
 كيفية اختيار الزوجني

 الشيخ 

 أبو حازم حممد بن حسين القاهري

 قناة التصفية والرتبية

             tasfiawatarbia1 



 

 

 حقوق الطبع حمفوظة

 طبع الكتاب أو تصويرهب ُيسمحال 

إال بإذن خاص من املؤلف



 3 كيفية اختيار الزوجني
 

 

 

 :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل 

إمنا األعمال بالنية، وإمنا المرئ ما نوى، فمن كانت   »

هجرتتتتىل إهلل ار ولهتتتولىلت فإجرتتتتىل إهلل ار ولهتتتولىل، 

ومن كان  هجرتىل لدنيا يصيبإا،أو امرأة يتزوجإتات  

  .(1)متفق عليه «فإجرتىل إهلل ما هاجر إليىل

ث اإلمام عبد الرحمن بن مهدي  من  راد  » :$قال المحدِّ

 .(2)«األعمال بالنيات»ن يصنف كتاًبا؛ فليبدر بحديث: ر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

، كالهما من  دنديث -ودللفظ له  -( 1907، ومودضع(، ومسلم )1اوده دلبخااي ) (1)

 .ڤعمر ب  دلخطاب  رمير دلمؤمني 

 .(، وغيره3) «دلصغرى»اوده دلبيهقي يف  (2)
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ا دلبخنااي كتابنه » :$وقال الحافظ ابنن ربن   وبنه دند 

، ورقامه مقام دلخطبة له؛ إشااة منه إلى رن كل عمل «دلصحيح»

ال يننرد  بننه وهللننه د ؛ فهننو بارننل، ال امننرة لننه يف دلنند يا، وال يف 

 .(1)دهن «دآلخرة

 

 

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(9)ص «هللامع دلعلوم ودلحكم» (1)
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شننهد رن ال إلننه إال د ، ورشننهد رن محمنندد دلحمنند  ، ور

 عبده واسوله؛ دلى د  عليه وعلى آله وسلم.

فهذد دلموضوع ردله منشوادت للعبند دلفقينر، عنن قنود نه 

هننا، ورباعتهننا؛  عو مب دلخادنة علننى شننبكة دلمعلومننات؛ فرريننها هللو

؛ وقند د تا عليهنا رشنياء؛ -إن شناء د -اهللاء عموم دلنفنع انا 

 خالص ودلقبول.ورسأل د  دإل

ودننلى د  وسننلم علننى  بينننا محمنند، وعلننى آلننه ودننحبه 

 رهللمعي .
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 فاحتة املوضوع

م  دألهمية بمكان؛  موضوعهذد دلرن  -ادمك د -دعلم 

وكم م  بيه هتدم، ودياة د تهه، وروال   شنتتود؛ بسنبس سنوء 

 دالختياا م  دلبددية.

 و كنوي  دألسننرة دلمسنلمة دلمسننتقرة من  رهننم منا  حتاهللننه

دألمنة لقوهتنا وتهنتها، ودلفنر  هنو ودندة بنناء دلمإتمنع، فنن  د 

 فسدت دألفرد  ودلبيوت؛ فسد دلمإتمع، وضاعه دألمة.

للصنفات  رسنالةيف هنذه دل -إن شناء د -عنر  وسوف  ت

ودلمعنننايير دلمهمنننة يف دختيننناا دلننن وهللي ، و سنننأل د  دإلعا نننة 

 ودلتسديد.
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 اخلطوط العريضة لالختيار

رن دلسنة دلنبوية قد دند ت دلخطنو   -ادمك د -دعلم 

 دلعريهة يف هذه دلمسألة، ودادلها كما يلي:

 الدين: -1

ينِ »ملسو هيلع هللا ىلص: كما قال دلرسول   .(1)«َفاْظَفْر بَِذاِت الدِّ

 ر:َش عْ المَ  ي   طِ  -2

وَد اْلَول ودَ »ملسو هيلع هللا ىلص: كما قال  وا اْلَود  ب  َخْير  نَِساٍء َركِنْبَن »، (2)«َتَزوَّ

بَِل  َرْيشٍ َصالِح  نَِس  :اإْلِ َأْحنَاه  َعَلى َوَلٍد فِي ِصَغرِِه، َوَأْرَعاه  َعَلى  ؛اِء ق 

 .(3)«َزْوٍج فِي َذاِت َيِدهِ 

 األمانة: -3

 .«َوَأْرَعاه  َعَلى َزْوٍج فِي َذاِت َيِدهِ »دلحديث دلسابق كما يف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ڤ.متفق عليه، م  دديث ربي هريرة  (1)

 ڤ.اوده ربو  دو ، ودلنسائي؛ بسند قوي؛ م  دديث معقل ب  يساا  (2)

 ڤ.متفق عليه، م  دديث ربي هريرة  (3)
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 القدرة على اإلنجاب: -4

وَد اْلَول ودَ » :دلحديث دلسابقكما يف  وا اْلَود  ب   .«َتَزوَّ

 وقريباهتا. ،عرف  لك بالنظر إلى رخودهتاويا 

 ة:يَّ رِ كْ البِ  -5

 .(1)«ت ََّلِعب َها َوت ََّلِعب َك؟ بِْكًراَهَّلَّ »ملسو هيلع هللا ىلص: كما قال 

، وقند وقنع -ريهنا-وعامة هذه دلصفات معتنة يف دلرهللل 

إَِذا َخَطنَ  »: ملسو هيلع هللا ىلص، كمنا يف دلحنديث عننه دلتنصيص على بعهنها

ْم َمْن َتْرَضْوَن ِدينَ  وه  إَِلْيك  ب  ؛ َفَزوِّ َقه  ل   .(2)«ه  َوخ 

م  اْلَبنناَءةَ َمنن»: ملسو هيلع هللا ىلصقولننه ورمننا  ْج  ؛ِن اْسننَطَطاَ  ِمنننْك  ؛ (3)«َفْلَيَطننَزوَّ

 فالباءة هي دلقداة على دلنكاح بالبدن ودلمال.

، وهننو مننا سننبق -ريهننا-فهننو معتننن يف دلمننررة  فأمننا البنندن؛

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ڤ.متفق عليه، م  دديث هللابر  (1)

 .-قطعا-مذي، ودب  ماهللة؛ وهو دديث مهطرب؛ ومعناه دحيح اوده دلرت (2)

 ڤ.متفق عليه، م  دديث دب  مسعو   (3)
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 دلتعبير عنه بالقداة على دإل إناب، ف  نه يسنتل م كوتنا دنالحة

 للنكاح.

ن وأما المال؛ هنو دلرهللنل؛ لكن  قند  -ردنالة-س بنه فالمطالو

دستقر يف عرف دلننا  رن دلمنررة  شناا  يف  إهين دت دلن ود ، 

 وإ ما يختص دلرهللل بالنفقة عليها بعد دل ود .
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 مفهوم التدين

 إننس  دلصننفات دلتنني دلتنندي  وداللتنن دم هننو رههننر ورهننم  

 .اعايتها عند دختياا دل وهللي 

 لم يتحقق بأمري :و دي  دلمس

 االسطقامة يف اعطقاده ومنهجه: -1

عنرف وما عليه دلسلف دلصالح، ال يا  ،بأن يكون على دلسنة

 ببدعة.

 االسطقامة يف عمله وتقواه: -2

 بأن يكون ملت ما بفعل دلودهللبات، و ر  دلمحرمات.

وهذد هو دألدل دلذي ال يإود رقل منه، فال يإنود إ كناح 

 .دلفردئض، وفعل دلمعادي ن يف  ر م  عرف بالتهاو

ورمننا دلكمننال يف دلتقننوى وداللتنن دم، بفعننل دلمسننتحبات، 

 و ر  دلمكروهات؛ فهذد خير وبركة؛ ولكنه ليس شررا.
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دلتحلنننني : ق باالسننننتقامة دلمشننننرورة يف دلعمننننلويلتحنننن

باألخالق دلكريمة، ودلطباع دلرشيدة؛ ومنها ما يكنون  دخنال يف 

 ة.بند دلودهللبات، مثل: دلصدق، ودألما 

رن مسنألة دلمودفقنة يف دلطبناع  -إن شاء د -بل سيأيت معنا 

 رمر يف غاية دألهمية، ور ه ال يغني عنها مإر  دلتدي .

 ودلسؤدل دآلن:

 كيف نعرف الطدين يف الخاط  والمخطوبة؟

 هنا  رريقتان، كل منهما  كمل دألخرى: والجواب:

 الثقة واألمانة العارفين بالشخص:سؤال أهل  -1

 فيننند ركثنننر يف هللا ننس داللتننن دم دلعملننني، ومعاملنننة وهننذه 

 دلشخص للنا .

 سؤال الشخص نفسه يف مجلس الرؤية الشرعية: -2

 وهننذه  فينند ركثننر يف هللا ننس دعتقننا  دلشننخص ومنهإننه، إ د 



 12  كيفية اختيار الزوجني 
 

 لم يك  معروفا لدى دلطرف دآلخر قبل  لك.

دلسنؤدل عن  دلمشناي   وأظهر األمور الطي يعنرف بهنا ذلنك:

لننم ودلنندي ؛ فنن  د  كننر مشنناي  دلسنننة دلننذي  يأخننذ عنننهم دلع

 دلمعننروفي ؛ فهننذد فيننه  اللننة كبيننرة علننى دسننتقامته؛ إ  يبعنند 

يتلقى عن  هنؤالء دلمشناي ، ويكنون  رن يكون شخص   -غالبا-

 يف دقيقته على غير دلسنة ومنهج دلسلف.

وال بأ  بال يا ة على  لك، كسؤدل دلشنخص عن  موقفنه 

ومنن  دلإماعننات  منن  دنناكم بلننده، ومنن  دلثننوادت دلماضننية،

 دإلسالمية، و حو  لك.

 تنبيهات هامة يف موضو  الطدين:* 

كثيرد ما ال يتيسر دالا با  بمتدي  رو متدينة؛ لظروف  أوال:

خادة، كمثل:  داة دلمتديني  يف موضع إقامة دلمسلم، رو كون 

وال  قبنننل دالا بنننا   ،دلمتننندي  يعنننيس منننع رسنننرة غينننر متديننننة
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  له هنروف خادنة ال  ناسنس ركثنر رو كون دلمتدي ؛بالمتديني 

دلمتننديني  عنننده، مثننل: كننن دلسنن ، رو دلمننر ، رو دضننطرداه 

للعيس مع رسر ه، رو كون دلمررة مطلقة، رو  دت روال ، رو  حو 

  لك.

قبننل رقننرب دلموهللننو ي  إلننى ففنني مثننل هننذه دلحنناالت: يا 

 دلتدي ، وردسنهم داال يف داللت دم.

حافظنة علنى فردئهنها فيتقدم دلرهللل دلمتندي  إلنى دمنررة م

ريبة يف دلإملنة؛  ؛وغيرهما ،ودلحإاب ،م  دلصالة :دألساسية

 وإن كان عندها  قصير يف رموا رخرى.

 .-ريها-و قبل دلمررة دلمتدينة بالرهللل دلذي هو كذلك 

قبنل دالا بنا  بالمتندي ، إ د كا نه رسنر ه غينر هنل يا  ثانيا:

 متدينة؟

يتحمننل هللنايننة  دلمنننع منن   لننك؛ ألن دلمتنندي  ال ينبغنني ال
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ع م  دالا با  به، وركثنر دلمتنديني  نو متو رهله، وال   س له دتى يا 

كذلك، فال يصح دإلعرد  عنهم، و فعهم لالا بنا   -ردال-

 بغير دلمتديني .

 إال ر ه ينبغي مردعاة شرري  يف  لك:

يف ددو  دلحاهللة ن يكون دالختال  باألسرة محدو د،ر-1

بمعصنية  -بعد  لك دألوال و-؛ دتى ال يتأار دل وهللان -فقط-

 دألسرة.

؛ دتى -يف دلإملة-رن  كون دألسرة  دت عقل وخلق  -2

 . حس  معاملة دلخارس رو دلمخطوبة

م دلمتدي  للمتدينة، ورما إ د كان دألمر بخالف  لك، و قد  

ال عقننل لهننم وال خلننق، ويسنني ون  -مننع معصننيتهم-ورسننرهتا 

شند ود علينه يف  معاملة دلخارنس، وال يحرتمنون  ديننه، وابمنا

 كاليف دل ود ؛ فال يمك   فع دلمتندي  إل الل  فسنه و ديننه، 
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وهننذد بننالء للمتدينننة، عليهننا رن  تلقنناه بالصننن ودالدتسنناب، 

 بحالة دلهرواة دلتي  كرهتا يف دلتنبيه دلسابق. -دين ذ-و لتحق 

ورمننا لننو دننن دلخارننس وددتسننس؛ اعايننة لحننق دلمتدينننة 

 ها؛ فهننذد دنننيع دلنننبالء، ورهللننره دلمسننكينة، واغبننة يف دسننتنقا

علنى -عظيم عند د ؛ ولكننا ال  ستطيع رن  وهلله  صيحة بذلك 

ال يصنح  :دلصنفوةإال يتحملنه ال ؛ ألن دلنذي -مستوى دلعمنوم

  عميمه.

قبنل وعند غينر دلمتندي  ر نه سنوف يسنتقيم بعند هل يا  ثالثا:

 دل ود ؟

، ودلودقننع شنناهد علننى  لننك؛ ألن -بتا ننا-غننرت بننذلك ال يا 

لشنناب علننى رول  شننوئه، ودلطبننع يغلننس دلتطبننع؛ ولننو كننان د

دلشنخص دنا قا يف وعنده هننذد؛ فلمنا د ال يبنا ا بالتوبنة؟  ومننا 

 ورول دألمل؟  ،وهلله دلتسويف
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فم  كان يف سعة م  رمره، و وفرت رمامنه فردنتان:  ندي  

موهللو ، و دي  موعو ؛ ف  ه ال يرت   يف  قديم دلفردة دألولى، 

 ا ية.مهما كان  علقه بالث

قبل دلوعد يف دالة دلهنرواة دلتني  كرهتنا يف دلتنبينه وإ ما يا 

 دألول، فالذي يعد باالستقامة رقرب م  دلذي ال يعد.
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 التوافق الطبعي

نظر فينه بعند هللا نس دلتندي ، ورهميتنه هذد دألمر هو دلذي يا 

ودضحة  ماما؛ ألن دل ود  إ ما هنو للسنك  ودلمنو ة ودلرددنة؛ 

خصنني  غيننر متننودفقي  يف دلطبننع فكيننف يتحقننق هننذد بنني  ش

 ودلتفكير؟ 

الكفاءة يف »قد عنت ع  هذد دألمر  حه عنودن ودلشريعة 

، قنند -إن شنناء د -مننع رمننوا رخننرى سنننتحد  عنهننا ، «النكننا 

 م  دألموا دلمعتنة يف دل ود . كل  لك د فق دلفقهاء على رن

 -خادة- وإ ما يأيت دلخلل عند كثير م  إخود نا دلمتديني 

لتفه إلنى ما يظنون رن دلتدي  ودده هو كل شيء، ور ه ال يا عند

 .-ردال-غيره 

 وهذد دلتصوا دلقادر له رسباب:

، «ينِ الندِّ  اِت َذ بِ  رْ فَ اظْ فَ »دلإمو  على هودهر دلنصوص:  -1

 و حوه.
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: رتنا -خادنة- أويل ما ابه يف دلشنرع بشنأن دلمنررة  -2

واننا، لقننه منن  ضننلع رعننو ، ور ننه ال بنند منن  دلصننن علننى عيخا 

 و حو  لك.

دعتقا  رن دلتدي  ودده هو دلذي يمكن  رن  قنوم علينه  -3

دلحياة دل وهللية بأكملها، يف هللميع قردادهتا ومودقفها؛ ور ه مهمنا 

 هللد م  عيوب ربعية؛ ف ن دلدي  كفيل بمعالإتها.وا 

قبننل  -ردننال-رن دلتودفننق دلطبعنني ال يمكنن  معرفتننه  -4

 دل وهللي .دل ود  دلفعلي ودلعشرة دلحقيقية بي  

فهننذه دألسننباب هنني دلتنني  إعلنننا  نظننر إلننى دلنن ود   ظننرة 

، وبمإنر  رن  تأكند من  وهللنو  دالسنتقامة -لألسنف-سطحية 

ودلسمعة دلحسنة؛ ف  نا  تعإل و تم دألمر، ام  قع دلمشاكل بعد 

، و كون دلنتيإنة: إمنا رنالق، وإمنا ديناة غينر -لألسف- لك 

 سعيدة، ملي ة بالفت  ودلمشاكل.
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 سنتعر  دألسنباب دلمنذكواة،  -إن شناء د -يت وفيما ينأ

 ؛ ود  دلمستعان.-ودددد ودددد-و إيس عنها 

 : الجمود على ظواهر النصوص:مناقشة السب  األول* 

م   أمل يف دلسننة دلنبوينة؛ ههنر لنه رن هننا  رمنواد رخنرى 

 معتنة يف دلنكاح غير دلتدي ؛ وإليك بعض دألمثلة:

لفارمنة  ؛وربني دلإهنم ،يانطبة معاوينة بن  ربني سنفخ   -1

ننْعل و   »: ملسو هيلع هللا ىلص ؛ فقنند قننال دلنبننيڤبنننه قننيس  َعاِوَيننة ؛ َفص  ننا م   َأمَّ

ا َأب و َبْهٍم؛ َفََّل َيَضع  َعَصاه  َعْن َعاتِِقهِ وَ  ؛اَل َماَل َله    .(1)«َأمَّ

 غير دلتدي .رخرى رمواد يف دلرهلللي  ملسو هيلع هللا ىلص فاعتن 

 ؛ فقنند قننال دلنبننيڤطبننة ربنني بكننر وعمننر لفارمننة خ   -2

  دلشننيخي  ال غبنناا عليننه، وإ مننا ، و نندي  (2)«ة  يرَ غِ ا َصننَهنننَّ إِ »: ملسو هيلع هللا ىلص

 .ڤ ادعتن دلفااق يف دلس ، دتى دوهللها علي  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ڤاوده مسلم، م  دديث فارمة بنه قيس  (1)

يبس اوده دلنسائي، بسند دحيح، م  دديث بريدة ب  دل (2) صو  ڤ.حا
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لننع دلشننهيرة بنني  اابننه بنن  قننيس ودمرر ننه دا اننة دلخا  -3

 ق بينهمننا، اغننم رن دلمننررة قالننه: فننر   ملسو هيلع هللا ىلص؛ فنن ن دلنبنني (1)ڤ

شنر ه ، وإ منا كرهنه معا«وال خلق ،ال ر قم على اابه يف  ي »

 .ته شيء، فخشيه على  فسها دلفتنةقو لب أل ه كان يف خ  

ف  د هللاد هدم دلنكاح ألمر يؤار على دلمو ة بي  دل وهللي ؛ 

 لمثل  لك. -دبتددء-هللاد ا  دلنكاح 

، وهي  دلنة علنى رن -بما  رى-فهذه دألمثلة م  دلوضوح 

كننل رمننر يننؤار علننى دلكفنناءة بنني  دلنن وهللي ، ويمنننع دلمالءمننة 

، ال يإنود إهمالنه، دتنى -شنرعا-هما؛ فهنو معتنن ودلتودفق بين

 وإن كان دلتدي  متحققا.

ا بعهنا، وقند عرفننا دآلن رن مثنل: إ ن: دلسنة يفسنر بعهنه

 فهم كما يلي:يا  «ينِ الدِّ  اِت َذ بِ  رْ فَ اظْ فَ »

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ڤ.اوده دلبخااي، م  دديث دب  عبا   (1)
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هللنند دلمفتنناح؛  خلنننا، رن دلتنندي  كالمفتنناح للبنناب: إ د وا 

د  لنك؛ وإ د بعن -ربندد-وليس معنى هذد ر نا ال  نظر إلى شنيء 

 .-ردال-لم يوهللد دلمفتاح؛ لم  دخل 

 فالرهللننل رو دلمننررة إ د كا نننا فاسننقي ؛ فننال ود  مرفنننو  

، مهما كان من  ممين دت رخنرى؛ وإ د كا نا دنالحي ؛ -دبتددء-

 ، وبعد  لك  نظر يف دألموا دألخرى.-دبتددء-فال ود  مقبول 

هذد هو دلفهم دلصحيح، دلقائم على دلإمنع بني  دلمعقنول 

 منقول؛ ود  رعلى ورعلم.ودل

: الصننبر علننى العيننوب، وخصوصننا مناقشننة السننب  الثنناي* 

 عيوب المرأة:

، ولسنننا  عننني رن دإل سننان -بننال شننك-هنذد دننق وودهللننس 

يكننون بغيننر عيننوب، رو رن دختينناا دلنن وهللي  يبنننى علننى رسننا  

؛ ف ن هذد بنالطبع ال وهللنو  لنه يف -تائيا-دلتخلص م  دلعيوب 

 بني آ م.
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، و حديند -قندا دإلمكنان-من  دلعينوب  د  ي دلحو وإ ما  عن

، وال يسنتطيع رن -تائينا-دلعيوب دلتي ال  تودفق مع دلشنخص 

، و لك بالطريقة دلتي سنقرتدها، و بي  -إرالقا-يتعايس معها 

 ما يتعلق اا.

* مناقشننة السننب  الثالننا: أن الطنندين وحننده كفيننل بطسننيير 

 الحياة الزوبية، وتغيير العيوب:

 -فقنط-ليس كنذلك؛ فن ن دلحيناة دل وهللينة ليسنه ودألمر 

 ،دننالة ودننياما، واعايننة للحننالل ودلحننردم؛ بننل إتننا مودقننف

منن   وكثيننر   ؛م  فسنني وفكننري بنني  دلطننرفي ود سننإا ،وقننردادت

  لك يرهللع إلى ربيعة دإل سان وعقليته، ال إلى  دينه.

؛ -وال شننك-ودلتندي  ينندعو إلننى دلنتخلص منن  دلنقننائص 

بمعننى -طبع، وكم م  إ سان متدي  هللدد ولك  دلطبع يغلس دلت

؛ ولكنه عصبي، رو سنريع -و ر  دلمحظوادت ،فعل دلودهللبات
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 دلغهنننس، رو بخينننل، رو كثينننر دلقلنننق ودلشنننك، رو غينننر  لنننك؛ 

 .-اغم  دينه-ولم يستطع رن يتخلص م  هذه دلطبيعة 

فالمقصو  من  كالمننا: دالدتينا  لهنذد دألمنر دلمهنم، ورن 

علننى  -كثيننرد-لتنندي : يسننهل دألمننر دلتودفننق دلطبعنني بإننودا د

دلنن وهللي ، بنندال منن  دال كننال علننى مإننر   حكننيم دلتنندي  يف 

مإريات دلحياة ومشناكلها، فن ن هنذد قند يفلنح، وقند ال يفلنح؛ 

: -كمننا هننو معلننوم يقينننا-وهننذد دلثننا  هننو دننال ركثننر دلنننا  

 ربيعتهم  غلس  دينهم.

ليهنا : أن العيوب ال يمكن الطعنرف عمناقشة السب  الرابع* 

 قبل الزواج: -أصَّل-

، ولسنننا  عننني رن  تحننول فننرتة -بننال شننك-وهننذد دننحيح 

ح يف دلتعامننل، منن  دال فتننا -شننرعا-دلخطوبننة إلننى مننا ال يإننود 

مننع كو ننه -دآلخننر   فنن ن هننذد  «ينندا »بنندعوى رن كننل وددنند 
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؛ ف ن هنا  رمواد ال  ظهنر -ريها-: ال يحقق دلمطلوب -دردما

 فرتة دلخطوبة على إههاا يفإال بعد دل ود ، ودلخارس يحرص 

ت دلطالق كان دل وهللنان فيهنا قند عنده، ومعظم داال اردس  م

 راناء دلخطوبة    «هلليدد»رددهما دآلخر  « ا »

 .-إن شاء د -وإ ما دلذي  عنيه: رريقة مقرتدة وسهلة 

يف هذد دألمر، كما  -درددة-و لك رن دلخاربي  يتحداان 

 يتحداان يف رمر دلتدي ، ويف سائر  إهي دت دل ود .

ومعلوم ر نه يإنود دلكنالم بني  دلخناربي  يف دهنوا ولني 

دلمخطوبننة، وبمردعنناة دلهننودبط دلشننرعية دلمعروفننة يف دلكننالم 

 ودلنظر.

يتحد  كل وددد منهمنا عن  رباعنه وشخصنيته،  :فعندئذ

ين دت دلتني يرغنس فيهنا، بمنتهى دلصدق ودألما ة، ويحد  دلمم

 ودلعيوب دلتي ال يستطيع رن يتعايس معها.
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ودلفائدة م   لك هاهرة: ر ه لو  بي  شيء من  رول دألمنر؛ 

 فقد وفر ا على ر فسنا دلكثير، ودلوقاية خير م  دلعال .

فمثال: لو ههر م  دلبددية رن دلخارس عصبي، ودلمخطوبة 

؛ فقنند  حقننق -اتائينن-ال  سننتطيع رن  تننأقلم مننع هننذد دلطبننع 

دلمطلننوب، وينتهنني دألمننر بكننل ر ب وددننرتدم؛ بنندال منن  رن 

يحد  دل ود ، ام  تكدا دياة دل وهللي  بعد  لك، بما قد ي ول 

 إلى دلطالق.

، وهللو هنا -على كنل دنال-ودلمقصو : رتا خطوة مفيدة 

خيننر منن  عدمننه؛ دتننى ال يننر  علينننا رن دلشننخص قنند ال يكننون 

، رو ر ه قد  ظهر رموا رخرى بعد دا قا رمينا يف دديثه ع   فسه

 دل ود .

فنن  د  حققننهو رهميننة دلتودفننق دلطبعنني، وههننر لننك فائنندة 

 رهننم   دلطريقننة دلمقرتدننة يف دلتعننرف علننى  لننح؛ ف ليننك بيننانو 
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دلصنننفات ودلطبننناع، دلتننني ينبغننني رن يردعيهنننا دلخاربنننان عنننند 

 دالختياا.

 الصدق، واألمانة: -2، 1

ي  دلن وهللي ، وبندوتما فها ان دلصفتان هما رسا  دلثقة بن

 يسو  دلشك، وهو مدمر للحياة دل وهللية.

 القناعة: -3

 وهذه دلصفة يف دل وهللة ر عى؛ دتنى ال  كلنف دلن و  بمنا 

ال يطيق م  دلمتطلبات؛ وكم م  دياة فسدت بسبس عدم قناعة 

دل وهللننة، و ظرهنننا إلننى منننا يف يننند غيرهننا، وإاهاقهنننا ل وهللهنننا 

 و حوها.بالديون، وابما  فعته إلى دلسرقة 

 طيبة القل : -4

وهننذه دننفة هللامعننة  ننندا   حتهننا مفننر دت كثيننرة، مثننل: 

دلحنان، ودلرفق، ودألدالة، ودلكلمة دلطيبة، و حو  لك؛ فهنذه 
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دلصفة رسا  لحس  دلمعاملة ودلعشرة بني  دلن وهللي ، ودسن  

 .-ريها- ربية دألوال  

 هدوء الطبع: -5

، وافنع سودلمقصو  به: دلبعد ع  دلعصبية، وسرعة دلغه

 .دلصوت، و حو  لك

، ويتأكند يف -علنى دند سنودء-وهذد مطلوب يف دل وهللي  

حتمل منه دلوقوع يف شيء مما دق دل وهللة؛ فمعلوم رن دلرهللل يا 

حتمننل وقوعننه منن  دلمننررة؛  ظننرد لمننا بينهمننا منن   كر نناه، وال يا 

 دلتفاوت بشأن دلقودمة ودلسيا ة يف دلبيه.

عنن الحساسننية : البعند -أيضنا-ويندخل تحنه هنذه الصننفة 

ألن هذه دلحساسية ؛-ريها- وخصودا يف دق دلمررةالمفرطة،

 دفع إلى سوء  فسير دلمودقنف، فتإند دلمبتلنى بنذلك يغهنس 

؛ - ماما-م  ر فه دألشياء، ويفسرها على خالف مرد  دادبها 
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ودلغلنو يف هنذد دلطبنع ينندمر دنلة دنادبه بناآلخري ، وال يكننا  

 يتفق مع ردد.

فن ن هنذد دألمنر  عنن القلنو والطنوتر؛ : البعد-أيضا-ويدخل 

متعس هللدد لإل سان، يإعلنه  دئمنا يف خنوف، و شنكك، وعندم 

اقة يف دآلخري ؛ ويشتد دألمر إ د ودنل إلنى  اهللنة دلوسنود ؛ 

فنن ن دلمبتلننى بننذلك ال  كننا  ديا ننه  سننتقر مننع  فسننه، فكيننف 

 باآلخري ؟ 

رن يكننون دإل سننان متنن ن  :-علننى كننل حننال-والمقصننود 

 لية، ال ينكد على م  دوله.دلنفسية ودلعق

 الطواضع: -6

 ر ا هذه دلصفة؛ لكثرة ما يتعلق اا.وقد رخ  

: دلتودضنع، ودلبعند عن  -هللميعا-فالمطلوب يف دل وهللي  

دلكننن؛ وخصودننا يف دننق دلمننررة؛ ف تننا عننندما  بتلننى بننالكن؛ 

  صاب بالكثير م  دآلفات دلمدمرة للحياة دل وهللية.
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وال  قنوم ا، وال  نقنا  إلينه، رتنا ال  طينع دوهللهن فمن ذلك:

وال  عننرتف بخط هننا عننندما  خطنن ، بخدمننة بيتهننا وروال هننا، 

و تعصس لرريها، و عا ند دوهللهنا، و كثنر دلإنددل؛ وكنل  لنك 

ل وهللهنا، ال فنرق بينهمنا؛ و نسنى  د  ألتا قد داات  عتقد رتا    

 قهية دلقودمة ودلسيا ة دلتي هللعلها د  للرهللل.

هننا قنند يندفعها إلننى قلننس دأل ودا، رو بب رن ك   وأقنبح مننن ذلنك:

بحيث  كون هي دلتي  حود دلقودمة يف دلبيه   فتسعى للسيطرة 

 على دوهللها، ورن  كون دلكلمة لها، ودلقردا بيدها   

 :خنالق ودلمنروءةوقد يصل دألمر إلى ما يتعناا  منع دأل

بنه علينه،  ره بذلك، و من   إ د كان لها إدسان على دوهللها، فتعي  

 بينهما مشكلة. عندما  حد 

ودلمررة  صاب بالكن عندما يكون عندها بعنض مقومنات 

دلتمينن ، مثننل: دلإمننال، ودلمننال، ودلحسننس، ودلتعلننيم دلعننالي، 

 و حو  لك.
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فلتحذا رختي دلمسلمة م  هذه دلصفة دلسي ة، ولتعلم رتنا 

: هي عائق كبينر يف دياهتنا -مع كوتا دردما يغهس د   عالى-

 دل وهللية.

 إهمنننال دلمنننررة، وال ددتقااهنننا،  -بنننالطبع- ولسننننا  عنننني

وال معاملتهننا معاملننة دلإاايننة دلمملوكننة؛ بننل ال بنند منن  دسنن  

معاشرهتا، وإشعااها بقيمتها ومكا تهنا؛ ف تنا  ومنا  حتنا  إلنى 

 يف  واها يف دلبيه ودلمس ولية. -فعال- لك، مع ر ه هو دلودقع 

يم ومننا ردسنن  كننالم ابنننا، عننندما يننذكر هننذد دلمعنننى دلعظنن

 بتلك دلكلمة دلإامعة دلإميلة:

 .[228]دلبقرة: ﴾ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻڻ ﴿

دلتني ينبغني اعايتهنا عنند هذد هو ما دهر  كره م  دلطباع 

 .؛ وبا  دلتوفيقدالختياا
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 تنبيهات هامة:* 

بناء على ما سنبق  كنره من  دلصنفات، وعلنى دلطريقنة  -1

؛ فن ن دلنصنيحة دلمقرتدة يف دلتعامل مع هذد دألمر عند دالختياا

 رن يتعامل دلمسلم بما يلي:

يتكلم دلخارس يف دلمإلس فيقول: رايد دمررة دفتها كذد، 

ولننيس فيهننا دننفة كننذد؛ وكننذلك يننتكلم ولنني دلمخطوبننة، رو 

 .- فسها-دلمخطوبة 

ومنن  علننم يف  فسننه عيبننا؛ فعليننه رن يننذكره؛ ر دء للنصننيحة 

 ودلمصاادة دلودهللبة.

لعيوب: دلعيوب دلتي هي دلمقصو  بكالمنا يف  إنس د -2

 سإية يف دإل سان.

ال يسلم منها ردد، ومن  هن   -عموما-و لك رن دلعيوب 

غينر  -بنالطبع-؛ فهنذد -بالمرة-ر ه سير بط ب  سان ال عيس فيه 

 موهللو  يف بني آ م.
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وإ ما دلمرد : رن يكون دلعيس سنإية وهللبلنة يف دلشنخص، 

 هنذد يحتمنل ؛ ف-رديا نا-فهذد هو دلذي يهر؛ ورمنا رن يقنع مننه 

 .-بال شك-

بي   ففرق   ؛وافع دلصوت ،وشردسة دلخلق ،دلغهس مثال:

؛ -رديا ا-رن يكون هذد سإية يف دلشخص، وبي  رن يصدا منه 

فهذه دلصواة دلثا ية ال يسلم منها ردد، وإن كان دمررة، وقد كان 

؛ -شخصنيا- ملسو هيلع هللا ىلصيقع هذد م  رمهات دلمنؤمني ، ومنع دلرسنول 

دلمسننلم  إنبننه عننند دالختينناا: رن  وإ مننا دلننذي يهننر، ويردعنني

 يكون هذد دألمر ربعا مستمرد يف دلشخص.

م  دبتلي بشيء من  دلطبناع دلسني ة، وكنان هنذد سنإية  -3

 فيه؛ فما د يصنع؟

: ال  تن و ؛ وإ منا علينه رن يعلنم رن -بنالطبع-ال  قول لنه 

دفته هذه ال يتحملها كنل ردند، ومنا  دم لنم يفلنح يف مإاهندة 
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عه؛ فال بد رن يتحمل  تيإة هذد دلبالء، ويتلقناه و غيير رب ، فسه

 بالصن ودالدتساب.

ر ننه ال يناسننبه إال  - مامننا-والدم  لننك: رن يننتفهم ويقتنننع 

، كمثننل: دمننررة مطلقننة، رو -غالبننا-شننخص  و هننروف خادننة 

 دت روال ، رو مريهننة، رو اننا عيننوب  شننبه مننا عنننده هننو منن  

 دلعيوب.

إلنى دمنررة  -دبتنددء-قدم فيردعي عند دلتقدم للخطوبة رن يت

 اذه دلصفة؛ دتى يدار دلحر  ع   فسه وع  غيره.

 - ماما-دلنصيحة لإميع إخود  ورخوديت: رن يبتعدود  -4

هم، وإن كا ود متديني . ر   ع  دلسك  مع راسو

، - فسنهما-و لك أل نا  كر ا رهمية دلتودفق بي  دل وهللي  

 ر؟ مشكلة  فكيف بالتودفق مع دألاسو  -ودده-وهذد 

ننر سننبس  د: رن دلعيشننة مننع دألاسو ومعلننوم بننالودقع دلمشنناهو
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ي  دلنن و ، ورخود ننه،  للكثيننر منن  دلمشنناكل ودلفننت : مننع ودلنندو

وإخو ننه، وردود  إخو ننه؛ وهكننذد؛ والسننيما لننو كننان دلوضننع 

 بحيث  قوم دل وهللة بخدمة رهل دوهللهنا؛ منع رن هنذد ال يل مهنا 

هللهنا، رو ؛ ولك  قد يكون بمقتهى د فاق سابق مع دو-شرعا-

رف دلبلد دلذي يعيشون فيه.  عا

للسننك  مننع رسننر ه؛ فليحننرص علننى رن  منن  دضننطر ورمننا

يقل لب م  دالختال  ته دلمستقلة،ولب  .-قدا دإلمكان- كون له شق 
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 التوافقالكفاءة وأمور أخرى معتربة يف 

 الطوافو العلمي والثقايف: -1

بننأن يكننون دلطرفننان علننى قنندا متقننااب يف  لننك؛  حقيقننا 

ودفق دلفكنري فيمنا بينهمنا، واغبنة يف دلتعامنل دلصنحيح منع للت

 
 
 -مننثال- دألوال  بعند  لننك؛ فنال يليننق رن يتن و  اهللننل هللنامعي

 ة.ي  م  بامررة را 

 الطوافو االبطماعي: -2

منن   اديننة دلنسننس، ودلمنصننس، ودلمن لننة يف دلمإتمننع، 

ودلمهنننة دلتنني يمااسننها دلشننخص، و حننو  لننك؛ فننال يليننق رن 

ا ، وال  و  سننس شننريف يف قومننه ن ننبكو  -ثالمنن- تنن و  ربيبننة 

 بذدت  سس وضيع.

، -عننند دلفقهننناء-وهننذد متفننق علننى دعتبنننااه يف دلكفنناءة 

رن دلتفاوت بي  دل وهللي  يف مثل هذد ال يحقق  - ماما-ومعلوم 
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 دلتودفق بينهما يف دلحياة، ويكون مثااد للكثير م  دلمشاكل.

 الطوافو المادي: -3

ن  تن و  من  دعتنا ت علنى اغند وهو ودضح، فال ينبغني ر

دلعيس بشخص ال يكا  يوفر لها إال قوت يومها؛ ف ن مثنل هنذه 

ال بنند رن  تهننإر و تشننكى بعنند  لننك؛ وكننل إ سننان يختنناا مننا 

 يالئمه.

و إهي دت ،إال ر نا  رك  هنا على قهية دلمغاالة يف دلمهوا

دلنن ود ؛ فنن ن هننذد خننالف دلصننودب ودلسنننة، وهننو منن  رههننر 

ة لتقليننل دلننن ود ، وفتنننة دلشننباب، وشنننيوع دألسننباب دلمؤ ينن

 دلفادشة يف دلمؤمني .

فعلى دلمسلمي  رن يتقود د  يف ر فسهم وربنائهم، وليكتفود 

على دسنس دالهمنا وهروفهمنا -بالمعروف دلالئق بال وهللي  

، ودلغالس هو دنال دألكثنري ، ردنحاب دلندخول -دالهللتماعية
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 ودلمعيشة دلمتوسطة.

  شنرت االاة آالف يف دلشهر؛ فنال يو  -مثال-فم  كان يكفيه 

ه منن  يكننون  خلننه خمسننة رو عشننرة، وال يكلفننه رن يتنن و  دبنتونن

بتإهي دت  تعدى دلمتوسط من  دلحنال، فهنال عن  دلتوسنع يف 

  فاهات دألموا، م  دلفرش، ودألود ، و حو  لك.

: كلمننا كننان دلنن ود  مودفقننا -بحمنند د -ودلودقننع شنناهد 

؛ كلما كا ه فينه دلنكنة، ود تفنع بنه للسنة يف دلتيسير ودلتخفيف

 .-لألسف-دل وهللان؛ ودلعكس دحيح 
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 ختام الكالم

: ر وهللنه إلخنود  ورخنوديت نايف ختام دلكالم عن  موضنوع

اننذه دلنصننيحة دلهامننة ودلحاكمننة يف دلموضننوع، وهنني مؤينندة 

 بالتإربة:

 إياكم والطسر  ! وإياكم وتحكيم العاطفة، ولو كانه دينية !

د رسا  يف دياة دإل سان، ودالختيناا قنردا إن موضوعنا هذ

مصيري،  نبني عليه دياة بأسنرها، ورسنرة بأكملهنا؛ وينرهت  بنه 

 ننندي  دلمسنننلم، ومصنننالحه يف معاشنننه ومعنننا ه؛ ويتحمنننل بنننه 

 مس ولية عظيمة يف دلد يا ودآلخرة.

فننال يليننق بالعاقننل رن يتسننرع يف شننيء هننذه دننفته، وال رن 

 قتهى دلعقل ودألدول.م فيه دلعارفة، بعيدد ع  ميحك  

و لك ر ه كثيرد ما يقع يف قلس دلخارس رو دلمخطوبنة: ر نه 

 بصد  فردة امينة، ال ينبغي له رن يهيعها.

 قد يتعلق دلخارس بإمال دلمخطوبة، رو  تعلق هي بماله.
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قد يكون بينهما معرفة قبل دالسنتقامة، وخصودنا لنو كا نا 

اننم يسننتقيم منن  دألقننااب، وكننل وددنند منهمننا متعلننق بنناآلخر، 

غير دلمستقيم ر ه سوف يستقيم بعند  دا ع  رددهما  ون دآلخر، ويو 

 دل ود .

ودتى يف دلتدي   فسه: قد يشنيع عن  ردندهما ر نه  و  ين  

 افيع، ورخالق عالية.

ففي هذه دألمثلة، ومنا يشنبهها: كثينرد منا يحصنل دلتسنرع، 

و تحكم دلعارفة، دتى لو كا ه  ينية؛  ون مردعاة بقية دألمنوا 

لتنني  كر اهننا؛ فتقننع دلصنندمة بعنند دلنن ود ، و كثننر دلمشنناكل د

 ودلفت .

و  يد دلمشكلة لو رقدم دلطرف دلمتسرع على  نادالت م  

هللهته،  حه ضغط دلعارفة: ر ه ال يهيع هذه دلفردنة دلثميننة؛ 

ورههننر هننذه دلتنننادالت: رن يلتنن م بالت دمننات ما يننة ركننن ممننا 
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 ، و حو  لك.يستحقه دلمقام، يف دلصددق، ودلتإهي دت

 .-يا إخو اه-فهذد كله خطأ 

وإ ما دلإا ة دلصحيحة: رن يفتس دلمرء ع  هللميع دألمنوا 

دلتي  كر اها، وال يدخل يف دلموضوع دتى يتحقنق منهنا كلهنا، 

  ،وال  نطنننع ،بالطريقنننة دلتننني سنننبق  وضنننيحها، بننندون  كلنننف

 وال مشقة.

ف  د  حقق ر ه قد وهللد بغيته؛ فليس معنى هذد رن يهع من  

دا  فسننه، ويقنندم  نننادالت؛ بننل يتعامننل بننالمعروف دلوسننط، قنن

 دلالئق به وبالطرف دآلخر، م  غير إفرد  وال  فريط.

و لننك ألن دلعاقننل هننو دلننذي يتعامننل بننالح م ودلحيطننة، 

ويتصننرف علننى رسننور دالدتمنناالت؛ فننال بنند رن يتصننرف علننى 

ددتمال وقنوع دلطنالق، مهمنا كنان بعيندد، ومهمنا كنان دلغالنس 

 .سالمة دلنا  دلذي  يتعامل معهم على دلظ 
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ام إ ه لو وضع م  قدا  فسه؛ ف ن دلطرف دآلخر ل  ينتفهم 

 لننك، وسننيظ  رن هننذد هننو دقننه؛ وعننند وقننوع دلمشنناكل: لنن  

سنننان، بنننل قننند يكنننون دلعكنننس هنننو يحفنننظ دلإمينننل وال دإلد

  دلصحيح

ردندد فنوق  منا افعنها »دم د  دإلمام دلشنافعي دلقائنل: وا

 .«م  قداي عنده بقدا ما ركرمته عو هو من لته إال د   

 بالتؤ ة، ودلعقل، ودلردد ة، ودلصن. -إخو اه-فعليكم 

 هذد آخر دلمرد  م  دلكالم يف هذد دلموضوع.

فيمنا  كنرت، ورن يغفنر لني  قنها ف  ورسأل د  رن ركون قد وا 

كننل دلننل، ورن يهنندي إخننود  ورخننوديت إلننى دسنن  دالختينناا، 

 ويباا  لهم يف عيشتهم وبيوهتم.

ودننلى د  وسننلم علننى  بينننا محمنند، وعلننى آلننه ودننحبه 

 رهللمعي .
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