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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  سوء االختيار من المرأة

   السبت بن عثمانخالد/ الشيخ
  

 وعلـى آلـه وصـحبه    ، نبينا محمد، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين،الحمد هللا رب العالمين  
  : أما بعد،أجمعين

      مـشكالت سـوء االختيـار       وذكرنا أول ما ذكرنا في أسباب هـذه ال         ،نتحدث عن المشكالت الزوجية   كنا  قد  ف
 وذكرنا لـذلك  ، وكان حديثنا في المرات الماضية عن سوء اختيار الرجل لزوجته        -اختيار الزوج أو الزوجة   -

   .سأتحدث عن وقوع هذا الخطأ من جهة الزوجة -إن شاء اهللا- درس الاوفي هذ، فروعاً وصوراً متعددة
 فهـو  ، وهذا لألسف موجود لدى بعض األولياء      ،ذ رأيها أصالً  أخبسبب عدم    قد يقع ذلك بالنسبة للمرأة    : فأقول

فـي   -رحمـه اهللا -قد أخرج اإلمام مسلم ، فال يخير المرأة وال يسألها وال يستأذنها مع أن هذا ال يجوز شرعاً  
أحق بنفسها  م  األي(( :قال -صلى اهللا عليه وسلم   - أن النبي    -رضي اهللا عنهما  - صحيحه من حديث ابن عباس    

، )١()) وإذنها صـماتها   ،والبكر تستأذن في نفسها    -لمرأة المطلقة التي سبق أن تزوجت     واأليم هي ا  - هامن ولي 
  .)٢())وصمتها إقرارها -:وربما قال-تها ا وإذنها صم،والبكر يستأذنها أبوها في نفسها(( :وفي رواية

أو لهـذا العـرض    ،جاو لهذا الزو أ،المشروعلهذا من اإلقرار فإن ذلك يعد أنها إذا سكتت نظراً لحيائها يعني  
  .عليها وليها هعرضالذي 

 : قـال  -صلى اهللا عليه وسـلم    - أن رسول اهللا     - عنه  تعالى رضي اهللا -وعند البخاري من حديث أبي هريرة       
ـ أنها تُ-ستأذن فيصدر منها أمر بذلك  يعني حتى تُ   ،))رستأمتُم حتى   نكح األي ال تُ ((  وانظـر  -زوجزوج أو ال تُ

  .حنكَتُ نكحها وليها أو بأن التأمر بأن يف : أي،))رستأمحتى تُ(( :لفظ حيث صرح فيه باألمر فقالإلى هذا ال
  .)٣())أن تسكـت(( : قال؟إذنهاكيف  : يا رسول اهللا: قالوا))ستأذنوال البكر حتى تُ(( :قال

 ،ك في زمن مـضى     وذل ،ال تستطيع أن تتكلم   فهي   ،ألن البكر معروف عنها الحياء    در منهم؛   السؤال ص وهذا  
  . واهللا المستعان،ع من ذلك قد ترحل وتقشّاًهذا العصر فأظن أن كثير وأما في

،  )٥()) وإن أبت فال جـواز عليهـا       ذنها،إهو  فتت  سكفإن  (( :وفي رواية ،   )٤())تووإذنها الصم (( :وفي رواية 
  .في هذه القضيةوليس له والية يعني ليس له أمر 

                                 
  ).١٠٣٧ص  / ٢ج ) (١٤٢١ (بالسكوت والبكر بالنطق النكاح في الثيب استئذان :باب – النكاح :كتاب أخرجه مسلم في - ١
 . المصدر السابق- ٢
، )١٩٧٤ص  / ٥ج ) (٤٨٤٣(برضاها  إال والثيب البكر يرهغو األب ينكح ال :باب – النكاح :كتاب أخرجه البخاري في - ٣

  ).١٠٣٦ص  / ٢ج ) (١٤١٩ (بالسكوت والبكر بالنطق النكاح في الثيب استئذان :باب – النكاح :كتابومسلم في 
، وابن ماجه في )٤١٥ص  / ٣ج ) (١١٠٧ ( ما جاء في استئمار البكر والثيب:باب –النكاح :  أخرجه الترمذي في كتاب- ٤

  ).٧٤٧١(، وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم )٦٠١ص  / ١ج ) (١٨٧١ ( استئمار البكر والثيب:باب –النكاح : كتاب



 ٢

 تـستأمر  : يـا رسـول اهللا  :قلت" : قالت- عنها تعالىرضي اهللا-ث عائشة   من حدي  -أيضاً–أخرج البخاري   و
 : قال ، فتسكت ي فإن البكر تستأمر فتستح    :قلت ))نعم(( :قال ؟-يعني فيما يتعلق بالنكاح   - أبضاعهن   النساء في 

  .)٧())فذلك إذنها إذا هي سكتت(( : لمسلموفي لفظ،  )٦())سكاتها إذنها((
    أن جارية بكراً أتـت رسـول اهللا         -رضي اهللا عنهما  -ضاً من حديث ابن عباس       أي  وابن ماجه  أبي داود وعند  

  .)٨(-صلى اهللا عليه وسلم- فخيرها رسول اهللا ،جها وهي كارهة فذكرت أن أباها زو-صلى اهللا عليه وسلم-
 تخوفـت أن يزوجهـا      -يعني ابن أبي طالب   -وأخرج البخاري عن محمد بن القاسم أن امرأة من ولد جعفر            

 ،فـال تخـشين   " : فقاال ، جارية يبناع  جمالرحمن وم   فأرسلت إلى شيخين من األنصار عبد      ،ليها وهي كارهة  و
  .)٩("ذلك -صلى اهللا عليه وسلم- النبي  فرد،أنكحها أبوها وهي كارهةخذام فإن خنساء بنت 

 زوجني مـن ابـن       إن أبي  : أن فتاة دخلت عليها فقالت     -رضي اهللا عنها  -وأخرج النسائي من حديث عائشة      
فجـاء   ،-صلى اهللا عليه وسـلم    -جلسي حتى يأتي رسول اهللا       ا : قالت ،"وأنا كارهة  ،خسيسته ي ليرفع ب  ؛أخيه

يا رسـول اهللا  " : فقالت،جعل األمر إليهاف ، فأرسل إلى أبيها فدعاه    ،فأخبرته -صلى اهللا عليه وسلم   -رسول اهللا   
دت أن  أر" :وفي لفظ ،   )١٠("باء من األمر شيء   أن ليس لآل   النساء    تعلم دت أن  ولكن أر  ،أبيصنع  قد أجزت ما    

 أن ليس إلى اآلباء مـن األمـر   ولكن أردت أن تعلم اآلباء: "، وفي لفظ آخر  )١١("؟من األمر شيء   لنساِءِلَأم  لَعَأ
  .)١٢("شيء

رأيهـا   وأما األيـم فإنهـا تـصدر    ،ستأذنحتى تُزوج يجوز أن تُفهذه األحاديث جميعاً تدل على أن المرأة ال   
 الرضا واإلقرار لهـذا     يعنيوأما البكر إذا سكتت فإن هذا السكوت        ،  أو تمنع من ذلك   بإنكاحها  بصراحة فتأمر   

  .النكاح

                                                                                                           
: باب –النكاح : ، والترمذي في كتاب   )٦٣٧ص   / ١ج  ) (٢٠٩٣ (االستئمار في :باب –النكاح  :  أخرجه أبو داود في كتاب     - ٥

 يزوجهـا  البكـر :  باب –النكاح  : ، والنسائي في كتاب   )٤١٧ص   / ٣ج  ) (١١٠٩ (التزويج على اليتيمة إكراه في جاء ما
  ).٢٩٤٢(، وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم )٨٧ص  / ٦ج ) (٣٢٧٠ (كارهة وهي أبوها

  ).٢٥٤٧ص  / ٦ج ) (٦٥٤٧ (المكره نكاح يجوز ال :باب – اإلكراه :كتاب أخرجه البخاري في - ٦
 ).١٠٣٧ص  / ٢ج ) (١٤٢٠ (بالسكوت بكروال بالنطق النكاح في الثيب استئذان :باب – النكاح :كتاب صحيح مسلم في - ٧
، وابن ماجه )٦٣٨ص  / ١ج ) (٢٠٩٦ (يستأمرها وال أبوها يزوجها البكر في :باب – النكاح :كتاب أخرجه أبو داود في - ٨

، وصححه األلباني في صحيح أبي داود )٦٠٣ص  / ١ج ) (١٨٧٥ (من زوج ابنته وهي كارهة:  باب–النكاح : في كتاب
 ).١٥٢٠( وفي صحيح ابن ماجه برقم ،)١٨٤٥(برقم 

  ).٢٥٥٥ص  / ٦ج ) (٦٥٦٨(في النكاح : باب –الحيل : كتاب أخرجه البخاري في - ٩
، وابن ماجه في )٨٦ص  / ٦ج ) (٣٢٦٩ (كارهة وهي أبوها يزوجها البكر:  باب– النكاح :كتاب أخرجه النسائي في - ١٠

، )١٣٦ص  / ٦ج ) (٢٥٠٨٧(، وأحمد )٦٠٢ص  / ١ج ) (١٨٧٤ (كارهة وهي ابنته زوج من :باب – النكاح :كتاب
 ).٤١١(واللفظ له، وضعفه األلباني في ضعيف ابن ماجه برقم 

 . "ضعيف شاذ: "، وقال األلباني)٣٢٦٩ (كارهة وهي أبوها يزوجها البكر:  باب– النكاح :كتاب هكذا لفظ النسائي في - ١١
كما " ضعيف شاذ"، وبهذا اللفظ أيضاً )١٨٧٤ (كارهة وهي ابنته وجز من :باب – النكاح :كتابصحيح ابن ماجه في  -  ١٢

 .قال األلباني



 ٣

كانـت  إن  إال اللهـم  ، كانت ثيباًوسواء كانت بكراً أ   هي ال تريده،    على زواج   المرأة  يجبر  فال يجوز ألحد أن     
فهذه المـرأة تـزوج وإن كانـت     ،أو تريد السفلة من الناس    ء  هذه المرأة سفيهة ال تعقل مصلحتها وترد األكفا       

   .كارهة

 ال تريـد أن     ،الدراسـات العليـا   من أجل أن تكمل الدراسة الجامعية أو        ومن السفه أن المرأة ترفض الزواج       
  أنا ال أريـد :تقول مثالً وأ ،كذلك أن ترد األكفاء بحجج واهيةو ،الدكتوراهعن يشغلها شيء عن الماجستير أو      

  .يجبرهاينبغي عليه أن وليها  فإن ،ال تعقل مصلحتهافمثل هذه المرأة سفيهة  ،الزواج أصالً
ـ    تبقـى    أنهايعني   ،تبدأ بالذبول بعد ذلك     ثم ،زهرة وحسنها ورونقها في أول شبابها      والمرأة ة إذا  رطبـة طري
 ثم بعد ذلـك     ،ن سنة وهذه النضارة إلى أن تصل إلى قريب من ثالث وعشري         الغضاضة  ستمر هذه   ت ثم   ،بلغت

أم ثـالث وعـشرين أو أربـع    حينما يتزوجها وهي  فماذا يريد منها هذا الزوج ،تبدأ عالمات الذبول والترهل  
متى تتخرج من الجامعة    و ؟تتزوج حتى تتخرج من الجامعة    ال  وعشرين أو خمس وعشرين إذا كانت تريد أن         

 ، اهللا أعلـم   ؟ ثم أين تتوظـف    ،ن تريد أن تتوظف    وكثير منهن اآل   ،!إال إذا صار عمرها اثنتان وعشرون سنة      
 ثـم ترجـع     ،بعيـد  ناٍء تأتي من هذه الوظيفة بعد سنة أو سنوات في مكان            حتىهذا الزوج   أن ينتظر   يحتاج  ف

تكون قـد    والمرأة إذا جاوزت الخامسة والعشرين       ،الخامسة والعشرين قد جاوز    هذه الفتاة    إذا عمر ف ،فتتزوج
   .لذهاب اإلى أو هي في الطريق في الغالب ذهبت نضارتها

 الفتيات من األكفـاء فـي سـن       وا هذه قضايا ينبغي أن يقف فيها األولياء وقفة صريحة حازمة فيزوج           :فأقول
 ، تسع عشرة سـنة    ، ثماني عشرة سنة   ،للمرأة سبع عشرة سنة   بالنسبة   وسن الزواج المناسب     ،الزواج المناسب 

  . واهللا المستعان،لنساء ما كان في هذا السنج من ازوو خير ما يت ،هذا هو وقت الزواج
ـ إذا كان فعـالً   :أنا أقول ف ، النساء بلغن األربعين وفوق األربعين ولم يتزوجن        بعض وأنتم ترون أن     يـأتِ مل

 ويتتابعون على هذه المرأة وهي تـرد        ون يأت  األكفاء لكن المشكلة إذا كان    -عز وجل -كفاء فاألمر إلى اهللا     األ
قـل  تو ،بعـد ذلـك   زال هؤالء يتناقصون    ي فال   ، فهذه مشكلة  ،ة أنها تريد أن تكمل الدراسة     هؤالء جميعاً بحج  

  .أحدحتى ال يكاد يأتي إليها رغبتهم في هذه المرأة 
 وغالباً ما تكون هذه     ، الضغوط األسرية  :ولذلك كان األمر الثاني من أسباب المشكالت المتعلقة بسوء االختيار         

بنيتـي   يـا  :يهاها وتمسحبفأمها تص ،وصلت إلى سن متقدمة    ،هاأة قد تقدم سنُّ   الضغوط األسرية بسبب أن المر    
 وال ندري إلى    ،نحن ال نضمن البقاء    ،تزوجت وارتفعت  قد   أريد أن أراكِ   ،أطفالكأخاف الموت أريد أن أرى      

وهـا   وأب ،رخوتها يشعرون بهـذا الـشعو     إ و ، نحن نشعر بالقلق الدائم المستمر     ،متى ونحن نقوم على رعايتك    
 فتشعر أنها البد أن توافق علـى أول خاطـب           ،تابع على هذه المرأة   ت هذه الضغوط    أفتبد ،يشعر بهذا الشعور  

إذا   ال اللهم إ  ؟ سيأتي  الذي منو ،أحياناًهذه البنت الثالثين أو األربعين      تجاوزت   وقد   ،-إذا جاء الخاطب  -يأتي  
 يأتي إليها أحد وهي بهـذه الـسن   نكن غالباً لل شيء آخر،في  أو له نظر   ، في راتبها   إما ركان شخص له نظ   

هذه حقـائق موجـودة   ف ،امرأة بهذا السنفإنه في الغالب ال يرضى أن يتزوج      حتى المتزوج   و ،وهو لم يتزوج  
ـ يط ويعرفون األرض التـي      ، لكن البد منها حتى يتبصر الناس ما هم عليه         ،وإن كانت محزنة   ، عليهـا ون  ئ

العشرين  ال يوجد أحد من هؤالء الشباب المستقيم السوي قد بلغ الخامسة و            ؟نهؤالء األخوات إلى متى ينتظر    ف



 ٤

يأتي هـذا اإلنـسان      حتى    الفتاة إلى متى تنتظر هذه    ف ،مشكلة أخرى لقلة ذات يد أو      إما   ،ولم يتزوج إال النادر   
ـ        ،  ؟هايخطب بهذه المواصفات الكاملة وبالشروط القاسية حتى      ن إنـسان   ثم بعد ذلك هي تتنازل وتقبل الزواج م

 ثم هـي  ،الواحد منهم يوزن بأمة ردتهم في أول شبابهااً أخيار رجاالً  وقد رفضت،على األقل أن يكون مصلياً    
 ليست فيـه  اً ولو كان إنسان ، قليل الدين  اً على من جاء ولو كان إنسان      -أن توافق متهيئة  -اآلن ممكن أن توافق     

   .وتؤمل ت كما كانت ترجومواصفا
 ثم هي تنكـسر إرادتهـا       ،يضغطون على هذه البنت     وغيرهم واإلخوةاآلباء واألمهات    يضغط هؤالء    :فأقول

 -عـز وجـل  - اهللا : وقالوا ، ولربما زينوا لها أمراً    بد أن تستجيب لهذه الضغوط،     وتشعر أنها ال   ،يوماً بعد يوم  
 ،الـخ ... كم من إنسان أصـلحته امرأتـه    :واألوهاموالخياالت   ويذكرون لها من القصص      ،يصلحه على يديك  

ـ       ؛ ألن  أن نخدع أنفسنا   داٍع في ما   :أقول  ضايا اإلصـالح، وإنمـا   األصل أن المرأة ال تؤثر على الرجل في ق
نحن فـي   فهايمنى أنه يهتدي على يدتُ وأما أنها ، األقوى هو ألنه؛الرجل هو الذي يؤثر على المرأة   األصل أن 

إن  هذا هو الحال الذي أعيش عليـه         :ء الرجال عند هؤال المتكرر   والجواب   ،كل يوم تقريباً نسمع عدة مشاكل     
 قبل أن يتزوجها قد وضع لهم الشمس في يد          مع أنه  ،هذا الرد ب هذا المؤدب الذي يرد      ،لحقي بأهلك فا لم يعجبك 

ا  ثم بعد ذلـك إذ ، وأنا ما أريد إال الصوامة القوامة  : يقول ، قوامة صوامة هذه المرأة    : له  يقولون ،والقمر في يد  
 -عـز وجـل   -اهللا   ،ونهاجر كانوا يمنونها وي   : وأقول ،أشياء تدمي القلوب   و ، وأهانها ، وأهانها ،هاتزوجها أهان 
 األخـوات و  اإلخـوة أنـصح – جيـداً  ا وأذكر أني أول ما قرأت من الكتب قرأت كتاباً لطيفً        ،كييديهديه على   

 يهتدي هذا الـزوج علـى       :ا لها امرأة قالو : هذا الكتاب يتحدث عن هذه القضية      ،"ميالد جديد " :اسمه -بقراءته
  . ثم بعد ذلك رأت الويالت من هذا الزوج، تزوجيه،يدك
 ثم بعـد ذلـك تقـع    ،هذه الضغوط قد تؤدي إلى قبول هذه الفتاة للزواج من هذا اإلنسانحال  على كل    :فأقول

 ،ء مـن األوالد ثم ترضخ هذه المرأة السيما إذا كان عندها شـي   ،-عز وجل -المشاكل التي ال يعلمها إال اهللا       
ثم يأخذ هؤالء األهل من اليـد التـي          ،ذل أهلها يو ويذلها   ،وجهها في التراب  غ  مريو ،رأسهاوتطأطئ  ترضخ  

فيرضـخون   ،مشاكل أخـرى   وأطالق  من  لهذه البنت   مشكلة  يسببوا  لئال   ؛اال يستطيعون أن يتكلمو   ف ،لمهمتؤ
ال  ،بنـتهم  وأكبادهم تتقطع على     ،عليهصبرون   ويسقيهم العلقم وهم ي    ،كوت على الذل  الصمت والس بويرضون  

 والغالب أن النساء ال يخبـرن األهـل   ،هذا إذا أخبرتهم هذه البنتو ، وال يستطيعون التدخل،يستطيعون الكالم 
هـذه البنـت   ألن  أو ، ألنها ال تريد أن تؤرقهم بمشاكلها؛ ثم هي ال تخبر أهلها  ، يظلمها غاية الظلم   ،بما يجري 

أن يكون عنده من    يمكن   ال تعرف أحداً منهم      ،لها ال يتصرفون التصرف المناسب إذا أخبرتهم      مثالً ترى أن أه   
لألسف هذا حـال كثيـر   ، ونها تثق برأيه فتكلمهإالعقل والنضج واإلدراك وبعد النظر وحساب العواقب بحيث  

 وقل مـا شـئت      ، واالكتئاب  ثم األمراض النفسية والهموم واآلالم     ، ثم البكاء  ، وإنما سالحها البكاء   ،من الفتيات 
  .عز وجل-تي ال يحصيها إال اهللا من الحسرات ال

 ،أهلها ويرضون بـه يستملحه  أن يكون هذا الشخص محبوباً   -الضغوط األسرية -ومما يدخل في هذه القضية      
  .الزواج من هذا اإلنسانبن تقبل  البد أ من أنهثم بعد ذلك يضغطون على هذه البنت
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 هـذه   : بـأن يقـال     األعراف االجتماعية  :سوء اختيار الزوجة  من جهة   في هذا الباب    ومن المشاكل التي تقع     
 فمثل هذه   ،هذه امرأة عاقلة ينبغي أن يؤخذ رأيها في الزواج         ؟ كيف محجوزة البن عمها    ،محجوزة البن عمها  

  ؟من الذي أسرهاو من الذي حجزها ، لهذا الرجل-المسكينة البائسةهذه -محجوزة 
كم مـن امـرأة     م هذه المرأة، ف   لال تظ  هذه األعراف ف   كسرتينبغي أن   ف ،هذا خطأ وتماعي  العرف االج حجزها  

  .من الداخلتحترق قد تسكت المرأة لكنها و ،هابتدعو على أبيها دعاء مراً بسبب هذه المظلمة التي أوقعها 
ـ أخـواتي   ج   زو : إحداهن تقـول   ،ع الحجارة بعبارات  كم سمعت فتيات يتكلمن على آبائهن بكالم يقطّ       و سرق ف

 مـن   ا ألنه يريد أن يزوجن    ؛ من األكفاء  اريد أن يزوجن  ي ال   ، أبي : قالت ؟ من الذي سرق المهور    : قلت ،المهور
تقولها المرأة فـي    قاسية   وهكذا أشياء عجيبة جداً من كلمات        ،المهرنه يسرق   أل يفتضح   لئال ؛أناس يريدهم هم  

 ؟ هل يجوز الدعاء على هذا األب بالموت       : ولربما سألت  ، ولربما دعت عليه دعاء مراً     ،أقرب الناس إليها  حق  
؟أن يدعي عليه أن يجازى بما يستحقبكتفي أو أنه ي  
وترضونه ال يعنـي    تستملحونه  فمن   ،ينبغي أن يتفطن الناس لهذه القضية     ف ،ت حسرات وآالم  و في البي  :فأقول

 فأنت يا أخـي كمـا   ، وهي التي تعيش معه،هي التي ستعانيهو ،هي التي تتزوجه، فلهذه المرأةرائقاً  أنه يكون   
؟  ال ترغـب بـه  كيف تعيش مـع إنـسان   م على امرأة ال تريدها فكذلك هذه المسكينة         رغَ تُ ترضى أن ال  أنك  

 وإذا جـاء  :، تقـول  لما ترى منه؛ لشدة ما تبغضه؛الرجل وال يقربني هذا اًعطَع ِققطَُّأ أتمنى أن  :حداهن تقول إ
 لربمـا أفـضى هـذا       :تقولف ، بيده اً سالح "شرعاً" صارت   :تقول ،ا حقي شرعاً  هذ :صفاقةيريد حقه قال بكل     

    ين وهذه اللفظة بسبب سوء االسـتعمال مـن هـؤالء الظلمـة لهـذه الكلمـات          ببعض النساء إلى كراهية الد
  . واهللا المستعان،شرعاً حقي :وإذا جاء يستمتع بها قال ،ويظلمها ، ويظلمها، يظلمها،والمصطلحات

ـ اله أو منصبه أو شـهاد     بما -لألسف الشديد -ر بالرجل   عتبه ي  أن :المشاكل تلكومن   سب أو الجنـسية  ته أو النَّ
 ،قيةت ولربما كانت طيبة وصالحة و     ، اإلنسان الهذ في عمر الزهور   فتاة   ىعطَتُو ،-هو من البلد الفالني   -أحياناً  

والمـروءة  ده من سوء الخلق وقلة الدين       عن ،ما اهللا به عليم   عنده من المشاكل    ووهذا اإلنسان مضطرب نفسياً     
 وهل يسعدها   ؟هل يسعدها بماله  ف ،أو أنه ذو مال    له من أجل أنه ذو منصب         هذه الفتاة  زوج ثم تُ  ،الشيء الكثير 

  ؟بمنصبه
 ،، يعد عليها الدينار والـدرهم كم رأينا من حاالت يكون عند هذا اإلنسان من األموال ويقتر عليها تقتيراً عجيباً   

ريال مـصروفك ومـصروف األوالد   ) ٢٠٠(  لكمبلغ هذا الإذا جاء الشتاء   :مثالًيقول لها   اً ف غنيرجل  جد ال تو
ِلينِفقْ ذُو سعٍة من سعِتِه ومن      { : يا أخي أنفق بالمعروف    ؟قنن هذا التقنين  تُلك   يا أخي من الذي قال       ،لمالبسل

سـورة  ) ٧([ }لَّه لَا يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا ِإلَّا ما آتَاها سيجعُل اللَّه بعد عسٍر يسرا            قُِدر علَيِه ِرزقُه فَلْينِفقْ ِمما آتَاه ال      
  .]الطالق

ويعطـيهم   سـبعة  ، سـتة ،أوالدها خمـسة ، ورياالً) ٣٠٠( لكم ميزانية   : قال ثم إذا جاء الصيف أو جاء العيد      
 ذهب بهـؤالء األوالد واشـترِ  ا ، لهم بالمعروفيا أخي اشترِ ؟  ت هذا التقنين  ن يا أخي من أين قن     ،رياالً) ٣٠٠(

  .لهم ما يحتاجون إليه
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 ألن هذا األب رفـض أن يـدفع   ؛وبعض الحاالت تقسم المرأة أن أوالدها لم يخرجوا من عتبة الباب في العيد       
ل يكفيكم الثياب التي عندكم من قب،ءشتري لهم في العيد شيرياالً واحداً لهؤالء من أجل أن ي.  

 حتى المالبس التي تكـون فـي الـداخل    اً، يحتاج أن يلبس جديد ،الصغير يحتاج أن يفرح   يا أخي ما يكفيهم، ف    
 يكفيكم  ، وما إلى ذلك   ، ويستمتع بالنظر إليها   ، ويقلبها ليلة العيد   ، وينظر إليها  ، يفرح بها  ،يحتاج أن تكون جديدة   

  !ما سبق
  وكم من مشاكل وأمراض يورثها لهذه المرأة المنكوبة         ،األوالدقد يورثها هذا الرجل األخرق لهؤالء       كم من الع 

  !!؟المسكينة التي ابتليت به وبأمثاله
صـار   مـن أيـن   ، فالن شيخ: فيقال، بظاهرها يغترو أنالقضايا المتعلقة بسوء االختيار من جهة المرأة         ومن
ـ       كل م هل   و ، في جامع من الجوامع    اً ولربما كان خطيب   ، إمام مسجد   إنه ؟اًشيخ  اًن صار إمام مـسجد أو خطيب

  !؟اًصار شيخ
ن ال يـساوي   طلبة العلم فهذا اإلنـسا هلو سألوا عنو ،العوام مساكين يغترون بظاهر هذا اإلنسانإن كثيراً من    

  ؟اً متى صار شيخ، في مجلس من مجالس العلماً واحداً يوم ركبته، ولم يثِنئاًشي
 ثم يتكشف لهـم األمـر   ،-ما شاء اهللا-ومن حملة الرسالة  هذا الرجل من أهل العلم       أن  يظنون  وهم نهويزوج

  . وإنما هو فاسق من الفساق أحياناً،الرجل ال يقيم أدنى المروءةهذا فيما بعد أن 
ـ     شكلة أنا نغتر بظاهر هذا اإلنسان، فلماذا لم تسألوا        الم وهذه   االبتالء مثل هذا    سببإن   أتوكم  عنه طلبة العلم ي
موا طالب العلم،    يستطيعون أن يقي    والعوام ال  ،نظرة العامة لهذا اإلنسان فهذا ال يكفي       أما أنكم تكتفون ب    ،خبرهب

  . وأقرانه اسألوا عنه أصحابهالخ،... علم عنده استقامة وعنده: والذي يقال،إنما يقيمه طلبة العلم
 نه الـذي ء اسألوا عنـه زمـال  ، في عمله الرجلاسألوا عنبل  ،تعطونها لكل من هب ودب  سلعة ليسترأة  الم

 الـذين اعتمـروا معـه       ، الذين حجوا معـه    ، الذين سافروا معه   ، اسألوا الناس الذين عاشوا معه     ،درسوا معه 
 - المغـرورين بـه    من- اً فالن سألنا عنه : افتقولوطرف واحد   ، أما أن تأخذوا الخبر من       يعطوكم الخبر اليقين  

، فاألم ال يكتفي بكالم أهله   كذلك   و ،جب التحري يبل   ، يصلح ال فهذا الكالم    - الناس عوام منوهو  -فأثنى عليه   
 والـسعيدة  ،كمل في علمه وخلقه وأدبـه   فهو الكامل الم   ، عندها ولدها في القمة في كل شيء       ؛ ألن تمدح ولدها 

 ، فال يكتفى بكالم األم وكالم األخوات وكالم األقارب        ، هكذا نظرة األم   ،هي التي تحظى بالزواج من هذا الولد      
  .يتحرى في ذلكوإنما ينبغي أن 

بـل   فلربمـا قُ ،كثـر اً أمهـر قبول الذي يـدفع  : ومن المشاكل أيضاً في قضايا سوء االختيار من جهة المرأة        
 وهـذه قـضية ال      ،فأعماهم عن مساوئه وعن عيوبه     فأغراهم بهذا المهر     ، ألنه دفع أكثر من غيره     ؛الشخص

  .تحتاج إلى تعليق
 هذا ولد   ،ه أو بصالح أبيه    االكتفاء بالثقة بأسرت    من -سف الشديد لأل- ما يقع من بعض العامة       :ومن ذلك أيضاً  

  !ن وأخيار ورجالون وطيبو هذا من األسرة الفالنية محافظ:أو يقال ،فالن رجل صالح صوام قوامو، فالن
 ، ومع ذلك كان ولده لـيس علـى دينـه   ،نبي مرسل -عليه الصالة والسالم-نوح ، ف قد ال يكون مثلهم   مع أنه   

 فأنـا ال    ؛ فينبغي أن يتحرى عن هذا الولـد       ،لد مثل األب   فليس الزماً أن يكون الو     ، مع من أغرق   وأغرقه اهللا 
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 ؟ لحية غانمة أم ال     هل هو ذو    الولد ريد أن أعرف   أنا أ  ،لحية غانمة  نه ذو إ :أريد أن أزوج األب حتى تقول لي      
 فإذا كان هذا األب عنـده       ،تبط به  ألن األب سنر    تبعاً؛  ثم أسأل عن هذا األب     ،أسأل عن هذا الولد   األصل أن   ف

هـذا مـن     أو هذا ولد فـالن      :ون يقول  فكثير من الناس   ، بالموافقة وعدم الموافقة   مشاكل فهذه قضية لها تعلق    
 هل هو رجل صالح تقي بغض النظر اآلن         ، أنا أريد هذا الولد    ؟ يا أخي ما شأني أنا بأبيه اآلن       ،األسرة الفالنية 

  ؟عن األب
 وال ، يـصلي  أنـه  أهم شيء:ا يقولو بأنكثير من العامة يكتفون   ، ف لل في مفهوم االستقامة    الخ :ومن ذلك أيضاً  

 لكن اآلن فيه أشياء غير التدخين من المصائب والفتن والباليـا       ، ما يدخن هذه قبل ثالثين وأربعين سنة       ،يدخن
 ويتركـون  ،ال يـدخن  أهم شيء أنه يـصلي و ، فال زال بعض العامة على نفس التقييم ونفس المقاييس  ،الكبار

  .أعلم بها -عز وجل- وأمور اهللا ، رجل مدمن قنوات إباحية، رجل يسافر،القضايا الثانية
 رجل عنده    أو هو  ، يدخن لكنه يشرب الخمر    ، ألنه قد يكون ال    أهم شيء أنه يصلي وال يدخن     : فال يكفي القول  

  .عنده مصائب أخرىو ،مخدرات
 وتقبـل بهـذا   -وهم الحـب - محرمةرأة هذا الرجل بناء على عالقة ذه الم وهي أن تختار ه  :القضية األخيرة 

 ثـم بعـد ذلـك       ، أو نحو ذلك   ، ولربما دست ألهلها من يثني عليه      ، ولربما أغرت أهلها بالزواج منه     ،اإلنسان
لـو   و ، وال يبقى إال األخالق الحقيقية التي يتحلى بها هذا اإلنسان          ، وال يبقى إال الحق    ،يتبخر هذا الكالم جميعاً   

   ثم كيف سيكون حاله معها؟،كان يتحلى بأخالق حقيقية ما اتصل بهذه المرأة التي ال تحل له
 وال تـسأل عـن      ، وال بنظراتها  ، وال يثق بتصرفاتها   ، وال يثق بمكالماتها   ، ال يثق بها   ،شك وريب مستمر دائم   
  .مشكالته المستمرة معها

ـ أحياناً يأتي طرف خبـر أن فال ف ،إلرباك ال تصلح أبداًالعجلة وا، فهذه األمورمثل  ينبغي التأني في     :أقولف  اًن
  .الخ... كذا فالن، فالن جيد:هذا يتكلم وهذا يتكلمف واألب تقدم فيقوم اإلخوة

، فالمرأة تـضيع     يصلح فيها التعجل إلى هذا الحد      وال ،صلح فيها الربكة  ت  الهذه القضايا   واني؛ ف خإانتظروا يا   
الثناء المتالطم من هنـا     م بهذه األقوال و   ح الصواب المتزن بهذا الجو المعتَّ      ويضيع الرأي الصحي   ،وشةطفي ال 
ـ    : وهذا يقول  ،در ما ي  : وهذا يقول  ، نعم :يقولهذا   و ، وهذا يثني عليه   ، فهذا يثني عليه   وهنا، ومـا  ،  أِت قل له ي
  . ذلكشابه

 هـل هـو     ، نفسية الرجل  نظر ن ،نسأل عن أهله  و نسأل عنه    ، دعونا انتظروا: فيقال ،ةهذه أمور تحتاج إلى أنا    
  ؟ أنه إنسان مستقرأم ؟هو إنسان مزاجيهل  ؟ هل هو إنسان متقلب؟إنسان مضطرب

 يقول لهـا فـي أول زواجـه    ، وبالمتاع اآلخراتف بالسياروف بالمرأة كما أط و أنا أط  : لزوجته بعضهم يقول 
  ! لألسف الشديده لهاهذا هو استقبالو ،منها
 كل يـوم    , مزاجي   لكنه إنساناً وصالحاً طيباً قد يكون إنسان,بغي االستعجال بها ينال مثل هذه القضايا :أقولف

  .لماذا أتورط معه؟هذا  ف، وكل يوم له تقويم, وكل يوم له نظر,له رأي
 ,المستقبل أن هذا اإلنسان ممكن أنه يصلح في          من ينبغي أن نحذر من األوهام والخياالت     أنه   :ومن ذلك أيضاً  

  .الخ..يه يهدنسأل اهللا أنو
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 ،إياهـا  -عز وجل - هذه الفتاة التي استرعاك اهللا       ورطأما أن ت  ،  اًيهديه بعيد اهللا   ،يا أخي  ويبعده   هاهللا يسعد نعم  
األصل بقاء مـا  ال؛ ألن ف اآلن  أزوجه أما أن, يا أخي اهللا يهديه لكن بعيداً عنا       ؟يهديهأن   -عز وجل -لعل اهللا   

 فكيف أزوجه بناء على وهـم       ، األصل هو  الذي هو عليه اآلن    حالهبقاء هذا اإلنسان على      ف ,ناكان على ما ك   
  .!؟مستقبلي وهو أن هذا اإلنسان لربما يهتدي

ويكفي ما مر في    -من أسباب المشكالت     على كل حال من مجموع هذه األمور نخلص إلى نتيجة أخرى وهي           
   . التفصيالتره الشارع على خالف فيجنس التكافؤ اعتب، ف هي أن التكافؤ معتبر-إيضاحها

 وأن يصلح أعمالنـا     ، وأن يجعلنا وإياكم هداةً مهتدين     ،أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا     -عز وجل - وأسأل اهللا    ،هذا
 وصلى اهللا وسلم  ،   وأن يوفقنا وإياكم إلى خير األعمال واألقوال واألحوال        ، وأن يلهمنا رشدنا   ،وأحوالنا وقلوبنا 

 .أجمعين، والحمد هللا رب العالمين  وعلى آله وصحبه، على نبينا محمدوبارك


