؛ ليعرف أو يذكر أو يتحدث الناس عن ىذه ادلناسبة
العظيمة الفخمة اليت طارت الركبان وسارت متحدثة عن ما شاىدتو من ادلبالغات فيها ،ىذا غَت صحيح.
وليس معٌت ذلك أن يكون اإلنسان يف الطرف اآلخر دتاماً كما يفعلو بعضهم ويفتخر أحياناً حينما يقول :بأنو قد زوج

ولده أو بنتو ومل حيضر إال الزوج فقط ،وضع لو وليمة فجاء الزوج لوحده ،ىذا ليس بإعالن للنكاح ،وبعضهم لرمبا يقول:
خذ امرأتك واذىب وال يُلم ويفتخر هبذا ،فهذا خالف مقصود الشارع من إعالن النكاح ،االعتدال يف األمور مطلوب،
ال إفراط وال تفريط ،االعتدال يف األمور ىو الواجب ىو ادلطلوب.
وقل مثل ذلك أيضاً مما قد يستدعيو حديثنا عن االعتدال وىو االعتدال أيضاً يف ادلهور كذلك ،فهذه ادلهور يف غالب
األحوال يُبالغ الناس فيها ،فهذا اإلنسان الشاب لرمبا ال زال يف بداية الطريق وىو الغالب أصالً فيُطالب ويُرىق بتكاليف
ومهور حيتاج إىل سنُت متطاولة قد حيصلها وقد ال حيصلها فيُضطر إىل الديون ،وتبقى ىذه الديون تالحقو وتربكو وتعرقل
سَته يف احلياة وانطالقتو فيها ،وىذا أمر ال حيسن وال جيمل وال يليق ،فادلسألة ليست من قبيل البيع ،وىذه ادلولية أو
البنت ال تقدر بثمن إن كانت ادلسألة حتسب بالرياالت ،ىي ال تقدر مبلئ األرض ذىباً؛ ولكن القضية تتعلق بتوفيق اهلل
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تبارك وتعاىل -مث حسن االختيار ،فًتزق بزوج تقر بو عينها ،وتطمئن وترزق منو ذرية طيبة ،فإن حصل ىذا فهوادلقصود وهلل احلمد ،وأما إذا ابتليت بغَت ذلك فلو أعطاىا أموال األرض ما الفائدة أن تبقى شقية معو؟ ما الفائدة!.
وأيضاً يف الوقت نفسو نقول :إن أولئك الذين يبالغون يف الطرف اآلخر فنحن نسمع عن من زوج ابنتو بريال واحد،
ونسمع عن من زوج ابنتو أو موليتو بثمانية رياالت ،وىناك من زوجها بعشرة رياالت ،وىذه مبالغات يف نظري أهنا غَت
صحيحة ،أعتقد أن ىذا غلط ،فادلرأة ذلا حق أوالً يف ادلهر ،فال تُغمط هبذه الطريقة.
األمر اآلخر أن ىذا يورث إشكاالت وقد يكون لو عواقب غَت زلمودة؛ وذلك إذا كان الزوج تبُت بعد ذلك أنو ال خياف
اهلل وال يرقبو ،فمن الذي حصل لبعض تلك األحوال :صار يعَتىا ويعزوا ذلك أهنم زوجوىا بريال أو بعشرة أو حنو ذلك
إىل أن أىلها زاىدون فيها ،وأهنم فعلوا ذلك للتخفف والتخلص منها ،وىم إمنا أرادوا اإلحسان إليو ،ولرمبا عَتىا هبذا،
وناداىا بذلك ،أم لاير ،أم عشرة ،ويوجد من ىذا أمور وحوادث مؤدلة ومؤسفة فاالعتدال ىو ادلطلوب ،فما تطيب بو
نفسو من غَت مبالغة فال بأس ،وإن شاءت ىي أن ترد إليو من ادلهر ما شاءت فعلت من نفسها بعد ذلك إعانة لو.
وىكذا ما يطلب من االعتدال يف احلياة وادلعاشرة والتعامل ،إن الذين خيرجون عن حد االعتدال إمنا ذلك يف ظٍت يرجع
إىل خلل يف عقوذلم وأمزجتهم ،فهذا الذي جتده لرمبا يبالغ يف ادلدح واإلطراء يتطرف فيو ال تأمن أن يأيت اليوم الثاين إذا
غضب ويبالغ يف الذم واالنتقاص ،فيعتدل اإلنسان يف تعاملو ،وال داعي أن يتكلف ما ليس لو ،ال يتكلف شخصية غَت
شخصيتو ،وحيسن يف القول والعمل ،وينبغي عليو أن يزن أقوالو وأفعالو مبيزان الشرع ،وأن ال يبالغ يف اإلسراف يف ادلشاعر
مث بعد ذلك يقسط عليها ما خيالف ذلك من مرذول الكالم ،وإمنا يعتدل يف أمور كلها ،ويف ىذا خيطأ بعض الناس،
وجتد من يسرف يف ذلك مشاعره الفياضة احلسنة مث بعد ذلك حيصل من جراء ذلك سلبيات ،ال داعي لذكر التفاصيل.
ومنهم من يتصنع شخصية فظة غليظة من أجل بزعمو أن يثبت وجوده وشخصيتو ،وىذا غلط وستكشف األيام حقيقة
ىذا اإلنسان ،وىذا كادلعلم الذي يأيت أيضاً إىل طالبو يف أول يوم إىل ادلدرسة وىو ُمكفهر يتكلم بغلظة وعنف وشدة

من أجل أن خييف ىؤالء التالميذ ،مث بعد ذلك يتبُت ذلم حالو وما تنطوي عليو شخصيتو ،فالناس يدركون ويفهمون.
ِِ
ين} [البقرة ،]195 :اإلحسان
َح ِسنُوا إِ َّن اللَّهَ يُ ِح ُّ
وذلذا أقول :ينبغي لإلنسان أن جيعل اإلحسان شعاره { َوأ ْ
ب ال ُْم ْحسن َ
بالقول ،اإلحسان بالفعل اإلحسان بادلال ،وأن يضع كل طرف الطرف اآلخر يف مكانو ،إذا أراد أن خياطبو أو يتعامل
معو ،ضع نفسك مكان ىذا اإلنسان لو كنت مكانو ماذا تريد أن يوجو لك من األقوال و ِ
الفعال ((ال يؤمن أحدكم حىت

حيب ألخيو ما حيب لنفسو))( ،)1وأن يعرف كل إنسان ما لو وما عليو.
مث أيضاً ينبغي لإلنسان حىت يدرك ىذه ادلراتب ويسَت على ىذه اجلادة أن يتوقى كلما يشوش فكره ويفسد عليو رأيو،
فإذا مل يكن اإلنسان قد رزق بعلم صحيح وعقل رجيح فإنو ديكن أن يرجع إىل أىل الفضل والعلم والعقل ممن صح
مزاجهم ،وكملت عقوذلم مع علم ،فإن ذلك حينما جيتمع لإلنسان يكون كنور العُت مع ضوء الشمس ،فيبصر األشياء
واضحة على حقيقتها ،واإلنسان قد يفقد العلم الصحيح ،وقد ال يكون لو ذلك العقل الراجح فعندئذ يصدر منو ما ال
 - 1أخرجو البخاري ،كتاب اإلديان ،باب :من اإلديان أن حيب ألخيو ما حيب لنفسو ،برقم ( ،)13ومسلم ،كتاب اإلديان ،باب :الدليل على أن من خصال
اإلديان أن حيب ألخيو ادلسلم ما حيب لنفسو من اخلَت ،برقم (.)45
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يليق ،فإذا تسلط عليو من يلقنو ادلفاىيم اخلاطئة قد يكون ىذا الذي يلقنو من قرابتو ،وقد يكون من زمالءه ،وقد
يستشَت ويرجع لكن ألناس ال يستحقون ىذه ادلرتبة أن يُرجع إليهم ويُستشاروا فيعطيو بعض التعليمات انتبو ،عامل ادلرأة
بصرامة ،افعل كذا ،ال تفعل كذا ،فيحصل بسبب ىذا مشكالت ،وىذا اإلنسان اذلُت اللُت اللطيف الوديع حتول إىل
شيء آخر ،السبب ىذه التوجيهات من زمالء وأصدقاء مل حيصل ذلم من احلياة خربة كافية تؤىلهم دلثل ىذه ادلرتبة أن
يكونوا مستشارين يرجع إليهم الناس يف قضاياىم ومشكالهتم ،وقد يكون ىذا من قبيل قريب تعود على لون من حياة
الصلف فيلقن ولده ىذه ادلفاىيم.
وىكذا بالنسبة للمرأة قد تلقنها زميالهتا ،قد تلقنها مستشارة زعموا يف رللة ،ىذه ادلستشارة رلهولة ليس ذلا ما يؤىلها
ألن يرجع إليها الفتيات والنساء ،وقد قرأت قددياً إشارة من إحداىن تقول :البد أن يكون يف احلياة من العوالق واألمور
اليت يُعرف هبا لذة الصفاء ،يعٍت البد من وجود مشكالت إن مل يوجد مشكالت تقول :الوضع ليس طبيعي البد أن
ِ
زوجك مث بعد ذلك دلا تصطلحون جتدون لذة للحياة وطعماً آخر ،طيب وقد ال يصطلحون
تفتعلي مشكلة وتغاضيب
فالنفوس مثل :الزجاج إذا تنافر ودىا كسرىا ال جيرب ،وكم من امرأة غاضبت زوجها وكان ذلك ىو ادلنتهى يف تلك احلياة،
وىكذا قد تقول ذلا كما قرأت أيضاً يف أحد ىذه االستشارات البائسة :ال تبدي ادلرأة شيئاً من مشاعرىا اجلميلة لزوجها
وإمنا كل ما سأذلا تقول لو :احلب يأيت شوي شوي ،وختفي عليو ادلشاعر اليت يف نفسها ،فهو يبقى مدة طويلة وىو ال
يدري عن ىذه ادلرأة ىل ىي قد الئمها ىذا الزوج أو مل يُالئمها ،وكل ما سأذلا قالت لو :احلب يأيت شوي شوي ،وما
ىي النهاية فيما بعد؟ الرجل صار عنده ردة فعل وصدت نفسو مث صار بعد ذلك ال يرفع ذلا رأساً وال يكًتث هبا،

وصارت ىي اليت تالحقو سنُت تسألو عن مشاعره حنوىا ،وىو يقول ذلا :احلب يأيت شوي شوي ،مث بعد ذلك طلقها،
ىذه االستشارات البائسة اليت من رلاىيل يف بعض اجملالت السيئة ،أو بعض الصديقات ادلعلمات زميالت ذلا ،كم
مسعت من أشياء ال أستطيع أن أذكر بعض التفاصيل؛ ألهنا تتعلق بأشخاص لكن الزميالت أحياناً قد يرشدوهنا إىل

أشياء تزىد ىذا الزوج هبا دتاماً ،واهلل ادلستعان.
وأسأل اهلل -عز وجل -أن ينفعنا وإياكم مبا نسمع ،وجيعلنا وإياكم ىداة مهتدين ،وصلى اهلل على نبينا زلمد وآلو
وصحبو.
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