بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

مقومات الحياة الزوجية
الشيخ /خالد بف عثماف السبت

الحمد هلل رب العالميف ،والصبلة والسبلـ عمى أشرؼ األنبياء والمرسميف ،نبينا محمد ،وعمى آلو وصحبو
أجمعيف ،أما بعد:

فسبلـ اهلل عميكـ ورحمتو وبركاتو ،سنتحدث في ىذه الميمة بإذف اهلل -عز وجؿ -عف مقومات الحياة الزوجية،
واف شئت أف تقوؿ :عف مشكبلت الحياة األسرية.

وسيكوف الحديث -إف شاء اهلل -عف جانب مف المشكبلت األسرية ،وىو ما يتصؿ بالمشكبلت بيف الزوجيف،

منحصر في أربعة أمور:
وسيكوف الحديث بإذف اهلل -تبارؾ وتعالى-
اً

األوؿ :أذكر فيو عمة ذكر ىذا الموضوع ،وطرحو عمى مسامعكـ.

األمر الثاني :نبيف فيو آثار ىذه المشكبلت ،وما يترتب عمييا ،وما يتولد منيا

األمر الثالث :نمقي فيو نظرة فاحصة عمى بذور ىذه المشكبلت ،ومنشئيا ومنبتيا
جميعا.
األمر الرابع :نذكر بعض الوصايا والتوجييات ،عؿ اهلل -عز وجؿ -أف ينفع بذلؾ
ً

أما أوالً :وىو ما يتصؿ بسبب طرح ىذا الموضوع فيمكف أف أذكر أربعة أشياء دعت إلى الكبلـ في
أييا األحبة ّ
ىذه المسألة:

فأوؿ ذلؾ :كثرة الحاجة ،وتفاقـ المشكبلت ،وىو شيء نشاىده ،ونسمعو ،لقد بمغت األرقاـ إلى حد خطير
ومخيؼ ،في الدوؿ العربية تتراوح النسب في الطبلؽ ما بيف ٖٓ إلى  ،% ٖٛفي دوؿ الخميج إلى ٖ٘ ،%في

قطر مثبلً في بعض اإلحصاءات أف الطبلؽ وصؿ إلى  ،%ٖٛوأكثر مف النصؼ ببل رجعة ،وذلؾ أنو في عاـ
ٕٕٗٔىػ بمغت عقود الزواج في قطر ٖٕٔ٘ عقداً ،بينما الطبلؽ ٕٖ ،ٚمنيا ٖ ٖٙبينونة كبرى ،و ٜٔ٘مف

قبيؿ الخمع ،بمعنى أنو ال يممؾ الرجؿ الرجعة إال إذا وافقت المرأة.

في الكويت ٖ٘ ،%في البحريف ٖٗ ،%في اإلمارات  ،%ٗٙفي بعض اإلحصاءات مف إجمالي حاالت الزواج،
وجاء في بعض اإلحصاءات :أف ما بيف كؿ ثبلث حاالت زواج ،تجد حالة طبلؽ في مجتمعنا ،وقد يكوف ىذا

كثير ،وجاء في بعضيا أنو يتـ ٖٖ حالة طبلؽ امرأة يومياً في الرياض ،حتى بمغ عدد المطمقات في سنة واحدة
ًا
ٖٓٓٓ مقابؿ ٓٓ٘ ٛحالة زواج.
وفي سنة ٕٕٗٔىػ في بعض اإلحصاءات بمغ مجموع حاالت الطبلؽ في المممكة ٓٓٓ ٔٛحالة ،مقابؿ

ٓٓٓٓ ٙمف عقود النكاح التي أجريت ،وقد ارتفعت نسبة الطبلؽ عاـ ٖٕٗٔىػ عف األعواـ التي قبميا في

المممكة بنسبة ٕٓ ،%وفي سنة ٕ٘ٗٔ بمغت صكوؾ الطبلؽ ٕٓٓٓٗ صؾ تمثؿ ٕٗ %مف إجمالي عقود
النكاح التي بمغت ٔٓ٘ٓٙٙ :عقداً كما أف ٘ %ٙمف الزيجات التي تمت عف طريؽ الخاطبة انتيت بالفشؿ،

الخاطبة المستأجرة ،يعني :التي تمتيف ىذا العمؿ.

وفي مصر في إحصاءات لمزواجات الحديثة خبلؿ أشير فقط بمغت نسبة الطبلؽ ٕ ٛٔٛحالة ،ومنيـ مف ال
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شير واحداً.
يكمؿ اً

أضؼ إلى ذلؾ العنؼ األسري ،في دراسة في مصر عاـ ٔٗٔٙىػ درسوا حاالت مجموعة مف النساء مف سف

 ٔٛإلى ٓٗ تبيف أف امرأة مف بيف ثبلث تتعرض لمعنؼ البدني ،وأف  %ٗٙتعرضف لمعنؼ بأنواعو البدني ،أو
ٍ
ِ
مشكبلت تعصؼ في أسرىـ مف الرجاؿ والنساء.
أحص كثرة الذيف سمعتيـ ينبئوف عف
النفسي ،أو المادي ،ولـ

إف عامة السؤاالت الواردة مف الناس في ىذه الس ّنيات ترجع إلى ىذا الجانب ،في كؿ ٍ
يوـ نسمع طبلقاً ،وضرباً،
وخصاماً ،ومشاكؿ ال تتناىى.

األمر الثاني :المشاركة في حؿ ىذه المشكبلت ،فمعؿ مف سمع شيئاً مف ىذا أف ينقشع عنو بعض ما عمؽ بو
مف األوضار التي نغصت عميو حياتو ،وكدرت عميو معيشتو ،وشتتت عميو شممو ،أو كادت.

األمر الثالث :ويحتاج إليو المتزوجوف ،وغير المتزوجيف وىو التبصير بأسباب المشكبلت؛ مف أجؿ أف نتمكف

مف حؿ الواقع منيا ،واإلنساف قد يحؿ مشكمة وقع فييا ،وقد يساعد اآلخريف في حؿ مشكبلتيـ.
ٍ
شيء مف ىذا األمور التي تسبب
وحرز مف الوقوع في
واألمر الرابع :أف ذلؾ بإذف اهلل -عز وجؿ -يكوف وقاية
اً

خصاماً ،وخبلفاً ،وشقاقاً بيف الزوجيف.

ٍ
مؤذف باجتنابيا ،وتوقييا ،والعاقؿ ىو
فإذا عرفيا اإلنساف ،وأدركيا ،وأحاط بيا فإف ذلؾ بإذف اهلل -عز وجؿ-
الذي يسمع ويتبصر ،وينتفع بما سمع.
ثانياً :آثار ىذه المشكالت:

يمكف أف أذكر ثبلثة أمور مف ىذه اآلثار ،أقتصر عمييا:

فأوؿ ذلؾ :اشتغاؿ القمب ،وما أدراؾ ما اشتغاؿ القمب ،ىذا القمب وعاء ومحؿ ،قد خمقو اهلل لمعرفتو وعبادتو
ومحبتو ،والتوجو إليو بكميتو ،فإذا ُشغؿ حصؿ لو مف التشويش واالنصراؼ بقدر ما حصؿ لو مف االنشغاؿ ،فإذا
اشتغؿ القمب ضعؼ وانصرؼ عما ىو بصدده ،ثـ تتابعت عميو اليموـ واآلالـ ،فصار ىذا القمب ينعصر بسبب
ىذه المشكمة التي حمت بو ،وذلؾ يؤثر فوات العمـ ،وألواف األمراض والعمؿ واألوجاع التي تنتابو كالقمؽ

واالكتئاب والحزف ،واذا كانت ىذه األمور عامرة لمقمب فبل تسأؿ عف حاؿ صاحبو مف التعثر في العمؿ ،التعثر

في الدراسة ،الفشؿ في الحياة ،بؿ إذا أقبؿ عمى صبلتو فإنو لربما ال يفكر إال في بميتو ،ومشكمتو التي ابتمي
بيا.

اإلنساف الذي يعيش مشكمة ال يستريح إذا جمس مع الناس ،فيو محزوف ،وميما حاوؿ أف يقمب نفسو في ألواف
المسرات وينزه بدنو وبصره ومسامعو بما يسمع وما يبصر ،فإف ذلؾ ال يغني عنو شيئاً ،فيبقى محزوناً ،يبتسـ
بيف الناس بابتسامة متكمفة ،ولربما إذا ذاؽ ذواقاً ،أكؿ طعاماً ،أو شرب شراباً ،ال يجد لو طعماً ،كأنو يتجرع

حجر ،يمضغو بكمفة.
اً

ق ِْ
ض ِعيفًا} [النساء ،]ٕٛ :ثـ إف
{و ُخمِ َ
س ُ
ان َ
اْل ْن َ
ىذا حاؿ اإلنساف الذي وصفو اهلل -تبارؾ وتعالى -بأنو ضعيؼ َ
أمر آخر سوى انشغاؿ القمب ،وىو الجفوة بيف الزوجيف ،والبغض والكراىية ،وىو أمر في
ىذه المشكبلت تؤثر اً

غاية الصعوبة.
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اإلنساف حينما يتزوج ،وفي أوائؿ زواجو وأيامو التي يستقبميا في ذلؾ الزواج يرؼ قمبو ويتحرؾ إذا سمع بذكر
زوجتو ،أو رأى رقميا في ىاتفو ،وال ينقضي حديثو ،وال التذاذه مف سماع كبلميا ومحادثتيا في األياـ األولى بعد

العقد ،ثـ يتحوؿ ذلؾ إذا وقعت ىذه الرزايا والببليا إلى بغض أكيد في القمب ،وكراىية.

وكـ سمعت مف رجؿ أو مف امرأة يدعو أحدىما عمى اآلخر في سجوده ،أحد الرجاؿ أخبرني أنو كاف يدعو عمى

امرأتو في يوـ عرفة ،أخبرني عف ىذا في يوـ النحر ،ولما سألتو عف ذلؾ ،قاؿ :اتصمت بيا في يوـ عرفة

عمي أال أرجع ،ىذه حياة؟ مف الصعب أف تبلقي مف تكره صباح مساء ،قد يوجد مف ال تحبو،
مسمماً ،فدعت ّ
ولكنؾ ال تراه ،والعيف إذا انصرفت انصرؼ القمب ونسي ،ولكف مف يتجدد كراىيتو وبغضو صباح مساء ،فإف

ىذا أمر في غاية الصعوبة ،كـ مف إنساف يبغض زوجتو ،وىي أبغض الناس إليو ،بؿ سمعت رجبلً في صحف

الكعبة يدعو في السجود ،يقوؿ :الميـ خذىا أخذ عزيز مقتدر ،الميـ عميؾ بيا.

وسمعت رجبلً آخر حينما ق أر اإلماـ في المسجد النبوي في صبلة التراويح قولو -تبارؾ وتعالى{ :-إِ َّن ُو ِم ْن
ِ
ِ ِ
يم} [يوسؼ ،]ٕٛ :تنيد الرجؿ بقوه ،وزفر ،وتأوه ،مما يدؿ أنو يعاني ،ويقاسي حتى إنو لـ
َك ْيد ُك َّن إ َّن َك ْي َد ُك َّن َعظ ٌ
يتمالؾ في صبلتو.

واذا وقعت ىذه الكراىية أدى ذلؾ إلى الشرود ،شرود الرجؿ عف بيتو ،بعيداً عف منزلو ،تتعطؿ مصالحو ،يحاوؿ

أف ينشغؿ ،بؿ رأيت بعض مف يستغؿ وقتو ويثمنو ،ويعتني بالزماف غاية العناية ،يذىب مع كؿ مف دعاه،
ويسافر مع كؿ مف طمبو ،ولما سألتو عف ىذا ،أخبر أف ذلؾ إنما ىو ناشئ عف مشكمة بينو وبيف امرأتو ،فيو ال

يطيؽ أف يراىا ،بؿ رأيت بعض مف تكمؼ ،وطمب مف عممو أف ينقؿ إلى مكاف ناء بعيد ،فقاسى الغربة ،وفي

قرى نائية ،في البادية ،مف أجؿ أف يستريح ،وأف يعمؿ نفسو ،ويتعمؿ أماـ اآلخريف ،ويعتذر أنو قد نقؿ ،وأنو ال

يد لو في ذلؾ ،بينما ىو الذي رغب في ىذا ،ورأى أف الغربة والبعد أحب إليو مف مبلقاتيا ،يصبحيا ويمسييا،
واذا شرد الرجؿ عف بيتو فبل تسأؿ عف حاؿ ىذا البيت ،مف ضياع األوالد ،وضياع الزوجة ،ووقوع الوحشة

وانعداـ التربية ،إلى غير ذلؾ.

األمر الثالث :وىو نياية ىذه المشكبلت :انفراط عقد الزوجية ،يذىب ىذا الزوج بحالو ،وتذىب ىذه الزوجة
بحاليا ،ثـ تقاسي بعد ذلؾ آالماً ال تخفى عمى أمثالكـ ،إف كاف لدييا أوالد فقمبيا معمؽ باألوالد ،فإف أخذتيـ

شغمت بيـ ،فيي ال تستطيع وحدىا أف تنفرد في تربيتيـ ،واف أخذىـ بقي قمبيا معمقاً بأوالدىا وبقيت تقاسي

وتقاسي ،والمرأة في مجتمعنا -كما تعمموف لؤلسؼ الشديد -إذا طمقت زىد فييا أكثر الناس ،ال يكاد يتقدـ إلييا

أحد ميما كانت صفاتيا ،وأخبلقيا ،ودينيا ،ومعارفيا ،وكماالتيا المتنوعة ،فإف الكثيريف يزىدوف فييا.

ثالثاً :أسباب ىذه المشكالت وىي كثيرة جدا:

أوال :ما يرجع إلى الزوجين ،والذي يرجع إلى الزوجيف أمور متنوعة ،فأوليا :سوء االختيار ،إما مف جية الرجؿ،
واما مف جية المرأة.

أما مف جية الرجؿ فأولو :ما يتعمؽ بداعيو إلى نكاحيا ،وما رّغبو فييا ،وقد أخرج الشيخاف مف حديث أبي ىريرة
ّ
-رضي اهلل عنو -مرفوعاً إلى النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -أنو قاؿ(( :تنكح المرأة ألربع :لماليا ،ولحسبيا،
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ولجماليا ،ولدينيا ،فاظفر بذات الدين تربت يداك))(ٔ).
آثار التزوج من أجل المال:

فتأمموا ىذا الحديث وما يؤثره مراعاة كؿ خصمة مف ىذه الخصاؿ ،فالتزوج مف أجؿ الماؿ ،ماذا يؤثر؟
في بعض اإلحصاءات التي أجريت عمى ٓٓٓٔ إنساف وجد أف نسبة بمغت ٕٗ ٕ,نقطة مف أصؿ ٘ يتزوجوف

الع َرض.
مف أجؿ الماؿ و َ

إذا تزوج الرجؿ مف أجؿ ىذا ،ونسي األمور األخرى ماذا يحصؿ؟ يمكف أف أذكر خمسة أمور فقط ،وىذه

األشياء التي أذكرىا في ىذا ،وفي غيره إنما ىي أمور مستقاة مف حياة الناس ،مما نسمع مف مشكبلتيـ ،ليست

مف الكتب ،وليس ذلؾ كبلماً نظريا ،إنما ىو شيء واقع يعيشو كثير مف المسمميف.

إذا تزوج مف أجؿ الماؿ فإف المرأة تدلي عميو غالباً وتترفع بسبب ماليا ،رجؿ تزوج امرأة غنيو ثرية ،فإنيا ترتفع،
وأمر آخر يحصؿ نتيجة ىذا الماؿ ،وىو ضعؼ قوامتو عمييا ،فبل يستطيع أف يسيطر عمييا؛ ألنيا قد امتؤلت

اقتناعاً أنيا قد تستطيع أف تبيعو ،وأف تشتريو ،بؿ لؤلسؼ عبرت إحداىف بقوليا :إذا ذىب كمب ،جاء كمب آخر،
بيذه العبارة حينما ُنصحت ،فتضعؼ القوامة ،وذلؾ أف القوامة تقوـ عمى ِرجميف اثنتيف وأساسيف اثنيف:
{وِب َما أَ ْنفَقُوا ِم ْن أ َْم َو ِال ِي ْم} [النساء ،]ٖٗ :فإذا كانت
األوؿ :التفضيؿ الذي حبا اهلل -عز وجؿ -بو الرجؿ ،والثانيَ :
المرأة تستشعر أنيا مستغنية ،وليست بحاجة إليو ،السيما إذا كاف ضعيؼ الحاؿ ،خفيؼ اليد ،فإنيا تزىد فيو ،وال
تبالي ،وتريد أف تتصرؼ كما شاءت.

وأمر ثالث ينتج عف التزوج بسبب الماؿ :التنازع عمى ىذا الماؿ ،إحدى النساء تقوؿ :في اليوـ الذي يكوف فيو

ضرب يصؿ أحياناً إلى كسر العظاـ.
الراتب
ٌ
بعض النساء تقوؿ :دخمت المستشفى مرتيف ،إحداىف تقوؿ :أعالج منذ ستة أشير عبلجاً طبيعيا ،بسبب الضرب
عمى ماذا؟ عمى الماؿ.

يوـ الراتب يوـ مشاكؿ وقمؽ وازعاج ،ينازعيا ،تارة يريد أف يحتاؿ عمييا أف تقرضو ،وتارة أف تواسيو ،وتارة أف

تمالحو بيذا الماؿ ،وأف تشترؾ معو في النفقات ،فيو يريد أف تؤثث داره ،أو أف تدفع أجرة لمخادـ ،أو السائؽ ،أو
أجرة ليذا البيت ،أو غير ذلؾ ،ويبدأ النزاع.

بؿ إف بعضيـ طمب منيا أف تدفع لو ميرىا ،وبعضيـ طمب منيا أف تبيع ذىبيا مف أجؿ أف يسدد ديونو ،كـ

مف امرأة بكت مف يوميا األوؿ حينما اكتشفت أف الزوج إنما تزوجيا مف أجؿ ماليا!.

بعضيف تقوؿ :أتيت إلى بيت ليس فيو إال الببلط ،ال يوجد شيء مف أمور الحياة ،ليس فيو ثبلجة ،وال فراش،
وال ستارة ،ال يوجد شيء ،سوى غرفة نوـ ومستعممة ،يريد أف يستمتع ،ويحصؿ عمى الماؿ.

أحد الرجاؿ ذىب كؿ مذىب يفكر في ذلؾ الذي تزوج ابنتو ،ثـ بعد ذلؾ مف أسبوعو األوؿ بدأ يتحوؿ ويتغير

( )1أخرجو البخاري ،كتاب النكاح ،باب األكفاء في الديف ( ،)ٚ/ٚرقـ ،)ٜ٘ٓٓ( :ومسمـ ،باب استحباب نكاح ذات الديف
(ٕ ،)ٔٓٛٙ/رقـ.)ٔٗٙٙ( :
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ويظنوف أنو مسحور ،أنو قد أصيب بعيف ،أو ٍ
بأمر خارج عف إرادتو ،فأرشدتو إلى ىذا الجانب ،وىو قد تزوج
دار ،وأف تدفع
امرأة ليا راتب ،وقد تعدت أو تجاوزت الثبلثيف وجمعت ماالً ًا
كثير ،فمما عرضت عميو أف تستأجر اً
كؿ ما يحتاج إليو ،واذا بالرجؿ كأنما نشط مف عقاؿ ،ليس بو بأس.
يقوؿ أبوىا :تتصؿ بيذه المطاعـ ،ويأتوف إلى ىذا البيت ،وتدفع ىي ،ما عميو إال أف يطأ فقط ،ىذه زوجة ثانية،

تزوجيا مف أجؿ الماؿ كاد أف يطمقيا ،يتظاىر تارة بالسحر ،وتارة أنو مصاب بعيف ،وليس بو بأس.
ٍ
بأسيـ ،أو بغير أسيـ ،أو ابتزه منيا ،فما الذي
وأمر رابع مما يؤثره التزوج مف أجؿ الماؿ :أف الماؿ إذا ذىب

يحدث بعد ذلؾ؟ ،ذىب ما يرغبو فييا ،انتيى كؿ شيء ،أو إذا يئس مف حصولو عمى الماؿ ،أبت ،أو رفض
أىميا ،فإنو بعد ذلؾ يبدأ يموح بالطبلؽ؛ ألنو إنما تزوجيا مف أجؿ ىذا األمر.

األمر الخامس الذي يؤثره التزوج مف أجؿ الماؿ :أنو قد يضعؼ عف تحقيؽ مطالبيا ،إذا تزوج امرأة مترفة غنية،

فميا مطالب ،ىي ال تريد أف تأكؿ كما يأكؿ ،وال تريد فرشاً وأثاثاً كما اعتاد مف أوساط األثاث ،ىي تشتري

القطعة الواحدة مف المبلبس لربما تفصميا في باريس ،أو في لندف ،أو نحو ذلؾ بعشرات األلوؼ ،ومف أيف لو

ىذا وراتبو ٖٓٓ٘ لاير؟ ،لو جمس يجمع سنوات ما استطاع أف يفصؿ ليا فستاناً ،وبعض الناس لؤلسؼ يغتر

سيحصؿ سعادة عظيمة ،وما عمـ أنو يشقى ،وىكذا
كثير أنو
ويظف أنو إذا تزوج ىذه المرأة التي قد ورثت ماالً اً
ّ
أولئؾ الذيف يتزوجوف المرأة مف أجؿ أف تكوف موظفة ،وبعضيـ يشترط ىذا ،حتى إف بعضيـ لربما بمغ بو سوء
األدب إلى أف يعبر بجممة ال يحسف ذكرىا بحاؿ مف األحواؿ ،تدؿ عمى أنو كاسب مف الناحيتيف مف ناحية

ومف المرأة التي ترضى لنفسيا ،أو
االستمتاع ،ومف ناحية الماؿ ،فيو يستمتع بماليا ،ويستمتع أيضاً بجسدىاَ ،
توقير،
يرضى ليا أولياؤىا أف تتزوج بآسر وكاسر ،يتزوجيا مف أجؿ ىذه األمور ،ال حبا فييا ،وال احترماً ،وال
اً
وال خوفاً مف اهلل -تبارؾ وتعالى-؟ ،فيؿ فكرت المرأة الضعيفة المسكينة ماذا جنت عمييا الوظيفة؟ ،األمر الذي

كثير مف ضعفاء النفوس.
أطمع فييا اً
آثار التزوج من أجل الحسب:

أما التزوج مف أجؿ الحسب فإف لو أيضاً مف اآلثار ما ال يخفى وأذكر ثبلثة منيا:

وقد جاء في بعض اإلحصاءات أف الذيف يتزوجوف ويراعوف ىذا الجانب ويطمبونو يبمغوف ما نسبتو ٘ ٗ,مف ٘

مف الناس الراغبيف في الزواج ،ممف أجريت عمييـ ىذه الدراسة.

أقوؿ أييا األحبة :إذا تزوج الرجؿ مف أجؿ الحسب ،فقد يتزوج امرأة حسيبة شريفة نسيبة ،فترتفع عميو ،ولربما
عيرتو بنسبو ،وىذا أمر ال يقبؿ بو حر أبي يحترـ نفسو.

وأمر آخر :وىو أف حسبيا ،وما ليا مف الفخامة والميابة بسبب مكانة أسرتيا االجتماعية أف ىذا قد يجبنو

ويضعفو عف تطميقيا ،ميما كانت ال تبلئمو ،يضعؼ ،يرى أنو ال يممؾ ىذا الق ارر؛ ألنو أماـ طود شامخ وجبؿ

أشـ ،ال يستطيع أف يناطحو ،فيو إنساف صغير يدخؿ عمييـ ويرى أنو حقير ،قد دخؿ عمى عظماء ،فبل يجترئ
مضطر .
ا
عمى أف يطمؽ ابنتيـ ،ىذا موجود ،فيبقى معيا عمى غير وفاؽ

مرعاة الحسب دوف الديف والخمؽ :أنو قد يضعؼ عف تحقيؽ مطالبيا ،تزوج امرأة مستواىا
وأمر ثالث مما يؤثره ا
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االجتماعي أعمى منو بكثير ،وىي امرأة تمتفت إلى ىذا المعنى ،وأىميا ينظروف إلى ىذه القضية ويعتبرونيا،
فماذا ُيتوقع؟ ُيتوقع أف تطالبو بأمور تميؽ بمرتبتيا ،وقد ال يستطيع ىذا.
وىكذا التزوج مف أجؿ منصبيا ،أو مؤىبلتيا ،كؿ ذلؾ قد يضره إذا كانت المرأة ال تخاؼ اهلل -عز وجؿ.
التزوج من أجل الجمال:

أما التزوج مف أجؿ الجماؿ فقد جاء في بعض ىذه اإلحصاءات أف نسبة الطالبيف لو بمغت ٖٔ ٗ1نقطة مف ٘،

والمقصود أف التزوج مف أجؿ الجماؿ مف غير نظر إلى ديف وخمؽ يؤثر مفاسد.

فمف ىذه المفاسد أف المرأة الجميمة إف لـ تكف ممف يخاؼ اهلل -عز وجؿ -تغتر غالباً بجماليا ،والعمماء كابف
القيـ -رحمو اهلل -وغيره ذكروا كبلماً شديداً -قد ال يناسب ذكره -فيمف يتزوج مف أجؿ الجماؿ ،وقد سمعت مف
بعض الناس ،ورأيت ،رأيت رجبلً امرأتو ترميو بكؿ رزية ،وتنسب إليو كؿ بمية ،وتقوؿ لو كبلماً يجرح إلى العظـ.

وذكر لي بعض ىذا الكبلـ الذي تقولو لو ،فمما سألتو قمت :ىؿ ىي جميمة -وىو ممسكيا-؟ ،قاؿ :نعـ جدا،

فقمت :ىؿ تستطيع ىجرىا لتؤدبيا؟ قاؿ :ىذا الذي ال أستطيع ،فقمت :ىذا الذي أوردؾ الميالؾ ،إف كنت ال
تستطيع فبل سبيؿ ،اصبر وتحمؿ ما جاءؾ منيا ،ففي سبيؿ الجماؿ تضحي ىذه التضحيات.

ثـ إف ىذه المرأة إذا كانت مغترة بجماليا ،وليست ممف يخاؼ اهلل -عز وجؿ -فإنيا تطالبو بأمور كثيرة ،تريد

منو أف يطيعيا ،وأف يحقؽ رغباتيا ،فيعجز وال يستطيع ،ىي تريد أف تكوف مدلمة ،ثـ إذا ذىب ىذا الجماؿ ،ما
الذي يبقى؟.

إذا كانت المرأة -أييا األحبة -ال ديف وال خمؽ ،وانما ىو جماؿ كالنور الذي يزىر ،ثـ انطفأ السراج ،ما الذي

يبقى؟ تبقى الح اررة واإلحراؽ ،كما قاؿ اهلل -عز وجؿ -عف المنافقيف -مع الفارؽ ىنا لكف يستفاد مف المثؿ في
ِ
اء ْت َما
استَ ْوقَ َد َن ًا
ار َفمَ َّما أ َ
{مثَمُ ُي ْم َك َمثَ ِل الَّذي ْ
َض َ
ىذا المعنى ألولئؾ الذيف يتزوجوف مف أجؿ الجماؿ فقطَ :-
ب المَّ ُو ِب ُن ِ
ورِى ْم} [البقرة ]ٔٚ :ما قاؿ :ذىب اهلل بنارىـ ،وانما ذىب النور واإلضاءة ،وبقى اإلحراؽ
َح ْولَ ُو َذ َى َ
والح اررة.

فالمرأة والرجؿ أييا األحبة ميما أعطي اإلنساف مف الجماؿ ،فإف األياـ والميالي كفيمة بترحمو وزوالو ،فيذىب ذلؾ

الجماؿ ،ويتحوؿ إلى شمط ،وتبدأ األياـ تؤثر في تقاسيـ وجييا ،ويتحوؿ شرخ الشباب ،والشعر األسود إلى شيب
وىرـ وضعؼ ،وىذا أمر ال ينازع فيو أحد ،فإذا ذىب الجماؿ ما الذي يبقى عنده سوى سوء الخمؽ ،وقمة الخوؼ

مف اهلل -عز وجؿ؟.

فإلى أولئؾ الذيف يتزوجوف مف أجؿ الجماؿ فقط نبعث ىذه الرسالة :انظروا إلى أجمؿ نساء الدنيا أييا األحبة

قبؿ سبعيف سنة ،ممكة جماؿ العالـ قبؿ سبعيف سنة مف يتزوجيا بلاير؟ مف يتزوجيا؟ مف ينظر إلييا؟ لو
وضعوىا عمى غبلؼ مجمة لضحؾ الناس منيـ بعد أف كانت تتيافت أنظار الكثيريف إلييا ،ويتسابؽ المصوروف

اللتقاط صورىا ،الجماؿ يذىب ،الحسف يذىب ،وال يبقى إال المعاني الصحيحة ،التربية والخمؽ والديف والتقوى هلل
-تبارؾ وتعالى.

التزوج من أجل الدين:
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وليذا نقوؿ :األمر الرابع مما يرغب في النكاح وىو الديف في ىذا الحديث ،قاؿ النبي -صمى اهلل عميو وسمـ-

كثير في مجتمعنا ،وقد جاءت مراعاة الديف ،وطمبو
((فاظفر بذات الدين تربت يداك)) وىذا وهلل الحمد مراعى
اً

مف الجنسيف بأعمى نسبة في تمؾ اإلحصائية التي أشرت ليا ،حيث وصمت  ٗ,ٚٙمف ٘ ،لكف ينبغي أف نتفطف
ىنا إلى بعض المعاني فيما يتعمؽ بيذا المعنى ،التزوج بمراعاة الديف.

كثير مف الشباب الذيف قد
ديف الرجؿ ،وديف المرأة ،فماذا إذا كاف أحد الزوجيف ليس بمتديف؟ وىذا كثير ،رأيت اً
عافسوا ما عافسوا مف األوضار ،وقارفوا ما قارفوا مف أمور غير الئقة ،وقد عرؼ كثيرات ممف ليف عبلقة

بالشباب ،فصار ال يكاد يثؽ بامرأة واحدة ،فتجد ىؤالء لربما ال يصمي ،لربما يتعاطى بعض األمور المحرمة،
مصر عمى الفواحش ،وأوؿ شرط يذكره التديف ،يقوؿ :أريد امرأة متدينة متسترة ،ال ُيرى منيا شيء،
ا
لربما ال ي ازؿ
يقاؿ لو :فبلنة تصوـ االثنيف والخميس ،فبلنة تقوـ الميؿ ،يقوؿ :أنا أريد التي تصوـ االثنيف والخميس ،وتقوـ
الميؿ.

يا رجؿ ،ىذه ال تناسبؾ ،يقوؿ :ال ،أنا أبحث عف امرأة متدينة ،وما يدريكـ لعؿ اهلل -عز وجؿ -أف يصمح قمبي

وحالي عمى يدىا ،فيظف كثير مف المغفميف أف الرجؿ قد فتح اهلل عمى قمبو ،وبصره بالحؽ ،ودلو عميو ،فخطا
ىذه الخطوة األساسية في الزواج ،يبحث عف امرأة متدينة ليغير حياتو ،وىو ال يريد ىذا ،ىو ألنو ال يثؽ فيريد

امرأة يطمئف أنيا ليست ذات عبلقات ،ىكذا يريد.

فإذا تزوج الرجؿ ىذه المرأة لوى يدىا ،واف شئت أف تقوؿ :كسرىا ،فإذا حممت منو ولداً كسرىا ،فإذا أنجبت ولداً

كثير مف النساء تعيش في حاؿ ال يعمميا إال اهلل -
أخذىا بمجامعيا ،ووضع الغؿ في عنقيا ،يقودىا بو ،فتجد ًا
عز وجؿ -مف إنساف تستغرب أنو مف جنس البشر.
بعضيـ في ليمة الدخوؿ مزؽ ثيابيا ،وضربيا ،وجرحيا ،وكدمات في غاية اإلجراـ في ليمة الزواج ،ويشترط

متدينة! ،فتجد المرأة في كثير مف األحياف -المرأة ضعيفة -تقوؿ :ألقي بنفسي في النار ،ىي نعـ تذكر مشكمتيا

في البداية ،وبكاء وعويؿ ،وتريد أف تفارقو ،فإذا قيؿ ليا :التصرفات التي تتصرفينيا اآلف ،أنت تقوليف :إنو
يذىب ويزني ،ويريؾ أفبلـ إباحية مما يمارسو ،ويعاقره ،ويشرب الشراب عندؾ ،ويأتي بضيوفو يشربوف الخمر،
ويتعاطوف ما حرـ اهلل -عز وجؿ -كيؼ تصبريف عمى ىذا؟

ذكريو باهلل ،قالت :ذكرتو ونصحتو ،فمـ يتعظ ،طيب ما المطموب؟ قالت :أنا ال أستطيع الصبر ،طيب ىؿ عندؾ
منو أوالد؟ قالت :نعـ ،طيب وما مصير األوالد؟ قالت :ىؤالء الذيف ال أستطيع تركيـ وفراقيـ.

ومف النساء مف أصرت حتى طمقت ،ووقؼ أىميا معيا ،وفي المحكمة ،ثـ بعد شيريف أو أقؿ أو أكثر واذا بيا

سر مف دوف أىميا ،وتتفؽ معو عمى الرجوع إليو ،فشؿ لكؿ الجيود التي بذلت مف أجؿ إبعادىا منو،
تتصؿ بو ا
ثـ بعد ذلؾ ترجع إليو ،لماذا ترجعيف إليو؟ مف أجؿ األوالد ،أموت مف أجؿ األوالد ،ومستعدة لدخوؿ النار مف

أجؿ األوالد ،أنتـ ال تشعروف بح اررة مصيبتي ،ىذه مشكمة.

اعى ىذا ،أف يكوف الزوج متديناً ،والزوجة متدينة ،البد مف ىذا ،واياؾ ثـ إياؾ وىكذا
فأقوؿ :ينبغي أف ُير َ
األخوات أف يقاؿ :ييديو اهلل عمى يدؾ ،تزوجيو ،ييديو اهلل عمى يدؾ ،اهلل -عز وجؿ -ييدي مف يشاء ،ويضؿ
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مف يشاء ،وال أحد يممؾ اليداية ،والنبي -صمى اهلل عميو وسمـ -لما دعا عمو أبا طالب مات عمى الكفر ،فأنزؿ
اء} [القصص.]٘ٙ :
ت َولَ ِك َّن المَّ َو َي ْي ِدي َم ْن َي َ
َح َب ْب َ
اهلل -عز وجؿ{ :-إِ َّن َك َال تَ ْي ِدي َم ْن أ ْ
ش ُ
أضؼ إلى ذلؾ أف المرأة غالباً أضعؼ مف الرجؿ ،وزوجيا ال يتقبؿ منيا ،الزوج يممؾ حساسية مفرطة تجاه
الزوجة ،ال يقبؿ منيا التوجيو ،ال تمميحاً ،وال تصريحاً ،وال أف تممي عميو شيئاً؛ ألنو يستشعر أنو سيدىا ،وأنو
أعمى منيا مرتبة ،ولذلؾ مف البداية ال تتزوج المرأةُ إال إنساناً ترتضيو ،ترتضي دينو وخمقو.
الفيم الخاطئ لمتدين:

األمر الثاني مما يحتاج إلى تنبيو فيما يتعمؽ بالتديف :ىو ما يوجد مف الفيـ الخاطئ لمتديف ،الكثير مف الناس

يفيـ أف المرأة المتدينة ىي التي تمبس قفازات ،وتضع عباءة عمى رأسيا ،وال يظير منيا شيء ،ىذا ىو التديف،

ىذا مف الديف وىو المطموب ،لكف ليس ىذا الديف كمو ،قد تكوف كذلؾ ،ولكنيا امرأة بعيده عف معاني التديف،

امرأة نمامة ،امرأة كذابة ،امرأة ممثمة تمثؿ ،أحد الرجاؿ يذكر أف امرأتو تُصرع لربما في اليوـ عدة مرات،
وسنوات وىو مف ار ٍ
ؽ إلى آخر ،ثـ اكتشؼ أنيا كانت تمثؿ عميو لسبب أو آلخر.

قد تكوف ىذه المرأة سبباً لمشاكؿ ال منتيى ليا بينو وبيف أىمو وقراباتو ،فيي تنقؿ الكبلـ ،ىي تسيء ،ىي امرأة

بذيئة ،أو طويمة المساف ،أو نحو ذلؾ ،فما ىو التديف؟ ىؿ ىو قفازات؟

ذىبت إلى أقاربيا ليس عندىا مشكمة أف تجمس أماـ
قد تكوف ىذه المرأة كما يفاجأ بعض األزواج ،يقوؿ :إذا
ْ
القنوات ،وىي بحسب مف جمست معيـ ،إذا جمست مع متدينات صارت متدينة ،واذا جمست مع غيرىف صارت
كحاليف ،وىذه أيضاً مشكمة.

وىكذا بالنسبة لمرجؿ ،كثير مف الناس بمجرد ما يرى ىذا اإلنساف لو لحية ،وثوبو قصير ،مباشرة :ما شاء اهلل،

لحية غانمة ،المحية مف الديف ،وقصر الثوب مطموب ،ال يجوز ألحد أف يجر ثوبو ،ىذا كمو مف الديف ،لكف ىؿ

ىذا كؿ الديف؟ قد يكوف ىذا اإلنساف لو كؿ ىذه المظاىر ،ولكنو ليس لو مخابر ،عنده ىذا المظير ،ولكنو
إنساف لربما يظمميا ،وبذيء المساف ،وسميط جمؼٍ ،
جاؼ ٍ
كثير مف الكبائر،
قاس ،ولربما يكوف ىذا اإلنساف يفعؿ اً

واف كانت لو لحية ،ىؿ المحية تعصمو مف أف يفعؿ ما حرـ اهلل -عز وجؿ؟.

المحية مطموبة ،لكف ال نفيـ أف المحية وحدىا تكفي مف أجؿ أف نقبؿ ىذا الزوج ،وأف نحكـ عميو فعبلً بأنو
متديف.

الديف أخبلؽ ،الديف معاممة ،الديف قمب طيب نظيؼ نزيو ،الديف نزاىة عف أمواؿ الناس ،فبل يحتاؿ بأخذىا
بالحراـ ،بأي لوف مف ألواف االحتياؿ ،الديف أف يطعميا مما أحؿ اهلل -عز وجؿ.

الديف أف ال يضيع مف يعوؿ ،الديف أف يصوف سمعو وبصره وقمبو وجوارحو عف كؿ ما يسخط اهلل -عز وجؿ،-

فالناس في ىذه المعاني بيف مقؿ ومكثر.
مشكمة تغير أحد األزواج بعد الزواج:

وأمر ثالث مما يتعمؽ بالتديف مما يكوف سبباً لممشكبلت أحياناً -مع أنو روعي ىذا المطمب العظيـ وىو الديف-

كثير ،قد يضعؼ الزوج ويتراجع ألي سبب مف
ىو أنو قد يتغير أحد الزوجيف بعد الزواج ،وىذا يحصؿ لؤلسؼ ًا
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كثير ،ثـ
األسباب ،منيـ مف يقوؿ :أريد أف آتي بالقناة الفبلنية ،والقناة الفبلنية فقط مف أجؿ األخبار ،كما نسمع اً
بعد ذلؾ يشفر ىذا الجياز ،شيئاً فشيئاً واذا بو يتوسع ،ثـ بعد ذلؾ قد يصؿ األمر بو إلى فتح بعض القنوات

اإلباحية ،ويشاىدىا ،وال يكاد يخرج مف ىذه الغرفة التي وضع فييا ىذا الجياز بشرط امرأتو عميو ،اشترطت أف
يوضع في غر ٍ
فة حتى األوالد ال يرونو ،مف أجؿ مشاىدة األخبار ،ثـ تتحوؿ القضية شيئاً فشيئاً ،واهلل -عز
وجؿ -ينيانا عف اتباع خطوات الشيطاف.

فالناس قد يتغيروف ،كثير مف النساء يشكيف مراىقة متأخرة مف أزواجيف بعد األربعيف ،بعد أف أعطتيـ إحدى
الشركات التي يشتغموف بيا اشتراكاً مجانيا في اإلنترنت ،فصار يدخؿ كثير منيـ عمى مواقع غير الئقة ،فحصؿ

ليـ ضعؼ ،وتغير ،ما عاد فبلف ىو فبلف ،وىكذا المرأة قد تضعؼ ،قد تتراجع قد تتأثر سمباً.
الثاني مما يتعمق بأسباب المشكالت العائدة إلى سوء االختيار من جية الرجل:

قرباتيا ،أو أف يثؽ بأىميا ومحافظتيـ ،البد مف التحري.
أف يكتفي بوصؼ األىؿ ،أو بوصؼ أخي الزوجة ،أو ا

بعضيـ يتزوج؛ ألف أىمو رأوىا في زواج ،فأعجبتيـ بينداميا ،وقواميا ،وبحسف كبلميا ،وقد تكوف ىذه المرأة
تنطوي عمى خبلؼ ذلؾ في حقيقتيا ،ومضمونيا.

دائما -وىذه قاعدة -يقبؿ عمى سبيؿ االستئناس ،ال
فالمسألة تحتاج إلى شيء مف النظر ،كبلـ أقارب الزوجة ً
عمى سبيؿ االعتماد؛ ألنو قد يبالغ ،قد يزيد ،قد يخفي ،حتى في السف ،إذا سئؿ أخوىا أحياناً :كـ عمرىا؟ قاؿ:
ىا لربما تقارب السابعة والعشريف.

واذا جاء العقد ،وجاء بالبطاقة ،ونظر فييا ،واذا ىي قد بمغت الرابعة والثبلثيف ،يا فبلف ،كيؼ ىذا؟ قاؿ :ىا أنا

قمت :يعني تقريباً ،ما رأيؾ يا فبلف؟ ،ويمتفت ألخيو ويسألو ،ىي أكبر مني أو أصغر منؾ ،ويبدءوف يتبادلوف
أسئمة بمياء ،والرجؿ أماـ األمر الواقع ،اآلف العقد ،مف البداية :يا أخي ىذه البطاقة ،وىذا عمر البنت ،تحت

الشمس ،ال تضعو أماـ األمر الواقع ،فبلبد مف التحري.

كوف أىؿ ىذه المرأة مثبلً أو أىؿ ىذا الرجؿ مف الطيبيف الخيريف ال يكفي ،قد تكوف المرأة مف أسرة طيبة،

فاضمة ،كريمة ،ولكنيا ليست كذلؾ ،فأوالد األنبياء -عمييـ الصبلة والسبلـ -كما تعرفوف -منيـ ولد نوح -عميو

الصبلة والسبلـ -لـ يكف عمى دينو.

وليذا أقوؿ :مف األمور التي يحصؿ بيا التثبت والتحري أال نكتفي برؤية األىؿ ،فبلبد أف يراىا ،واف كاف ذلؾ

ال يجب لكف لمف أراد أف يطيب قمبو ويستريح مف أجؿ أال يقوؿ في الغد :أنا ما رأيتيا ،فالنبي -صمى اهلل عميو
وسمـ -كما في حديث جابر -رضي اهلل عنو -قاؿ(( :إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منيا إلى ما
يدعوه إلى نكاحيا فميفعل ،قال :فخطبت امرأة ،فكنت أتخبأ ليا حتى رأيت منيا ما دعاني إلى نكاحيا

فتزوجتيا)) (ٕ).

( )2أخرجو أبو داود ،كتاب النكاح ،باب في الرجؿ ينظر إلى المرأة وىو يريد تزويجيا (ٕ ،)ٕٕٛ/رقـ ،)ٕٕٓٛ( :وابف ماجو،
كتاب النكاح ،باب النظر إلى المرأة إذا أراد أف يتزوجيا (ٔ ،)ٜٜ٘/رقـ.)ٔٛٙٗ( :
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وفي صحيح مسمـ مف حديث أبي ىريرة -رضي اهلل عنو :-كنت عند رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ -فأتاه

رجؿ فأخبره أنو تزوج امرأة مف األنصار ،فقاؿ لو رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ(( :-أنظرت إلييا؟)) ،قاؿ:

شيئا))(ٖ).
ال ،قاؿ(( :فاذىب فانظر إلييا ،فإن في أعين األنصار ً

وفي الترمذي عف المغيرة بف شعبة -رضي اهلل عنو" -أنو خطب امرأة ،فقاؿ لو النبي -صمى اهلل عميو وسمـ:-

((انظر إلييا فإنو أحرى أن يؤدم بينكما))(ٗ).

وىذه قضية لربما تجاوزىا بعض الناس بحكـ العادات ،وبعض األولياء جيبلً منو يقوؿ :ىي ليست سمعة نسوـ

عمييا مف أجؿ أف نعرضيا عمى الرجاؿ ،ىو جاىؿ بيذا ،ىذه سنة رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ ،-ومف

حؽ الزوج أف يطمب النظر إلييا.

ثالثًا :عدم وضوح الرؤية عند الزوج لقمة خبرتو:

مما يرجع إلى سوء االختيار عدـ وضوح الرؤية عند الزوج لقمة خبرتو ،سمعت بعض الشباب لما ذكر رغبة
فبلنا
بالزواج ،فسألتو ما ىي المرأة التي تريد؟ قاؿ :امرأة ،ما عنده أي شيء ،امرأة ،بؿ سمعت آخر يستغرب أف ً
لـ يكف عمى مبلئمة مع مف تزوجيا ،والسبب أنو لـ يجدىا كما كاف يتوقع مف الحسف والجماؿ ،فكاف ىذا يقوؿ:

وماذا عميو؟ امرأة ،امرأة ،ماذا يريد؟ ىذا يقولو اآلف ألنو غر ،لكف في الواقع أف ىذا مطمب ،البد أف يتزوج امرأة

تبلئمو ،البد أف يحدد األشياء التي يريدىا.

ومف طرائؼ الشيخ عبد الحميد كشؾ -رحمو اهلل -أنو كاف يتيكـ بالذيف يشترطوف الجماؿ ،ويقوؿ :ماذا عميو إذا

أطفأ النور ،ما عاد يرى شيًئا ،يذىب الجماؿ ،وىذا الكبلـ غير صحيح ،الرجؿ يراىا صباح مساء في البيت
ويعاشرىا ،ويخالطيا.
فالمقصود أف اإلنساف البد أف يحدد الموصفات التي يريد ببل مبالغة طبعاً ،مف األخبلؽ ،ومف األمور األخرى،
وىذه القضية يفرط بيا كثيروف ممف يريد أف يتزوج امرأة ثانية ،الحقيقة المرة أف أكثر مف رأيت ممف يريد أف

ومغنما؛ ألنو ال يجد بسيولة ،فإذا وجد
مكسبا
يتزوج امرأة ثانية أنو يريد امرأة توافؽ عمى التزوج منو ،فيذا يعتبره
ً
ً
امرأة توافؽ فيذا ىو المطمب ،ثـ يتزوج ىذه المرأة بعدما كاف يتشرط شروطاً صعبة ثقيمة في زواجو األوؿ ،واآلف

يفرط في الديف ،ويفرط في األخبلؽ ،ويفرط حتى في المظير والجماؿ ،فإذا جمست أمامو ىذه المرأة جمس يكسر

الحساب -كما يقاؿ -يرى أف امرأتو أجمؿ منيا ،وأشب منيا ،وقد أصابو ما أصابو مف الصداع والعناء
والمشكبلت والنفقات لما تزوج ىذه المرأة الثانية.

ما الموجب ليذه المعاناة كميا؟ كنا بقينا عمى العيد األوؿ ،والزوجة األولى ،بعيداً عف ىذا التنغيص الكبير،
والتضحية لـ تكف عمى شيء يكافئ ىذا النصب والعناء في نظره ،بعد ذلؾ بسيولة يمكف أف يطمقيا ،ولذلؾ

( )3أخرجو مسمـ ،كتاب النكاح ،باب ندب النظر إلى وجو المرأة وكفييا لمف يريد تزوجيا (ٕ ،)ٔٓٗٓ/رقـ.)ٕٔٗٗ( :
( )4أخرجو الترمذي ،أبواب النكاح عف رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ ،-باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة (ٖ ،)ٖٜٛ/رقـ:
(.)ٔٓٛٚ

11

يفشؿ الكثيروف في التزوج مف ثانية ،وىذا مف أىـ األسباب ،يتنازؿ عف أكثر الشروط ،بؿ لربما تنازؿ عف جميع
الشروط ،وىذا كثير.

من أسباب سوء االختيار :األعراف االجتماعية.
ومف األسباب التي ترجع لسوء االختيار األعراؼ االجتماعية ،ىذا الرجؿ مربوطة لو بنت العـ منذ الصغر،

معروفة فبلنة لفبلف فيو حتـ مقضي ال محيد عنو ،وال زواؿ ،ىذه مشكمة ،يتزوجيا وىو ال رغبة لو فييا ،وىكذا
أيضاً الضغوط األسرية أبوه أمو ،يصراف عمى تزوجو مف فبلنة ،التي يستممحونيا ويستحسنونيا ،أو يحبوف

أىميا ،أو يريدوف القرب منيـ.

من أسباب سوء االختيار :تفرد األب أحياناً باالختيار.

أمر سادس يرجع إلى سوء االختيار وىو تفرد األب أحياناً باالختيار ،وبعض اآلباء يفتخروف بيذا ،يقوؿ :أنا

زوجت أوالدي ىؤالء جميعاً ،ولـ يكف ليـ أي اختيار ،ىذه ليست مفخرة ،ىؤالء ىـ الذي يتزوجوف ،ولست أنت

الذي تتزوج ،ىذا خطأ كبير ،دعو يختار ووجيو في ىذا االختيار.
من أسباب سوء االختيار :الحب والعالقات قبل الزواج.

وىـ الحب والعبلقات قبؿ الزواج ،يرتبط بامرأة بزعمو أنو يحبيا وتحبو،
وأمر سابع يتصؿ بسوء االختيار ُ
فيواعدىا أف يتزوجيا ،ويصر عمى أىمو أف يتزوجيا ،وقد ال تبلئمو ،وال تبلئميـ في النواحي المتعددة ،ال تصمح
لو ،وال ألىمو ،فإذا جاء بيا فيي نشاز عمى ىذه األسرة ،فتبقى مرفوضة مف ِقبؿ الجميع ،ال يحبونيا ،وال يحبوف
فرح لو بمولود.
أوالده منيا ،وال ُي َ
ويصمو عف كؿ شيء ،وىذا الحب سرعاف ما يتبلشى؛ ألف الكبلـ
ىذا أمر يقع ويتكرر ،ولكف حبو ليا ُيعميو ُ
الذي كاف يدور بينيما قبؿ ذلؾ كانت تعطيو معسوؿ القوؿ ،ويعطييا أجممو ،وتتكمؼ في أف تستخرج أرؽ

العبارات ،وتتغنج بأحسف الغنج ،ويتكمـ معيا أيضاً بأرؽ كبلـ يستطيعو ،ثـ إذا جاءت الحياة بآالميا ومصاعبيا
وشدائدىا ،فيراىا وىي مستيقظة مف نوميا ،ويراىا وىي نائمة ،ويراىا وىي مغضبة ،ويراىا وىي مريضة ،ويراىا
وىي تطالبو بحاجاتيا ،فتتبدى لو الحقائؽ التي كانت مغيبة عنو ،فيبدأ الخصاـ والنزاع ،ويدرؾ ولو بعد حيف أنو

أخطأ حينما تزوج ىذه المرأة ،قد يكوف يعشؽ ىذه المرأة ،ويستمر ذلؾ ،ويكوف وقوده في ىذا االستمرار ىو

حسف وجماؿ ظاىر ،ولكف البد أف يذىب ىذا الحسف والجماؿ في يوـ مف األياـ ،فيدرؾ أنو قد تعمؽ بنشاز،

وبامرأة ال تصمح لو ،وليست مكافئة ،وال تصمح ألىمو ،وقد خسرىـ ،وخسر ودىـ ،ومحبتيـ ،فيو مرفوض مف
ِقبؿ قرابتو ،ىذا يقع ،ىذا إذا حصؿ ىذا الزواج.
أسباب سوء االختيار الراجع إلى المرأة:

أما سوء االختيار الذي يرجع إلى المرأة المسكينة:
فأوؿ ذلؾ :أال يؤخذ رأييا أصبلً ،وىذا يوجد لؤلسؼ إلى اآلف في بعض البيئات ،المرأة ترغـ عمى الزواج،
وأحيانا ىي آخر مف يعمـ ،يفصموف الثياب ،ويييئوف ،مف سيتزوج؟ ،يقولوف :فبلف يعنوف أخاىا ،وىي المسكينة

بفراش المدرسة التي تدرس فييا ،وزميبلتيا في
التي قد أعدت العدة ليا ،بؿ إحداىف قد ُعقد عمييا ،قد ُزوجت ّ
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نفس يوـ الزواج يعممف بذلؾ ،ويتساررف بو ،ويعممف أنيا لـ تعمـ ،مف سيتزوج عندكـ يا فبلنة؟ تقوؿ :أخي ،وىي
تقاد إلى ىذا الرجؿ ،ىذه أمور واقعية ،أعرفيا موجودة ،ثـ تزوج ،ماذا عسى أف يكوف حاؿ ىذه المرأة؟ إحداىف

تقسـ باأليماف المغمظة ،تقوؿ :واهلل إني أتمنى أف أقطع بالمقاريض ،وال يقربني ،أي استمتاع؟ وأي حياة؟ وأي
راحة؟ وأي لذة؟ ىذا منتيى العذاب.

معروؼ عند العرب أف أطيب الطيبات عندىـ :الطعاـ ،والنكاح ،ىذه إذا كاف الرجؿ يعاشرىا تتمنى أف تقرض

بالمقاريض ،وال يقربيا ،كـ جنى عمييا أىميا!.

األيم
وقد جاء في صحيح مسمـ عف ابف عباس -رضي اهلل عنيما -أف النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -قاؿ (( ّ

أحق بنفسيا من ولييا ،والبكر تستأذن في نفسيا واذنيا صماتيا))(٘).

وفي رواية(( :والبكر يستأذنيا أبوىا في نفسيا ،واذنيا صماتيا)) ،وربما قاؿ(( :وصمتيا إقرارىا))(.)ٙ

وقد سمعت بعض الناس يقوؿ :ىذه األمور ليست لنا ،يعني نحف ما نشاور البنات ،يعتبرىا رجولة.

وجاء عند البخاري مف حديث أبي ىريرة -رضي اهلل عنو -أف النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -قاؿ(( :ال تنكح

األيم حتى تستأمر ،وال البكر حتى تستأذن ،قالوا :يا رسول اهلل ،كيف إذنيا؟ قال :أن تسكت))(.)ٚ
ّ
()ٛ
وفي رواية(( :فإن صمتت فيو إذنيا ،وان أبت فال جواز عمييا)) .

وفي البخاري عف عائشة -رضي اهلل عنيا -قالت :قمت(( :يا رسول اهلل ،تُستأمر النساء في أبضاعين؟ قال:
نعم ،قمت :فإن البكر تستأمر ،فتستحي فتسكت ،فقال :سكاتيا إذنيا))(.)ٜ
وفي رواية(( :فذلك إذنيا إذا ىي سكتت))(ٓٔ).

بكرً أتت رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم-
وعند أبي داود عف ابف عباس -رضي اهلل عنيما(( -أن جارية ا

فذكرت أن أباىا زوجيا وىي كارىة ،فخيرىا رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم))(ٔٔ).

وفي الصحيح عف محمد بف القاسـ(( :أن امرأة من ولد جعفر تخوفت أن يزوجيا ولييا وىي كارىة ،فأرسمت

إلى شيخين من األنصار عبد الرحمن ومجمع ابني جارية ،فقاال :فال تخشين ،فإن خنساء بنت خذام أنكحيا

( )5أخرجو مسمـ ،كتاب النكاح ،باب استئذاف الثيب في النكاح بالنطؽ ،والبكر بالسكوت ،)ٖٔٓٚ/ٕ( ،رقـ.)ٕٔٗٔ( :
( )6المصدر نفسو.
( )7أخرجو البخاري ،كتاب النكاح ،باب ال ينكح األب وغيره البكر والثيب إال برضاىا ( ،)ٔٚ/ٚرقـ ،)ٖ٘ٔٙ( :ومسمـ ،كتاب
النكاح ،باب استئذاف الثيب في النكاح بالنطؽ ،والبكر بالسكوت (ٕ ،)ٖٔٓٙ/رقـ.)ٜٔٗٔ( :

( )8أخرجو الترمذي ،أبواب النكاح عف رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ ،-باب ما جاء في إكراه اليتيمة عمى التزويج (ٖ،)ٜٗٓ/
رقـ.)ٜٔٔٓ( :

( )9أخرجو البخاري ،كتاب اإلكراه ،باب ال يجوز نكاح المكره ( ،)ٕٔ/ٜرقـ.)ٜٙٗٙ( :
( )11أخرجو مسمـ ،كتاب النكاح ،باب استئذاف الثيب في النكاح بالنطؽ ،والبكر بالسكوت (ٕ ،)ٖٔٓٚ/رقـ (ٕٓٗٔ).
( )11أخرجو أبو داود ،كتاب النكاح ،باب في البكر يزوجيا أبوىا وال يستأمرىا (ٕ ،)ٕٖٕ/رقـ ،)ٕٜٓٙ( :وابف ماجو ،كتاب
النكاح ،باب مف زوج ابنتو وىي كارىة (ٔ ،)ٖٙٓ/رقـ.)ٔٛٚ٘( :
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أبوىا وىي كارىو ،فرد النبي -صمى اهلل عميو وسمم -ذلك))(ٕٔ).

وعند النسائي عف عائشة -رضي اهلل عنيا(( -أن فتاة دخمت عمييا فقالت :إن أبي زوجني ابن أخيو ليرفع بي
خسيستو وأنا كارىة ،قالت :اجمسي حتى يأتي النبي -صمى اهلل عميو وسمم ،-فجاء رسول اهلل -صمى اهلل

عميو وسمم -فأخبرتو ،فأرسل إلى أبييا فدعاه ،فجعل األمر إلييا ،فقالت :يا رسول اهلل ،قد أجزت ما صنع
ِ
منساء من األمر شيء؟))(ٖٔ).
أعمَم ِأل
أبي ،ولكن أردت ْ
أن ْ
األمر الثاني مما يرجع إلى سوء االختيار من جية المرأة :الضغوط األسرية عمى البنت.

البنت إذا بمغت السابعة والعشريف والثامنة والعشريف والتاسعة والعشريف والثبلثيف ،وما أشبو ذلؾ ،بدءوا يرددوف
عمييا صباح مساء ،يا بنيتي إلى متى؟ يا بنيتي كـ سيكوف مقامنا في ىذه الحياة؟ يا بنيتي نخاؼ أف نموت ،ثـ
بعد ذلؾ تبقيف وحيدة ،نريد أف نفرح بأوالدؾ ،يا بنيتي تزوجي ،لعؿ اهلل -عز وجؿ -أف يرفعؾ بيذا الزواج ،يا

بنيتي قد تمشطينيا شيبة ،يا بنيتي األياـ تمضي ،يا بنيتي ،البنت زىرة ،ثـ بعد ذلؾ يسارع إلييا الذبوؿ ،وىذا

الكبلـ رماح تنخسيا في قمبيا صباح مساء ،فتتأثر وتنجرح.

وىـ يقولوف ىذا ببل شؾ محبةً ،وحرصاً ،وتخوفاً عمييا ،ورغبة في مصمحتيا ،لكف ىذا الكبلـ يؤثر عمييا كثي اًر،

كثير مف األكفاء ،وتقبؿ بأي أحد ،وقد سمعت بعضيـ يقوؿ بعد
إذا تقدـ سنيا فقد تضطر أف تتنازؿ بعدما ردت اً

أف فات األواف :لو جاء مف ال يدخف ويصمي فإف الباقي ُيستصمح ،بعدما كانوا يشترطوف الشروط الثقاؿ ،لو
جاء مف ال يدخف ،وىي متدينة وصالحة وعاقمة ،مف أعقؿ النساء ،لو جاء مف ال يدخف ،ويصمي قبمناه.

ولمعمـ غالب الذيف تتقدـ بيـ السف مف الشباب ما يتزوج عنده مشكمة ،إما سحر ،أو عبلقات محرمة ،أو نفسية،

غالباً ،يوجد بعضيـ قد أخر لمعنى ىذا أمر ال ينكر.

لكف بمعرفتي بحاالت كثيرة يتزوج ثـ بعد ذلؾ ُيكتشؼ أف الشخص ىذا مريض نفسيا ،يأكؿ أدوية مدى الحياة،
يتزوج يكتشؼ أنو أصبلً ضعيؼ ال يستطيع أف يعاشر ،وأياـ العقد يا فبلف نعقد بعد أف خطبيا ،يقوؿ :ىاه ،إف

شاء اهلل ،ننظر ،يتيرب مرة بعد مرة ،يا فبلف ،ما عندؾ؟ ،وبعضيـ تزوج امرأة وبقي عشر سنيف لـ يعاشرىا،
وبعض النساء قالت :لي أربع سنيف منذ تزوجت لـ يقربني ،وبعضيف في غاية الجماؿ.

وأحيانا ىذه الضغوط األسرية تكوف ألف أىميا يرضوف ،فبلف ما شاء اهلل إخوانيا يستممحونو يحبونو ،ويعجبوف

بو ،طيب ىي التي تتزوج ،ىي المسكينة التي ستكابد ،وتعاني مف ىذا اإلنساف.

األعراف االجتماعية:

واألمر الثالث مما يرجع إلى سوء االختيار مف جية المرأة :األعراؼ االجتماعية ،فابف العـ البد أف يتزوجيا
حتى لو كاف ىذا اإلنساف ال يصمح لمثميا.

االعتبار بمال الزوج أو مكانتو:

( )12أخرجو البخاري ،كتاب الحيؿ ،باب في النكاح ( ،)ٕ٘/ٜرقـ.)ٜٜٙٙ( :

( )13أخرجو النسائي ،كتاب النكاح ،البكر يزوجيا أبوىا وىي كارىة ( ،)ٛٙ/ٙرقـ.)ٖٕٜٙ( :
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أمر رابع :االعتبار بمالو ،أو منصبو ،أو مؤىمو ،أو جنسيتو ،أو نسبو ،وقد بمغت في بعض اإلحصاءات نسبة
مراعاة الوظيفة ٕ مف ٘ ،وىذا أمر ال بأس بو جيد ،وكذلؾ المستوى التعميمي  ٗ1ٚٙمف أصؿ ٘.
ماذا يغني عنيا المنصب والوظيفة ،أو الشيادة إذا كاف ىذا اإلنساف ال يخاؼ مف اهلل -عز وجؿ؟

((يقال لمرجل :ما أعقمو وما أظرفو وما أجمده ،وما في قمبو مثقال حبة خردل من إيمان))(ٗٔ).
االغترار بالظاىر:

األمر الخامس مما يرجع إلى سوء االختيار مف جية المرأة :االغترار بظاىره ،بالمظير ،أروا مف ظاىره

الصبلح ،قالوا :ما شاء اهلل ،تبارؾ اهلل ،أو قبموا كبلـ أىمو ،أمو تمدحو ،وتقوؿ :ىذا الولد ما شاء اهلل ،ولدي ما
شاء اهلل ،ىو أوؿ مف يذىب لممسجد ،حتى صبلة الفجر ،ويقوـ الميؿ ،ويصوـ النيار ،وما شاء اهلل ،ما يريد إال
واحدة متدينة ،وامرأة صالحة ،واذا تزوجتو اكتشفت شيئاً آخر تماماً.
من يدفع مي ارً أكثر:

أمر سادس مما يرجع إلي سوء االختيار :مف يدفع مي اًر أكثر ،تُزوج أحياناً بيرـ؛ ألنو أغدؽ األمواؿ.
االكتفاء بالثقة بأسرتو:
وأمر سابع :االكتفاء بالثقة بأسرتو ،أو بصبلح أبيو ،فبلف أبوه ِ
أنع ْـ و ِ
أكرْـ ،فبلف أىمو أخيار فضبلء ،وفبلف أبوه
لحية غانمة ،لكف الولد لحية غانمة؟.

ال يمزـ مف صبلح أبيو أف يكوف الولد صالحاً ،نحف عمينا النظر في حاؿ الولد أوال ،وبعد ذلؾ ننظر في حاؿ

لكف كثير مف الناس ىكذا يأخذ األمور ،أبوه رجؿ فاضؿ،
أبيو ،وفي حاؿ أسرتو ،ىؿ ىـ ناس فضبلء أو ال؟ ْ
أسرة فاضمة ،وال يعرفوف الولد.
الخمل في مفيوم االستقامة:

أمر ثامف :الخمؿ في مفيوـ االستقامة ،كثير مف العامة إلى اآلف ال يزاؿ يعيش ىذا التصور ،ال يدخف ويصمي،
يا أخي اآلف ىناؾ مخدرات ،اآلف ىناؾ أشياء أمراض ،إيدز ،ببلء ،ما يدخف ويصمي ،وىو كيؼ متزف عقميا،

رجؿ خموؽ ،إنساف يحترـ المرأة يقدرىا.
الحب والعالقات المحرمة:

األمر التاسع مما يتعمؽ بسوء االختيار مف جية المرأة :وىـ الحب والعبلقات المحرمة قبؿ الزواج ،وقد سبؽ

الكبلـ عمى ىذا فيما يتصؿ بالرجؿ.

أحيانا ما تقدـ رسميا ،طرؼ
فبلبد مف التأني ،وترؾ العجمة ،واإلرباؾ لممرأة ،في كثير مف األحياف يتقدـ خاطب
ً
خبر ،فيتيافت إخوانيا كؿ واحد يمقي كبلماً ،ىذا جيد ،ما ُيرد ،فرصة نادرة ،وضغوط مف كؿ ناحية ،ثـ تؤخذ
بالع ّجة ،ما تُجعؿ ليا فرصة لمتأني ،والتريث ،والتفكير الصحيح ،والسؤاؿ والتحري.
المرأة كما يقاؿ َ

( )14أخرجو البخاري ،كتاب الرقاؽ ،باب رفع األمانة ( ،)ٔٓٗ/ٛرقـ ،)ٜٙٗٚ( :ومسمـ ،كتاب اإليماف ،باب رفع األمانة واإليماف
مف بعض القموب ،وعرض الفتف عمى القموب (ٔ ،)ٕٔٙ/رقـ.)ٖٔٗ( :
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يتيافتوف ىذا مف ىنا ،وىذا مف ىنا ،وىذا مف ىنا ،بألفاظ اإلعجاب ،وألفاظ اإلكبار ،وألفاظ المدح ،وقد ال يكوف
كذلؾ ،وتتزوج ،ثـ بعد ذلؾ ينتيي ىذا الزواج إلى الفشؿ.

والبد أيضاً مف الحذر مف الوىـ الكاذب والتغرير بالنفس يقاؿ لممرأة :تزوجيو ،ويصمحو اهلل عمى يدؾ.

ومما سبؽ نخمص أيضاً بأف مف أسباب المشكبلت األسرية بعد السبب األوؿ الذي ىو سوء االختيار.

الثاني :انعداـ التكافؤ بيف الزوجيف ،ىذه محافظة عمى دينيا ما شاء اهلل ،وىذا رجؿ مستيتر ،فيذه البد مف
مراعاتيا ،وىكذا فيما يطمب فيو التكافؤ في بيئتيـ ،إذا كانت ىذه األمور تؤثر عندىـ ،وكؿ بحسبو.

غالء الميور:

كثير يبدأ يحاسب ،وال يريد منيا زلة ،وال فمتة ،وال نقيصة؛ ألنو دفع
أمر ثالث :غبلء الميور ،الرجؿ إذا دفع
اً
الكثير وركبتو الديوف ،ولربما جمع الزكوات والصدقات بسبب ىذه المرأة ،ثـ بعد ذلؾ تفرط ،يجدىا نوامة ،يأتي
والبيت غير مييأ ،واذا أمرىا ال تطيعو ،فيبدأ ينقّر ،يريد أف يستنطؼ حقو منيا؛ ألنو دفع الكثير ،وقد جاء في
صحيح مسمـ مف حديث عائشة -رضي اهلل عنيا(( :-كاف صداقو ألزواجو ثنتي عشرة أوقية ونشا))(٘ٔ).

والنش وىو نصؼ أوقية ،وذلؾ ٓٓ٘ درىـ فقط.

وفي حديث عقبة بف عامر مرفوعاً(( :خير الصداؽ أيسره))

()ٔٙ

وغبلء الميور مف أىـ أسباب العنوسة ،وقد جاء

في بعض اإلحصاءات أف البلتي لـ يتزوجف وقد بمغف الثبلثيف في مجتمعنا في ىذه الببلد حتى نياية سنة
ٕٕٗٔىػ بمغ  ٔ1ٓٛمميوف ،بؿ في بعض اإلحصاءات أف النسبة بمغت المميونيف اآلف ،لـ يتزوجف ،مع أف عدد

النساء في آخر إحصائية سبعة مبلييف ،فعمى كؿ حاؿ غبلء الميور يكوف سبباً لكثير مف المعاناة.
النظرة المثالية الخاطئة من الزوج أو الزوجة:

أمر رابع :النظرة المثالية الخاطئة مف الزوج أو الزوجة ،الزوج أحياناً يتوىـ أف المرأة مثؿ الرجؿ في قوتيا
أخيار ،نجباء أذكياء ،ليـ ىمة وعمؿ وجد واجتياد وصبر وجمد عمى
ًا
وتحمميا وصبرىا ،فيو يعرؼ زمبلء لو
وفبلنا مف الناس الذيف عرفيـ ،فإذا جاء ونظر ،المرأة فييا
فبلنا
ً
معالي األمور ،فيتزوج امرأة ويتخيؿ في ذىنو ً

ضعؼ ،واذا حممت ضعفت ،واذا أتاىا العذر أثر ذلؾ في تركيزىا ،أثر ذلؾ في نفسيتيا ،وىكذا تتعب مع تربية

األوالد ،وعمؿ المنزؿ ،ونحو ذلؾ.

بعضيـ رأيتو ال يريدىا أف تناـ بعد صبلة الفجر ،ويقوؿ :ىذه غفمة ،والمرأة تبكي ،وتتضرع وتتوسؿ ،وتقوؿ :أنا

وتدرس األوالد ،تقوؿ :أكوف
آخر مف يناـ في البيت مع األوالد ،وليس عندىا خادمة ،وتقوـ بكؿ أعباء المنزؿّ ،
كالمريضة مف التعب ،وال يريد أف تناـ بعد الفجر ،تجمس إلى الظير تستفيد مف الوقت ،ىذا خطأ ،فالنظرة
أحيانا نظرة تريد ىذا اإلنساف أف يكوف وسيماً ،أف يكوف طالب عمـ،
المثالية الخاطئة مف الزوج ،أو مف الزوجة
ً
( )15أخرجو مسمـ ،كتاب النكاح ،باب الصداؽ ،وجواز كونو تعميـ قرآف وخاتـ حديد ،وغير ذلؾ مف قميؿ وكثير ،واستحباب كونو
خمسمائة درىـ لمف ال يجحؼ بو (ٕ ،)ٕٔٓٗ/رقـ.)ٕٔٗٙ( :

( )16أخرجو الحاكـ في المستدرؾ عمى الصحيحيف (ٕ ،)ٜٔٛ/رقـ.)ٕٕٚٗ( :
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أف يكوف نجيباً ،أف يكوف لو أخبلؽ عالية ،أف يكوف عنده ماؿ ،لو مركز اجتماعي ،عنده شيادة مرموقة ،أيف
تجتمع ىذه األشياء؟ ،تزوجي رجبلً يخاؼ مف اهلل -عز وجؿ ،-تقي ال يظممؾ إذا كرىؾ.

التدليل المفرط ثم محاولة الحزم:

ىكذا األمر الخامس :التدليؿ المفرط ،ثـ محاولة الحزـ ،وىذا يقع فيو كثير مف األزواج ،في أوائؿ الزواج يعطييا
مف أفضؿ ما عنده ،ويقوؿ ليا :أنت أفضؿ مف كؿ الناس ،أنت أفضؿ مف أمي وأبي ،وأفضؿ مف إخوتي،

إلي مف الناس أجمعيف ،وأفديؾ بنفسي ،وأفديؾ بكذا ،ويعطييا كؿ ما عنده دفعة
وأفضؿ مف نفسي ،وأحب ّ
يقسط عمييا سوء األخبلؽ مع األياـ والميالي ،وىذا خطأ.
واحدة ،ثـ بعد ذلؾ ينتيي المخزوف ،ثـ بعد ذلؾ يبدأ ّ
مقتضى العقؿ أف اإلنساف يقسط أخبلقة بالتدريج عمى المرأة ،يكوف طبيعيا خمقو طيب ،وخمقو حسف ،وفي كؿ

يوـ تجد منو جديداً مف الكماالت ،فيي معو في ارتقاء ،الكثير مف الناس بالعكس ،يعطييا كؿ ما عنده في أوؿ

جديدا مف الحقيقة المرة ،فيكوف ذلؾ سبباً لزىدىا فيو ،ونفرتيا
األياـ ،ثـ بعد ذلؾ يبدأ يتبلشى ،فكؿ يوـ تكتشؼ
ً
منو.

فالحياة ليست أسابيع ،أو شير عسؿ كما يقاؿ ،ال تبالغ ،كف معتدالً في المشاعر ،وفي الكبلـ ،كف معتدالً،

ودعيا في كؿ يوـ ترى جديداً مف أخبلقؾ.

الخطأ في فيم الحقوق والواجبات:

األمر السادس :الخطأ في فيـ الحقوؽ والواجبات ،واختبلؿ مفيوـ القوامة والحزـ ،بعض الرجاؿ يرى أف القوامة
أف يعامؿ المرأة معاممة عسكرية ،بصبلفة ،ال يكوف ليا رأي ،ال يكوف ليا اختيار في كؿ شيء ،ال في األثاث،

وال في الطعاـ ،وال في أي أمر مف أمور الحياة؛ ألف ىذا ىو الحزـ.

أناسا يتحدثوف عف موضوع إداري جاؼ لـ يكف متوقعاً أف يتحدثوا عنو ،فاستغربت وأردت أف
بؿ رأيت مرة ً
أتحدث ما شأنكـ بيذا؟ فصبرت ،فمما فرغ المتحدث وقمت إذا بأحد األشخاص مف ىؤالء يأخذ بيدي ،ويقوؿ:
لعمؾ تستغرب الحديث عف ىذا الموضوع؛ ألف أحد الموجوديف ال يستطيع أحد أف يتكمـ معو في شيء ،وامرأتو

األمريف ،فيو يفيـ أف الحياة مع المرأة ىي الصرامة الكاممة.
تعاني ّ
بؿ رأيت أحد األشخاص يعامؿ الطبلب معاممة في غاية القسوة ،واذا جاء الطالب يدخؿ بعده يضرب الباب في
وجيو ،رأيتو ،بؿ يفعؿ ىذا مع بعض المسئوليف في ىذه الجية التي ىو فييا ،يضرب الباب في وجيو ،ما يدخؿ

أحد بعده ،ويعامميـ معاممة سيئة ،ومعو حقيبة كأني أنظر إليو يفتحيا ربع فتحة ،وينظر إلييا كأف فييا كنوز

كسرى وقيصر ،وال يأخذ الطبلب منو ورقة إجابة ،وال يعرفوف لماذا قد تحطموا في نتائجيـ ،فرأيتو مرة في مكة،
فاحتفى بي غاية الحفاوة ،فجمست معو مف بعد صبلة العشاء إلى الواحدة والنصؼ ،ال ينقضي كبلمو ،وكنت

طالباً حينيا ،فتعجبت ،فمما انتيى مف حديثو الذي كاف مسترسبلً ،قمت لو :يا فبلف ،معاممتؾ لمطبلب تختمؼ

عف ىذا ،وىـ يدعوف عميؾ صباح مساء بأشد ما يجدوف مف الدعاء- ،وىذا حصؿ قبؿ أكثر مف عشريف سنة،

سنة ٖٓٗٔىػ ،-قاؿ :المرأة والطالب ال تعطيـ وجيًا ،إلى اآلف وىي محفورة في ذىني ،الطبلب يصبروف
مساكيف أربع سنوات ،لكف ما حاؿ زوجتو التي معو وىو يعامميا بيذه الطريقة؟
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تقصير أحد الطرفين في مسئولياتو:
السابع :تقصير أحد الطرفيف في مسئولياتو ،بعض األزواج ال ينفؽ ،إما أنو يريدىا أف تنفؽ ألنيا موظفة ،أو
بخيؿ ،أو غير ذلؾ ،أو مسرؼ عمى شيواتو ،أحياناً يغيب يسير مع زمبلئو في االستراحات كؿ يوـ ما يجيء

إال بعد الثانية عشرة ،بعد الواحدة ،فالمرأة ال تريد زوجاً كيذا ،يمقي المسئوليات والتبعات عمييا ،مف تربية الولد،

نسبا كبيرة مف الطبلؽ وقعت بسبب ىذا.
ومف كؿ قضية تتعمؽ بالمنزؿ ،وجاء في بعض اإلحصاءات أف ً
الندية:

األمر الثامف :الندية ،بمعنى نحف نعرؼ أف القوامة لمرجؿ ،فأحياناً تترفع المرأة خاصة إذا صارت تنفؽ ،فتكوف
ندا لمرجؿ ،فيحصؿ الصراع واالختبلؼ.

العناد واالستفزاز:

التاسع :العناد واالستفزاز ،الرجؿ يقوؿ شيئاً ،ثـ المرأة ترد عميو ،وال تسكت ،وترى أف ىذا مف حقيا ،أف تتكمـ،
ال ،إذا كاف غاضباً تسكت عنو ،واذا كانت غاضبة ال داعي ألف يستفزىا ،وبعض الناس يعجبو أف ينكأ الجراح،

فينكؤىا ويولّد المشكبلت ويسببيا ويثيرىا ،فيبدأ يستفزىا بكممات ،يستفزىا بما يجرحيا ،يستفزىا بذـ أىميا وعيبيـ،
فيذه أمور يجمب لنفسو الببلء والعناء بسببيا.
عدم المشاركة في المشاعر:

العاشر :عدـ المشاركة في المشاعر ،قد تكوف المرأة حزينة بسبب موت قرابتيا ،وىو وال كأف شيًئا قد حصؿ ،قد
تكوف مريضة ،ما تسمع منو كممة حنو ومواساة ،وىكذا الرجؿ أحياناً يشعر أف المرأة في عالـ آخر ،ال تعيش
معو في ىمومو ومشكبلتو.

االنفصام العقمي واألمراض النفسية:
الحادي عشر :نسأؿ اهلل أف يعافينا واياكـ مف األمراض النفسية والعقمية ،قد يكوف فيو انفصاـ عقمي ،قد يكوف

مسحور ،وكثير مف
ًا
ىذا اإلنساف عنده مرض نفسي ،فيحصؿ بسبب ذلؾ أمور كثيرة ،كذلؾ السحر ،يكوف الرجؿ
األسر تُيدـ والسبب السحر ،وىـ ال يشعروف ،نفرة بيف الزوجيف ،كراىية منقطعة النظير ،وال يعرفوف ليذا سبباً،
ولو فتشوا ،لو روقوا ،ولو جربوا ،لعمموا أف السحر أحياناً يكوف ىو السبب في ىذه القضية ،وقد بمغت نسبة

إرجاع الطبلؽ إلى أسباب نفسية في بعض اإلحصاءات إلى ٘.%ٔٙ1ٚ

العجز عند الرجل:

الثاني عشر مف األسباب :العجز عند الرجؿ ،أحياناً الرجؿ يكوف ال يستطيع المعاشرة ،فالمرأة تعاني مف ىذا

الرجؿ ،تصبر ،ثـ تصبر ،ثـ تصبر ،ثـ تصبر ،ثـ بعد ذلؾ تجد أنيا محطمة تماماً مف بقائيا مع ىذا الرجؿ،
فيؤثر ذلؾ سوء الخمؽ عندىا ،إما العجز الكامؿ ،واما لوف مف ألواف العجز كما ىو معروؼ ،وفي الكثير مف

األحياف تتعالى الصيحات في البيوت ،وتحصؿ المشادات ،ورفع األصوات ،وسوء الخمؽ مف المرأة ،والسبب أف
الرجؿ يقصر في ىذا الجانب ،فيسوء خمقيا.

وأحياناً الرجؿ قد ال يجد بغيتو عند المرأة ،فيسوء خمقو عمييا السيما إذا تمنعت منو ،وبقي مدة إما بسبب سوء
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العبلقة ،أو نحو ذلؾ ،فيسوء خمقو عمييا ،وأعظـ ما تكوف المودة كما ىو معروؼ ،وكما ذكره بعض أىؿ العمـ،
وكما أف الواقع يشيد بو ،أعظـ ما يوجد مف المودة ىو في حاؿ المعاشرة ،ولذلؾ فإف المعاشرة ىي مف أعظـ

أسباب المودة بيف الزوجيف.

سموكيات الرجل المنحرفة:

الثالث عشر :سموكيات الرجؿ المنحرفة ،أحياناً الرجؿ قد تكوف لو ممارسات سيئة قبؿ الزواج ،فيبدأ يقارف ،يريد
أمور محرمة ،فيريد أف
أف تكوف مثؿ البلتي عرفيف ،أحياناً يشاىد في القنوات ،أو يشاىد في ببلد رأى فييا
اً

تفعؿ ىذه المرأة كما كاف يجد ،يريدىا أف تكوف مثؿ المذيعة الفبلنية ،ىي المرأة مسكينة ،زوجتو ،يراىا قائمة،

وقاعدة ونائمة ومريضة ،وىذه المذيعة لربما جمست ست ساعات تُجمؿ وتُزيف ،حتى تظير نصؼ ساعة أماـ
الشاشة ،فيو يريد مف امرأتو أف تكوف بيذه الطريقة ،وصداع دائـ ،كؿ يوـ يريد أف يكوف شعرىا مثؿ فبلنة ،وأف
تكوف رموشيا مثؿ فبلنة ،وأف تكوف أظافرىا مثؿ فبلنة.

وكذلؾ أيضاً بعض األزواج يكوف متعوداً عمى بعض األلعاب ،مثؿ األلعاب اإللكترونية مثبل ،فيمعب ،وأعرؼ
بعض حاالت الطبلؽ أف الرجؿ كاف يقضي أكثر الوقت مع ىذه األلعاب ،وخاصمتو المرأة ،وقالت :ال أقبؿ

زوجا بيذه المثابة كالطفؿ ،ثـ انتيى األمر إلى الطبلؽ ،وبعضيـ اإلنترنت ،وبعض النساء تقوؿ :يقوـ مف
ً
إفطاره في رمضاف مباشرة ،يناـ العصر يقوـ ويفطر ويصمي المغرب مباشرة يفتح اإلنترنت ،وىكذا ليؿ طويؿ
ويقضى بيذه األمور ،فيي تحترؽ.
ُ
وىكذا الحاؿ بالنسبة لممرأة ،األمور السابقة مثؿ الرواسب ،ومعجبة بفبلف ،تحبو وتعشؽ فبلناً أحياناً فيذا يؤثر

ىنا ،بعض الدارسات واإلحصاءات ألسباب الطبلؽ ذكرت ٗ %٘ٚ1مف الذكور وٖ %ٙمف اإلناث السبب
الرئيس في مشكبلتيـ الدخوؿ إلى غرفة الدردشة.

أما الدخوؿ إلى المواقع اإلباحية حيث أدى ذلؾ إلى الطبلؽ فوصؿ ذلؾ إلى نسبة %ٕٜ1ٚمف أسباب الطبلؽ،

أما ارتياد المنتديات فبنسبة ٕ %مف الذكور و %ٖٚمف اإلناث.

الغموض:

كذلؾ األمر الرابع عشر :ىو الغموض ،امرأة غامضة ال يدري الرجؿ ىؿ ىي مرتاحة؟ ىؿ ىي تشاركو في

المشاعر؟ ىؿ ىي منسجمة معو؟ ىؿ ىي تحبو؟ وال كممة.

فشيئا ،ىي
شيئا ً
وبعض النساء تذكر بعدما فات األواف ،تقوؿ :كاف يقوؿ لي ىؿ تحبينني؟ تقوؿ :الحب يجيء ً
فشيئا ،وىي تحبو ،ومرة
شيئا ً
تعممت مف بعض األفبلـ والمسمسبلت ما ترمي نفسيا لو كما تقوؿ ،فالحب يجيء ً

بعد مرة ،ثـ بعد ذلؾ أدى إلى موقؼ نفسي وصدود منيا ،فزىد بيا ،وندمت غاية الندـ.

وأحياناً الرجؿ غامض ال يبدي أي مشاعر ،ما تدري المرأة ىؿ ىو يحب ىذا الطعاـ؟ ىؿ يحب ىذا المباس؟ ىؿ

ىو مرتاح ليا؟ ىؿ ىو معجب بيا؟ ىؿ ىو يستحسنيا؟ ،أبداً ،وال شيء ،ىذا ما يصمح ،الحياة ما تقوـ عمى
ىذاِ ،
صنعت طعاماً قؿ :ما شاء اهلل ،ىذا جيد ،ىذا طيب ،ىذا ثوب جيد ،ىذه ما شاء اهلل كذا،
أبد مشاعرؾ إذا
ْ
ىذه التسريحة جيدة ،وما أشبو ذلؾ ،تكمـ يا أخي ،الكبلـ بببلش ،لماذا يبخؿ اإلنساف بالكممة ،ويجعؿ الطرؼ

18

أخماسا بأسداس؟!.
اآلخر يضرب
ً
سوء الظن بين الزوجين:
المرضية ،فتسيء الظف
الخامس عشر :سوء الظف بيف الزوجيف ،وىذا يؤدي أحياناً إلى الغيرة الزائدة ،المفرطة،
ّ
بو في كؿ مكالمة واتصاؿ وذىاب ومجيء ،وتريد أف تختبره ،وبعض المشكبلت وقعت بسبب أنيا أوعزت إلى
إحدى صديقاتيا أف تكممو ،وأف تغازلو -كما يقاؿ -في الياتؼ ،وتنظر ىؿ ىو يستجيب أو ال يستجيب ،وبعض
النساء ذكرت أنيا كانت تتعرض لو في السوؽ ،أو في مكاف آخر ،أو وىو خارج مف الحرـ بممارسات ال تميؽ

بالمرأة الحرة الكريمة ،فتفعميا ،كؿ ىذا مف أجؿ أف تتأكد.

وىكذا أيضاً عمؿ المرأة ،العمؿ يسبب ذىاب المرأة في ساعات طويمة عف بيتيا ثـ تأتي منيكة ،ولربما ال

تحضر تعد وسائؿ ،وما أشبو
يحصؿ مطموبو منيا؛ بحكـ أنيا متعبة مرىقة ،وىذا العمؿ قد يأتي ليا إلى بيتيا،
ّ
ّ
ذلؾ ،فيؤدي ىذا إلى كثير مف المشكبلت.
ضعف الرجولة في نظر المرأة:

السابع عشر :ضعؼ الرجولة في نظر المرأة ،وقد رأيت في بعض المقاببلت مع كثير مف الفتيات ُيجمعف تقريباً،
كؿ واحدة تقوؿ :أريد رجبلً ،بحسب نظرتيا عف الرجؿ ،بعض النساء تقوؿ :مشدود العضبلت ،بعض النساء
لكف كثير مف النساء كف يقمف :نريد رجبل شخصيتو قوية ،لو ىيبة ،يقوؿ لي :ال ،قفي ،كثير مف
تقوؿ :صارماًْ ،
الفتيات يقمف ىذا الكبلـ.
تضخيم األخطاء والمحاسبة عمييا:

الثامف عشر :تضخيـ األخطاء والمحاسبة عمييا ،ما ُيبقي شيئاً إذا وقع أدنى خطأ ،كؿ إنساف يقع منو خطأ،
فمماذا يؤخذ الخطأ بحجـ أكبر مما ينبغي؟
عدم تنازل الزوج عن أي شيء من حقوقو:

التاسع عشر :عدـ تنازؿ الزوج عف شيء مف حقوقو ،كؿ شيء يريد أف يستنطفو منيا ،واهلل -عز وجؿ -قاؿ:
{ولِمر َج ِ
ال َعمَ ْي ِي َّن َد َر َج ٌة} [البقرة ،]ٕٕٛ :وفسره ابف عباس بأنو :تفضؿ الرجؿ عمى المرأة بتنازلو عف بعض
َ
()ٔٚ
حقوقو ،وليذا قاؿ :ما أحب أف أستوفي كؿ حقي منيا .
وقاؿ الحسف" :ما استقصى كريـ قط"(.)ٔٛ

عند ابف عباس -رضي اهلل عنو -في تفسير اآلية :أف الدرجة ىي أف الرجؿ يغمض عينو ،يتجاوز ،يتنازؿ،
يفوت بعض األخطاء وبعض التقصير ،فبل يقؼ عند كؿ جزئية ،أما الذي يقؼ عند كؿ قضية فمعنى ذلؾ أف

حياتو مميئة بالمشاكؿ.

الزواج من الثانية مع عدم قدرة الرجل:

( )17الدر المنثور في التفسير بالمأثور (ٔ)ٙٙٔ/
( )18تفسير البغوي (.)ٔٙٗ/ٛ
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العشروف :الزواج مف الثانية مع عدـ قدرة الرجؿ ،إما القدرة المالية ،يريد أف يتزوج ويضعيا معيا في شقة ،ما
تستطيع ىذا ،أو أف شخصية الرجؿ ضعيفة ،ىذه تذىب بو يمنة ،وىذه تذىب بو يسرة.

إحداىف تقوؿ :يرسؿ ليا بالفاكس رسائؿ األشواؽ والغزؿ والكبلـ الجميؿ ،فقط رسائؿ بالفاكس ،ثـ طمقيا بعد
شيور ،ولـ يدخؿ عمييا ،ولـ يبت معيا ليمة ،ولـ يخ ُؿ بيا ساعة.
بؿ في إحدى المرات أغمقت عميو زوجتو الباب ،ظنت أنو ذىب إلييا ،فناـ في السيارة ،فمما سألتو لماذا لـ ِ
تأت؟

قاؿ :ما أستطيع أف أفاقـ المشكمة و ِأزيد ،ناـ في السيارة ،ىذا لماذا يتزوج؟!.

وأحياناً يكوف الزواج نزوة يكوف في مجمس :يا فبلف تقدر؟ ،ما تقدر ،أتحداؾ ،ىذه بنتي ،وىذه بنت فبلف ،أو

تكوف امرأتو قد ذىبت وسافرت عند أىميا في الوالدة أربعيف يوماً ،أو نحو ىذا ،فيبدأ الرجؿ يبحث عف امرأة،
ويبدأ يفكر ،فإذا ذىب ما برأسو عند ذلؾ أبصر ما تحت قدميو ،وأنو عمى أرض ىشة ،وأنو قد دخؿ مداخؿ

صعبة ،وارتقى مرتقاً صعباً ال يطيقو ،وال يقدر عميو ،فعندئذ يستسمـ وينيزـ أماـ زوجتو األولى ،ثـ بعد ذلؾ
يطمؽ.

الذنوب والمعاصي:
الحادي والعشروف :الذنوب والمعاصي ،كما قاؿ الحسف البصري -رحمو اهلل "-كنت أجد أثر الذنب في خمؽ

دابتي وامرأتي(.)ٜٔ

تأثير البيئة التي نشأ فييا:

الثاني والعشروف :ما تؤثره البيئة التي نشأ فييا اإلنساف ،وقد أرسؿ لي أحد الفضبلء المتخصصيف بعض ىذه

عامؿ في صباه وشبابو بقسوة وعنؼ ،فيو اآلف يعامؿ زوجتو بالقسوة
الجوانب ىذا اليوـ ،مف ذلؾ :الذي كاف ُي َ
والعنؼ ،وقد يظف أف ىذا أفضؿ طريؽ لمتعامؿ.

الذي عاش محروماً مف العطؼ والحناف مف األب أو األـ ،إما لموفاة ،أو الطبلؽ ،أو اإلىماؿ ،أو االنشغاؿ

المفرط ،ال يستطيع أف يعطي أىمة الحناف والعطؼ؛ ألف فاقد الشيء ال يعطيو.

الذي عاش حياة الضياع واإلىماؿ والتفريط ،ولـ يتحمؿ المسئولية مف قبؿ زواجو ،ال يستطيع تحمؿ أعباء

األسرة اآلف ،فقد يكوف شخصاً غير مباؿ.

الذي عاش في أسرة مفككة ،محطمة ،لـ يشعر باالستقرار االجتماعي ،أو النفسي ،فيو ال يستطيع أف يحقؽ
االستقرار في بيتو الجديد.

الذي عاش في أسرة يكثر فييا الخبلؼ بيف والدية أمامو ،وقد يشاىد والده يضرب أمو ضرباً مبرحاً ،قد يكره أو

يخاؼ مف الحياة الزوجية ،ويتيرب مف مسئوليتيا.

الذي يعاني مشكبلت مالية أيضاً ،أو خبلفات في أسرتو الكبيرة ،أو في عممو مع زمبلئو ،فقد تكوف شخصيتو

قمقة ،ال يستطيع أف يتبصر كما ينبغي ،وأف يوفر االستقرار ،فيذا يؤثر عمى العبلقة بزوجتو.
( )19الجواب الكافي لمف سأؿ عف الدواء الشافي (ص.)٘ٗ :
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الذي يرى أنو يعرؼ كؿ شيء ،وما يخفى عميو شيء ،وال يقبؿ مف أحد أف يشير إليو ،أو أف يتدخؿ في
مشكمتو ،أو أف ينصحو ،أو أف يكممو ،فيتحير العقبلء في البحث عف مداخؿ مف أجؿ ترميـ ىذه االنشطارات
في ىذه الحياة ،ومع ذلؾ ىو يصر عمى أف حياتو وأموره عمى الوجو الكامؿ ،وأنو ال يقبؿ مف أحد ،وال يحتاج

إلى توصية ،وال نصيحة.

وكذلؾ الذي لـ ِ
يبف عبلقاتو بزوجتو عمى الرحمة والمحبة والمودة ومراقبة اهلل -عز وجؿ -فييا.

كذلؾ الشخص االنفعالي سريع الغضب ،بطيء الرضا ،الذي يكثر مف العتاب ،وال يقبؿ منيا قميبلً وال كثي اًر مف

مبلحظة أو نصيحة ،سيئ الخمؽ ،الشخص الحساس كثي اًر ،وىذه قد يخطئ فييا بعض النساء أيضاً ،قد تكوف
المرأة تتصرؼ مع الزوج بتصرفات يفيـ مف مجموعيا أنيا ال توقره ،وال تعظمو ،وال تحترمو ،فيو يصبر عمى
واحدة واثنتيف وثبلثة وأربعة ،وخمسة ،ومائة ،ثـ بعد ذلؾ تأتي القشة التي تقسـ ظير البعير ،فتظف ىي أف الذي

أغضبو ىو ىذه القضية التافية ،وىو لـ يغضب مف أجميا ،وانما صبر صب اًر طويبلً حتى اجتمعت ىذه األشياء

في نفسو.

كذلؾ اإلنساف الذي يبتمى بالخمور والمخدرات ،الذي كاف مدلبلً قميؿ الخبرة ،قد يكوف مترفاً في بيت نعمة ،ولـ
يستمر حالو بعد الزواج عمى نفس المستوى مف الرفاىية والدعـ الذي كاف يتمقاه مف والديو ،وكذلؾ المرأة تتزوج

مدلمة ،ثـ بعد ذلؾ تأتي أماـ المسئوليات فتفشؿ.

الشخص الوسواسي الذي يعاني مف وساوس ،وأفعاؿ وسواسية مختمفة قد يؤذي ،أعرؼ بعض الحاالت الرجؿ إذا

خرج مف البيت مسح العتبة ،ومسح مقبض الباب ،ينظر إذا رجع ،ىؿ يوجد آثار ،أو ال؟ ىذا موجود.

الشخص الدقيؽ الحريص المبالغ الذي يريد أف تكوف األمور في غاية الدقة ،بعضيـ قد تصؿ القضية معو إلى

حالة مرضية ،يعني بعضيـ ال يريد ىذه تقع ىنا ال ،البد مف صؼ ،وتكوف جنب ىذا ،قد حدثني بعضيـ عف
ىذه األمور ،فيعنؼ عمى أتفو األشياء ،كذلؾ الذي يعاني مف مشكمة نفسية ،والى غير ذلؾ.

ثانياً :ىناؾ أسباب خارجية:

تمقي توجييات خاطئة ،مف مجبلت ،طبيب المجمة ،مستشار المجمة ،مف األصدقاء ،المرأة مف
صديقاتيا ،قولي لو كذاِ ،
أنت لست بحاجة إليو ،ال تسكتي أنت عندؾ راتبؾ ولماذا تعطينو؟ ولماذا أنت التي
تدفعيف لمخادمة؟ غداً يتزوج عميؾ ،قولي لو :ال ،اجعمي الحساب باسـ أخيؾ ،أو باسـ أبيؾ ،افعمي مثؿ ما فعمت

ويمموف عمييا.
أناُ ،
إذا تزوج امرأة ثانية ال تسكتيِ ،
غدا ستكونيف ميضومة الحقوؽ.
أنت إذا سكت ً
وبعض النساء سألتيا إحدى زميبلتيا ،قالت ليا :كيؼ حياتكـ األسرية؟ قالت :مستقرة ما عندنا مشكبلت أبداً،

قالت :أبداً؟ ،ىذا غير طبيعي؛ ألنو ال ُيعرؼ طعـ الحياة وحبلوتيا إال بذوؽ م اررتيا ،فبلبد أف يكوف في الحياة
كدر وراحة.

تقوؿ ىذه المرأة :فأتيت في نفس اليوـ رجعت إلى بيتي ،فافتعمت مشكمة مع زوجي ،فنغصت عميو يومو،

وغاضبني ،وحصمت مشاحنة ومياجرة ومقاطعة ،مسكينة ،تممي عمييا ىذه المرأة.
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كثير مف النساء تتمقى توجييات سيئة مف قنوات ،مف مجبلت سيئة ،ومف صديقات ال يردف بيا خي اًر ،فالمرأة

ينبغي أف تسأؿ أىؿ العمـ ،وأىؿ الديف الذيف يخافوف اهلل -عز وجؿ -فييا.

ويحمؿ اآلخر إساءة
كذلك المشكالت العائمية ،أحياناً توجد مشكمة بيف األسرتيف ،فيأتي أحد الطرفيف
ّ
ِ
ِ
أخوؾ طمؽ أختي؟
أخوؾ قاؿ كذا؟ لماذا
أىمو ،لماذا
ال يمكف أف تبقي معي تحت سقؼ واحد وأختي مطمقة ،ما ذنبيا طيب؟ أختؾ ما سكنت معو ،أختؾ أساءت

إليو ،ىو أساء إلييا ،ما ذنب ىذه المسكينة؟
-

التحريض من جية األىل ،قد يكوف ىناؾ شيء مف الحساسية ،يخافوف أف تسيطر عميو ىذه المرأة ،ال

تذىب بيا إلى األسواؽ ،أوقفيا عند حدىا ،ويمموف عميو ،إما صراحة ،واما تمميحاً ،وىذا خطأ.

ولذلؾ أقوؿ :ينبغي لمف أرد أف يتزوج أنو مف البداية تبقى المشكبلت محصورة بينيما ،ال تخرج أخبارىـ إلى

طرؼ آخر ،المرأة تأتي باألخبار إلى أىميا ،والرجؿ يأتي باألخبار إلى أىمو ،ثـ يؤزونيا ،وأىمو يحرضونو ،ثـ
يبقى الصراع والنطاح بيف فريقيف ،ىذا خطأ ،ال شأف ليـ بمشكبلتكـ.

رابعاً :وصايا وتوجييات:

أوالً :تقوى اهلل ،فيي أساس الصبلح واإلصبلح.
ثانياً :التأني في االختيار.

اختر امرأة متجانسة لؾ ،والشيخ الطنطاوي -رحمو اهلل -لو كبلـ جميؿ في ىذا خبلصتو :أنو اختار امرأة -
ٍ
ٍ
متساو تقريباً،
قاض كأبيو ،يعيشوف في مستوى معيشي
حينما أراد أف يتزوج -مجانسة لو ابنة عمو ،أبوىا

يعرفونو مف قبؿ ،ال جديد في الحياة.

أحسف مف إنساف يتزوج امرأة غريبة تماماً ،ثـ بعد ذلؾ كؿ يوـ يكتشؼ أخبلقًا جديدة ،وعادات جديدة ،وطبائع
جديدة ،ويحاوؿ أف يتأقمـ معيا ،وقد ال يتقبؿ ىذه األشياء ىو يرى ىذه مف المروءة والرجولة وال يفعمونيا ،وىـ
يروف أف ىذا مف التكمؼ والبداوة ،وأف ىذا مف األمور التي ال حاجة إلييا ،فيبقي دائماً في ضيؽ وحرج.

ثالثاً :أىمية المفاىمة منذ البداية.

الفترة الذىبية لمف ىو حديث عيد بعقد ،أو لمف أراد أف يتزوج أولى أو ثانية ،الفترة الذىبية لبرمجة المرأة تنقش

عمى حجر ،في فترة ما بيف العقد والدخوؿ ،المرأة متشوفة إلى أف تتعرؼ عمى ىذا المخموؽ الجديد ،شريؾ

الحياة ،ما أخبلقة ،ما أعمالو ،كيؼ ىو؟ فكؿ كممة تقع في قمبيا بمكاف ،ال تنساىا.

ذىبت تسجؿ في الجامعة مف الذيف قابموؾ ،فبلف كاف يجمس في المكاف الفبلني ،وجو
تتذ ّكر المقاببلت حينما
َ
إليؾ السؤاؿ الفبلني ،فبلف ابتسـ ،فبلف سألؾ عف كذا ،تتذكر أنت المقاببلت الميمة في حياتؾ ،ىي كذلؾ ،إ ّما

صراحة قؿ ليا :اكتبي األشياء التي تريدينيا ،وأنا أكتب األشياء التي أريدىا ،واما بطريؽ غير مباشر ،تقوؿ
الخراجة الوالجة ،الصبح في العمؿ ،والعصر ذاىبة ،كؿ أسبوع وىي متوجية إلى
مثبل :أنا أتعجب مف المرأة ّ
السوؽ ،ىذه امرأة؟
ىكذا بأسموب غير مباشر ،أو بأسموب مباشر أنا أريد امرأة تمبس كذا ،أريد امرأة إذا أتيت كذا ،تييئة الطمبات
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والحاجات المنزلية.
أنا أريد امرأة تعامؿ أىمي بالطريقة الفبلنية ،أريد امرأة تزور أىميا بالطريقة الفبلنية ،أريد امرأة زياراتيا بالصفة

الفبلنية ،أريد امرأة تحضر زواجات ،ما تحضر زواجات ،مف البداية.
ِ
أما إذا تركت القضية لؤلياـ والميالي وعافستو وألفتو ،بعد ذلؾ
وأنت ماذا تريديف؟ ُ
فينقش ذلؾ في قمبيا ،ما تنساهّ ،
يصعب عميو أف يقوـ أغصانيا المعوجة.
رابعاً :ىناك مسمّمات في الموضوع:

خيرً))(ٕٓ).
((استوصوا بالنساء ا

((ال يفرك مؤمن مؤمنة ،إن كره منيا خمقاً رضي اآلخر))(ٕٔ).
انظر إلى المحاسف ((خياركم خياركم لنسائيم))(ٕٕ).

((المرأة خمقت من ضمع ،وأعوج الشيء في الضمع أعاله))(ٖٕ).
أنت ما تعيش مع إنسانة كاممة ،البد إذا رأيت منيا شيًئا تذ ّكر أنيا خمقت مف ضمع.
خامساً :العمؿ عمى تفادي المشكبلت قبؿ وقوعيا ،ادفع أسباب الشر.
سادساً :فيـ طبيعة الطرؼ اآلخر.

وىذا مف أنفع ما يكوف لئلنساف في حياتو االجتماعية ،مع الزوجة ومع غيرىا ،أف تفيـ ىذا الزوج عصبي ال
تستثيره ،ىذا الزوج ال يعجبو الشيء الفبلني ،ال يعجبو الخروج ،ال تطالبو بالخروج ،ال يعجبو الذىاب إلى

األسواؽ ،ال تطالبو بالذىاب إلى األسواؽ ،ال يعجبو كثيرة النفقات ،تراعي ىذا الجانب ،وكذا الرجؿ بالنسبة لممرأة

سابعاً :االعتداؿ في كؿ شيء ،في المير ،نفقات الزواج ،في مواصفات المرأة ،بيف الحزـ والتفريط ،وبيف التدليؿ
والجفاء ،وسوء الظف والغفمة.

ثامناً :ما استوفى الكريـ قط ،وأشرت إلى ىذا المعنى.

اع ،وكمكـ مسئوؿ عف رعيتو))
تاسعاً :عميؾ أف تربي المرأة(( ،كمكـ ر ٍ

(ٕٗ)

أنت تكمميا.

عاش ارً :عمى المرأة أف تيتـ بالزوج ،وأف توقره وأف تظير لو االحتراـ.

خاصة أماـ األوالد إذا جاء تقبؿ رأسو ،وتأخذ بيده وتجمسو ،ولربما نزعت عنو الجورب ،وجاءت لو بماء ،أو

( )21أخرجو مسمـ ،باب الوصية بالنساء (ٕ ،)ٜٔٓٔ/رقـ)ٔٗٙٛ( :
( )21أخرجو مسمـ ،باب الوصية بالنساء (ٕ ،)ٜٔٓٔ/رقـ.)ٜٔٗٙ( :

( )22أخرجو ابف ماجو ،كتاب النكاح ،باب حسف معاشرة النساء (ٔ ،)ٖٙٙ/رقـ)ٜٔٚٛ( :
( )23أخرجو البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب خمؽ آدـ -صموات اهلل عميو -وذريتو (ٗ ،)ٖٖٔ/رقـ ،)ٖٖٖٔ( :ومسمـ ،كتاب
الرضاع ،باب الوصية بالنساء (ٕ ،)ٜٔٓٔ/رقـ)ٔٗٙٛ( :

( )24أخرجو البخاري ،كتاب في االستقراض وأداء الديوف والحجر والتفميس ،باب :العبد راع في ماؿ سيده ،وال يعمؿ إال بإذنو
(ٖ ،)ٕٔٓ/رقـ ،) ٕٜٗٓ( :ومسمـ ،كتاب اإلمارة ،باب فضيمة اإلماـ العادؿ ،وعقوبة الجائر ،والحث عمى الرفؽ بالرعية ،والنيي
عف إدخاؿ المشقة عمييـ (ٖ ،)ٜٔٗ٘/رقـ.)ٕٜٔٛ( :
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بعصير ،أو نحو ىذا مما ُيشعر باالحتراـ والتوقير ،فأوالده يعظمونو ويوقرونو ،أما إذا دخؿ كأنو أصغر األوالد،
وىي ترفع صوتيا وتسخب ،فيذا ال ُيقبؿ ،وأحياناً بعض النساء تتعمد أف تصرخ لمصغير صرخة يطير منيا قمب

الكبير ،وىي تتعمد ىذا أف توصؿ لو رسالة أنيا ليست ىينة ،ىي رسالة لمزوج ،وليست لمطفؿ ،فبل ُيقبؿ منيا
ىذا ،عمييا أف تعظمو ،قاؿ -صمى اهلل عميو وسمـ(( :-لو كنت آم ارً أحداً أن يسجد ألحد ألمرت المرأة أن
تسجد لزوجيا))(ٕ٘).

وقاؿ -عميو الصبلة والسبلـ(( :-أيما امر ٍ
أة ماتت وزوجيا عنيا ر ٍ
اض دخمت الجنة))(.)ٕٙ

الحادي عشر :إكراـ األقارب ،أقارب الزوج ،وكذلؾ أقارب الزوجة ،فيذا مف أعظـ األمور التي تحبب كؿ طرؼ
أرد أف يدعو أحداً.
باآلخر ،وىكذا إكراـ الضيوؼ ،إذا جاءه ضيوؼ ما تتأفؼ وتتذمر ،فيحمؿ ىما إذا ا

الثاني عشر :احتساب األجر عند اهلل في كؿ ىذه األشياء التي يبذليا أحد الطرفيف لآلخر.

الثالث عشر :تجنب الحساسية مف النقد ،وسع صدرؾ ،وىي توسع صدرىا ،وتفرح بالنصيحة ،بعض النساء إذا
قدـ ليا أدنى مبلحظة عرؼ ذلؾ في وجييا أياماً ،وىكذا الزوج أحياناً ،فيضطر كؿ طرؼ أف يكبت ،فيتولد

بسبب ذلؾ ضغوط نفسية ،ثـ بعد ذلؾ مشكبلت.
الرابع عشر :ال يحمؿ الطرؼ جناية غيرهِ ،
أىمؾ عمموا كذا ،ىذا ليس مف شغميا.
ُ
الخامس عشر :الحوار البد منو ،فبلبد أوالً مف تشخيص سبب المشكمة الحقيقي ،ما نجمس أماـ ضبابة ،البد
مف تحديد نقطة المشكمة ،دوف فتح ممفات قديمة ،نحف اآلف نناقش مشكمة األوالد ،ما شأف الزوجة الثانية؟ ،لماذا
تزوجت زوجة ثانية؟ حدد المشكمة ،نحف اآلف نتناقش في الموضوع الفبلني.

األمر اآلخر :اختيار األسموب المناسب ،الكممات الجارحة ال داعي ليا ،المقصود ىو اإلصبلح ،ثـ ابدأ بجوانب
االتفاؽ ال تبدأ بجوانب االختبلؼ نحف متفقوف في كذا وكذا وكذا.

أحيانا اإلنساف يتأزـ وينتظر متى يجد الطرؼ اآلخر حتى ينفجر في
أيضاً ترؾ النقاش وقت التأزـ النفسي،
ً
وجيو ،وأحياناً يبدأ يكمـ نفسو ،ويحرؾ يديو ،ويجمس مدة مف الزماف ،ويتحدث.

لكف لو أخر الكبلـ حتى ييدأ لربما اكتشؼ أف القضية ال تحتاج إلى ىذا كمو ،لكف لو تكمـ في حينيا ندـ ،و َكْمـ

اح غائرة.
المساف قد ال يندمؿ ،وتبقى جر ٌ
كذلؾ أيضاً االعتراؼ بالخطأ ،إذا أخطأ اإلنساف قاؿ :نعـ أخطأت في ىذه القضية ،كممة آسؼ ،اعتذر ،بعض
الناس ما يعرؼ ىذه الكممة ،ال تسمعيا الزوجة مف الزوج ،وأحياناً ال يسمعيا الزوج أبداً مف امرأتو ،تكابر ما

تعرؼ أف تقوؿ :أنا مخطئة ،أنا آسفة ،أنا قصرت في الشيء الفبلني.

( )25أخرجو الترمذي ،باب ما جاء في حؽ الزوج عمى المرأة (ٖ ،)ٗ٘ٚ/رقـ )ٜٔٔ٘( :ابف ماجو ،كتاب النكاح ،باب حؽ الزوج
عمى المرأة (ٔ ،)ٜ٘٘/رقـ.)ٕٔٛ٘( :

( )26أخرجو الترمذي ،باب ما جاء في حؽ الزوج عمى المرأة (ٖ ،)ٗ٘ٛ/رقـ ،)ٔٔٙٔ( :وابف ماجو ،كتاب النكاح ،باب حؽ
الزوج عمى المرأة (ٔ ،)ٜ٘٘/رقـ.)ٔٛ٘ٗ( :
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السادس عشر :محاصرة الخبلؼ ،فبل يخرج عف نطاؽ األسرة قدر اإلمكاف.
ار حتى تدرسو.
السابع عشر :ال تتخذ قر اً

العشرون :التدرج في الوعظ واليجر والضرب.

الحادي والعشرون :ليس مف الضرورة أف تُبنى البيوت عمى الحب.
الثاني والعشرون :اتياـ النفس والتبصر بعيوبيا.
الموضوع ذو شجوف ،وفيو قضايا كثيرة جدا ،وىي كميا مف الواقع.
فأسأؿ اهلل -عز وجؿ -أف ينفعني واياكـ بما سمعنا ،ويجعمنا واياكـ ىداة ميتديف ،وأف يصمح شأننا كمو ،وأف

يصمح أحواؿ المسمميف ،وأف يجمع شمميـ ،وأف يدفع عنيـ أسباب الشر ،وأف يغفر لنا ولوالدينا وإلخواننا
ِ
المسمميف ،الميـ ارحـ موتنا ،و ِ
وعاؼ مبتبلنا ،واجعؿ آخرتنا خي اًر مف دنيانا ،وصمى الميـ وسمـ
اشؼ مرضانا،
عمى نبينا محمد ،وعمى آلو وصحبو.
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