 ‐ 8805ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺰواج ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺜﻠﻬﺎ وأﻫﻠﻬﺎ ﻳﺮﻓﻀﻮن
اﻟﺴﺆال
ﻃﻠﺐ رﺟﻞ أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺰواج ﻣﻨ وﻟﻘﺪ واﻓﻘﺖ وﻟﻦ واﻟﺪى ﻳﻌﺘﺮﺿﺎن ﻟﻤﺎ ﻳﻠ : ﻳﻘﻮﻟﻮن إﻧﻨ ﺻﻐﻴﺮة ﺟﺪاً ‐ ﻳﻌﺘﻘﺪون أﻧﻨﺎ
إذا ﺗﺰوﺟﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻹﻧﻔﺎق ﻷﻧﻨﺎ ﻃﻼب ‐ ﻳﺮﻳﺪون أن أﻧﺘﻬ أوﻻ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ  ،ﻓﺄﻧﺎ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻓ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ أو ﺣﺘ أﻧﻬ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج ﻷﻧﻬﻢ ﻳﻌﺘﻘﺪون أﻧﻨ ﻟﻮ ﺗﺰوﺟﺖ ﻟﻦ أﻛﻤﻞ دراﺳﺘ أرﺟﻮ اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ .
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ
أوﻻ: 
ﺳﺌﻞ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﻴﻤﻴﻦ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﻓﻘﺎل :
ﺣﻢ ذﻟﻚ أﻧّﻪ ﺧﻼف أﻣﺮِ اﻟﻨﺒ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  ،ﻓﺈن اﻟﻨﺒ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل  ) :إذا أﺗﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﺿﻮنَ دﻳﻨﻪ وﺧﻠُﻘﻪ
ﻓﺎﻧْﺤﻮه ( وﻻ ﺷﻚ أن ﻣﻨﻊ واﻟﺪك ﻣﻦ ﺗﺰوﻳﺠﻚ ﻟﻤﻦ ﻫﻮ ﻛﻒء أﻣﺮ ﻣﺤﺮم واﻟﺰواج أﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺪِّراﺳﺔ وﻫﻮ ﻻ ﻳﻨﺎﻓ اﻟﺪراﺳﺔ ﻷﻧﻪ
ﻣﻤﻦ اﻟﺠﻤﻊ  ،ﻓﺎﻟﺬي أﻧﺼﺢ إﺧﻮاﻧ ﺑﻪ ﻣﻦ أوﻟﻴﺎء أﻣﻮر اﻟﻨﺴﺎء ﺗﻤﻴﻞ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺲ وﺑﺈﻣﺎن اﻟﻤﺮأة أن ﺗﺸﺘﺮط ﻋﻠ اﻟﺰوج
 ،وأن ﺗﺒﻘ ﻓ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺘ ﺗﻨﺘﻬ دراﺳﺘﻬﺎ .
ﻓﺘﺎوى اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ). (705-2/704
ﺛﺎﻧﻴﺎً :
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ ذﻛﺮت ﻣﻦ ﺣﺎل اﻟﻤﺘﻘﺪم وأﻧﻪ ﻻ ﻳﺰال ﻃﺎﻟﺒﺎً ﻓﺈن اﻟﺪراﺳﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎﺋﻘﺎً ﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﺰواج إن ﻛﺎن واﺟﺪاً ﻟﻤﺎ ﻳﺘﺰوج ﺑﻪ
وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف .
أﻣﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ دراﺳﺘﻪ ﺗﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ أن ﻳﻮن ﻋﻨﺪه ﻗﺪرة واﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠ اﻟﺰواج وﻧﻔﻘﺎﺗﻪ – ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ اﻟﺘ ﻗﺪ
ﺗﺸﺘﺮﻃﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺮ – ﻓﻬﺬا ﻳﺨﺎﻃﺐ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ) : وﻟْﻴﺴﺘَﻌﻔﻒ اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻻ ﻳﺠِﺪُونَ ﻧﺎﺣﺎ ﺣﺘﱠ ﻳﻐْﻨﻴﻬﻢ اﻟﻪ ﻣﻦ ﻓَﻀﻠﻪ ( اﻟﻨﻮر 33 /
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ﻗﺎل اﻟﻘﺮﻃﺒ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ) ﻓﺄﻣﺮ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﺑﻬﺬه اﻵﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺎح وﻻ ﻳﺠﺪه ﺑﺄي وﺟﻪ ﺗﻌﺬر أن ﻳﺴﺘﻌﻔﻒ ﺛﻢ ﻟﻤﺎ ﻛﺎن
أﻏﻠﺐ اﻟﻤﻮاﻧﻊ ﻋﻠ اﻟﻨﺎح ﻋﺪم اﻟﻤﺎل وﻋﺪ ﺑﺎﻹﻏﻨﺎء ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ ﻓﻴﺮزﻗﻪ ﻣﺎ ﻳﺘﺰوج ﺑﻪ أو ﻳﺠﺪ اﻣﺮأة ﺗﺮﺿ ﺑﺎﻟﻴﺴﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﺪاق أو
ﺗﺰول ﻋﻨﻪ ﺷﻬﻮة اﻟﻨﺴﺎء( ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﻃﺒ12/242 
وﻳﻨﺒﻐ أن ﻳﻌﻠﻢ أن اﻟﻤﻬﺮ واﻟﻨﻔﻘﺔ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﺮأة وﻟﻴﺲ ﻷوﻟﻴﺎﺋﻬﺎ  ،ﻓﻠﻬﺎ أن ﺗﺮﺿ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﻞ وﺗﺘﺰوج ﺑﻤﻦ ﺗﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻓﻘﻴﺮ  ،وﻟﻦ
ﻻﺑﺪ أن ﻳﻨﺒﻪ إﻟ أن ﻛﺜﻴﺮاً ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻗﺪ ﺗﺮﺿ ﺑﺤﺎل زوﺟﻬﺎ وﻓﻘﺮه إذا ﺗﻘﺪم ﻟﻬﺎ  ،ﺛﻢ إذا ﺟﻠﺴﺖ ﻣﻌﻪ ﻓﺘﺮة ﺗﺴﺨﻄﺖ ﻋﻠﻴﻪ  ،ﻓﻴﺆدي
ﻫﺬا إﻟ اﻟﻨﺰاﻋﺎت واﻟﻄﻼق  ،ﻓﻴﻨﺒﻐ أن ﻳﻮﺿﻊ ﻫﺬا ﻓ اﻻﻋﺘﺒﺎر .
ﺛﺎﻟﺜﺎً :
ﻧﻨﺼﺢ اﻷﺳﺮ وأوﻟﻴﺎء اﻟﻨﺴﺎء أﻻ ﻳﻮﻧﻮا ﺣﺠﺮ ﻋﺜﺮة أﻣﺎم إﻋﻔﺎف ﺑﻨﺎﺗﻬﻢ وﻣﻮﻟﻴﺎﺗﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻳﺸﺘﺮﻃﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪات وﻧﻔﻘﺎت ﺑﺎﻫﻈﺔ
 ،ﺑﺤﺠﺔ اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻨﺎﺗﻬﻢ ﻓﻴﺴﺒﺐ ﻫﺬا اﻧﺼﺮاف اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻋﻨﻬﻦ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟ اﻟﻌﻨﻮﺳﺔ وﻣﺎ ﺗﺠﺮ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺷﺮور
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬي اﻧﺘﺸﺮت ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺘﻦ ﻓﻴﺴﻴﺌﻮن إﻟ ﺑﻨﺎﺗﻬﻢ وإﻟ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أرادوا اﻹﺣﺴﺎن .
ﻧﺴﺄل اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ أن ﻳﺼﻠﺢ أﺣﻮال اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ .
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