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إنّ احلمد هللا نحمده و نستعينه, ونستغفره, ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا, من هيده اهللا فال مضل له, 
ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له, وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صىل اهللا وسلم عليه 

 :بعد أما.و عىل آله و أصحابه أمجعني
 فإن من املشكالت االجتامعية العويصة التي يعاين منها جمتمعنا مشكلة العنوسة أو تأخر سن الزواج لد الشباب

 .والشابات
ر سن  :األسباب الزواج إىل أسباب عديدة, منها ما هو مادي, ومنها ما هو اجتامعي, ومن هذه ويرجع تأخُّ

أو متوسط احلال, ألهنا حتلم بأن  يف الزواج من رجل غني, فرتفض هي أو وليها كل خاطب فقريأو أهلها رغبة الفتاة  −1
 .الراقية تركب سيارة فارهة, وتلبس األزياءو, أنيقا بيتًا تسكن

وغالبا ما ركون إىل الراحة والدعة, العار يف الكسل وال ولكن العار كلَّ  أن الفقر ليس بعار − أهيا اإلخوة–وأنتم تعلمون 
ا, وهؤالء هتمن أخوات هذه الفتاة أو من جري لد أرسة أخرمادية تنشأ هذه املشكلة من تعدية األنظار إىل حاالت 

من جهلهم ال يدركون أن املقارنة يف باب األرزاق مسألة غري واردة; ألن هللا شئونا يف أمر الرزق وسننا ال يدركها األولياء 
مْ فِيهِ ﴿: ري من الناس,, قال تعاىلكث تِنَهُ نيَا لِنَفْ يَاةِ الدُّ ةَ احلَْ رَ هْ مْ زَ نْهُ اجاً مِّ وَ نَا بِهِ أَزْ تَّعْ ا مَ يْنَيْكَ إِىلَ مَ نَّ عَ ُدَّ الَ متَ ٌ  وَ ريْ بِّكَ خَ قُ رَ زْ رِ وَ

أَبْقَى   131طه ﴾وَ
 تيسريَ  املرأة يمن من إن ": صىل اهللا عليه وآله وسلم قال , وأنتم تعلمون أن النبياملغاالة يف املهر املعجل منه واملؤجل −2

  )1( " رمحها وتيسريَ  ,صداقها وتيسريَ  ,خطبتها
 .  " صداقها يكثر أن شؤمها أول من ": عندي من أقول وأنا: قالو.  للوالدة رمحها تيسري يعني ":  عروة قال

بكل ما كان حيلم به من متاع الدنيا, من كنوز طويلة قائمة  الويلُّ يكتب ف, فخامة األثاث وغريه إرهاق الزوج باشرتاط−3
مسموعة إىل جانب ما يلزم من أجهزة وجهازه وأثاثه, ا غال من الثياب واألرسة ولوازمها, والبيت الذهب والفضة, ومم

الهتا, كام أن عليه أن ينسى حظوظ األقرباء من أعامم الفتاة وعامهتا, وأخواهلا وخا الكام يلزمه أن وثابتة ومحولة, ومرئية,
هبذه يسعى لكسب قوته اليومي فأنى لشاب ناشئ فقري  !يجا يليق باملقام ينافس به حفالت أغنياء العاملنييقيم حفال هب
 .وهذه التكاليف التي ال يطيقها إال القلة القليلة من أثرياء األمم الكامليات

ا, وال غري ذلك منالكثري من الشباب الذي ال يمتلك  فقر الشباب, فهناك −4 مصادر الدخل,  ماال, وال وظيفة, وال مرياثً
بُل الزواج  .فينتظر حتى تتهيأ له سُ

                                           
 و الذهبي ووافقه " مسلم رشط عىل صحيح ":  احلاكم قالعن عائشة ريص اهللا عنها, هقييوالبواحلاكم,  ,حبان وابن, أمحد أخرجه )1(

 .ه األلباينحسن
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يؤخر  فال يتزوج أحدمها حتى يتم املرحلة اجلامعية, وقد الفتاة أو الفتى مراحل التعليم, انتشار االعتقاد برضورة إمتام −5
, مع أنه يمكن أداء حقوق الزوج والزوجة مع تري أو الدكتوراهالتفكري يف الزواج حتى حيصل عىل درجة املاجس البعضُ 

, أما إذا انضم إىل تلك التكاليف طالب التعليم وبيت الزوجيةمتابعة التعليم, إذا انحرص واجب كل منهام عىل القيام بم
هذه احلالة اجلمع  الزوجة خادمة ألم زوجها فيصعب يف تكاليف حتتمها العادة والعرف كرضورة أن تكوناملطلوبة رشعا 

 .بني مهام البيت وواجبات التعليم
الشباب عن الزواج;  الدولة االقتصادية, ومد توفريها لفرص العمل, فإذا انترشتْ البطالة يف الدولة أحجم ظروف −6

  .لعجزهم عن الوفاء بتكاليفه
رصيف شهواهتم بطريق غري مرشوع, يلجأ بعض الشباب يف املجتمعات الفاسدة إىل ت حيث انتشار الرذيلة والفساد −7

 .عىل هذا زهدهم يف الزواج; نتيجة لفهمهم اخلاطئ ألهداف الزواج السامية ويرتتب
ها يف رب نفعُ , وهي مؤسسات جُ ضعف أو انعدام املؤسسات اخلريية التي تعنى بجانب تزويج الشباب ورعايتهم −8

 :بعض البالد اإلسالمية, حيث أن من فوائدها
 .من العنوسة لد اجلنسنيالتقليل  − أ

 .إحياء روح املسئولية لد الشاب فينشط للعمل; إذ بغري العمل لن جيد قوت أهله −ب
 .إلقامة أرسة مسلمة الالزمة اتحماربة الفساد اخللقي بتزويج كل بالغ راغب يف الزواج, مع دعمه باألساسي −ج
 .هم اإلسهام يف التنمية الوطنية بتدريب وتشغيل من تم تزوجي − د

 :التي منها: جهل كثري من الشباب بفوائد النكاح − 9
 "...فإنه أحصن للفرج...":إعفاف النفس والبعد عن الفتن, لقوله صىل اهللا عليه وآله وسلم −1
إِ  ﴿:فقد قال تعاىل: ومنها أنه سبب جللب الرزق −2 مْ وَ بَادِكُ نْ عِ نيَ مِ احلِِ الصَّ مْ وَ نْكُ ى مِ امَ َيَ وا األْ أَنْكِحُ مْ إِنْ وَ ائِكُ مَ

لِيمٌ  عٌ عَ اسِ اهللاَُّ وَ لِهِ وَ نْ فَضْ مُ اهللاَُّ مِ نِهِ غْ اءَ يُ رَ قَ ونُوا فُ كُ  ]32:النور[ ﴾يَ
نْ : عجباً ملن مل يلتمس الغنى يف النكاح, واهللا يقول (( :وكان عمر بن اخلطاب  يقول مُ اهللاَُّ مِ نِهِ غْ اءَ يُ رَ قَ ونُوا فُ كُ إِنْ يَ

لِهِ    )) فَضْ
 .ه أن حتمل أعباء األرسة حافزٌ قوي عىل الكسب والعمل ومما يوضح

اللهم أعز اإلسالم واملسلمني, وأذل الرشك واملرشكني, ودمر أعداء الدين, اللهم فرج هم املهمومني من املسلمني, ونفس 
 .ىض املسلمنيمركرب املكروبني, واقض الدين عن املدينني, واشف 
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اللهم اسرت عوراتنا, وآمن  ,مبلغ علمنا, وال إىل النار مصرينا, واجعل اجلنة هي دارنا اللهم ال جتعل الدنيا أكرب مهنا, وال
 .روعاتنا,واحفظنا من بني أيدينا ومن خلفنا وعن أيامننا وعن شامئلنا ومن فوقنا ومن حتتنا

 ..آله وسلم عىل و.وصل اللهم عىل عبدك ورسولك حممد...اللهم اغفر جلميع موتى املسلمني
 )م10/7/2009= هـ 19/7/1430اجلمعة(


