
 
 

 
 
 
 

 فػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػرس
 

 
 ......المقدمة
 

 ......خير مف العالجالوقاية 
 

 ......أزواج عمى طرفي نقيض
 

 .....يا بعض األزواجأخطاء يقع في
 

 ...عشر وصايا لزوجة تريد أسرة بال مشاكؿ
 

 ..................................ييا الزوجوقفة معؾ أ
 

..................................................... الخاتمة
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 المقدمة
 

إف الحمد هلل نحمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل مف شرور أنفسنا ومف سيئات أعمالنا، مف ييده 
اهلل فال مضؿ لو، ومف يضمؿ فال ىادي لو، وأشيد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريؾ لو، وأشيد أف 

 محمدًا عبده ورسولو.
 

 أما بعد: 
 

محفاظ عمى األسرة مف الشقاؽ و الشتات .. وأرسى المبادئ فمقد وضع اإلسالـ القواعد الحكيمة ل
القويمة التي تدرأ عنيا المشكالت؛ تمؾ المشكالت؛ التي تنغص عمى الزوجيف سعادتيما وتذىب 
ـ كؿ ما مف شأنو أف يفرؽ بيف أفرادىا، أو يعيؽ األسرة عف  بالمودة والسكينة بينيما. كما منع اإلسال

 تحقيؽ أىدافيا...
 

ـ باألسرة لو أسبابو؛  فاألسرة ىي المبنة القوية التي يبنى بيا صرح المجتمع المسمـ، إف اىتم ـ اإلسال ا
 وىي المدرسة اإليمانية التي تخرج األجياؿ المسممة. 

 
لذلؾ فقد حرص أعداء اإلسالـ أف يفرقوا شمميا ، ويزعزعوا أركانيا ؛ لتفقد قدرتيا عمى اإلنتاج 

 ييا عبر وسائؿ كثيرة مف أىميا اإلعالـ. والعطاء، فأدخموا باطميـ إل
 

إف مما يؤسؼ لو أف ىذه األسرة المستيدفة مف قبؿ أعدائيا ميددة أيضاً مف قبؿ أصحابيا المسؤوليف 
 عنيا وباألخص: الزوج بالدرجة األولى والزوجة ثانيًا. 

 
نبو الزوج إلى بعض وحرصاً منا عمى سالمة األسرة المسممة مف المشكالت التي تعصؼ بيا رأينا أف ن

األخطاء الميمة التي ليا األثر الكبير في ىدـ األسرة وزرع الحقد والبغضاء بيف أفرادىا؛ لكي نصؿ 
باجتناب الوقوع في مثؿ ىذه األخطاء ونحوىا إلى "أسرة بال مشكالت" إال ما كاف عارضًا ومما ىو 

ـ منيا حتى بيت النبوة كالغيرة  ـ يسم بيف النساء ونحوىا، وحتى ىذا النوع مف مف طبيعة البشر والتي ل
المشكالت فإف فقو الزوج والزوجة لمسؤوليتيما وواجباتيما كفيالف ػ بإذف اهلل ػ بحؿ مثؿ ىذه اإلشكاالت 
العارضة. ولقد وصينا الزوجة ببعض الوصايا التي مف شأنيا ػ إف أخذت بيا ػ أف تجعؿ مف بيتيا 
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محبة والرحمة، والسكف واأللفة .. وأخيراً أسأؿ اهلل عز وجؿ أف يجعؿ عشاً ىادئًا، ومكاناً آمناً تسوده ال
 عممنا خالصًا لوجيو الكريـ وأف يجعمنا مف الذيف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو. 

 
ربنا ىب لنا مف أزواجنا وذرياتنا قرة أعيف واجعمنا لممتقيف إماما، وآخر دعوانا أف الحمد هلل رب 

 العالميف.
 

 وكتبو
 

 بف عبد الكريـ الفريح مازف
مدرسة ابف الجوزي  –الروضة  –الرياض 
 المتوسطة
 3847144فاكس: 
 76671ص.ب: 
 44541الرياض: 
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 المبحث األوؿ :
 الوقاية خير مف العالج

 
لوقاية األسرة المسممة مف المشكالت التي ربما أوىنت  ىناؾ أمور ميمة ال بد مف مراعاتيا قبؿ الزواج

 جدارىا، ومف ىذه األمور:
 

 حسف االختيار :  -4
عمى الرجؿ أف يتأكد مف صالح المرأة التي ستكوف في المستقبؿ القريب زوجتو وأـ  

أطفالو وموضع سره، وليعمـ المسمـ أف تفريطو في التحقؽ مف صفات مخطوبتو 
 عظيمة ومصائب جسيمة. سيعرضو إلى مشكالت

ـ الحرص عمييا فيمف سيختارىا لتكوف شريكة   ـ الصفات التي ينبغي لممسم إف مف أى
لو في بيتو وحياتو صفة التقوى والصالح، وفي ىذا يقوؿ المصطفى صمى اهلل عميو 

تنكح  المرأة ألربع: لدينيا ولماليا ولحسبيا ولجماليا فاظفر بذات الديف  وسمـ: "
أف النبي  قاؿ اإلماـ النووي رحمو اهلل: "الصحيح في معنى الحديث . "تربت يداؾ

ـ يقصدوف ىذه الخصاؿ  ـ أخبر بما يفعمو الناس في العادة، فإني صمى اهلل عميو وسم
 األربع، وآخرىا عندىـ ذات الديف فاظفر أنت أييا المسترشد بذات الديف"

ف التأكد مف صالحو وتقواه واهلل وما يقاؿ عف المرأة يقاؿ أيضاً عف الرجؿ، فال بد م 
ـ والصالحيف مف عبادكـ..عز وجؿ يقوؿ: )  .21النور، اآلية:  (وأنكحوا األيامى منك

 
إذا أتاكـ مف ترضوف دينو وخمقو ويقوؿ إماـ اليدى عميو أفضؿ الصالة والسالـ: "

 ".فزوجوه، إال تفعموا تكف فتنة في األرض وفساد كبير
 

ـ في أمر الزواج كما فعمت فاطمة كما ينبغي سؤاؿ أىؿ التق وى والصالح واستشارتي
بنت قيس رضي اهلل عنيا حيث قالت: أتيت النبي صمى اهلل عميو وسمـ فقمت: إف 

أما معاوية أبا الجيـ ومعاوية خطباني؟ فقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ: "
ـ فال يضع العصا عمى عاتقو"، فرس وؿ اهلل صمى فصعموؾ الماؿ لو، وأما أبو الجي

اهلل عميو وسمـ نظر إلى أحواؿ كال الرجميف بيف أف األوؿ، فقير، والثاني "ضراب 
 كما جاء في رواية لمسمـ. "لمنساء
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 النظر:  -1
ـ القمبي بيف الزوج  ـ الوئا ـ مف األسر تفككت روابطيا وىي في أشيرىا األولى لعد ك

لؾ قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو والزوجة .. ودليؿ القمب وقائده وبريده النظر .. ولذ
ـ لممغيرة وقد خطب امرأة: " ـ بينكما وسم قاؿ المغيرة  ".انظر إلييا فإنو أحرى أف يؤد

ـ تزوجتيا، فما وقعت عندي امرأة بمنزلتيا". فانظر  رضي اهلل عنو: " فنظرت إلييا، ث
ـ اسأؿ قمبؾ بعد ذلؾ: ىؿ أحببتيا أو يمكف أف تحبي ا؟ واحذر إلى مف تريد خطبتيا ث

 !!)أو احذري( أف تخادع نفسؾ أو تستحيي أف تصارح أىمؾ
 

 الشروط قيود فال توافؽ إاّل عمى ما تستطيع القياـ بو: -2 
كثير مف المشكالت التي تحدث بعد الزواج ىي إلخالؿ الزوج ببعض الشروط التي 

ندفاع وافؽ عمييا عند العقد ولـ يستطع الوفاء بيا بعد الزواج، يـو أف ذىب اال
ـ نفسو بيا، و"المسمموف عمى  والحماس العاطفي، وأحس بثقؿ تمؾ الشروط التي ألز
شروطيـ" .. وأحؽ الشروط وفاًء، ما استحممتـ بو الفروج فاحذر أف تمـز نفسؾ 

 بشروط ال تستطيع الوفاء بيا. 
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 المبحث الثاني:
 أزواج عمى طرفي نقيض

 
الذي يدقؽ النظر في الواقع الذي تعيشو بعض األسر اليـو في مجتمعنا، يجد أف 
ىناؾ فئة مف األزواج عمى طرفي نقيض .. بيف إفراط وتفريط في تعامميـ مع 

 زوجاتيـ...
 

الطرؼ األوؿ: أىانوا الزوجة وتعدوا عمى حقوقيا، وارتكبوا بحقيا أخطاء منكرة  
ـ عمييا الشريعة التي أعطت لممرأة كرامتيا وأعمنت منزلتيا .. وحسبؾ .. ال  تقرى

ـ يحث عمى حسف التعامؿ معيا في أكبر تجمع  أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسم
لممسمميف وذلؾ في حجة الوداع حيث يقوؿ: "استوصوا بالنساء خيرًا" ؛ بؿ األمر 

أكبر مف أف يؤكد عمييا برسالة بالعشرة الحسنة، والمعاممة بالمعروؼ لممرأة 
فقط، فنزؿ القرآف آمرًا بيا ومخمدًا ليا إلى قياـ الساعة .. قاؿ الحؽ عز وجؿ 

وعاشروىف بالمعروؼ فإف كرىتموىف فعسى أف تكرىوا شيئاً ويجعؿ اهلل فيو ): 
 . 48النساء، اآلية: ( خيرًا كثيراً 

 
ا الحبؿ عمى الغارب .. فغرقت أما الطرؼ الثاني:  فقد أطمقوا ليا الزماـ وتركو  

المرأة في بحر الشيوات وأىدرت كرامتيا بيدىا.. وىذا ال شؾ مخالؼ لمبدأ 
البقرة، ( ولمرجاؿ عمييف درجة)القوامة الذي أعطاه اهلل لمرجاؿ فقاؿ عز وجؿ: 

 . لكي يمنع التسيب والتنصؿ مف المسؤولية في األسرة المسممة.  117اآلية: 
 

لطرؼ وذاؾ نتائج وخيمة أحدثت شرخًا في األسرة المسممة لقد نتج عف ىذا ا
 ومف ىذه النتائج عمى سبيؿ المثاؿ: …

حاالت الطالؽ وما يترتب عميو مف إضاعة لألوالد غالبًا وتفكيؾ لألسرة  
 بكامميا.

كثرة المشكالت الزوجية التي ال تجعؿ مف األسرة محضناً تربوياً سميماً لو األثر  
 ية األجياؿ المسممة.الكبير عمى ترب
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إف أخطاء بعض الرجاؿ بحؽ المرأة، استغمت استغالاًل ماكرًا مف قبؿ أىؿ  
األىواء مف عممانييف وغيرىـ .. وصاروا يضخموف ىذه األخطاء ويعممونيا، 
ويغزوف المرأة بكسر قيد الطاعة لزوجيا بعبارات ظاىرىا معسوؿ وباطنيا سـ 

اواتيا بالرجؿ" وىذا ما يفعمو بعض الذئاب زعاؼ، كعبارة "تحرير المرأة ومس
، الذيف يكتبوف عف المرأة عبر المجالت النسوية، والتي ابتمي  البشرية اليـو
بعض المسمميف بشرائيا ومتابعتيا.. وقصارى القوؿ ، فإف خطأ الرجؿ بحؽ 
ـ اهلل لقولو صمى اهلل عميو وسمـ  زوجتو ػ إفراطاً أو تفريطاً ػ ذنب سيسأؿ عنو أما

 ".كمكـ راع وكمكـ مسؤوؿ عف رعيتو .. ، والرجؿ راع عمى أىؿ بيتو"
 

وعند النسائي: "إف اهلل تعالى سائؿ كؿ راع عما استرعاه أحفظ ذلؾ أـ ضيع، 
 حتى يسأؿ الرجؿ عف أىؿ بيتو".
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 المبحث الثالث
 أخطاء يقع فييا بعض األزواج

 
الميمة التي يقع فييا الرجؿ "تجاه زوجتو"، مع توضيح الصورة سيتركز الحديث حوؿ بعض األخطاء 

 المشرقة الصحيحة لتعامؿ سيد الخمؽ عميو أفضؿ الصالة والسالـ مع زوجاتو أميات المؤمنيف. 
 

 أواًل: عدـ تعميـ الزوجة تعاليـ دينيا.. وأحكاـ شريعتيا.. 
 

  !!فيناؾ مف النساء مف ال يعرفف كيؼ يصميف الصالة الصحيحة
 

 !!ومنيف مف ال تعرؼ أحكاـ الحيض والنفاس 
 

 !!أو كيؼ تربي أبناءىا تربية إسالمية !!ومنيف مف ال تعرؼ كيؼ تتعامؿ مع زوجيا معاممة شرعية
 

 بؿ قد يقع البعض منيف في الشرؾ والعياذ باهلل وىف ال يشعرف .. كالنذر لغير اهلل، والسحر والكيانة. 
 

أف تتعمـ كيؼ تعمؿ الطبخة الفالنية وكيؼ تجيز األكمة الفالنية ألف ولكف وبالمقابؿ تجد كؿ ىميا 
 زوجيا يسأليا عف ذلؾ. 

 
 !ولكف كيؼ تتوضأ لمصالة؟

 
 !وكيؼ تؤدييا؟

 
ىذا أمر ال ييتـ بو الزوج وال يسأؿ عنو .. وىذا ال شؾ تضييع لمبدأ التعاوف عمى البر والتقوى كما 

خالؿ بالمسؤولية التي قاؿ عنيا صمى 1( المائدة، اآلية: ىوتعاونوا عمى البر والتقو قاؿ تعالى: ) ، وا 
" وحسبؾ أف تعمـ أىمية كمكـ راع وكمكـ مسؤوؿ عف رعيتو والرجؿ راع عمى أىمواهلل عميو وسمـ: "

ـ زوج امرأة لرجؿ وجعؿ صداقيا شيئًا  ـ الشرعي لممرأة المسممة ؛ أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسم العم
 ما أنو صمى اهلل عميو وسمـ خصص يومًا لمنساء يعظيف فيو. مف كتاب اهلل. ك
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 أييا الزوج الكريـ: إف طرؽ وسائؿ تعميـ المرأة أمور دينيا كثيرة ػ وهلل الحمدػ نذكر لؾ بعضيا: 
 
 تيدييا كتبًا عف اإلسالـ وأحكامو وتناقشيا فييا.  -1
 ي محاضرتو.تيدييا شريطًا وتطمب منيا أف تمخص لؾ ما ذكره المحاضر ف -2
 تحضرىا إلى الدروس والندوات والمحاضرات التي يمقييا المشايخ وطمبة العمـ في المساجد.  -3
 تتدارس معيا كتابًا مف الكتب مثؿ: رياض الصالحيف أو كتاب التوحيد.  -4
 تخبرىا كؿ جمعة عف موضوع الخطبة وتناقشيا فيو.  -5
 الس الذكر معيف. تربطيا بصحبة صالحة وتساعدىا عمى حضور مج -6
تحرص عمى حضورىا ػ إف أمكف ػ إلى المراكز النسائية التي تقوـ عمى إدارتيا الصالحات مف  -7

 النساء. 
 تكوف في بيتؾ مكتبة فييا مجموعة مف الكتب اإلسالمية وتحثيا عمى االطالع والقراءة.  -8
 آليات. تخصص ىدية شيرية ليا إف ىي حفظت مف كتاب اهلل بعض السور أو ا -9
 تحثيا عمى استماع إذاعة القرآف الكريـ. -11
 

 ثانيًا: تممس الزالت وتتبع العثرات : 
 

وقد نيى الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ عف ذلؾ فيما يرويو جابر رضي اهلل عنو قاؿ : "نيى رسوؿ 
س عثراتيـ، اهلل صمى اهلل عميو وسمـ أف يطرؽ الرجؿ أىمو لياًل". وذلؾ مخافة أف يتخونيـ، أو يتمم

ـ تتبع اهلل عورتو، ومف تتبع اهلل عورتو فضحو ولو في عقر داره أو جوؼ  ومف تتبع عورة أخيو المسم
بيتو ؛ بؿ عمى الزوج أف يتحمؿ ويتغاضى عف تقصير زوجتو في بعض حقوقو .. وتباطئيا في تنفيذ 

وا بالنساء خيرًا، فإف المرأة استوصبعض أوامره وأف ال يكثر مف المحاسبة، لقولو صمى اهلل عميو وسمـ: "
ـ يزؿ أعوج،  ف تركتو ل ف أعوج شيء في الضمع أعاله، فإذا ذىبت تقيمو كسرتو، وا  خمقت مف ضمع، وا 

 ".فاستوصوا بالنساء خيراً 
 

 والحديث فيو فوائد عديدة منيا: 
 إف تقويـ اإلعوجاج يكوف برفؽ حتى ال يكسر، وال يترؾ فيستمر عمى عوجو .. خاصة إذا تعدى

 اإلعوجاج مف نقص ىو في طبيعة المرأة إلى معصية بمباشرة منكر أو ترؾ واجب. 
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قاؿ ابف حجر: وفي الحديث "سياسة النساء بأخذ العفو منيف والصبر عمى عوجيف، وأف مف راـ 
تقويميا فاتو االنتفاع بيف مع أنو ال غنى لإلنساف عف امرأة يسكف إلييا ويستعيف بيا عمى 

 : االستمتاع بيا ال يتـ إال بالصبر عمييا" معاشو،فكأنو قاؿ
 

 ثالثًا: الظمـ بإيقاع العقوبات التي ال تتناسب مع الخطأ الذي وقعت فيو المرأة ومف صور ذلؾ:
 
 

والالتي تخافوف استخداـ الضرب كأوؿ خطوة لمعالج: واهلل عز وجؿ يقوؿ ) 
ال تبغػوا نشوزىف فعظوىف واىجروىف في المضاجع واضربوىف فإف أطعنكـ ف

. فإذف الموعظة ثـ اليجر ثـ الضرب غير 23النساء، اآلية: ( عمييّف سبيالً 
استوصوا بالنساء خيرًا، فإنما ىف عواف المبرح. لقولو صمى اهلل عميو وسمـ "

عندكـ، ليس تممكوف منيف شيئًا غير ذلؾ، إال أف يأتيف بفاحشة مبينة، فإف 
 "ربًا غير مبرحفعمف، فاىجروىف في المضاجع، واضربوىف ض

ومف الظمـ في مبدأ العقوبات: إخراج الزوجة مف بيتيا بدوف مسوغ شرعي  
يقتضي ذلؾ واهلل عز وجؿ يقوؿ: )ال تخرجوىف مف بيوتيف وال يخرجف إال أف 
ـ نفسو(.الطالؽ،  يأتيف بفاحشة مبينة وتمؾ حدود اهلل، ومف يتعد حدود اهلل فقد ظم

 .4اآلية:
لعقوبات: الضرب عمى الوجو والسب والتقبيح. جاء رجؿ ومف الظمـ في مبدأ ا 

أف إلى الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ فقاؿ: ما حؽ المرأة عمى زوجيا؟ فقاؿ: "
يطعميا إذا طعـ، ويكسوىا إذا اكتسى، وال يضرب الوجو، وال يقبح ، وال ييجر 

 ".إال في البيت
 

 ومف أخطاء الرجاؿ في حؽ زوجاتيـ: 
 

 في النفقة:رابعاً: التقتير 
 

وعمى المولود لو رزقيف إف نفقة الزوج عمى زوجتو واجبة بالكتاب والسنة واإلجماع. قاؿ اهلل تعالى: )
، والمعروؼ: المتعارؼ عميو في عرؼ الشرع مف غير  122( البقرة، اآلية :وكسوتيف بالمعروؼ

نما استحقت الزوجة ىذه النفقة لتمكينيا لو مف اال ستمتاع بيا، وطاعتيا لو، والقرار إفراط وال تفريط .. وا 
wفي بيتو وتدبير منزلو، وحضانة أطفالو وتربية أوالده... فإذا ابتميت المرأة بزوج شحيح بخيؿ يمنعيا 
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ف لـ يعمـ الزوج.  حقيا في النفقة بغير مسوغ شرعي فميا أف تأخذ مف مالو ما يكفييا بالمعروؼ، وا 
سفياف رجؿ شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إال قالت ىند بنت عتبة: يا رسوؿ اهلل إف أبا 

 ".خذي ما يكفيؾ وولدؾ بالمعروؼما أخذت منو، وىو ال يعمـ؟فقاؿ: "
 
 أييا الزوج الكريـ: 

إذا أنفؽ الرجؿ عمى أىمو نفقة إف النفقة عمى زوجتؾ وأوالدؾ صدقة، لقولو صمى اهلل عميو وسمـ: "
 ".يحتسبيا فيي لو صدقة

 عميو أفضؿ الصالة والسالـ: "أفضؿ دينار: دينار ينفقو الرجؿ عمى عيالو".ويقوؿ أيضًا 
 

 خامسًا: الغمظة والرعونة وعدـ التمطؼ مع األىؿ:
 

ـ لنسائيـوقد قاؿ صمى اهلل عميو وسمـ: " ـ خيارك ـ خمقًا، وخيارك " .. وروى أكمؿ المؤمنيف إيماناً أحسني
ـ بأىمو" .. ومف التمطؼ إدخاؿ الترمذي بسند فيو انقطاع: "أكمؿ المؤمنيف إي ـ خمقًا، وألطفي ماناً أحسني

ـ بالميو المباح، يقوؿ المصطفى صمى اهلل عميو وسمـ: "كؿ شيء ليس مف ذكر اهلل ليو  السرور عميي
ـ لعائشة:  أو سيو، إال أف يكوف أربع خصاؿ: ومنيا مالعبة الرجؿ أىمو". وقد قاؿ صمى اهلل عميو وسم

الت "فسابقني فسبقتو" ومف المالطفة أف تطعميا بيدؾ، يقوؿ عميو أفضؿ " قتعالي حتى أسابقؾ"
الصالة والسالـ: "إنؾ لف تنفؽ نفقة تبتغي بيا وجو اهلل إال أجرت عمييا حتى المقمة ترفعيا إلى في 

 امرأتؾ".
اف عميو ومف التمطؼ مع الزوجة نداؤىا بأسماء التدليؿ وأحياناً بالترخيـ لزيادة المحبة والمودة. فقد ك

ـ ينادي عائشة رضي اهلل عنيا فيقوؿ :" " وأحياًف كاف يا حميراء، أتحبيف أف تنظري إلييـالصالة والسال
 ".يا عائش ىذا جبريؿ يقرئؾ السالـينادييا فيقوؿ: "

 
سادسًا: استنكاؼ الرجؿ عف مساعدة زوجتو في بعض شؤوف البيت .. بؿ بعض الجياؿ يعده مف 

ىو سيد الرجاؿ عميو أفضؿ الصالة والسالـ تحدث عنو عائشة وقد سئمت  خواـر الرجولة ... وىذا
قالت : كاف يكوف في مينة أىمو "تعني في  !عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ ما كاف يصنع في بيتو؟

خدمة أىمو" فإذا حضرت الصالة خرج إلى الصالة. كيؼ ال يكوف كذلؾ وىو الذي يقوؿ صمى اهلل 
 ـ ألىمي".عميو وسمـ: "أنا خيرك

 
إف شر الناس عند اهلل منزلة يـو سابعًا: نشر أسرار زوجتو وعيوبيا. فقد قاؿ صمى اهلل عميو وسمـ: "

w ".القيامة الرجؿ يفضي إلى المرأة وتفضي إليو ثـ ينشر سرىا
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 12 

 
 ثامنًا: تسرع وتساىؿ بعض األزواج في طالؽ زوجاتيـ.

أقدس الصالت وأوثقيا، وليس أدؿ عمى قدسيتيا  أييا الزوج الكريـ: إف الصمة بينؾ وبيف زوجتؾ مف
 أخذف منكـ ميثاقاً غميظاً مف أف اهلل عز وجؿ سمى العيد بيف الزوج وزوجتو بالميثاؽ الغميظ فقاؿ: )

نياء العالقة الزوجية أمراً بغيضاً في اإلسالـ  14( النساء، اآلية:  . ولذلؾ كاف حؿ رابطة الزواج، وا 
أبغض لألسرة وتشتيت ألفرادىا. وقد قاؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ: "لما يترتب عميو مف تفكيؾ 

 ". فال ينبغي لممسمـ أف يقدـ عميو دوف مسوغ مقبوؿ. الحالؿ إلى اهلل عز وجؿ الطالؽ
 

ـ ليكوف سيفاً مصمتاً عمى رقبة المرأة كما يعتقد بعض  ـ يشرع في اإلسال أييا الزوج الكريـ: إف الطالؽ ل
رع ليكوف يمينًا تؤكد بو األخبار كما يفعؿ بعض الجياؿ، وال ليكـر بو الضيوؼ، وال األزواج، وال ش

لحمؿ المخاطب عمى فعؿ شيء أو االمتناع عف شيء مثؿ ما اعتاد عميو بعض الناس حيث يقوؿ 
إال ....." فيذا خطأ عظيـ وانحراؼ كبير في استعماؿ ىذا األمر  مخاطبًا صديقو: "عمّي الطالؽ

 الشرعي...
 

أييا الزوج الحبيب: إف اإلسالـ ال يغفؿ عف الواقع، فقد ينشب الخالؼ بيف الزوجيف، مما يؤدي إلى 
الطالؽ، ولكف ال يجوز أف يكوف الطالؽ الخطوة األولى في حسـ خالفؾ مع زوجتؾ؛ بؿ ال بد مف 

الطالؽ فتندـ أف تمجأ إلى الكثير مف الوسائؿ قبؿ الطالؽ لعالج ىذا الخالؼ. فال تعجؿ وال تتسرع ب
 بعد فوات األواف. 

 
أو أف تطمقيا  !!ىمسة: يحرـ عميؾ شرعاً أف تطمؽ زوجتؾ وىي حائض أو في طير قد جامعتيا فيو 

 !ثالثًا في مجمس واحد.
 

 تاسعًا: اإلقداـ عمى تعدد الزوجات دوف مراعاة ضوابطو الشرعية:
 

اهلل ؛ ولكف المالحظ أف البعض ممف يرغب  ال ريب أف الزواج مف الثانية والثالثة والرابعة أمر شرعو
خاللو بكثير مف مسؤولياتو  تطبيؽ ىذه "السنة" أو ممف طبقيا فعاًل ال يبالي بتقصيره في واجباتو وا 

ـ أال تعدلوا فواحدةتجاه زوجتو األولى وأبنائو. واهلل عز وجؿ يقوؿ: ) ، وىذا 2( النساء، اآلية:فإف خفت
 ؿ الذي أمر اهلل بو.. التقصير والتفريط ليس مف العد
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أييا الزوج الكريـ إف التعدد حؽ ولكف .. إذا لـ تحسف استخدامو، وتمتـز بشروطو ومسؤولياتو فإنو 
ـ البيوت ويشرد األطفاؿ، ويزيد في المشكالت األسرية واالجتماعية .. فقدر التبعة وتدبر األمور  ييد

 قبؿ الشروع فيو ورحـ اهلل امرءًا عرؼ قدر نفسو. 
 
اشرًا: ضعؼ الغيرة .. ولو صور كثيرة: أف يسمح لمرجاؿ األجانب بمصافحة زوجتو أو مخالطتيا، ع

وىذا مما ابتميت بو بعض األسر التي جيمت أحكاـ الديف مف ناحية وتأثرت بالفرنجة وأىؿ األىواء 
مى اهلل مف ناحية أخرى، فيترؾ زوجتو تختمط مع أخيو )أي أخ الزوج( أو أبناء عمومتو، والرسوؿ ص

ـ يقوؿ: " ـ والدخوؿ عمى النساء". فقاؿ رجؿ مف األنصار : أرأيت الحمو؟ عميو وسم أي أقارب  -إياك
 ".قاؿ: "الحمو الموت -الزوج مف غير المحاـر

ـ مف المشكالت  -ومف صور ضعؼ الغيرة :  تركيا مع السائؽ تجوب األسواؽ والطرقات بالسيارة. وك
 سر تفككت نتيجة ليذه المعاصي.نشأت مف ىذا التفريط وكـ مف األ
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 المبحث الرابع:

 عشر وصايا لزوجة تريد
 

عشر وصايا إلى المرأة ... إلى الزوجة .. إلى صاحبة البيت وأـ األوالد التي تريد أف تجعؿ مف 
 لفة.بيتياعشًا ىادئًا ومكانًا آمنًا تسوده المحبة والرحمة والسكينة واأل

 
 يا أيتيا المؤمنة:

 
 عشر وصايا أضعيا بيف يديؾ، ترضيف بيا ربؾ، وتسعديف بيا زوجؾ، وتحفظيف بيا عرشؾ. 

 
 الوصية األولى: تقوى اهلل والبعد عف المعاصي:

 
  !!إذا أردت أف تعشش التعاسة في بيتؾ، وتفرخ فاعصي اهلل 

 
بيتؾ بمعصية اهلل وال تكوني كفالنة عصت  إف المعاصي تيمؾ الدوؿ وتزلزؿ الممالؾ .. فال تزلزلي

اهلل .. فقالت نادمة باكية بعد أف طمقيا زوجيا: جمعتنا الطاعة وفرقتنا المعصية.. يا أمة اهلل .. 
احفظي اهلل يحفظؾ ويحفظ لؾ زوجؾ وبيتؾ . إف الطاعة تجمع القموب وتؤلؼ بينيا والمعصية تمزؽ 

 القموب وتشتت شمميا.. 
 

ى الصالحات إذا وجدت مف زوجيا غمظة ونفرة .. قالت: أستغفر اهلل .. ذلؾ بما ولذلؾ كانت إحد
 كسبت يداي ويعفو عف كثير. 

 
 فالحذر الحذر أختي المسممة مف المعاصي وعمى األخص: 

 
 ترؾ الصالة أو تأخيرىا أو أداؤىا عمى غير الوجو الصحيح.  
 مجالس الغيبة والنميمة والرياء والسمعة.  
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يا أييا الذيف آمنوا ال يسخر قوـ مف قـو ص اآلخريف والسخرية منيـ:) انتقا 
(. عسى أف يكونوا خيرًا منيـ وال نساء مف نساء عسى أف يكف خيرًا منيف

 . 44الحجرات، اآلية :
الخروج إلى األسواؽ بغير ضرورة وبدوف محرـ "أحب البالد إلى اهلل مساجدىا،  

 وأبغض البالد إلى اهلل أسواقيا".
 تربية األطفاؿ تربية غربية، أو ترؾ تربيتيـ لمخادمات والمربيات الكافرات.  
 تقميد الكافرات، "فمف تشبو بقـو فيو منيـ". 
 مشاىدة األفالـ الخميعة واستماع األغاني. 
 قراءة المجالت الماجنة.  
 دخوؿ السائؽ والخادمة إلى المنزؿ بال ضرورة.  
 إىماؿ الزوج ومعصيتو. 
 مصاحبة الفاجرات والفاسقات "المرء عمى ديف خميمو". 
 التبرج والسفور. 

 
 

 

 التعرؼ عمى الزوج:  األمر الثاني:
 

أف تتعرؼ المرأة عمى زوجيا، تعرؼ ماذا يحب فتحاوؿ أف تمبيو، وتعرؼ ماذا يكره فتحاوؿ أف تجتنبو 
 طاعة لمخموؽ في معصية الخالؽ مالـ يكف في التمبية أو االجتناب ألمر ما معصية هلل فعندئٍذ ال

 .. واسمعي ليذه المرأة الحكيمة التي حاولت أف تتعرؼ عمى زوجيا.. 
 

 قاؿ الزوج لصاحبو: مف عشريف عامًا لـ أر ما يغضبني مف أىمي...
 

 فقاؿ صاحبو متعجبًا : وكيؼ ذلؾ... 
 

فقالت: عمى رسمؾ يا  قاؿ الزوج: مف أوؿ ليمة دخمت عمى امرأتي، قمت إلييا فمددت يدي نحوىا،
ـ عمى رسوؿ اهلل .. إني امرأة غريبة ال عمـ  ـ قالت: الحمد هلل و الصالة والسال أبا أمية .. كما أنت، ث
ـ قالت: أقوؿ قولي ىذا وأستغفر اهلل لي ولؾ.   لي بأخالقؾ، فبيف لي ما تحب فآتيو، وما تكره فأتركو، ث
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ة في ذلؾ الموضع، فقمت: الحمد هلل وأصمي عمى النبي قاؿ الزوج لصاحبو: فأحوجتني واهلل إلى الخطب
 وآلو وأسمـ.

 
ف تدعيو يكف حجة عميؾ.. أحب كذا وكذا،  وبعد: فإنؾ قمت كالماً إف ثبت عميو يكف ذلؾ حظؾ، وا 
وأكره كذا وكذا.. ومارأيت مف حسنة فانشرييا، وما رأيت مف سيئة فاسترييا. فقالت: كيؼ محبتؾ لزيارة 

 ..  ]يعني ال يريدىا تكثر مف الزيارة [أحب أف يممني أصياري ..  قاؿ: ما !أىمي؟
فقالت: فمف تحب مف جيرانؾ أف يدخؿ دارؾ فآذف لو؟ ومف تكره فأكره؟ .. قمت: بنو فالف قـو 

 صالحوف، وبنو فالف قـو سوء...
 

كاف رأس قاؿ الزوج لصاحبو: فبت معيا بأنعـ ليمة، وعشت معيا حواًل ال أرى إال ما أحب.. فمما 
ـ الزوجة( لي: كيؼ رأيت زوجتؾ.  ـ الزوجة في بيتي .. فقالت )أ ذا بأ  الحوؿ.. جئت مف عممي .. وا 

 
ـ شراً مف المرأة المدلمة .. فأدب  قمت: خير زوجة .. قالت: يا أبا أمية .. واهلل ماحاز الرجاؿ في بيوتي

ـ أعتب عمييا  ما شئت أف تؤدب، وىذب ما شئت أف تيذب .. قاؿ الزوج : فمكثت معي عشريف عاماً ل
 في شيء إال مرة وكنت ليا ظالمًا".. 

 
ـ الزوج وحكمتو  ـ وتربيتيا أ ـ مف األ ما أسعدىا مف حياة .. واهلل ال أدري أأعجب مف الزوجة وكياستيا أ

 .. ذلؾ فضؿ اهلل يؤتيو مف يشاء.
 

 ثالثًا: الطاعة المبصرة لمزوج وحسف المعاشرة.
ـ .. قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ: "لو كنت آمراً أحداً ٍأف يسجد  إف حؽ الزوج عمى زوجتو عظي

ألحد ألمرت المرأة أف تسجد لزوجيا". وأوؿ ىذه الحقوؽ الطاعة في غير معصية اهلل، وحسف عشرتو 
اثناف ال تجاوز صالتيما رؤوسيما: عبد آبؽ مف وعدـ معصيتو قاؿ عميو أفضؿ الصالة والسالـ: "

". ولذلؾ قالت عائشة أـ المؤمنيف تعظ النساء: يرجع، وامرأة عصت زوجيا حتى ترجع مواليو حتى
"يا معشر النساء لو تعممف بحؽ أزواجكف عميكف لجعمت المرأة منكف تمسح الغبار عف قدمي زوجيا 

 بخد وجييا".
 

 !!أنت مف خير النساء
ؿ يا رسوؿ اهلل أي النساء خير؟ بطاعتؾ لزوجؾ وحسف معاشرتو تكونيف بإذف اهلل مف خير النساء، قي

w". واعممي أنؾ مف التي تسره إذا نظر، وتطيعو إذا أمر، وال تخالفو في نفسيا وال ماليا بما يكرهقاؿ : "
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المرأة إذا صمت إف اتقيت اهلل وأطعت زوجؾ لقولو صمى اهلل عميو وسمـ: " …أىؿ الجنة بإذف اهلل 
 ".زوجيا، فمتدخؿ مف أي أبواب الجنة شاءت خمسيا، وصامت شيرىا، وأحصنت فرجيا، وأطاعت

 
 رابعًا: القناعة:

ـ ليا قؿ أو كثر .. فال تطمب مف زوجيا ماال يستطيع عميو  نريد مف المرأة المسممة أف ترضى بما يقس
أىي التي  !أو ماال تمس الحاجة إليو .. وقد ورد في األثر : "أعظـ النساء بركة" .. مف ىي يا ترى"

ـ النساء بركة، تمبس أغمى الثي اب ولو اقترض زوجيا ثمنيا مف بعض األصحاب؟ كال .. واهلل .. "أعظ
 أيسرىف مؤنة".

 
ـ زوجيا بالخروج مف  وتأممي أختي المسممة أدب نساء السمؼ رضي اهلل عنيف.. كانت إحداىف إذا ى

ـ ، فإنا نصبر عم !!البيت أوصتو وصية .. ما ىذه الوصية ى الجوع وال تقوؿ لو : "إياؾ وكسب الحرا
ـ فبماذا يوصيف أزواجيف إذا ىموا بالخروج مف البيت؟ اترؾ  نصبر عمى النار" .. أما بعض نسائنا اليو

 اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ ألني عمى يقيف أنؾ أعمـ باإلجابة مني. 
 

 خامسًا: حسف تدبير شؤوف البيت:
ـ لمخادمات، ونظافة  ـ تركي عداد الطعاـ ومف حسف التدبير: تربية األوالد وعد البيت وحسف ترتيبو ، وا 

في الوقت المناسب . ومف حسف التدبير: أف تضع المرأة ماؿ زوجيا في أحسف موضع .. فال تسرؼ 
 في الزينة والكماليات وتخؿ بالضروريات.. 

 وتأممي حفظؾ اهلل في قصة ىذه المرأة .. امرأة الحطاب ...
ف الجبؿ( أحس العناء الذي لقيو في سبيؿ رزقنا، قالت : إف زوجي إذا خرج يحتطب )يجمع الحطب م

وأحس بحرارة عطشو في الجبؿ تكاد تحرؽ حمقي، فأعد لو الماء البارد حتى إذا ما قدـ وجده، وقد 
ـ وقفت أنتظره في أحسف ثيابي، فإذا ما ولج الباب استقبمتو  نسقت و رتبت متاعي وأعددت لو طعامو، ث

ف كما تستقبؿ العروس عروسيا الذي ع شقتو، مسممة نفسيا إليو .. فإذا أراد الراحة أعنتو عمييا، وا 
 أرداني كنت بيف ذراعيو كالطفمة الصغيرة يتميى بيا أبوىا.. 

 
 سادسًا: حسف معاشرة أىؿ الزوج وأقاربو:

وأخص بذلؾ أمو التي ىي أقرب الناس إليو .. فيجب أف تتوددي إلييا، وتتمطفي معيا، وتظيري 
ـ ليا، وت تحممي أخطاءىا، وتنفذي في غير معصية اهلل ػ أوامرىا ما استطعت إلى ذلؾ سبياًل. االحترا

كـ مف البيوت دخميا الشقاؽ والخالؼ، بسبب سوء تصرؼ الزوجة تجاه أـ زوجيا .. وعدـ رعايتيا 
wلحقيا .. تذكري يا أمة اهلل أف التي سيرت وربت ىذا الرجؿ الذي ىو زوجؾ اآلف .. ىي ىذه األـ 
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(.الرحمف، ىؿ جزاء اإلحساف إالّ اإلحساففظي ليا جيدىا وقدري عمميا حفظؾ اهلل ورعاؾ .. ).. فاح
 . 56اآلية:

 
 سابعًا: مشاركة الزوج في أحاسيسو ومشاعره ومقاسمتو ىمومو وأحزانو. 

 
إذا أردت أف تعيشي في قمب زوجؾ فعيشي ىمومو وأحزانو .. ولعمي أذكرؾ بامرأة ظمت تعيش في 

حتى بعد موتيا.. لـ تنسو السنوف حبيا. .. ولـ يمح تطاوؿ الدىر أثرىا في قمبو .. ظؿ قمب زوجيا 
يذكرىا ... ويذكر مشاركتيا لو في محنتو وشدتو  في ابتالئو وكربتو.... ظؿ يحبيا حبًا غارت منو 

: "ماغرت عمى امرأة لمنبي صمى اهلل عميو  وسمـ زوجتو الثانية التي تزوجيا بعدىا.. فقالت ذات يـو
ما غرت عمى خديجة، ىمكت قبؿ أف يتزوجني، لما كنت أسمعو يذكرىا".. وفي رواية .. "ماغرت عمى 
أحد مف نساء النبي صمى اهلل عميو وسمـ ما غرت عمى خديجة وما رأيتيا، ولكف كاف النبي صمى 

ـ بعد أ ـ يكثر ذكرىا".. وذات مرة قالت عائشة لمنبي صمى اهلل عميو وسم ف ذكر خديجة: اهلل عميو وسم
"كأنو لـ يكف في الدنيا امرأة إال خديجة؟ فيقوؿ ليا: إنيا كانت وكانت" .. وجاءت رواية أحمد في 

آمنت بي حيف كفر الناس وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني مسنده لكي تفسر كانت وكانت فقاؿ: "
 ".بماليا إذ حرمني الناس، ورزقني اهلل منيا الولد

 ينسى أحد تثبيتيا لمنبي صمى اهلل عميو وسمـ، وتشجيعيا إياه، ووضعيا كؿ ما إنيا خديجة التي ال
 تممؾ تحت تصرفو مف أجؿ تبميغ ديف اهلل لمعالميف.. 

 
ال ينسى أحد قولتيا المشيورة التي جعمت النبي مطمئناً بعد اضطراب وفرحاً بعد اكتئاب، لما نزؿ عميو 

بدًا، إنؾ لتصؿ الرحـ، وتحمؿ الكؿ، وتكسب المعدوـ وتعيف الوحي ألوؿ مرة: "واهلل ال يخزيؾ اهلل أ
 عمى نوائب الحؽ". فكوني يا أختي المسممة كخديجة ػ رضي اهلل عنيا وعنا جميعًا ػ.

 
 ثامنًا: شكر الزوج عمى جميؿ صنيعو:

ـ يشكر اهلل .. فال تكوني مف الالتي لو أحسف إلييا زوجيا ـ يشكر الناس ل ـ نسياف فضمو.. مف ل  وعد
ـ رأت منو شيئاً قالت ما رأيت منؾ خيراً قط .. ولقد قاؿ صمى اهلل عميو وسمـ: " يا معشر الدىر كمو ث

ـ ذلؾ؟ قاؿ :  !النساء تصدقف فإني رأيتكف أكثر أىؿ النار تكثرف المعف، وتكفرف فقمف : يا رسوؿ اهلل ول
 ..  جحود فضؿ الزوج وعدـ القياـ بحقو. العشير" وكفراف العشير

الزوجة الكريمة: شكر الزوج يكوف ببسمة عمى ميحاؾ تقع في قمبو فتيوف عميو بعض ما يمقاه أيتيا 
في عممو أو بكممة حانية ساحرة تفيد حبؾ في قمبو غضاً طريا.ً. أو بكممة بإعذاره عف خطئو في حقؾ 

حسانو إليؾ...  w .. وأيف ىذا الخطأ في بحر فضمو وا 
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ال ينظر اهلل إلى امرأة ال تشكر زوجيا وىي مـ أنو قاؿ: "ىمسة: ثبت عف النبي صمى اهلل عميو وس
 ".ال تستغني عنو

 
 تاسعًا: كتماف أسرار الزوج وستر عيوبو:

 
ـ بخصائصو .. ولئف كاف إفشاء السر مف الصفات  الزوجة موطف سر الزوج، وألصؽ الناس بو وأعرفي

 الذميمة مف أي شخص كاف، فيو مف الزوجة أعظـ وأقبح بكثير. 
 

مجالس بعض النساء ال تخمو مف كشؼ وفضح لعيوب الزوج أو بعض أسراره؛ وىذا خطره جسيـ إف 
ـ سراً مف أسراره جاء العقاب  ثمو عظيـ؛ ولذلؾ عندما أفشت إحدى زوجات النبي صمى اهلل عميو وسم وا 

 صارمًا فقد آلى الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ عمى نفسو أال يقربيا شيرًا كاماًل. 
 

ذ أسر النبي إلى بعض أزواجو حديثًا، فمما ؽ عز وجؿ بيذا الحدث قرآناً فقاؿ عز وجؿ: )وأنزؿ الح وا 
 . 2(.التحريـ، اآلية: :نبأت بو وأظيره اهلل عميو عرؼ بعضو وأعرض عف بعض

ـ يجده، فسأؿ امرأتو عنو  ـ عندما زار ابنو إسماعيؿ طرؽ عميو الباب، فم ـ عميو الصالة والسال براىي وا 
ـ وىيئتيـ فقالت: نحف بشر، نحف بضيؽ وشدة، فشكت فقالت: "خر  ج يبتغي لنا، ثـ سأليا عف عيشي

إليو.. فقاؿ إبراىيـ عميو السالـ: فإذا جاء زوجؾ فاقرئي عميو السالـ وقولي لو يغير عتبة بابو .. 
، فعندما جاء إسماعيؿ وأخبرتو زوجتو بالذي حصؿ .. فقاؿ إسماعيؿ: ذاؾ أبي، وقد أمرني أف أفارقؾ

إلحقي بأىمؾ فطمقيا" .. فإبراىيـ عميو السالـ رأى أف المرأة التي تكشؼ سر زوجيا وتشتكي زوجيا 
 بيذه الصورة المتشائمة ال تميؽ أف تكوف زوجة لنبي فأمره بطالقيا.. 

 
فحافظي أختي المسممة عمى أسرار زوجؾ واستري عيوبو وال تظيرييا إال لمصمحة شرعية كالتظمـ 

المفتي أو مف ترجيف نصحو .. كما فعمت ىند رضي اهلل عنيا عند الرسوؿ صمى  عند القاضي أو
ـ حيث قالت: إف أبا سفياف رجؿ شحيح ال يعطيني ما يكفيني وأوالدي .. أفآخذ مف مالو  اهلل عميو وسم

". وحسبؾ أختي المسممة خذي ما يكفيؾ وولدؾ بالمعروؼفقاؿ صمى اهلل عميو وسمـ : " !بغير إذنو؟
إف مف شر الناس عند اهلل منزلة يـو القيامة: الرجؿ يفضي إلى رسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ:" قوؿ ال

 ".امرأتو وتفضي إليو، ثـ ينشر أحدىما سر صاحبو
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 وأخيرًا: الفطنة والكياسة .. والحذر مف األخطاء .. 
 

 فمف األخطاء:  
ى الرسوؿ وصؼ الزوجة لزوجيا محاسف بعض النساء الالتي تعرفيف .. وقد ني

ال تباشر المرأة المرأة فتصفيا لزوجيا كأنو صمى اهلل عميو وسمـ عف ذلؾ فقاؿ: " 
 ".ينظر إلييا

 ىؿ تعرفيف لماذا؟
 

ومف األخطاء: ما تفعمو كثير مف الزوجات عند رجوع أزواجيف مف العمؿ ..  
فما أف يجمس الزوج مستقراً حتى تذكره بما يحتاجو البيت مف مطالب، وما يجب 
عمييـ تسييره مف األمور، ومصاريؼ األوالد .. والزوج ال يرفض الحديث في 

 مثؿ ىذه األمور، ولكف يجب أف تتحيف الزوجة الوقت المناسب لذلؾ..
 

ومف األخطاء: ارتداء أحسف الثياب والتحمي بأحسف الحمي عند الخروج مف  
األخطاء التي  البيت، وأما عند الزوج .. فال جماؿ وال زينة .. إلى غيره مف

تنغص عمى الزوج متعتو بزوجتو، والزوجة الفطنة ىي التي تجتنب ذلؾ كمو .. 
ليؾ وصية تمؾ األـ الحكيمة البنتيا وىي تعظيا فقالت:   وا 

 
أي بنية، إنؾ قد فارقت بيتؾ الذي فيو درجت، إلى رجؿ لـ تعرفيو، وقريف لـ 

 اًل عشرًا يكوف لؾ ذخرًا: تألفيو، فكوني لو أمة يكف لؾ عبدًا، واحفظي لو خصا
 

 أما األولى والثانية : فالخشوع لو بالقناعة ، وحسف السمع والطاعة. 
أما الثانية والرابعة: فالتفقد لموضع عينو وأنفو، فال تقع عينو منؾ عمى قبيح، 

 وال يشـ منؾ إال أطيب ريح. 
 

جوع مميبة، وأما الخامسة والسادسة: فالتفقد لوقت نومو وطعامو، فإف ثورات ال
 وتنغيص النـو مغضبة. 

 
وأما السابعة والثامنة: فاالحتراس بمالو، واإلرعاء عمى حشمو وعيالو، ومالؾ 

w األمر في الماؿ حسف التقدير، وفي العياؿ حسف التدبير. 
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وأما التاسعة والعاشرة: فال تعصيف لو أمرًا، وال تفشيف لو سرًا، فإنؾ إف خالفت 

ف   أفشيت سره لـ تأمني غدره.أمره أوغرت صدره، وا 
 

 ثـ إياؾ والفرح بيف يديو إذا كاف ميمومًا، والكآبة بيف يديو إف كاف فرحًا. 
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 وقفة معؾ أييا الزوج
 

إف لؾ أف تعمـ أف لممرأة ىمومًا وأحزانًا تفوؽ ىمومؾ وأحزانؾ، وأنيا كائف حي رقيؽ تحتاج إلى مف 
ف وقتو، فإذا كنت أنت ػ أييا الزوج الحنوف ػ بعيداً عنيا وعف مساعدتيا يطببيا ويساعدىا ويعطييا م

 ومداواتيا، فإلى مف تسعى؟ فيي ال ترتضي سواؾ صديقًا وال ترتضى سواؾ طبيبًا. 
 

واعمـ أف جموسيا في البيت ال يعني شعورىا بالراحة واليدوء، فإف لدييا أبناء تتعامؿ معيـ وتربييـ 
ـ نشأة صالحة،  وكؿ ىذا يحتاج منيا إلى جيد نفسي وقمبي وجسدي أكبر مف الجيد الذي تقوـ لتنشئي

بو أنت في مكتبؾ أو مصنعؾ، ولو تبادلت معيا الوظيفة لما استطعت عمييا ساعة مف نيار، كيؼ 
ال؟ ورسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ يعدؿ وظيفتيا بالجياد في سبيؿ اهلل  ىو ذروة سناـ اإلسالـ". 

ما وقعت عيناؾ عمى تقصير مف زوجتؾ تذكر قوؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ حيث ثـ نذكرؾ كم
". واختـ بيذه القصة ال يفرؾ مؤمف مؤمنة إف كره منيا خمقًا رضي منيا آخر، أو قاؿ غيرهيقوؿ: 

يشكو سوء  –رضي اهلل عنو  –ليتضح لؾ المقصود: "فقد روي أف رجالً جاء إلى عمر ابف الخطاب 
وقؼ عمى بابو ينتظر خروجو، فسمع امرأة عمر تستطيؿ عميو بمسانيا وتخاصمو، خمؽ زوجتو، ف

وعمر ساكت ال يرد عمييا، فانصرؼ الرجؿ راجعًا، وقاؿ إف كاف ىذا حاؿ عمر مع شدتو وصالبتو 
 وىو أمير المؤمنيف، فكيؼ حالي؟

 
اأمير المؤمنيف، جئت أشكو وخرج عمر فرآه مولياً عف بابو فناداه وقاؿ: ما حاجتؾ أييا الرجؿ؟ فقاؿ: ي

إليؾ سوء خمؽ امرأتي واستطالتيا عمي، فسمعت زوجتؾ كذلؾ فرجعت وقمت إذا كاف ىذا حاؿ أمير 
المؤميف مع زوجتو ، فكيؼ حالي؟ فقاؿ عمر: يا أخي .. إني أحتمميا لحقوؽ ليا عمّي إنيا لطباخة 

ي بيا عف الحراـ، فأنا أحتمميا لطعامي، خبازة لخبزي، غسالة لثيابي، مرضعة لولدي، ويسكف قمب
 لذلؾ. 

 
 فقاؿ الرجؿ: يا أمير المؤمنيف . .وكذلؾ زوجتي، قاؿ عمر: فاحتمميا يا أخي، فإنما ىي مدة يسيرة".

 
 فانظر إلى محاسف زوجتؾ كمما رأيت منيا تقصيرًا أو تفريطًا...
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 الخاتمة

 
يف عظيميف األوؿ : نيديو إلى الزوج الكريـ حيث يقوؿ عميو وبعد ىذه الجولة نضع بيف أيديكـ حديث

 السالـ:
 ".ال يفرؾ مؤمف مؤمنة إف كره منيا خمقًا رضي منيا آخر"
 

فانظر إلى محاسف زوجتؾ كمما رأيت منيا تقصيرًا أو تفريطًا .. وتذكر أف أوالدؾ بحاجة إلى حناف 
 اـ ... وتفاىـ وانسجاـ .. أميـ وىـ بحاجة إلى أف يروا أبوييما ينعماف بحب ووئ

وأما الحديث الثاني فمؾ أنت يا أـ األوالد فاسمعي إلى ما يقولو عميو أفضؿ الصالة والسالـ : " 
ـ مف أىؿ الجنة: الودود، الولود، العؤود عمى زوجيا، التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدىا  ونساؤك

 ".في يد زوجيا وتقوؿ: ال أذوؽ غمضًا حتى ترضى
 

المسممة التقية ال تستطيع أف تناـ وزوجيا عمييا غضباف، فيممي حفظؾ اهلل ضعي يديؾ في فالمرأة 
 يده وتعاىدا عمى "أسرة بال مشكالت".

 
 * ىمسة : ال تنسيا أف تقوال: "بسـ اهلل، الميـ جنبنا الشيطاف وجنب الشيطاف ما رزقتنا".
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