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  املقدمة
َخلََق لَكُْم ِمْن أَْنفُِسكُْم أَْزَواجاً ِلَتْسـكُُنوا إِلَْيَهـا    { احلمد اهللا الذي

   الروم}  )٢١(َوَجَعلَ َبْيَنكُْم َمَودَّةً َوَرْحَمةً 
ولكي تدوم هذه املودة والرمحة اليت ا حتصل السكينة أمـر تعـاىل   

وهـو   النساء }) ١٩(ْعُروِف َوَعاِشُروُهنَّ بِالَْم {مبسلك عظيم فقال
كمـا   تهحبسب قدرهلا  تهوهيئ هوحسن فعل لمرأةلالرجل قول  طيب
لَُهنَّ ِمثْلُ الَّـِذي َعلَـْيهِنَّ   { فإنا مثله  هوفعل ليب ذلك منها فحي

  البقرة })٢٢٨(بِالَْمْعُروِف 
  والصالة والسالم على نيب الرمحة القائل 

  ١}عوان عندكم استوصوا بالنساء خريا فإمنا هن  {
  :أما بعد 

                                 
حسنه األلباين لغـريه يف صـحيح   ،  ١٨٥١ ابن ماجه  ،  وقال حديث حسن صحيح ١١٦٣الترمذي  ١

   ١٩٣٠الترغيب 
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فهذه رسالة تبني ما ينبغي أن يقدمه الرجل للمرأة واملرأة للرجل من 
حسن معاشرة وهي خاصة ملن يريد أن حييا حياة زوجيـة سـعيدة   

  وترضي ربه فيجد عليها األجر ، ترضيه وتسره 
  كتبها

عبد القادر بن حممد بن حسن أبو طالب
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  عالج الزوج حبسن العشرة
  الرمحن الرحيم بسم اهللا

عالج الزوج لزوجته وعالج الزوجة لزوجها غاية عظيمـة يسـعى   
والرجل أو ، لنيلها كل زوجني يريدان احلياة الزوجية السعيدة اهلنيئة 

املرأة يستطيعان الوصول هلذه الغاية بكل سهولة ويسر وذلك مـن  
خالل معرفة كالً منهما ما ينبغي أن يقدمه لسكنه مع األخـر مـن   

عاشرة مبنية على تقوى اهللا مث يقدم كالً منهما لآلخر أحسن حسن م
ما عرفه وهذا العالج يف مضمون العمل مبا جاء يف املباحث األربعـة  

  اآلتية
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  املبحث األول
  ويشمل ما يقدمه الرجل من
  حسن معاشرة النساء

  قبول الوصية بالنساء لورود اخلطأ عندهن لوجود العوج يف فطرن
  ملا يرضيه يف املرأة والغض عما ال يرضيه منهاتوجيه نظره 
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  حسن معاشرة النساء
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ٢}خياركم لنسائهم، خياركم {
  قال صلى اهللا عليه وسلمو
  ٣}ألهليوأنا خريكم ،  ألهلهخريكم ، خريكم  {

  :وقال صلى اهللا عليه وسلم 
  ٤}فهم بأهلهوألطأكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا {

جعل لنا النيب صلى اهللا عليه وسلم معيار ملعرفة أخري الناس حيث بني 
أن أخري الناس من كان خريه لنسائه وبني لنا أن هذا حاله صلى اهللا 

  عليه وسلم مع نسائه لنقتاد به

                                 
صححه األلباين يف صحيح الترغيـب  ،  ٤١٦٤ ابن حبان،  وقال حديث حسن صحيح ١١٦٢الترمذي  ٢

١٩٢٣   
   ١٩٢٤صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٤١٦٥ ابن حبان ٣
حسنه ،  ٢٦١٢ضعفه األلباين يف سنن الترمذي ، وصححه  ١/٥٣احلاكم ، ه وصحح ٢٦١٢الترمذي  ٤

   ٢٨٧٧حمققوا الترغيب 
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ألن حال الرجل مع الناس وخاصة الوجهاء منهم يف معاملته هلم فإا 
تصنع وااملة حمافظة على مسعته بني الناس تتسم يف غالب أحواهلا بال

واملسلم يندب له ، وحرصاً على مكانته وكي يثىن عليه ويذكر باخلري 
  هذا التصنع وااملة ومأجور على ذلك إن ابتغى به وجه اهللا

فإذا كانت هذه املعاملة نفسها يقدمها لنسائه فيتصنع هلن ويتكلـف  
  اس ومعدنه وطبعه طيب هلن الكلمة الطيبة فهو من خيار الن

وأما إن غري هذه املعاملة الطيبة وكانت معاملته مـع نسـائه غـري     
معاملته مع الناس ال يتكلف لنسائه وبطبعه يشعر أنـه ويل نعمتـهن   
ويريد أن يكون صاحب األمر وهن صاحبات السمع والطاعـة دل  

  ذلك على أنه ليس من خريت الناس
  ي ل هلذا املعيار النبوفلينتبه الرج

  ٥}خريكم خريكم للنساء{

                                 
   ١٩٢٥األلباين يف صحيح الترغيب صححه ، ه وصحح ٤/١٧٣احلاكم ،  ١٩٧٧ابن ماجه  ٥
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  الوصية بالنساء لورود اخلطأ عندهن بسبب العوج يف فطرن
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فإن املرأة خلقت من ضلع وإن أعـوج مـا يف    استوصوا بالنساء {
  ٦}الضلع أعاله 

  :وقال صلى اهللا عليه وسلم 
أعـوج مـا يف   من ضلع وإن  نخلقن فإخرياً  استوصوا بالنساء {

الضلع أعاله فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته مل يـزل أعـوج   
  ٧}فاستوصوا بالنساء

َخلَقَكُْم ِمْن َنفْسٍ َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها { :قال اهللا تعاىلو
    النساء})١(َزْوَجَها

 وبني ابن عباس، فاهللا تعاىل بني أنه خلق آدم وخلق منه زوجته حواء 
  ٨}ضلع آدم األقصر األيسر وهو نائمإن حواء خلقت من {

                                 
  ١٠/٢٩٨مسلم ،  ٣٣٣١البخاري  ٦
  ٥١٨٦البخاري  ٧
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إِـن  {و}إن املرأة خلقت من ضلع{بني النيب صلى اهللا عليه وسلم و
  }خلقن من ضلع

، وأا عوجاء مثله  أن النساء خلقن من أصل شيء معوج اهمعنوهذا 
  ٩ أصلها منه هلكون

عوجاء : ويف بيانه صلى اهللا عليه وسلم أن املرأة خلقت من ضلع أي 
ع أعوج وإن أعوج ما يف الضلع أعاله وأعلى ما يف املـرأة  ألن الضل

لساا الـذي  رأسها الذي فيه مواطن تفكريها وأوهامها وتصوراا و
  يحصل منه األذىينطق التعبري عن هذا ف

كان من واجب الرجل ، وإذا كان هذا من طبعها الذي فطرت عليه 
  ١٠ سلوكأن يصرب عليها ويتحمل منها آثار عوجها الفطري يف ال

                                                                           
كذا عزاه ابـن حجـر يف   أخرجه ابن إسحق يف املبتدأ عن ابن عباس وكذا أخرجه ابن أيب حازم وغريه  ٨

     ٩/١٦٢ الفتح وسكت عنه
  
 مع تصريف ١٦٣-٩/١٦١الفتح  ابن حجر يف ٩
 ٢/٦٤حنبكة  ١٠
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فاملرأة ليست مطالبة بالكمال كالرجل بل من فيهن الكمـال مـن   
   ١١مرمي ابنة عمران وآسية امرأة فرعون، النساء معدودات 

فهـي  ، أما الشيء الذي خلقت من أجل أن حتويه فهي حتسن فيـه  
خلقت من ضلع ومعلوم أن الضلع أرق عظام اإلنسـان وألينـه ،   

حيوي بداخله القلـب مـوطن   والضلع وعاء ما يف الصدر والضلع 
احلنان واألنس موطن العاطفة والضلع يف تكوينه ذو عوج ، فكـأن  
الرسول صلى اهللا عليه وسلم يشري إىل أن املرأة خلقت من رقـة ،  
ومع الرقة اعوجاج وهذا االعوجاج فيها مناسب ملا خلقت من أجله 

هـر  إذ خلقت لتكون وعاء العاطفة واحلنان واإليناس ، والبد أن يظ
عوجها يف أعالها ، أي يف لساا وفكرهـا ، إذ البـد أن تتغلـب    
جوانب عاطفتها واليت تتقنها على املنطق الفكري السـليم الـذي   

  ١٢عندها فيه خلل 
                                 

  }ال كثري ومل يكمل من النساء غري مرمي ابنة عمران آسية امرأة فرعون كمل من الرج{ ١١
 ٣٢٨٠صححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجة 

 مع تصريف ٢/٦٥حنبكة  ١٢
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والشريعة عندما بينت أن املرأة بطبيعتها وفطرا مستعدة ألن تقع يف 
كان على الرجـل أن يـدرك أن   ، اخلطأ أكثر من استعداد الرجل 

اء املرأة أمر طبيعي فال يكثر من اللوم والتأنيب واملؤاخذة بـل  أخط
  ١٣يتساهل ويتسامح 

ويف هذا مالطفة النساء واإلحسان إليهن والصرب على عوج أخالقهن 
  ١٤ نضعف عقوهلن وأنه ال يطمع باستقامته واحتمال

  صلى اهللا عليه وسلم هلوقل
  ١٥}إن املرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة  {

فالذي يريد امرأة بـدون أخطـاء   ، فبعد أن تبني استحالة استقامتها 
  يطلب مستحيل ال يتحقق 

                                 
   ١٨٩حسن أيوب  ١٣
  مع تصريف ١٠/٢٩٩النووي يف شرح مسلم  ١٤
  ١٠/٢٩٨مسلم  ١٥
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يف  صلى اهللا عليـه وسـلم  فعلى الرجل أن يقبل وصية رسول اهللا 
ضـعيفات ال متلـك    أي أسرياتالنساء ويعاملهن على أن عوان 

  العضالت وكل ما متلكه البكاء الذي له التأثري على القلب
نساء الزوجة فقط كما تصرفها أعراف الناس فيحملوا هي وليس ال

بل جنس النساء ومن هن النساء ؟ األم واألخت واجلدة ، االعوجاج 
فاألم وقعت يف االعوجاج ورمبـا الزالـت   ، واالبنة والعمة واخلالة 

  فكلهن جنس النساء وتكثر أخطائهن ، وستقع االبنة فيه 
ماً سواء كانت املرأة على دين وهذا العوج الفطري عند النساء عمو

وخلق أو غري ذلك من النساء واليت قد حتمل مع هذا العوج الفطري 
فبعض النساء شرسة وقـد تسـبب مضـايقات    ، سلوك غري طيب 

وحرج شديد للرجل ولذا قال صلى اهللا عليه وسلم ألفضل النسـاء  
  وهن الصحابيات
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مـن   زمما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل احلـا {
  ١٦}أحدكن 

أَغْلََب ِلـذَوِي اَأللَْبـابِ َوذَوِي   ما رأيت من ناقصات عقل ودين {
 :؟ قـال  نقصانُ عقلها ودينهاقالت امرأة منهن وما . منكن الرَّأْيِ 

دينكم احليضة فتمكـث  وُنقصانُ شهادة امرأتني منكن بشهادة رجل 
  ١٧} إحداكن الثالثة واألربع ال تصلي

إذهاب عقـل الرجـل    سبنبُي النساء أنوسلم  لُيبني صلى اهللا عليه
  ، حىت يفعل أو يقول ما ال ينبغي  احلازم الضابط ألمره

  ن وقد علمنا اخللل يف مواطن تفكريهن نقصانُ عقلهومع 
الدين ألن إحداهن متكث األيام ال تصلي وال تصوم أثنـاء   وُنقصانُ
  احليض

                                 
  ٣٠٤البخاري  ١٦
  
   ٢٦١٣اين يف صحيح سنن الترمذي صححه األلب، حديث حسن صحيح  وقال ٢٦١الترمذي  ١٧
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لك ألنـه مـن   هن على ذوليس املقصود بذكر النقص يف النساء لوِم
صـلى اهللا عليـه   وليقبل الرجال وصيته لتنبيه ل، لكن  لقةأصل اِخل

  يف حجة الوداع الرجال ن حيث قالوسلم 
أال واستوصوا بالنساء خريا فإمنا هن عوان عندكم ليس متلكـون  {

  ١٨} بفاحشة مبينة يأتنيمنهن شيئا غري ذلك إال أن 
الرجـل أن يعلـم أن   وما دام أن خطأ املرأة يف غري الفاحشة فعلى 

حسن العشرة معهن واجب عليه وأنه مأمور بإكرامهن واإلحسـان  
إليهن والرفق ن على عوجهن والعطف علـيهن وعـدم ظلمهـن    
ويستحب له أن يتحمل األذى منهن ألن صحبة النساء أهدأ للنفس 

  وأهنأ للعيش 
 وخطأ املرأة ليس يف الفاحشة فالفاحشة هلا حدود شرعية واملرأة رمبا

  ختشى على عرضها أكثر من خوف الرجل على عرضها 
                                 

حسنه األلباين لغريه يف صـحيح  ،  ١٨٥١ابن ماجه  ،   وقال حديث حسن صحيح ١١٦٣الترمذي  ١٨
   ١٩٣٠الترغيب 
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ولكن معناه ضرورة اختاذ ، وليس معىن هذا ترك إصالحهن وتقوميهن 
مع مالحظة أن االستقامة الكاملة ال ترجـى  ، احلكمة يف سياستهن 

وذلك بالرفق يف تأديبـهن  ، فعلى الرجال أن يستوصوا ن ، منهن 
دم القسوة علـيهن والعنـف يف   وبع، ومبراعاة طبيعتهن ، وتربيتهن 
  ١٩تقوميهن 

  
  

                                 
  ٢/٦٩حنبكة  ١٩
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  الرجل العاقل ينظر ملا يرضيه يف املرأة ويغض عما ال يرضيه منها
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ٢٠}ال يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر {
  أي ال يبغض مؤمن مؤمنة : ال يفرك مؤمن مؤمنة

وسلم يف هذا احلديث على جانب مـن   نبه ا لرسول صلى اهللا عليه
جوانب الواقع اإلنساين وهو أن كل إنسان فيه جوانب ترضي وفيه 
جوانب ال ترضي والعاقل هو الذي يوجه نظره وإعجابـه إىل مـا   

 يرضيه ممن خيالطهم ويغضي عما ال يرضيه منهم 
فإن كان مما ميكن معاجلته وإصالحه عمل على ذيبه بالتربية احلسنة 

  ك يعيش راضياً سعيداً وبذل
وبذلك يستطيع أن يكف نفسه وقلبه عن الكراهية والبغض ويتعايش 

  مع اآلخرين بالرضا والتسامح 

                                 
    ١٠/٣٠٠ مسلم ٢٠
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وهكذا يستطيع الرجل أن ال يكره املرأة وإن كان فيها من األخالق 
  هأو الصفات ما ال يعجب

والرجل العاقل يستطيع أن يقنع نفسه بأنه ال ختلوا امرأة من عـوج  
ه أن يصرب على عوجها مادام يرضيه منـها جوانـب حسـنه    فعلي

ويقنع نفسه بأن تقـومي عوجهـا مـن    ، ومادامت ذات دين وخلق 
  األمور املتعذرة فهو يف جوهر فطرا

ومادام الرجل يتقي اهللا يف معاملته للنساء وال يقصد حبسن العشـرة  
اهللا  هذه إال ابتغاء وجه اهللا الذي أمره أن يقدم هذه املعاملـة فـإن  

  سيصلحها له ويصرف قلبها لرضاه 
وبعد أن تبني للرجل مما سبق ما عليه أن يقدمه من معاملـة لنسـائه   

فعليه أن جيمع مع هذا كله ما عليه أن يقدمه مـن معاملـة   ، عموماً 
  للزوجة خاصة كما سيأيت يف املبحث التايل 
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  املبحث الثاني
  املطلوب من الرجل مع زوجته

، وأن حيفظها من أذاه ، تحمل األذى من زوجته الرجل مطالب أن ي
  :  وحيمد اهللا على نعم الزوجة على النحو التايل ، وأن يرفه عنها 

الرجل عليه أن يتحمل بصرب ما يصدر من زوجته من األمـور  : أوالً 
  :اآلتية 
  الرجل عليه الصرب على ما مل جيده من أمور ذوقية يف زوجته  -١
  ران زوجته خلريه عليهاالرجل عليه حتمل نك  -٢
  الرجل يصرب على ما يصدر من لسان زوجته من أذى -٣
  الرجل عليه غض النظر عن اعوجاج زوجته  -٤
  الرجل يعذر امرأته يف خمالفتها له بتزينها ملا ال يرضاه -٥
الرجل عليه االبتعاد عن التشدد يف ذيب املرأة ألنه إقبال على  -٦

  الطالق
  ني اجلانب المرأته رغم عوجها كي يعيش االرجل عليه أن يل -٧
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  الرجل يتحمل غضب امرأته عليه -٨
  :الرجل عليه أن ال يؤذي زوجته ويقيها من األمور اآلتية : ثانياً 
  من النار -١
  اخلداع يف حقوقها -٢
  إهانة الزوجة أو تقبيحها  -٣
  ضرب الزوجة -٤
  ظلم الزوجة أو التعدي عليها إن أطاعته -٥
  ور بينها وبني زوجته يف الفراش خصوصاًما يد -٦
  إعطاء جمال لآلخرين يف أن يفسدوا عليه حياته الزوجية -٧
  العدو اللدود الذي يسعى لتطليق امرأته -٨
  تتبع عورات أهله  -٩
  التطلع لغري زوجته -١٠
  غري زوجتهامرأة انشغال باله ب -١١
  الغرية على امرأته يف غري ريبة -١٢
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عليه يئة اال للترفيه عن الزوجة ببعض مروحـات  الرجل : ثالثاً 
  النفس 

  يئة اال لزوجته مع من يتوافق معها من جنسها -١
  إعطاء الزوجة حببوحة من اللهو املباح -٢
  افتعال مسابقات يشارك فيها زوجته -٣
توفري ما حتتاجه الزوجة من األلعاب مع املشاركة ومراعاة سنها  -٤

  وعقلها 
   ها من مالعبتهميكن -٥

  محد اهللا وشكره على هذه النعم : رابعاً 
سعادته الزوجية باملرأة الصاحلة وشعوره باألمان علـى أموالـه    -١

  وعرضه 
  مساعدة زوجته الصاحلة له يف نصف دينه  -٢

  املقبل على الزواج يراعي هذه الصفات يف املرأة : خامساً 
  ان أعظميقدم صاحبة الدين وإن مجعت صفات أخرى ك -١
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  الرجل يقدم البكر مع الدين والصفات األخرى  -٢
  يقدم الولود الودود وإن مجعت صفات أخرى -٣
  سؤال اهللا أن يرزقه خري زوجته -٤
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  املطلوب من الرجل مع زوجته
حتمل ما يصدر من الزوجة والصرب على : أوالً 

  أحواهلا على النحو التايل
  من أمور ذوقية يف زوجتهالرجل عليه الصرب على ما مل جيده  - ١

  :يقول تعاىل 
أَنْ َتكَْرُهوا َشْيئاً َوَيْجَعلَ اللَُّه ِفيِه َخْيراً كَِثرياً  فَإِنْ كَرِْهُتُموُهنَّ فََعَسى {
  النساء }) ١٩(

إشارات نفيسة وعظيمة إىل أمور تشتمل عليها املقادير الربانيـة ألن  
يف األشياء من شر  كراهة النفس لبعض األشياء قد ال تعتمد على ما

أو ضرر بل تعتمد يف أكثر أحواهلا على أمور ذوقية أخرى جتد فيهـا  
النفس ما تشتهي ووى من حالوة أو طالوة أو خفـة أو مجـال أو   
رشاقة أو رقة أو ذكاء أو عذوبة منطق أو حنو ذلك مما متيـل إليـه   
 النفس أو تستمتع به احلواس وكثرياً ما تكون هذه األمور الذوقيـة 

  البحتة سبباً ملتاعب كثرية أو سبباً لشر الزوج وشقائه 
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فقد يكره فيها عدم الرشاقة واخلفة وجيعل اهللا يف عدم وجود هـذه  
األشياء مهة وعافية فتكون عفية ختدمه وختدم أوالده وهي يف كامـل  
النشاط وقد تكون من عندها خفة ورشاقة ليس عندها عافية وكـل  

  وقتها نائمة يف مخول وكسل
وقد يكره فيها عدم عذوبتها يف الكالم واملنطق وجيعل اهللا يف عـدم  
وجود هذه األشياء طاعتها له كلما طلب أو أمر بشيء قالت نعـم  

وقد تكون ، وحاضر ونفذته ورمبا فعلت ما يريد قبل أو بدون طلبه 
  من عندها عذوبة لديها من العظمة والكرب ما تتعاىل به عليه 

شياء املكروهة مشتملة يف بواطنها أو يف نتائجهـا  فكثرياً ما تكون األ
على خري كثري وكراهيتها إمنا حصلت بسبب خلوها مما متيـل إليـه   
نفسه أو تستمتع به احلواس من مشتهيات فكم من امرأة مل تأيت على 
مزاج الرجل وذوقه وليس فيها سوء خلق أو ضعف دين أو قلة حياء 

وج فيها ما يرغب يف الزواج مـن  أو قلة أمانة ألنه عندما تزوجها تز
أمـا  ، حسـبها  ، مجاهلا ، دينها ، املرأة وهي األشياء الظاهرة ماهلا 
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املسائل الذوقية البحتة هذه اليت من بواطن األمور ومـن املقـادير   
الربانية ال يعلمها الرجل فإذا مل جيد فيها ما يريده من هذه األمـور  

اهللا تعاىل جيعل له فيها خرياً  ،الذوقية وصرب عليها وعاشرها باملعروف 
كثرياً جيعلها له عفيفة شريفة صينة معينة له على السراء والضـراء  

  وحافظة له وملاله ولولده وتنبت له ذرية صاحلة يسعد ا 
  الرجل عليه حتمل نكران زوجته خلريه عليها  - ٢

الرجال بواقع حال املرأة إذا غضـبت   صلى اهللا عليه وسلمنبه النيب 
نكراا خلري زوجها حىت ال حيزن الرجل إذا وجد مـن زوجتـه    من

 َيكْفُْرنَ اإلحسان لو أَحسنت إىل إحداهن الدهر{ذلك فبني أن النساء
   ٢١}طقَ ت ما رأَْيُت منك خرياًلَقا ام رأَت منك شيئثُ

ألن النسـاء   وهذا من الشريعة توضيح للرجل حىت جيد عذر المرأته
عن أمساء بنت ال أن يكفرن العشرة فمهما كان فيهن من الصالح إ
                                 

  ٥١٩٧البخاري  ٢١
فر ال يراد ، لكن حيث يطلق عليها الك املعاصي تسمى كفراو، كفران العشري من أنواع الذنوب واملعاصي 

 الكفر املخرج من امللة
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أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر يف املسـجد  { األنصاريةيزيد 
يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده إليهن بالسالم فقال إياكن 
وكفران املنعمني قالت إحداهن يا رسول اهللا أعوذ باهللا من كفـران  

ا ويطول تعنيسها مث يرزقهـا  ميتهإنعم اهللا قال بلى إن إحداكن تطول 
اهللا عز وجل البعل ويفيدها الولد وقرة العني مث تغضـب الغضـبة   
فتقسم باهللا ما رأت منه ساعة خري قط فذلك من كفـران نعـم اهللا   

  ٢٢}وذلك من كفران املنعمني 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم خـرج إىل    {ويف لفظ أخر هلا 

معهن فسمع أصوان فقال يا معشر  ذا أناإالنساء يف جانب املسجد ف
نكن أكثر حطب جهنم فناديت رسول اهللا صلى اهللا عليـه  إالنساء 

قال إنكـن  ، وسلم وكنت جريئة على كالمه فقلت يا رسول اهللا مل 
مل تشكرن وإذا ابتلينت مل تصربن وإذا أمسـك علـيكن    أعطينتإذا 

                                 
صححه األلبـاين يف  ، وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثق  ٦/٤٥٨ رواه أمحد ٣١١/ ٤جممع  ٢٢

  ١٠٤٧،   ٨٠٤األدب املفرد 
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ر املنعمني شكوتن وإياكن وكفر املنعمني فقلت يا رسول اهللا وما كف
الرجل وقد ولدت له الولدين والثالثة فتقول ما  عندقال املرأة تكون 

  ٢٣}رأيت منك خريا قط 
فعلى الرجل أن يتحمل عدم شكر زوجته على ما يقوم بـه حنوهـا   
وعدم صربها على البالء وكثرة شكوا يف اإلمساك عليها وإنكارها 

النساء ولو كن  خلريه ويعذرها ألن الشريعة بينت أن ذلك حيدث من
  من أصحاب دين وصالح

  الرجل يصرب على ما يصدر من لسان زوجته من أذى - ٣
الرجال عندما يكونوا أشداء يف قيادة أنفسهم رمحاء وأتقياء يف حتمل 
الضعفاء وأخطائهم جتدهم يف استجابة عظيمة للشريعة عندما تدفعهم 

، خطـاء  لتحمل اعوجاج املرأة وخاصة فيما يصدر من الزوجة من أ
فتجد الرجل من هؤالء يعاملها برمحة ويراعي أن لـه منـها الولـد    

                                 
وفيه شهر وهو ضـعيف    ٢٤/١٦٨يف الكبري  رواه الطرباين ٣١١/ ٤امع ،   ٦/٤٥٢املسند  ٢٣

   وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح
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ويراعي مدة زواجهما ولو كان لسان املرأة ال خيـرج إال الفحـش   
ويعلم أن يف صربه على هذا ووعظه إياها باحلسنة يتحرك اخلري الذي 

  عندها وتقبل عليه وتفعل ما يرضيه 
اء ال يستطيعون حتملها وبعض الرجال الذين قد يتحملون أشياء وأشي

مثل سالطة لسان املرأة الدائم فقد أباحت الشريعة هلم طالقها كمـا  
يف لساا ن امرأيت إيا رسول اهللا  تقل {جاء عن لقيط بن صربة قال 

وهلا صـحبة  ، منها ولداً  يل نإ تقال طلقها قل، يعين البذاء ، شيء 
وال تضـربن   ،يقول عظها فإن يك فيها خري فسـتقبل  ، قال فمرها 

  ٢٤ }ظعينتك ضربك أمتك 
ومع مراعاة الشريعة للنفوس اليت تتحمل أشياء وأشياء ال تتحملـها  
بينت أن الرجل القوي الشخصية حقاً هو الذي ال يقدم شخصـيته  
ومكانته ووضعه ولكن يقدم مقابلة أخطاء الضعفاء بالعفو والصـفح  

                                 
صـححه األلبـاين يف   ، احلاكم وصححه ،  ٧/٣٠٣البيهقي يف الكربى ،  ٢/١٩٥صحيح ابن حبان  ٢٤

  ١٤٢صحيح سنن أيب داوود 
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بن اخلطـاب  كعمر ا، واإلحسان فيقابل ما يصدر من الزوجة برمحة 
الذي من هيبته كانت النساء إذا شاهدنه وهن يف جملس رسـول اهللا  
يتحشمن منه ويعقب رسول اهللا على ذلك بالعذر للنساء ألن عمـر  

  يهرب الشيطان من طريقه الذي ميشي فيه
استأذن عمر على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعنده نسوة من {

على صوته فلما استأذن عمر  قريش يسألنه ويستكثرنه عالية أصوان
تبادرن احلجاب فأذن له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم فـدخل   
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يضحك فقال بأيب أنت وأمـي يـا   
رسول اهللا أضحك اهللا سنك ما يضحكك فقال رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم عجبت من هؤالء الاليت كن عندي فلما مسعن صـوتك  

احلجاب فقال عمر فأنت يا رسول اهللا بأيب أنت وأمي كنت تبادرن 
أحق أن يهنب مث أقبل عليهن فقال أي عدوات أنفسهن أبـنين وال  
نب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قلن نعم أنت أفظ وأغلظ مـن  
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
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نفس حممد بيده ما لقيك الشيطان سـالكا   إيه يا ابن اخلطاب والذي
  ٢٥}كفجا إال سلك فجا غري فج

  ومع ذلك كيف كان عمر يرحم زوجته 
جاء رجل يشتكي امرأته ولساا ألمري املؤمنني عمر فلما بلغ بيـت  
عمر فإذا هو يسمع امرأة عمر تتلسن على عمر فرجع الرجل فأحس 

 فسـمعت  به عمر فقال ما جاء بك قال جئت أشكي لك امـرأيت 
امرأتك فقال عمر إا أجنبت يل الولد وترضعه وترعاه يل وتنظف يل 

  ثيايب
  هذه هي الرمحة من عمر بزوجته على شدته ومكانته

  ومع هذا كان يوصي بناته بطاعة أزواجهن
وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على األنصار  {يقول عمر

أخذن مـن أدب نسـاء   إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا ي

                                 
  متفق عليه ٦١٢٧املشكاة  ٢٥
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األنصار فصحت على امرأيت فراجعتين فأنكرت أن تراجعين فقالـت  
ومل تنكر أن أراجعك فواهللا إن أزواج النيب صلى اهللا عليـه وسـلم   
لرياجعنه وإن إحداهن لتهجره اليوم حىت الليل فأفزعين فقلت خابت 
من فعل منهن بعظيم مث مجعت علي ثيايب فدخلت على حفصة فقلت 

صة أتغاضب إحداكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليـوم  أي حف
حىت الليل فقالت نعم فقلت خابت وخسرت أفتأمن أن يغضـب اهللا  

  ٢٦} لغضب رسوله صلى اهللا عليه وسلم فتهلكني
كن َيـُردَّنَّ   صلى اهللا عليه وسلم تبني من هذه القصة أن أزواج النيب

هو أفضل اخللق أمجعني  القول على رسول اهللا بل ويهجرنه وهو من ؟
صاحب املقام احملمود ومن الاليت صدر منهن ذلك ؟ أمهات املؤمنني 

  أفضل نساء األمة
  فالرجل عندما جيد زوجته ترد عليه قوله ال حيزن فقد حدث ملن هو 

                                 
  ٥١٩١البخاري  ٢٦
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وصدر ذلك من زوجات رسـول اهللا  ، أفضل منا مجيعا وكان يصرب 
  وال شك أن أفضل من نسائنا 

يعة منحت الرجل القوامة على املرأة أباحت للرجـل  وكما أن الشر
عن بعض حقوقه من القوامة من أجـل   هالذي يريد أن يتنازل المرأت

  استمرار احلياة الزوجية 
فال حرج للرجل إذا وجد زوجته من أهل بيت نسائهم مـن نـوع   
نساء األنصار أي من النوع اليت يرجع إليها إدارة األمور فمـع أن  

صلى اهللا أن تكون زمام األمور مع الرجل إال أن النيب عمر مييل إىل 
سكت عندما أخربه عمر ومل ينكر على رجال األنصار أن  عليه وسلم

  يكون هذا حاهلم بل تبسم
كنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا علـى قـوم    {قال عمر 

  ٢٧} تغلبهم نساؤهم فذكره فتبسم النيب صلى اهللا عليه وسلم

                                 
  ٥١٩١البخاري  ٢٧
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لم أن املرأة تريده رجل صاحب شخصية قوية مـع  والزوج الذي يع
ألن املرأة حتب أن تشعر دائماً ، إحسانه إليها فيفعل ذلك كان أفضل 

أا تستند إىل رجل له شخصية قوية ذات قوة نفسية وذات اعتـزاز  
بكلمتها وحريتها وكرامتها ألن هذا النوع هو الـذي يسـتطيع أن   

  حيمي املرأة 
  ر عن اعوجاج زوجتهالرجل عليه غض النظ - ٤

الرجل مطالب أن يغض نظره عن عوج امرأته ويستمتع ا على كل 
  ما فيها من اعوجاج

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال 
إن املرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لـك علـى طريقـة فـإن      {

  ٢٨}استمتعت ا استمتعت ا وفيها عوج 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال 

                                 
  ١٠/٢٩٨مسلم  ٢٨
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استمتعت  إذا ذهبت تقيمها كسرا وإن تركتهاضلع كالأة إن املر {
  ٢٩}ا وفيها عوج 

  الرجل يعذر امرأته يف خمالفتها له بتزينها ملا ال يرضاه - ٥
الرجل عليه أن يتحمل من امرأته خمالفتها له يف األمور الدنيوية فقد 
حسنت حواء أمنا مجيعاً آلدم أمر ارتبط بطاعة اهللا الغفـور الـرحيم   

  ي تاب عليهما ومع ذلك أمسك آدم عليهاالذ
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال 

  ٣٠}لوال حواء مل ختن أنثى زوجها الدهر{
إا أم النساء فأشبهنها أي لوال خيانتها يف خمالفتها مل ختـالف أنثـى   
زوجها الدهر وكأن اخليانة حتصل من العوج الـذي يف طبعهـا يف   

وقع منها يف تزينها آلدم األكـل مـن    جبلتها مل ختن أنثى زوجها ملا
الشجرة حىت وقع ذلك وليس املراد باخليانة الفواحش حاشى وكال 

                                 
   ١٠/٢٩٨مسلم  ٢٩
   ١٠/٣٠١مسلم ،  ٦٤٢٤البخاري  ٣٠
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ولكن ملا مالت إىل شهوة النفس من أكل الشجرة وحسنت ذلـك  
آلدم عد ذلك خيانة له وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كـل  

رأة مـن  واحدة منهن حبسبها وقد سرت فيهن اخليانة فقلما تسلم ام
  خيانة زوجها بفعل أو قول 

إشارة إىل تسلية الرجال فيما يقع هلم من نسائهم مبا وقع مـن  وهو 
  ٣١، وأن ذلك من طبعهن  أمهن الكربى

الرجل عليه االبتعاد عن التشدد يف ذيب املرأة ألنه إقبال على  - ٦
  الطالق

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال 
  ٣٢}سرها طالقهاإن ذهبت تقيمها كسرا وك {

احلياة مع النساء يف العادة ال تستقيم على وترية واحدة فإن فيها شيئا 
  من العوج

                                 
  ١٠/٤٢٤ابن حجر يف الفتح ،  ٦/٣٨٩املرقاة ،  ٥/٤٣٦املناوي  ٣١
  ١٠/٢٩٨مسلم  ٣٢
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فعلى الرجل مراعاة أحوال املرأة وطبيعتها فمعظم النسـاء تسـوء   
أخالقهن خاصة أثناء احلمل وبعد الوالدة وأثناء الدورة الشـهرية إذ  

خاصة يف هذه يقل صربهن وتكثر مشاكلهن هلذا يوطن الرجل نفسه 
الفترات على أن ال ينجرف مع ما يراه أو يسمعه من إحداهن مـن  
ألفاظ غري الئقة أو جفاء يف املعاملة خاصة إن مل يكن ذلك السـلوك  

وقد ال ينتبه هلذا ويصر ، من طبيعتها وسجيتها إمنا هو طاريء عليها 
 على تقوميها من ليس عنده سياسة يف معاملة النساء مما يؤدي بـه إىل 

  طالقها
  

  الرجل عليه أن يلني اجلانب المرأته رغم عوجها كي يعيش ا - ٧
أي يعاملها مبدارة رغم عوجها ، الرجل عليه أن يلني اجلانب المرأته 

  كي يعيش ا
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
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إن املرأة خلقت من ضلع فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركتـه مل   {
  ٣٣}بالنساءيزل أعوج فاستوصوا 

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمو
  ٣٤}إن املرأة خلقت من ضلع فإن أقمتها كسرا فدارها تعش ا {

وسياسة النساء  ، ف القلوبياملداراة الستمالة النفوس وتأل فيستحب
تـه  وفيتقـوميهن   والذي ال هم لـه إال ،  صرب على عوجهنحتتاج 

عن امرأة يسكن إليها ويستعني االنتفاع ن مع أنه ال غىن لِإلنسان 
  االستمتاع ا ال يتم إال بالصرب عليها ، فكأن ا على معاشه

كسرَتَها فدارَِها فإن فيها  ، فإن ُتقمَها إن املرأة خلقت من ضلع {
35})فيها عوج مبلوع (  ةعأود وبل  

                                 
  ٥١٨٦البخاري  ٣٣
   ١٩٢٦صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٤١٦٦ ابن حبان ٣٤
  
  ١٩٤٢حسنه األلباين يف صحيح اجلامع ،  ١٤٨الدارمي ص ٣٥
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وكل ما سبق مما رغبت الشريعة الرجل فيه لترقيق قلبه على زوجته 
والذي يتوهم أنه ال يقدر على ذلـك  ، أن يأيت به  يستطيع كل رجل

  فأن الشريعة كما تراعي القدرة تراعي صاحب األوهام يف زوجته
فالرجل الذي توهم أن زوجته لو اختلى ا أحد ال متنعه وال ترده مع 
أا يف احلقيقة مل حيدث منها ما تومهه إال أن الشريعة راعت نفسـيته  

النيب صلى اهللا عليـه وسـلم   رجالً إىل  وأباحت له الطالق فقد أتى
ين إقال ، ن امرأيت ال تدع يد المس قال طلقها إيا رسول اهللا  {فقال

  ٣٦}أحبها وهي مجيلة قال فاستمتع منها 
أنه يستطيع أن يتغلب على أوهامه  عليه وسلمملا تبني للنيب صلى اهللا 

ا مل تقـع يف  ويتعامل باحلقيقة قال له استمتع منها ألن حقيقة املرأة أ
أن سجيتها ال ترد يـد المـس ال أن   ومراد الرجل بكالمه ، فحش 

املراد أن هذا واقع منها وأا تفعل الفاحشة فإن رسول اهللا صلى اهللا 
                                 

صححه األلباين يف صـحيح سـنن   ،  رواه الطرباين يف األوسط ورجاله رجال الصحيح ٤/٣٣٥امع  ٣٦
   ٣٢٢٩ئي النسا
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عليه وسلم ال يأذن يف مصاحبة من هذه صفتها فإن زوجها واحلالـة  
لـيس  على تومهه ولكن ملا كانت سجيتها هكذا ،  هذه يكون ديوثاً

أمره رسـول اهللا   ، ممانعة وال خمالفة ملن أرادها لو خال ا أحد فيها
فلما ذكر أنه حيبها أباح له البقاء معها ، صلى اهللا عليه وسلم بفراقها 

ألن حمبته هلا حمققة ووقوع الفاحشة منها متوهم فال يصار إىل الضرر 
  ٣٧جل العاجل لتوهم اآل

 نسائهم ويقـدمون  فالذين ال يستطيعون أن ينصرفوا عن تومههم يف
الوهم على احلقيقة أباحت هلم الشريعة الطالق إن كان فيه راحـة  

وأما الذي ال جيري وراء أوهامه ويقدم احلقيقة على التوهم ، أنفسهم 
فهو ممن حتمله تقواه على حتمل الضعفاء وأخطائهم وأشد الضـعفاء  
املرأة وأكثر األخطاء اعوجاجها والصابر على عوجها يكـون مـن   

لرجال األشد تقوى هللا وصربا على الضعفاء ابتغاء وجه اهللا وتقـدمي  ا

                                 
  السندي عند شرح حديث النسائي ، ابن كثري عند آخر تفسري سورة  املؤمنون  مع تصريف  ٣٧
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وهذه النوعية من الرجـال تفهـم مـن    ، رضا اهللا على رضا نفسه 
الرجال لترقيق قلوم على النساء  صلى اهللا عليه وسلم خماطبة رسول

صلى  فمن وصيته، أن هذا ترغيب شديد للرجال يف العفو والصفح 
توصوا بالنساء خريا فإمنا هن عوان عندكم ليس اس { اهللا عليه وسلم

غري ذلك إال أن يأتني بفاحشة مبينة فـإن فعلـن    متلكون منهن شيئا
  فاهجروهن يف املضاجع 

  ٣٨}واضربوهن ضربا غري مربح 
يعلم الرجل أنه يف حالة إتيان املرأة بفاحشة مبينة رغبته الشـريعة يف  

فما كـان غـري   ، أن يعاقب باهلجر يف اجلماع وبضرب دون أذي 
  الفاحشة فهو أهون فيعلم أن عليه أن يتساهل ويتسامح يف غري ذلك 

للرجال يف العفو والصفح بينـت   صلى اهللا عليه وسلمومع ترغيبه 
الشريعة أنه عند وقوع فاحشة بالفعل من املرأة فإن الزوج يالعنها أو 

                                 
حسنه األلباين لغريه يف صـحيح  ،  ١٨٥١ابن ماجه  ،  وقال حديث حسن صحيح ١١٦٣ الترمذي  ٣٨

  عوان أي أسريات،  ١٩٣٠الترغيب 
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ة أشـاد بغـري   صلى اهللا عليه وسلمبل إن النيب ، على األقل يطلقها 
  سعد

ج لو رأيت رجالً مـع امـرأيت   رهو سيد اخلزوقال سعد بن عبادة 
: فقال رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم مصفَّحٍغري لضربته بالسيِف 

  ٣٩}نا أغري من سعد واهللا أغري أأتعجبون من غرية سعد  {
فالرجل عليه أن يستمتع بامرأته على كل ما فيها من عوج ويترك ما 

من اعوجاج مادام أا يف احلقيقة مل تقع فيما تومهه  يتومهه يف الزوجة
   فعليه أن يتعامل معها على احلقيقة

  
  الرجل يتحمل غضب امرأته عليه - ٨

الرجل يعلم أن املرء قد تأيت عليه أوقات تتقلب فيها نفسه فيتحمـل  
  على غريه ورمبا حتمل على أقرب األقربني بل رمبا يتحمل على نفسه 

                                 
  البخاري معلقاً يف باب الغرية من كتاب النكاح ٣٩
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جته غضبة عليه أو حتملت عليه فال حيزن وال يقول فإذا وجد إن زو 
إا ال حتبين أو هذه املرأة تكرهين بل عليه أن جيد هلا العذر علـى إن  
ذلك حيدث بل حدث من أفضل النساء مـن عائشـة أم املـؤمنني    
وكانت جتد على من ؟ على رسول اهللا أفضل اخللق أمجعني ومع ذلك 

س بينهما أخربها باسـتقراء  كان يغض النظر فإذا جاءت ساعات أن
  حاهلا معه وعند ذلك سيعلم أا حتبه 

  عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
إين ألعلم إذا كنت عـين   قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم{

قالت فقلت من أين تعـرف ذلـك   ، غضىب  راضية وإذا كنت علي
ا كنت فقال أما إذا كنت غين راضية فإنك تقولني ال ورب حممد وإذ

غضىب قلت ال ورب إبراهيم قالت قلت أجل واهللا يا رسول اهللا مـا  
  ٤٠}أهجر إال امسك

                                 
  ١٥/١٩٩مسلم ،  ٥٢٢٨ خاريالب ٤٠
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مغاضبة عائشة للنيب صلى اهللا ك، فغرية النساء حتملهن على الغضب 
عنها للنساء يف كـثري مـن    يعفاملهي من الغرية واليت عليه وسلم 

  ألن املرأة وقت الغرية ال تدري بشيءاألحكام 
  ٤١}غرياء أعلى الوادي من أسفلهما تدري ال{

ولوال ذلك لكان على عائشة يف ذلك من احلرج ما فيه ألن الغضب 
على النيب صلى اهللا عليه وسلم وهجره كبرية عظيمة وهلذا قالت ال 

  ٤٢، فدل على أن قلبها وحبها كما كان  أهجر إال امسك
أخربت أا إذا كانت يف حال الغضب الذي سلب العاقـل   عائشةو
مرادها أـا كانـت تتـرك    و، ياره ال تتغري عن احملبة املستقرة اخت

  ٤٣ التسمية اللفظية وال يترك قلبها التعلق بذاته الكرمية مودة وحمبة

                                 
  عن عائشة مرفوعاً يعلى بسند ال بأس به أيب هأخرج قال ٩/٢٣٦ابن حجر يف الفتح  ٤١
  النووي ٤٢
  ٩/٢٣٧الفتح ابن حجر يف  ٤٣
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من فعلها وقوهلا فيمـا   زوجتهستقرء حال عندما ي لرجلفاملستحب ل
وجيد شيء ال يرضيه ينتظر أوقات األنـس  ،  يتعلق بامليل إليه وعدمه

  صلى اهللا عليه وسلم  تداء بالنيبويبني هلا اق



ñ‹“ÈÛa@å¢@xëÛa@xýÇ 

 

 

الرجل عليه أن ال يؤذي زوجته ويقيها من : ثانيًا 
  :األمور اآلتية 

إفشاء مـا يـدور يف   ، الضرب ، الظلم ، اإلهانة ، اخلداع ، النار 
العـدو  ، إعطاء جمال لآلخرين يف أفساد حياما الزوجية ، الفراش 

يف  إدخال غريها، لعورات تتبع ا، اللدود الذي يسعى لتطليق امرأته 
  الغرية رد الشكوك، نفسه 

  الرجل مسئول عن وقاية زوجته من النار - ١
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا قُوا أَْنفَُسكُْم َوأَْهِليكُْم َنـاراً َوقُوُدَهـا النَّـاُس     {

ـ   ا أََمـَرُهْم  َوالِْحَجاَرةُ َعلَْيَها َمالِئكَةٌ ِغالظٌ ِشَداد ال َيْعُصونَ اللَّـَه َم
  التحرمي} )٦(َوَيفَْعلُونَ َما ُيْؤَمُرونَ 

ـ معاصي اهللا و يتقيعمل بطاعة اهللا وعليه أن ي فالرجل أمر عليه أن ي
عـن   اهانهيبطاعة اهللا و اأمرهويبتقوى اهللا  يهاوصيبالذكر و زوجته
ما فرض  هاعلموي، عنها  اهرمعصية هللا زج ى منهاإذا رأو، ته معصي
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الرجل راع يف أهله ومسؤول عن  {ألن اهللا عنه  ااهوما  ااهللا عليه
  ٤٤}رعيته 

  وبذلك يكون قد أتى باألسباب اليت ا النجاة من النار له ولزوجته 
  الرجل عليه االبتعاد عن خداع املرأة يف حقوقها - ٢

الرجل يعلم أن خداع اآلخرين حرام لكنه قد يتـهاون يف خـداع   
ج جعلـت الزوجـة شـرط أن    زوجته فتجده مثالً عند عقد الزوا

يسكنها يف بلدها فإذا هو يأخذها بدون رغبتها إل بلد أخر مـربراً  
ذلك بظروف عمله مث يبقى احلال على ما هو عليـه وقـد يكـون    

  أن يعيش ا حسب شرطها عليه لكنه مياطل هباستطاعت
أو يشترط أهلها عليه عند العقد مهر كبري ألنه الذي يتناسب مع ما 

ئها مث يدفع مبلغ مقدم بسيط على أنه يدفع الباقي بعـد  يدفع يف نسا

                                 
  ٥١٨٨البخاري  ٤٤
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وغري ذلك من ، دخوله مث ال يستكمل املهر للزوجة وهو على مقدرة 
  األمور اليت قد يتهاون فيها وهي يف احلقيقة خداع للزوجة

فالرجل الذي عليه حقوق لزوجته ال بـد أن يعطيهـا حقوقهـا أو    
يقابل اهللا بصفات غـري   هتيسترضيها بغري خداع ألن املخادع المرأ

  طيبة   
  النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

أميا رجل تزوج امرأة على ما قل من املهر أو كثر ليس يف نفسه أن {
يؤدي إليها حقها خدعها فمات ومل يؤد إليها حقها لقـي اهللا يـوم   

  ٤٥}احلديث ٠٠٠ القيامة وهو زان
  الرجل مطالب بعدم إهانة زوجته أو تقبيحها - ٣

رجل كما أن عليه أن يقدر إنسانية امرأته وخاصة إذا كانت هلـا  ال
عليه أيضاً أن يراعي مشـاعرها  ، قول أو علم ويشعرها أن هلا كيان 

                                 
  ١٩٢٢صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٢٤١٠ابن ماجة  ٤٥
  

ñ‹“ÈÛa@å¢@xëÛa@xýÇ 

 

 

سـمعها  يال فإن الشريعة تدفع الرجل ملراعاة إحساسها فال يوخبها وأ
  قل قبحك اهللا وحنو ذلكيشتمها وال ياملكروه وال 

أحدنا عليه  ما حق زوجة عندما سئل النيب صلى اهللا عليه وسلمآلن 
  ٤٦}ال تضرب الوجه وال تقبح وال جر إال يف البيت{ قال

أباحة  بل عليه أن يراعي أن زوجته أباحة له ما مل تبحه أبوها أو أمها
  له أن يراها عارية للجماع

  صلى اهللا عليه وسلمقال 
  ٤٧}كيف وقد أفضى بعضكم إىل بعض إالّ مبا حل عليها{

  ذر من ضرب الزوجةالرجل حي - ٤
 يبالغ يف ضرب امرأته مث جيامعها من بقية يومه أو ليلته من الرجال من

، واامعة أو املضاجعة إمنا تستحسن مع ميل الـنفس والرغبـة يف   
إىل الشـريعة  شارة فقد أ،  هضربغالبا ينفر ممن  ضروب، وامل العشرة

                                 
   ١٩٢٩ صحيح الترغيب صححه األلباين يف،  ٤١٦٣ ابن حبان،   ٢١٤٢ أبو داود ٤٦
   ٢٠٣٣صححه األلباين يف اإلرواء ،  ٢١٤٣أبو داوود  ٤٧
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سري حبيث ذم ذلك وأنه إن كان وال بد فليكن التأديب بالضرب الي
   ال حيصل منه النفور التام فال يفرط يف الضرب وال يفرط يف التأديب

  : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ٤٨}ال جيلد أحدكم امرأته جلد العبد مث جيامعها يف آخر اليوم{

أن ضرب املرأة إمنا أبيح من أجل عصياا زوجها  وقد بينت الشريعة
 النهي عن ضرب النساء مطلقا كانقد ف، فيما جيب من حقه عليها 

النساء علـى   )نشز( قد ذئر: ال تضربوا إماء اهللا  فجاء عمر فقال {
، فأطاف بآل رسول اهللا صـلى اهللا   ، فأذن هلم فضربوهن أزواجهن

لقد أطاف بآل رسـول اهللا صـلى اهللا   : عليه وسلم نساء كثري فقال
أولئك  ، وال جتدون عليه وسلم سبعون امرأة كلهن يشكني أزواجهن

  ٤٩}لن يضرب خياركم  }{ خياركم

                                 
  ٥٢٠٤ البخاري ٤٨
   ٢١٤٦صححه األلباين يف صحيح سنن أيب داوود ،  ٩/٥٠٠ابن حبان  ، ٥/٣٧٢يف الكربى  النسائي ٤٩
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داللة على أن ضرن ومع أن يف هذا ضرن يف ذن باإليف اآلية وكذا 
أن يضرا تأديبا إذا رأى منها ما يكـره  فالزوج له  مباح يف اجلملة

،  ، فإن اكتفى بالتهديد وحنوه كان أفضل فيما جيب عليها فيه طاعته
، ملا يف  يهام ال يعدل إىل الفعلومهما أمكن الوصول إىل الغرض باإل

 ، وقوع ذلك من النفرة املضادة حلسن املعاشرة املطلوبة يف الزوجية
  إال إذا 

   كان يف أمر يتعلق مبعصية اهللا
ومع أن الشريعة أباحت للزوج ضرب زوجته على النحو الذي تبني 
إال أن الشريعة ترغب الرجال يف عدم ضرب زوجام وترغبـهم يف  

ما ضرب  {عائشة قالت ،  صلى اهللا عليه وسلمبرسول اهللا  اإلقتداء
، وال ضرب  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امرأة له وال خادما قط

  ٥٠ } بيده شيئا قط إال يف سبيل اهللا أو تنتهك حرمات اهللا فينتقم هللا
                                 

 صححه األلبـاين يف صـحيح  ، وصححه  ٢/٧٠احلاكم ،  ٥/٣٧٠السنن الكربى ،  ٢/١٩٨الدارمي  ٥٠
   ١٩٨٤سنن ابن ماجة 
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  الرجل مطالب بعدم ظلم الزوجة أو التعدي عليها إن أطاعته - ٥
زوجته خاصة إذا كانت مطيعة وحيـذر مـن   الرجل عليه أال يظلم 

ممارسة الضغوط عليها إذا وجدها تتراجع تومهاً منـه أـا تبتغـي    
  بتراجعها حتصيل مكاسب أخرى أو لضعف منها

بل يتساهل ويتسامح ألا مطيعة له وخاصة ألا ترجع عن مواقفها  
  إرضاًء له

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
بغوا عليهن سبيال أال إن لكم على نسائكم حقـا  فإن أطعنكم فال ت{

  ٥١} ولنسائكم عليكم حقا 
الرجل عليه احملافظة عما يدور بينه وبني زوجته يف الفراش  - ٦

  خصوصاً

                                 
حسنه األلباين لغـريه يف صـحيح   ،   ١٨٥١ابن ماجه ،  وقال حديث حسن صحيح ١١٦٣ الترمذي ٥١

  عوان أي أسريات ، ١٩٣٠الترغيب 
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الشريعة حتبب يف األدب واحلياء وُتبعد عن الوقاحة والبذاءة واجلهر 
باحلديث من فعل اجلماع أو وصـفه ومراعـاة األذواق السـليمة    

  ٥٢ ر املرهفة للمؤمنني الكُملواملشاع
 وخباصـة لذا على الرجل أن حيفظ لزوجته سرها فيما يدور بينـهما  

الوعيد الشديد ملن يفشي أسـرار  أثناء اجلماع ألن الشريعة جاءت ب
  بقولهالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف الفراش كما بني ذلك أهله 

يفضـي إىل  أن من أشر الناس عند اهللا مرتلة يوم القيامة الرجـل  { 
  ٥٣}امرأته وتفضي إليه مث ينشر سرها

صـلى اهللا  وحىت ال يقع الرجال والنساء يف هذا الوعيد حذر النيب 
  صلى اهللا عليه وسلم كالً منهما فقال عليه وسلم 

أال عسى أحدكم أن خيلو بأهله يغلق بابا مث يرخي سترا مث يقضي  {
كن أن أال عسى إحـدا ، حاجته مث إذا خرج حدث أصحابه بذلك 

                                 
 ٧٢٥/ ٢الترغيب  ٥٢
  ٩/٢٥٠مسلم  ٥٣
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 ، تغلق باا وترخي سترها فإذا قضت حاجتها حـدثت صـواحبها  
فقالت امرأة سفعاء اخلدين واهللا يا رسول اهللا إن لـيفعلن وإـم   

قال فال تفعلوا فإمنا مثل ذلك مثل شيطان لقـي شـيطانة   ، ليفعلون 
  ٥٤}على قارعة الطريق فقضى حاجته منها مث انصرف وتركها

جل ما جيري بينه وبني امرأتـه مـن أمـر    حترم إفشاء الرفالشريعة 
االستمتاع ووصف تفاصيل ذلك وما جيري من املرأة فيه من قول أو 

   فعل وحنوه
أما جمرد ذكر اجلماع فإن مل تكن فيه فائدة وال إليه حاجة فمكـروه  

، وإن كان إليه حاجة أو ترتب عليه فائدة فـال   ألنه خالف املروءة
إين ألفعلـه أنـا   {:  عليه وسـلم كراهة يف ذكره كما قال صلى اهللا

الكـيس  {: وقال جلابر }ة أعرستم الليل{: وقال أليب طلحة }وهذه
  ٥٥ }الكيس

                                 
   ٢٠٢٣حسنه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب ،  ١٤٥٠ البزار ٥٤
  فمع تصري ٢٥٠-٩/٢٤٩النووي شرح مسلم  ٥٥
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الرجل ال يعطي جمال لآلخرين يف أن يفسدوا عليه حياته  - ٧
  الزوجية

الشريعة بينت أن هناك بشر يفسدون على الناس حيام الزوجيـة  
  لهم هذا  وبينة أم ليسوا على ج اإلسالم يف فع

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ٥٦}ليس منا من حلف باألمانة ومن خبب على امرىء زوجته {

وغالب حال هذه النوعية من البشر هم الذين يعانون من مشاكل يف 
حيام الزوجية ويكون الرجل منهم يف معاناة من زوجته وال حيسن 

لنصح ويقوم بتوجيه مث يعوض ذلك مبمارسة دور ا، معاشرة النساء 
غريه من الرجال بداعي النصيحة وباألخص حديث الزواج ويطلب 

من فرض الرجولة على الزوجة بإصـدار  ، منه التعامل مبا فقده هو 
األوامر وانتظار السمع والطاعة منها والعقاب بشدة إذا وجد غـري  

                                 
  خبب معناه خدع وأفسد،  ٢٠١٣صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٢١٧٥أبو داوود  ٥٦
  



ñ‹“ÈÛa@å¢@xëÛa@xýÇ 

 

 

 أو، ذلك مما يؤدي إىل تدمري احلياة الزوجية ملن يأخذ ذه النصائح 
تصرب املرأة على زوجها الذي يعاملها بشدة يف البدايـة مث تنقلـب   

مث يتحمـل هـذا   ، األمور فتكون هي اليت هلا األمر والطاعة غالباً 
الضحية آثار نصائح املفسد الذي خبب عليه زوجته بنصائحه ويعيش 

  يف نفس معاناته باحلياة الزوجية التعيسة
من البشر حبذر فال يعطي غريه لذا على الرجل أن ينتبه هلذه النوعية 

وال يأخذ من نصائح اآلخرين إال مـا  ، جمال إلفساد عالقته بزوجته 
  فيه ترقيق قلبه على زوجته أو تقدمي ما يرقق قلب زوجته عليه 

الرجل عليه دائماً التفطن لعدوه اللدود الذي يسعى لتطليق  - ٨
  امرأته

سعى يف ويتنة الناس بعث سراياه لفيالشيطان الرجل عليه أن يعلم أن 
، بينهم باخلصومات والشحناء واحلروب والفنت وحنوهـا   يشالتحر

ـ والشيطان مع أن ،  وأن مع كل إنسان قريناً مركـزه   هسرير ملك
وينتظر نتائج الفنت ،  سراياه يف نواحي األرضمنه يبعث إال إنه البحر 
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ما بلغوا به وال يعجبه ، اليت يقوموا ا وكلهم يأتيه بتقرير مبا قام به 
من فنت إال من استطاع أن يفرق بني الرجل وزوجته فهـذا الـذي   

   إلعجابه بصنعه وبلوغه الغاية اليت أرادها يضمه إىل نفسه ويعانقه
  النيب صلى اهللا عليه وسلم  قال

إن إبليس يضع عرشه على املاء مث يبعث سراياه فأدناهم منه مرتلة  {
ت كذا وكذا فيقول ما صنعت أعظمهم فتنة جييء أحدهم فيقول فعل

شيئا مث جييء أحدهم فيقول ما تركته حىت فرقت بينه وبـني امرأتـه   
  ٥٧}فيدنيه منه ويقول نعم أنت فيلتزمه

فلينتبه الرجل ملا يدور بينه وبني زوجته فكثرياً ما حتدث أشياء قـد  
تكون تافهة ومع ذلك تشتعل وفجأة تكرب وتكون مشكلة عظيمـة  

وليس وراء ذلك إال نزغات الشـيطان لكـل    ورمبا تصل إىل طالق
وعند ذلك ، منهما فهو احلريص على إيقاع العداوة والبغضاء بينهما 

                                 
   ١٧/١٥٥ مسلم ٥٧
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ليس هناك عمل ُيرجع النفوس إىل طبيعتها إال اللجوء هللا واالستعاذة 
باهللا من الشيطان الرجيم واإلتيان باحملصنات من الشـياطني كآيـة   

وأول عشر آيات من سـورة  الكرسي وأخر آيتني من سورة البقرة 
  الصافات 

وعلى الرجل أن حيصن نفسه باألذكار واألوردة يف كل أحواله مبـا  
وإتيانه زوجته حىت يقي زوجته من مشاركة الشيطان حالة املالذ فيها 

   عند اجلماع التسمية له يف مجاعها وذلك ب
االعتصام من الشيطان بذكر اهللا ودعائـه والتـربك   عليه  ستحبوي

ن الشيطان مالزم البن آدم ألواالستعاذة به من مجيع األسواء ، بامسه 
   ال ينطرد عنه إال إذا ذكر اهللا

  النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
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ن يقول حني جيامع أهله بسم اهللا اللـهم جنبنـا   أما مينع أحدكم  {
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قضى اهللا ولـدا مل يضـره   

  ٥٨} الشيطان
  ل يغار على امرأته يف الريبة الرج  - ٩

ة أن تأخذ اإلنسان احلمية والغضب إذا شعر أن غريه يريد غريمعىن ال
  ومن هم يف حوزته أو من خصوصياته ، أن يشاركه يف أهله 

غري بالسيِف  وجدت معها رجالً لضربتهاقال سعد بن عبادة لو كما 
ون من غرية أتعجب {: فقال رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم مصفَّحٍ
نا أغري من سعد واهللا أغري مين ولذلك حرم الفواحش ما ظهر أسعد 

  ٥٩}منها وما بطن 
وبالرغم أن أصحاب سعد قالوا يا رسول اهللا ال تلومه فإنـه رجـل   
غيور وما تزوج امرأة إال عذراء وال طلق امرأة فاجترأ رجـل منـا   

                                 
  ٢/١٩٥واللفظ للدارمي ،  ٩/٢٤٦مسلم  ٥٨
  متفق عليه   ٣٣٠٩املشكاة ،  ١٤٩الدارمي ص  ٥٩
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هم أقر وبالرغم من كالمهم هذا على سيد، يتزوجها من شدة غريته 
سعد يف غريته ألا كانت غرية يف ريبة  صلى اهللا عليه وسلم الرسول

ألنه قال لو وجدت مع امرأيت رجل فأذهب أليت بأربع شهود يكون 
قد قضى حاجته منها وذهب فسعد ال يتحدث عن شكوك ولكـن  

  يتحدث عن القرائن إن وجدت 
ظـر يف  فالرجل يغار على امرأته وال يرضى أن يشاركه أحـد يف الن 

مجاهلا وعوراا وكذا تغار املرأة على زوجها وال ترضى أن تشاركها 
  امرأة فيما هو من خصوصيات املرأة مع زوجها 

وهذه غرية طبيعية إذا كانت يف ريبة أما أن تكون يف أوهام وشكوك 
  بعيدة عن أي قرائن فهذه ال جتوز ألا حتول احلياة إىل جحيم 

   عليه وسلمقالَ رسولُ اللَِّه صلى اهللا
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من الغرية ما حيب اهللا ومن الغرية ما يبغض اهللا فأما الغرية اليت حيبها {
اهللا فالغرية يف الريبة وأما الغرية اليت يبغضـها اهللا فـالغرية يف غـري    

  ٦٠}ريبة
فالغرية احملبوبة هي اليت وجدت أسباا بأن قامت أدلة تبعث علـى  

سباب الداعية إىل الشك أو منع األ، الشك فهنا جيب البحث للتأكد 
وهذا النوع حيكمه الدين وتدفع إليها احلمية اإلسـالمية والفطـرة   

  السليمة
أما مع عدم وجود أسباب للشك فإن الغرية حينئذ يبغضها اهللا وُيالم 

  صاحبها من الناس ألا تعكر صفو احلياة وتقطع الود واحملبة 
د من سفر خيرب وإذا كان عائتتبع العورات الرجل يبتعد عن  -١٠

  أهله حىت تتجهز له

                                 
ـ ، وصححه  ١/٧٨احلاكم ،  ١٩٩٦ابن ماجة ،  ٢٦٥٩أبو داوود  ٦٠ امع صححه األلباين يف صحيح اجل

٥٩٠٥   
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ى رسول اهللا صـلى اهللا  {فقد  يكره أن يأيت الرجل أهله على غفلة
 }عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليال يتخوم أو يطلب عثـرام  

٦١  
،  احتراز من تتبع العورات واجتالب ما يقتضي دوام الصحبةوهذا 

، وذلك بأن يترك  اأن ال يتخوا وال يتلمس عثرا الزوجة حق منف
   ملا يوجب سوء الظن ا التعرض

أما إن كان ال يقصد التخوين والبحـث عـن العثـرات وأراد أن    
يفاجئها بقصد طيب وهو يعلم أا تسر بذلك فال حرج لكن إن كان 

  بعد 
  غياب طويل عنها فاألوىل أخبارها حىت تتجهز له 

طلوب مـن املـرأة   على غري أهبة من التنظف والتزين امل هاجيدفال 
لئال جيدها على حالة غري مرضية و،  فيكون ذلك سبب النفرة بينهما

                                 
   ٦٨٣٦صححه األلباين يف صحيح اجلامع ،  ٧١٥مسلم  ٦١
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فعلى هذا من أعلم أهله بوصـوله   العيوب والشرع حمرض على ستر
صـلى اهللا   فقد عمل األفضل فإن النيبوأنه يقدم يف وقت كذا مثال 

وهو عائد من غزوة وقد بلغ املدينة خرب قدومه إال أنـه   عليه وسلم
صـلى   اهم للتمهل كي تتمكن النساء من التزين ألزواجهن فقالدع

  اهللا عليه وسلم
امهلوا حىت ندخل ليالً أي عشاء ، لكي متتشط الشعثة وتسـتحد   {

  ٦٢} إذا قدمت فالكيس الكيس{ وقال }املغيبة 
  فهو من أحب ما يأيت به الزوجني  الكيس اجلماع ابتغاء الولد

  لم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
  ٦٣}للمتحابني مثل النكاح )ير( مل نر {

  غري زوجته امرأة الرجل عليه أال ينشغل باله ب -١١

                                 
   ١٠/٢٩٤مسلم  ٦٢
   ٦٢٤األلباين يف الصحيحة  هصحح، ثقات يف الزوائد إسناد صحيح رجاله  ١٨٤٧ ابن ماجة ٦٣
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الشريعة تأمر الرجل أن يغض بصره وتأمره أيضاً أال يتطلـع لغـري   
  زوجته حىت جيد امرأته عفيفة ال تتطلع لغريه من الرجال

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ٦٤} عفوا تعف نساؤكم { 
وقع نظر الرجل بدون إرادته على امرأة وهو بالسيارة فقـد   ما إذاأ

ويف السوق قد تقع عينه علـى  ، تقع عينه على امرأة وجهها مسفر 
قريبة من العـري مـاذا    رى امرأةوقد ي، امرأة تفنت بعباءا الضيقة 

يفعل ؟ أجيعل هذا املنظر وما شاهده من املرأة يعلق يف أُذنه ويشـغل  
ـ ال جيعل ما شاهده يففيواقعها  امرأتهإىل يأيت  امنإ ،ال  باله ؟ يف  عوق
  كما بينت لنا الشريعةنفسه 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى امـرأة فـأتى    {فعن جابر 
امرأته زينب وهي متعس منيئة هلا فقضى حاجته مث خرج إىل أصحابه 

                                 
ضعفه األلبـاين يف  ، ه املنذري حسن إسناد،  ١٠٠٦يف األوسط الطرباين ، وصححه  ٤/١٥٤احلاكم  ٦٤

  ٢٣٢٩الضعيف 
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فـإذا   ن املرأة  تقبل يف صورة شيطان  وتدبر يف صورة شيطانإفقال 
  ٦٥} أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما يف نفسه

 ويواقعهـا يستحب ملن رأى امرأة فتحركت شهوته أن يأيت امرأته ف
شبيهة بالشيطان يف دعائه إىل  ألن املرأة، ليدفع شهوته وتسكن نفسه 

اهللا تعـاىل يف نفـوس    اجعله فتنة فاملرأة هلاالشر بوسوسته وتزيينه 
  مليل إىل النساء وااللتذاذ بنظرهن وما يتعلق ن الرجال من ا

ملـا  يرشدنا بالقول والفعـل  هذا ه فعلبصلى اهللا عليه وسلم والنيب 
أنه ال بأس بطلب الرجـل  الرجل يف هذه احلالة وبني ينبغي أن يفعله 

امرأته إىل الوقاع يف النهار وغريه وإن كانت مشتغلة مبا ميكن تركـه  
الرجل شهوة يتضرر بالتأخري يف بدنـه أو يف   غلبت على لو ألنه رمبا

  قلبه وبصره
  

                                 
    ٩/١٨١مسلم  ٦٥
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  الرجل يبتعد عن األمور اليت توغر صدر زوجته  -١٢
يف احلياة الزوجية حيتاج األمر أحياناً أن خيفي الزوج عن زوجته مـا  

كأن مترض الزوجة مثالً ويذهب الزوج لعمله ومع ، يوغر الصدور 
ن يتصل يطمئن عنها ويف املقابل وانشغاله يف العمل ينسى أ همسؤوليات

هي تنتظر سؤاله عنها وعندما يرجع وتعاتبه على عدم االتصال ـا  
لالطمئنان فإذا قال هلا احلقيقة أنه نسى أحزا ذلك وظنت أـا ال  
متثل شيء يف حياته مع أن النسيان أمر عفي عنا فيه لكن مع بعـض  

اع والشقاء بني الرجل النساء قد  يولد ذلك نفور أو يثري الفنت والرت
  وزوجته

لذا جيوز أن يزف هلا من معسول القول ما يزيد احلب ويسر النفس 
وجيمل احلياة بينه وبينها وإن كان ما يقال كذباً فقد أباحت الشريعة 
كذب الرجل على زوجته واملرأة على زوجها فيما يؤدي إىل تزايـد  

  معطيات املتعة واألنس والصفاء 
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ما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه {: عقبة قالتأم كلثوم بنت عن 
 الرجل يقول القول: وسلم رخَّص يف شيٍء من الكذب إالّ يف ثالث

  ، والرجل حيدث  ، والرجل يقول القول يف احلرب يريد به اإلصالح
  ٦٦} امرأته واملرأة حتدث زوجها

وليس فيما يدور بني الزوج وزوجته من كذب يف األمور اليت تشـد  
الوفاق واملودة خداع كما خيطئ البعض يف احلكم على مـا  أواصر 

كقول الرجل ، يقوله الزوجني كالً منهما لآلخر من معسول القول 
لزوجته أنت أمجل امرأة يف نظري أو قول املرأة لزوجها أنت أحسن 

  رجل يف الدنيا
بل إن هذا يؤدي إىل توثيق روابط األسرة وهـو جـائز إلحـداث    

لى جمالس األنس والسمر والغزل بينـه وبـني   األجواء الشاعرية ع
  زوجته ففي مثل هذه االس حتلوا املبالغات 

                                 
  ٤٩٢١صححه األلباين يف صحيح سنن أبو داوود ،  ٤٩١٧أبو داوود ،  ٢٦٨٦٦املسند  ٦٦
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فيما يتعلق بأمر املعاشـرة وحصـول األلفـة    امرأته الرجل حيدث ف
يعدها ومينيها ويظهر هلا من احملبة أكثر مما يف نفسه يستدمي و ، بينهما

  بذلك صحبتها
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لرتفيه عن الزوجة الرجل عليه تهيئة اجملال ل: ثالثًا 
   ببعض مروحات النفس

الرجل عليه أن يعلم أنه أبيح للمرأة أشياء مل تباح للرجل مثل لعـب  
وكـذا  ، البنات بالعرائس وهذا استثناء من النهي عن اختاذ الصور 

أبيح هلا الضرب بالدف وهذا استثناء من النهي عن اختاذ أآلت اللهو 
  وغري ذلك

كان كان رجالً سهالً و ى اهللا عليه وسلمصلوعليه أن يعلم أن النيب 
حىت أنه كان يرسل بنـات األنصـار    لزوجاتهأحسن الناس عشرة 

ت شيئا ال حمذور فيه تابعها عليـه  ويلعائشة يلعنب معها وكانت إذا ه
العظـم  ( وكان إذا تعرقت عرقاً وإذا شربت شرب من موضع فمها 

كان يتكـئ يف  و، موضع فمها أخذه فوضع فمه ) الذي عليه اللحم 
ويقبلها ، حجرها ويقرأ القرآن ورأسه يف حجرها ورمبا كانت حائض 

وهو صائم وأراها احلبشة وهم يلعبون يف املسجد وهي متكئة علـى  
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منكبه وسابقها يف السفر مرتني فسبقها وسبقته مث قال هـذه بتلـك   
  ٦٧ وتدافعا يف خروجهما من املرتل مرة
هي املالطفـة يف القـول   وعابة الدلذا على الرجل أن يشعر زوجته ب

  :ويهيئ هلا ما يروح عن نفسها مثل ،  باملزاح وغريه
  يئة من يتوافق معها من جنسها - ١

املرأة حتتاج يف احلياة إىل ممارسة أنشطة فيها مرح أو تسلية مع من يف 
صـلى اهللا  وكان ، جنسها ممن يتوافق مع سنها أو فكرها أو أخالقها 

  ته يف ذلكيراعي زوج عليه وسلم
  عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

كنت ألعب بالبنات عند النيب صلى اهللا عليـه وسـلم وكـان يل    {
صواحب يلعنب معي فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا دخل 

  ٦٨ } َيَتقَمَّْعَن منه فَُيَسرُِّبُهنَّ إِلَيَّ فََيلَْعْبَن معي

                                 
  ٣/٤٩٦املناوي يف فيض القدير ،  ١/١٥٣ابن القيم يف الزاد  ٦٧
 
  ١٥/٢٠٠مسلم  ٦٨
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حيـاء   وكن خيرجن امن أقرا هاصواحب يلعنب معهلا  نتاكفعائشة 
مـن   إليهاريسلهن ف،  ويدخلن من وراء السترمن رسول اهللا وهيبة 

  لطفه صلى اهللا عليه وسلم وحسن معاشرته
فالرجل عليه أن يهيئ لزوجته أقران ممن يتوافقوا مع سنها وعقلها أو 
يساعدها يف أن يئ هي لنفسها من يفهمها من النسـاء صـاحبات   

  ندما تعيش بعيداً عن معارفها من النساء الدين والصالح وخاصة ع
  مراعاة سنها وعقلها يف األلعاب ومشاركتها يف أفكارها  - ٢

  اهللا عنها قالت يعن عائشة رض
قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيـرب ويف  {

سهوا ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب 
له جناحان مـن   شة قالت بنايت ورأى بينهن فرساًفقال ما هذا يا عائ

رقاع فقال ما هذا الذي أرى وسطهن قالت فرس قال وما هذا الذي 
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عليه قالت جناحان قال فرس له جناحان قالـت أمـا مسعـت أن    
  ٦٩}لسليمان خيال هلا أجنحة قالت فضحك حىت رأيت نواجذه

ـ ٧٠لبنات العب يعلم أن  صلى اهللا عليه وسلم النيب هن مـن  لتدريب
لذا كان يراعي صغر سن عائشة  صغرهن على أمر بيون وأوالدهن

  ويرتل إىل مستوى عقلها ويتواصل مع أفكارها يف لعبها 
والرجل اآلن جيد برامج أللعاب احلاسب اآليل اخلالية من احملذورات 
تتوفر بكثرة حيضر ما يتناسب منها لزوجته ويشاركها يف فكرة اللعبة 

  بعض الوقت 
  تعال مسابقات ليشاركها فيها اف - ٣

                                 
   ٣٢٦٥املشكاة األلباين يف صحيح ،  ٤٩٣٢أبو داود  ٦٩
 أباحتها الشريعة هي اليت تعرف اآلن بالعرائس الـيت بـدون   واليتاللعب بالبنات اليت تلعب ا الصبية   ٧٠

سائر الصور اليت جاء ختطيط أو ختطيطه قليل وليست هذه اليت حترك رموشها أو تتكلم وتتحرك فهذه تشابه 
  فيها الوعيد
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يستحب للرجل أن يفتعل مسابقات يشارك زوجته يف ممارستها كأن 
يستغل فترات محلها األخرية فيمشي معها يف سباق ليسـهل عليهـا   

على مكانتـه يفتعـل    صلى اهللا عليه وسلمفقد كان النيب ، الوضع 
  مسابقات بينه وبني زوجته من خلف اجليش وهم يسريون 

  ة رضي اهللا عنها أاعن عائش
كانت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سفر قالت فسابقته فسبقته {

على رجلي فلما محلت اللحم سابقته فسبقين فقـال هـذه بتلـك    
  ٧١} السابقة

  إعطائها حببوحة من اللهو املباح - ٤
ينبغي على الزوج أن يراعي أن الزوجة قد تكون حريصة على اللهو 

وفر يف بعض البالد مالهي ختصص أيام للنساء فقط واآلن تت، املباح 
فتشاهد األلعاب املباحة فإن كانت بالفعل خاليـة مـن املخالفـات    
الشرعية واخللقية فال مانع للزوج أن يهيأ هلا اال وتكون مع النساء 

                                 
   ٣٢٥١األلباين صححه يف املشكاة ،  ٢٥٧٨ داود أبو ٧١
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يهيأ لعائشـة   صلى اهللا عليه وسلمفقد كان النيب ، فال يراها رجال 
   رها هي من أن يشاهدها األحباشمشاهدة العاب احلبشة ويست

  عائشة رضي اهللا عنها قالتعن 
رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يسترين بردائه وأنا أنظر إىل احلبشة {

يلعبون يف املسجد حىت أكون أنا الذي أسأم فاقدروا قـدر اجلاريـة   
  ٧٢}احلديثة السن احلريصة على اللهو

  ميكنها من مالعبته - ٥
 ومها يف عودة مـن ابر بن عبد اهللا جل عليه وسلم النيب صلى اهللا قال
  ة وغز
  ٧٣}فهال تزوجت بكراً تضاحكك وتضاحكها وتالعبك وتالعبها{

                                 
    ٥٢٣٦ البخاري ٧٢
   ١٠/٢٩٤مسلم  ٧٣
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مالعبة الرجل امرأته ومالطفته هلا ومضـاحكتها   فالشريعة حتث على
ملـا   حسن العشرةوأن ميكنها أيضاً من مالعبته وهذا من اجلدية يف و

  جمد الذي ينفرفيه من ترك التكلف والتزمت والت
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

مشي بـني  : كل شيء ليس بذكر اهللا فهو لعب إال أربع خصال { 
   ٧٤}الغرضني وتأديبه فرسه ومالعبته أهله وتعليم السباحة

واجلدية اليت يف مالعبة الرجل أهله والزوجة لزوجها إجيـاد املـرح   
  الذي جيدد روح احلياة 

                                 
   ٣١٥األلباين يف الصحيحة  هصحح،  ٨٨ء صعشرة النسا ٧٤
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  الرجل أن حيمد اهللا ويشكره عليهانعم على : رابعاً
الرجل حيمد اهللا على سعادته الزوجية باملرأة وشعوره باألمان  - ١

  على عرضه 
بينت الشريعة أن من السعادة املرأة الصاحلة والرجل الـذي وفـق   
  باملرأة الصاحلة فقد توفرت يف حياته السعادة فليحمد اهللا على ذلك

قد توفر له األمان علـى عرضـها   ألنه عندما وفق باملرأة الصاحلة ف
  فليحمد اهللا على ذلك

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال
نفسها  من السعادة املرأة الصاحلة تراها تعجبك وتغيب فتأمنها على {

  ٧٥}ومالك 

                                 
   ١٩١١٥حسنه األلباين يف صحيح الترغيب ، وصححه  ٢/١٦٢احلاكم  ٧٥
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فاملرأة الصاحلة هي خري النساء وقد فسرت يف احلديث بأا هي اليت 
تك وإن غبـت عنـها   إذا نظرت إليها سرتك وإن أقسمت عليها بر

  كرهتيف نفسها وماهلا مبا  كوال ختالفحفظتك يف نفسها ومالك 
فعندما تكون الزوجة ذه املواصفات فأي متعة يتمتع ـا الـزوج   
أعظم منها فليحمد اهللا ويشكره على أن أهداه هذه الزوجة اليت هي 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم متاع الدنيا كما قال 
  ٧٦}وخري متاعها املرأة الصاحلة الدنيا متاع {

  فالزوجة عندما تكون امرأة صاحلة تكون هي حب زوجها من الدنيا 
   رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال 

  ٧٧}حبب إيل من الدنيا النساء {
  الرجل حيمد اهللا على مساعدته له يف نصف دينه بزوجته الصاحلة - ٢
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال

                                 
  ١٠/٢٩٨مسلم  ٧٦
   ٣٩٣٩صححه األلباين يف صحيح سنن النسائي  ٧٧
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اهللا امرأة صاحلة فقد أعانه على شطر دينه فليتـق اهللا يف   من رزقه {
  ٧٨}الشطر الباقي

فالرجل عندما تكون زوجته صاحلة فقد ساعده اهللا يف نصف دينـه  
 إليهـا  إذا نظرفليحمد اهللا على أن اهللا وفقه هلذه النعمة ألا ستسره 

   ئةيف أحسن هي لرياهاتتجمل وتتزين له دائما  هحبقعرفتها وتعجبه ومل

                                 
  ١٩١٤حسنه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب ،   هصححو ٢/١٦١احلاكم  ٧٨
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  املقبل على الزواج يراعي هذه الصفات يف املرأة: خامساً 
  الرجل يقدم صاحبة الدين وإن مجعت صفات أخرى كان أعظم - ١

ظفر بذات الدين يـأمن  رجل أن يالنيب صلى اهللا عليه وسلم الوجه 
وتكون  وبلكون حمصالً ا غاية املطيفوز ا وا وياملفسدة من جهته

الـنيب   وعندما يأخذ الرجل بتوجيـه  ىل املالإ أعظم له من االلتفات
يف العـادة   يكون أفضل من حال الناس الذين صلى اهللا عليه وسلم

   ذات الدين وأخر قصدهم، واجلمال  املال واحلسبيقصدون 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال

ملاهلا وحلسبها وجلماهلا ولدينها فـاظفر بـذات    ألربعتنكح املرأة  {
  ٧٩}ت يداكالدين ترب
  الرجل يقدم البكر مع الدين والصفات األخرى - ٢

                                 
   ١٠/٢٩٣مسلم ،  ٥٠٩٠البخاري  ٧٩
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صلى اهللا عليه  الشريعة ترغب من زواج البكر ملا بني ذلك رسوال اهللا
  جلابر بن عبد اهللا عندما قال له   وسلم

قال أفـال  ، قلت بل ثيبا ؟ قال بكر أم ثيبا ، قلت نعم ؟ تزوجت  {
فأحببت أن أتـزوج  قلت إن يل أخوات  ؟ جارية تالعبها وتالعبك

فأين أنت مـن  { ويف رواية}امرأة جتمعهن ومتشطهن وتقوم عليهن 
  ٨٠ }؟ العذاري ولعاا

مـل  تكليبكر فالبكر قد تكون حديثة عهد باللعب غالباً وخصت ال
فال تكون  نس فإن الثيب قد تكون معلقة القلب بالسابقآوالت التآلف

  حمبتها كاملة
  البن مسعودوهلذا املعىن قصد عثمان حبديثه 

كنت أمشي مع عبد اهللا مبىن فلقيه عثمان فقام معه : فعن علقمة قال
حيدثه فقال له عثمان يا أبا عبد الرمحن أال نزوجك جارية شابة لعلها 

                                 
   ١٠/٢٩٤سلم م ٨٠
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 لعله، بكراً جارية  {ويف لفظ أخر تذكرك بعض ما مضى من زمانك 
  ٨١؟ ما كنت تعهد  من نفسك يرجع إليك

، فإـا ألـذ    ا احملصلة ملقاصد النكاحنكاح الشابة أل ابستحبفا
استمتاعاً وأطيب نكهة وأرغب يف االستمتاع الذي هـو مقصـود   

،  النكاح وأحسن عشرة وأفكه حمادثة وأمجل منظراً وألـني ملمسـاً  
  ٨٢وأقرب إىل أن يعودها زوجها األخالق اليت يرتضيها

إىل وإن قدم الرجل املرأة الثيب حلاجة كأن يكون كبري السن وحيتاج 
أو لديه أوالد أو أخوات حيتاجون امـرأة  ، امرأة تفهم حالته وترعاه 

لتربيتهم فال حرج يف ذلك كما فعل جابر بن عبد اهللا عندما تـزوج  
  ثيب لتقوم برعاية أخواته

  الرجل يقدم الولود الودود وإن مجعت صفات أخرى - ٣
  جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

                                 
  ١٠/١٧٦مسلم  ٨١
  ١٠/١٧٦مسلم النووي يف شرح  ٨٢
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 إين أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال إال أا ال يا رسول اهللا{
تلد أفأتزوجها فنهاه مث أتاه الثانية فقال له مثل ذلك مث أتـاه الثالثـة   

  ٨٣}فقال له تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر بكم األمم
حبـال  أيضاً واا ويبيعرف ذلك حبال قرواحملبة للزوج  ةالودود كثري

من أم وجدات وخاالت الوالدة يف البكر  ةالولود كثري تعرف اايبقر
  ٨٤وأخوات وحنو ذلك 

رغبـت  ، وِلما يف احملبة من الود مع كثرة األوالد من سعادة ونعيم 
الستمرار احلياة ، الشريعة يف طلب الولود عند اإلقدام على الزواج 

ألن كثري من الرجال عندما يتزوج وجيـد أن زوجتـه ال   ، الزوجية 
لزواج من أخرى وهذا جيد ألن عنده مطلـب  يسعى يف ا، تنجب 

مث يفارق املرأة اليت ال تنجب وال ميسكها كزوجة لـه  ، يبتغي أوالد 
لكنه يطلقها وينسى أن ما ، مع الزوجة اجلديدة وهو قادر على ذلك 

                                 
   ١٩٢١صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  هصححو ٢/١٦٢احلاكم ، ٢٠٥٠أبو داود  ٨٣
  ٤/٣٤٨البسام توضيح األحكام  ٨٤
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هي عليه من عند اهللا وليس ُبخطرها ولو كان غري قـادر علـى أن   
  حيتحمل األنفاق على زوجتني لكان فعله صحي

فمثل هذا الرجل كان عليه أن حيمد اهللا على أن اهللا مل يقدر أن يكون 
  هو الذي حرم من اإلجناب 

والرجل الذي جيد بعد زواجه أن اهللا قدر أن تكون زوجتـه عقـيم   
فيمسكها اقتداء بأنبياء اهللا إبراهيم وزكريا عليهما السالم فقد كان 

ا على ذلك حـىت  وصرب، حال زوجتهما مياثل حال زوجته يف العقم 
كرب سنهما مث أصلح اهللا هلما زوجاما الستسـالمهما لقضـاء اهللا   

مع طلبهما الولد ، وتفويض األمر هللا ، ورضاً مبا أذن به اهللا ، وقدره 
ألنه هو الذي يهب من يشاء الذكور واإلناث وجيعل ، من اهللا بيقني 

  من يشاء عقيماً 
لم من نفسه أنه يستطيع فهذا قد يكون أفضل يف حق الرجل الذي يع

أن يصرب ويتحمل ذلك أو الذي أنفق كل ما ميلكه علـى الـزواج   
  وليس بوسعه أن يتزوج زوجة أخرى



ñ‹“ÈÛa@å¢@xëÛa@xýÇ 

 

 

والشريعة حتث املرء على الصرب على أقدار اهللا املؤملة والصـرب هنـا   
  أفضل ألنه عبادة أما الطالق فهو مكروه وليس عبادة يتعبد ا 

  ة من النساءالرجل يقدم من فيها الربك - ٤
الرجل عندما يريد أن يتزوج من النساء من تتكافأ معه ممن هـي يف  

عليه حىت ، مستواه االجتماعي وتتوفر فيها الصفات اليت ترغبه فيها 
ال يكون مثل الذين يتورطون يف بداية حيام الزوجية بأعباء الديون 
 أو الوقوع يف القروض الربوية بسبب كثرة الطلبات املاليـة الـيت  

عليه أن خيتار األيسر مؤنـة ممـن تـوفرت فـيهن     ، تطلب منهم 
  املواصفات فتكون له مبشية اهللا أعظم النساء بركة  

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال
  ٨٥}أعظم النساء بركة أيسرهم مؤنة {

  الرجل يسأل اهللا أن يرزقه خري زوجته - ٥
                                 

ضعفه األلباين يف الضـعيفة  ، وصححه ووافقه الذهيب  ٢/١٧٨احلاكم ،  ٢٥٥/  ٤امع  ٦/٨٢املسند ٨٥
١١١٧  
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 زوجتـه مـن   الرجل عندما يتزوج قد ال يعلم ما يكنه القدر له يف
لذا يستحب لـه أن يـدعوا اهللا أن   ، املقادير اليت يف بواطن األمور 

  يرزقه خريها وجينبه شرها
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال

إذا أفاد أحدكم اجلارية أو املرأة أو الدابة فليأخذ بناصيتها وليدع  {
ذ بالربكة وليقل اللهم أين أسألك خريها وخري ما جبلت عليه وأعـو 

  ٨٦} بك من شرها وشر ما جبلت عليه
ويف اية مبحث الرجل هذا عليه أن يعلم أنه مـادام يتقـي اهللا يف   
معاملته للزوجة وال يقصد حبسن العشرة هذه إال ابتغـاء وجـه اهللا   
الذي أمره أن يقدم هذه املعاملة فإن اهللا سيصلحها له ويصرف قلبها 

ـ {بني الرجل و زوجه فما ألف اهللا بني قلبني مثلما ألف لرضاه  إن ف
  ٨٧}كيف يشاءالقلوب بني أصبعني من أصابع اهللا يقلبها 

                                 
  ١٩١٨حسنه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجة ، وصححه  ٢/٢احلاكم ،  ١٩١٨ ابن ماجة ٨٦
صححه األلباين يف صحيح سـنن الترمـذي   ،  ٣٩١٧ابن ماجة ،  ٢١٦٣الترمذي ،  ١١٨٥٤املسند  ٨٧

٢١٤٠   
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 القائـل يـدعوا اهللا  وعليه مع عمله مبا علمه من هذه الرسـالة أن  
وسيجد مبشيئة ،  له هاأن يصلح نبياءاأل }) ٩٠(َوأَْصلَْحَنا لَُه َزْوَجُه {

ا الكثري ممن ال اهللا السعادة الزوجية واألجور األخروية اليت احنرم منه
يتقون اهللا يف زوجام من الذين أخذوا هديهم من اآلداب البعيـدة  

  عن هدي الشريعة اإلسالمية
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  املبحث الثالث
  يشمل

  معرفة مكانة الرجل بالنسبة للمرأة
  واليت جعل اهللا ا
  القوام للرجل

  علو الرجل عليها درجة
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  معرفة مكانة الرجل بالنسبة للمرأة
  ها أن تعلم أن اهللا جعل القوامة للرجلاملرأة علي

  قال تعاىل
الرَِّجالُ قَوَّاُمونَ َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّلَ اللَُّه َبْعَضُهْم َعلَى َبْعضٍ َوبَِما {

 })٣٤(أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَواِلهِْم فَالصَّاِلَحاُت قَانَِتات َحاِفظَـات ِللَْغْيـبِ   
  النساء

أي هو رئيسها وكبريهـا واحلـاكم عليهـا    فالرجل قيم على املرأة 
وعليها أن تطيعه فيمـا  ، فالرجل أمري عليها ،  ومؤدا إذا اعوجت

  وطاعته أن تكون حمسنة ألهله حافظة ملاله، أمرها اهللا به من طاعته 
 بأمرين أحـدهم  الرجال أفضل من النساءفاملرأة عليها أن تعلم أن 

كمـال  الرجل خري من املرأة بف }لَى َبْعضٍ بَِما فَضَّلَ اللَُّه َبْعَضُهْم َع{
حسن التـدبري   وهلذا كانت النبوة خمتصة بالرجال وكذا العلم العقل

ومزيد القوة يف األعمال والطاعات وخصوا بالفتوة واإلمامة والوالية 
وتفضيل اهللا للرجال على النساء مبـا  ، والشهادة منصب القضاء و
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ك لقولـه  وواملل الطني واحلكامفضلهم به من كون فيهم اخللفاء والس
  ٨٨}لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة {صلى اهللا عليه وسلم 

كما تقـوم احلكـام واألمـراء     النساء والرجال يقومون بالذب عن
  بالذب عن الرعية 

وللرجال زيادة قوة يف النفس والطبع ما لـيس للنسـاء ألن طبـع    
وشـدة وطبـع   الرجال غلب عليه احلرارة واليبوسة فيكون فيه قوة 

النساء غلب عليه الرطوبة والربودة فيكون فيه معىن اللني والضعف 
  فجعل هلم حق القيام عليهن بذلك 

فضل الرجل على املرأة بزيادة توفري احلظ يف املـرياث والغنيمـة   ف
  واجلمعة واجلماعات وجعل الطالق إليه إىل غري ذلك

ـ  { النساء علىالرجال واألمر الثاين يف تفضيل  ا أَْنفَقُـوا ِمـْن   َبَِم
مـن النفقـة    النساء يقومون مبا حيتجن إليهألن الرجال  }أَْمَواِلهِْم 

                                 
  ٧٠٩٩البخاري  ٨٨
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بسعيه ونفقته من املهـور   ى املرأةعل الرجل والكسوة واملسكن فضل
يف كتابه وسنة نبيه صلى  لمرأةوالكلف اليت أوجبها اهللا على الرجل ل

ه الفضل عليهـا  اهللا عليه وسلم فالرجل أفضل من املرأة يف نفسه ول
  واإلفضال فناسب أن يكون قيما عليها 

وفيما تبني من توضيح الشريعة للمرأة من تفضيل للرجل عليها فإن 
املرأة الصاحلة تتفهم ذلك وتقدم السمع والطاعة للرجل طاعـة هللا  

فَالصَّـاِلَحاُت   {تعـاىل   فيهـا  قولالذي شرع هلا ذلك وهي اليت ي
 ِللَْغْيبِ َح{رجال يعين مطيعات لل }قَانَِتات حتفظ الرجل يف  }اِفظَات

  غيبته يف نفسها 
  املرأة عليها أن تعلم أن اهللا جعل الرجل يعلو عليها درجة

  قال تعاىل
}  َحِكيم البقرة })٢٢٨(َِللرَِّجالِ َعلَْيهِنَّ َدَرَجةٌ َواللَُّه َعزِيز   

  رتبة للرجال عليهن درجة أي 
  تهن عال طالرجلل وليس الرجالنساء لطاعة هي  الدرجة
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أن له تعدد الزوجات وهي ليس هلـا إال أن  يف  ةليالفضالدرجة هي و
  الدنيا واآلخرة تكون لرجل فقط سواء يف 

  والدرجة بالعقل 
  بالرجعة الدرجةبالطالق ألن الطالق بيد الرجال ووالدرجة 

وكونه مـن   اإلنفاقدرجة أي مرتلة ليست هلن وهو قيامه عليها يف 
هاد والقوة وله من املرياث أكثر مما هلا وكونه جيـب عليهـا   أهل اجل

امتثال أمره والوقوف عند رضاه ولو مل يكن من فضيلة الرجال على 
النساء إال كون خلقن من الرجال ملا ثبت أن حواء خلقت من ضلع 

  آدم
فـال  ، والشريعة يف توضيح ذلك للمرأة لتعلم أن الرجل أفضل منها 

الفكر يف أن هناك مساواة يف األمور اليت فضـل  تنساق نفسها وراء 
، حىت ال تتخلف عن طاعة الرجـل  ، الشرع فيها الرجل على املرأة 

واهللا عزيز حكيم أي عزيـز يف  وبالتايل ال توقع نفسها يف معصية اهللا 
  انتقامه ممن عصاه وخالف أمره حكيم يف أمره وشرعه وقدره
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حق الرجـل عليهـا    بأن هاضي التفضيل وتشعرتتق الرجل ودرجة
  وبعلو درجته له سلطنته عليهاأوجب من حقها عليه 

وبعد أن تبني للمرأة مما سبق من حق الرجل وما عليها أن تقدمه من 
فعليها أن جتمع مع هذا ،  معاملة لرجاهلا عموماً ممن هلم القوامة عليها

كله ما عليها أن تقدمه من معاملة للزوج خاصـة كمـا سـيأيت يف    
  املبحث التايل 
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  املبحث الرابع
  املطلوب من املرأة مع زوجها

  : مراعاة زوجها يف األمور اآلتية : أوالً 
  حق الزوج جعله اهللا أعظم حقوق الناس عليها -١
  رت املرأة أن تسجد لزوجهاِملبشر ُأل سجدتأن  أمرتلو أا  -٢
  ابتلعته و هأو دم هحلست صديده وإن حق يدتؤ أا لن -٣
املرأة مادام تزوجت فعليها بذل ما يف وسعها إلعطـاء الـزوج    -٤

  حقوقه
  املرأة ال تؤدي حق را حىت تؤدي حق زوجها -٥
  املرأة لن جتد حالوة اإلميان إال بإعطاء الزوج حقوقه -٦
  تئذانه يف إتياا بأعظم العبادات حقه عليها اس -٧

  بذل جهدها ليكون زوجها جنتها وليس نارها : ثانياً 
  : وذلك من خالل 

  اإلتيان باألمور اليت تنال بفضلها نعيم الدنيا وجنة اآلخرة) أ ( 
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االبتعاد عن األمور اليت تؤدي إىل عذاب الدنيا ونار اآلخـرة  ) ب ( 
  ة بفضلها نعيم وسعادة الدنيا اإلتيان باألمور اليت تنال املرأ

  السعي يف كسب صفات السعادة لتكون متعة زوجها -١
  السعي يف االلتزام بالدين مع خصاهلا ليكون أعظم هلا -٢
  السعي جلمع الدين مع صفاا املرغبة يف النكاح ليكون أعظم هلا -٣
  السعي يف التودد لزوجها باحملبة أكثر من اعتمدها على حماسنها  -٤
السعي يف استغالل حيويتها على أي سن كانت لتوفري السعادة  -٥

  لزوجها
  السعي لصالح نفسها لتجد من زوجها اإلعجاب واألمان  -٦
  زوجها ةاملرأة تسعى ملراعا -٧
  السعي يف تلبية رغبات زوجها مهما كانت احلالة اليت هي عليها  -٨

  اإلتيان باألمور اليت تنال املرأة بفضلها جنة اآلخرة
  ال تغضب من زوجها وال تغضبه لتكون من أهل اجلنة  -١
  سعيها لكسب رضا زوجها من أجل دخوهلا اجلنة  -٢
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  طاعة زوجها لتدخل اجلنة من أي األبواب شاءت -٢
  االبتعاد عن األمور اليت تؤدي إىل عذاب الدنيا ونار اآلخرة 
  نيا األمور اليت حتذر املرأة منها حىت ال تؤدي ا إىل عذاب الد

  احلذر من عصيان الزوج ففيه عدم قبول صالا  -١
  احلذر من منع نفسها عن زوجها ففيه لعان املالئكة هلا -٢
  احلذر من إعطاء جمال لآلخرين إلفساد حياا الزوجية -٣
  التفطن الدائم لعدوها اللدود الذي يسعى لتطليقها  -٤
وبني زوجهـا   احلذر من إفشاء األسرار وخصوصاً ما يدور بينها -٥

  يف الفراش 
  احلذر من وصف النساء لزوجها  -٦
  احلذر من الغرية يف غري ريبة -٧
  احلذر من إيذاء زوجها حىت ال تنكر عليها زوجاته احلور العني -٨
  وإن كان لضرورة فما يكفيها، احلذر يف األخذ من مال زوجها  -٩
  احلذر من أن تشتكي زوجها لتكون من األخيار -١٠
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  اليت حتذر املرأة منها حىت ال تؤدي ا إىل نار اآلخرة  األمور
  احلذر من عدم شكر زوجها حىت ال حترم من نظر اهللا هلا  -١
  حتذر من منع زوجها شيء ففيه النار  -٢
  ففيه احلرمان من اجلنةزوجها الطالق  احلذر من سؤال -٣
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  املطلوب من املرأة مع زوجها
  : ر اآلتية مراعاة زوجها يف األمو: أوالً 

  املرأة عليها أن تراعي أن حق زوجها أعظم حقوق الناس عليها - ١
املرأة عليها أن تعلم أن حق زوجها عليها مقدم على مجيـع حقـوق   
اآلخرين مبا فيهم األبوين وأنه يف حالة تعارض احلقـوق مـع حـق    

وال تطلب مماثلة من زوجها عندما جتده ، زوجها قدمت حق زوجها 
  ه على حقها ألن فعله هذا هو الصحيح املأمور به شرعاًقدم حقاً ألم

سألت النيب صلى اهللا عليه وسـلم  {عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
قلت فـأي النـاس   ، قال زوجها ؟ أي الناس أعظم حقا على املرأة 

  ٨٩ }ه قال أم ؟أعظم حقا على الرجل 

                                 
 ٤/٣٠٩مـع  ا،  حسـن  ، وإسناد البزاروصححه  ٤/١٥٠ واحلاكم ١٤٦٢ رواه البزاراملنذري قال  ٨٩

،  ١٢١٢ضعفه األلباين يف الترغيب ،  مسعر وبقية رجاله رجال الصحيحعنه غري وفيه أبو عتبة ومل حيدث 
  ٢٨٨٩حسنه حمققوا الترغيب 
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 وتقدم حق فاملرأة اليت تبتغي مرضاة اهللا وتعامل زوجها ابتغاء وجه اهللا
زوجها على والديها تعلم أن ذلك ال يقلل من حق الوالدين وال من 
برها هلما ولكن هو تطويع نفسها للشريعة اليت أمرا بتقـدمي حـق   
زوجها وأمرا بالرب واإلحسان إىل والديها وكل هذا ضمن طاعتـها  

  هللا الذي أمر ابنها أن يقدم حقها هي على حقوق اآلخرين 
رت أن ِملبشر ُأل سجدتأن  أُمرتلو ن حق زوجها عليها املرأة م - ٢

  له تسجد
الشريعة بينت أنه لو كان أحداً من بين آدم يسجد ألحد تعظيماً لـه  
وأداًء حلقه ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها ملا له عليها مـن عظـيم   

  احلق 
  صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا 

لبشر أن يسجد لبشـر  ال يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح  {
  ٩٠}ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها 

                                 
   ١٩٣٦صححه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب ،  ٢٦٥ النسائي،  ٣/١٥٨أمحد  ٩٠
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لكثـرة  وذلـك  ،  حق الزوج على الزوجة حبق اهللا تقرنفالشريعة 
صلى اهللا عليه كالمه ويف  ، حقوقه عليها وعجزها عن القيام بشكرها

ولو ،  ال حتل لغري اهللاكمال االنقياد فالسجدة  ألنوسلم غاية املبالغة 
 لذا على املرأة أن ال تضيع، غري اهللا حللت للزوج من زوجته أحلت ل

فإن يف تضييع املـرأة  حق زوجها وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية 
   دليال على اوا حبق اهللا حلق زوجها

  ابتلعتهو هأو دم هحلست صديدزوجها وإن  حق يدتؤ املرأة لن - ٣
شـاقة علـى   الشريعة جعلت للرجل حقوق عظيمة على الزوجة و

نفسها واملرأة اليت تأيت ا هي امرأة عظيمة أيضاً من النساء الـيت ال  
  هم هلن إال مرضاة اهللا 

جاءت امرأة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالت أنـا فالنـة   {
قالت حاجيت إىل ابن عمـي   قال قد عرفتك فما حاجتك بنت فالن
ين ما حق الزوج علـى  قالت خيطبين فأخرب قال قد عرفته فالن العابد
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الزوجة فإن كان شيئا أطيقه تزوجته قال من حقه أن لو سال منخراه 
  ٩١}دما وقيحا فلحسته بلساا ما أدت حقه 

فاملرأة اليت تتحمل زوجها ابتغاء وجه اهللا جتد يف توضيح الشريعة هلذه 
احلقوق ما يعينها على حتمل ما جتده يف بلوغ زوجها الكرب وخاصـة  

هي صغرية ويدخل الـزوج يف أمـراض الشـيخوخة     عندما تكون
كاخللط وضيق اخللق أو عدم التحكم اإلرادي يف اإلخراج وما يتبع 

، ذلك من تأذي للمرأة وهي تنظفه سواء يف وجود حفاضات أو ال 
أو عندما يصاب الزوج مبرض أو أكثر من األمراض اليت حتتـاج إىل  

جـة عنـدما تصـرب    خدمة وخاصة اليت تنتج من احلوادث فإن الزو
وختفف من عليه ، وحتتسب األجر وتراعي نفسية زوجها الذي يعاين 

وال تتضجر أو تترك خدمته لآلخرين وتشعر يف صنيعها هذا أنه أقل 
فعند ذلك حتمد اهللا على ما هـي  ، وأخف من حلس القيح والصديد 

                                 
   ١٩٣٥صححه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب ،  ١٤٧٢البزار  ٩١
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فيه من نعمة الصحة والعافية وعلى استسالمها لقضـاء اهللا وقـدره   
مبا أذن به وأا يف نعمة عظيمة نعمة تفريج الكروب وهـي  والرضا 

  تفرج من كرب زوجها فما أعظم صنيعها بزوجها 
املرأة مادام تزوجت فعليها بذل ما يف وسعها إلعطاء الزوج  - ٤

  حقوقه
املرأة عليها أن تعلم أن حق زوجها عليها عظيم ومهما قدمت له من 

امرأة تقدم لزوجها مثل  معامالت طيبة حىت وإن ظنت أن ليس هناك
ما تقوم به هي حنو زوجها مع حتملها لألذى منه إال أا ال توافيه حقه 

لذا عليها أن تعلم مقدار حق الزوج الـذي  ، الذي أوجبه اهللا عليها 
أتى رجل بابنته إىل رسول اهللا  {عندما  صلى اهللا عليه وسلم بينه النيب

أبت أن تتزوج فقـال هلـا   صلى اهللا عليه وسلم فقال إن ابنيت هذه 
فقالت والـذي بعثـك    رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أطيعي أباك

باحلق ال أتزوج حىت ختربين ما حق الزوج على زوجته قـال حـق   
على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها أو انتثـر منخـراه    الزوج
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قالت والذي بعثك بـاحلق ال   صديدا أو دما مث ابتلعته ما أدت حقه
أبدا فقال النيب صلى اهللا عليـه وسـلم ال تنكحـوهن إال    أتزوج 
  ٩٢}بإذن

فاملرأة عليها أال تستعظم ما تقدمه لزوجها من طاعة وحتمل ملا يصدر 
  منه مما فيه أذى هلا بل ُتصرب نفسها بأا مل تعطيه حقه يف احتمال أذاه 

  ألنه مل يبلغ املبلغ الذي بينته الشريعة 
  عليه وسلمصلى اهللا قال رسول اهللا 

)  تتفجر وتنبـع ( لو كان من قدمه إىل مفرق رأسه قرحة تنبجس  {
  ٩٣}بالقيح والصديد مث استقبلته فلحسته ما أدت حقه

تشعر يف نفسها أا تستطيع أن تقدم ما عليها مـن   فاملرأة عليها أن
ارتبطت بـزوج حـىت ال   مادام  أخرىواجبات لزوجها كأي امرأة 

اج إىل زوج يعفها حـىت ال تقـع يف الزنـا    واملرأة حتت، تظلمه معها 
                                 

   ١٩٣٤صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ١٤٦٥ البزار  ٩٢
   ١٩٣٦صححه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب ،  ٢٦٥ النسائي،  ٣/١٥٨أمحد  ٩٣
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على ما جتده املرأة  عفة للمرأةأن الشريعة تقدم ال وعليها أن تستشعر
أن املرأة أمر صلى اهللا عليه وسلم  وهلذا من معاناة يف احلياة الزوجية

باملشـقة الـيت    صلى اهللا عليه وسلموتتزوج مع علمه تطيع أبوها 
   هازواج من ملرأةتتحملها ا
  املرأة ال تؤدي حق را حىت تؤدي حق زوجها - ٥

الشريعة بينت أن املرأة مهما قامت بعبادات لن تؤدي حق اهللا عليها 
إال أن تقدم من عبادا هللا طاعة زوجها وتأدية حقوقه عليهـا بكـل   

  استطاعتها 
  صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا 

د لزوجهـا  لو أمرت شيئا أن يسجد لشيء ألمرت املرأة أن تسج {
والذي نفسي بيده ال تؤدي املرأة حق رـا حـىت تـؤدي حـق     

                                 
  ١٩٣٨صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٤١٧١ابن حبان  ٩٤
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 واملرأة عليها أن تعلم أن حق زوجها قد يكلفها الكثري ومنه تقـدميها 
حلقه على راحة بدا لو أيقظها من نومها ولو طلبها يف أي وقت من 

  ليل أو ار ولو كانت يف خدمة بيتها وتريد االنتهاء لترتاح 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  ٩٥}إذا دعا الرجل زوجته حلاجته فلتأته وإن كانت على التنور{
فاملرأة عليها تلبية رغبات زوجها مهما كانت احلالة اليت هي عليهـا  

صـلى اهللا   ولو كان يف تركها خسائر كتركها للخبيز الذي مثل به
أهون من  والذي يؤدي فساد العجني لكن فساد العجني عليه وسلم

كبت الرجل شهوته يف نفسه وهذا حقه الذي جعله اهللا لـه وعلـى   
وإن كانت مشتغلة ألنه رمبا غلبـت علـى   املرأة أن تؤدي له حقه 

  الرجل شهوة يتضرر بالتأخري يف بدنه أو يف قلبه وبصره
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                                 
   ٥٣٤صححه األلباين يف صحيح اجلامع ،  ٤١٥٣ابن حبان ،  هحسنو ١١٦٠الترمذي  ٩٥
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   ٩٦}لهاملرأة ال تؤدي حق اهللا عليها حىت تؤدي حق زوجها ك{
وأوضحت الشريعة أن املرأة إن قصرت يف حقه هـذا تكـون قـد    

  قصرت يف حق را
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

والذي نفس حممد بيده ال تؤدي املرأة حق را حىت تؤدي حـق   {
  ٩٧}زوجها ولو سأهلا نفسها وهي على ظهر قتب مل متنعه

م حق الزوج علـى  تأكيد لعظصلى اهللا عليه وسلم ويف قسم النيب 
املرأة ألنه قسم على أا لن تؤدي حق اهللا الذي خلقها حىت تـؤدي  

بل يف كل شيء مـن  ، لزوجها حقوقه كلها وليس يف أمر دون أمر 
أمور الزوجية حىت ولو كان يف طاعته خفاء على أعراف الناس فحق 
الزوج ما مل يكن فيه معصية مقدم على كل حقوق اآلخرين فالشريعة 

أن على املرأة تلبية رغبات زوجها ولو كانت على ظهر البعري بينت 
                                 

  ١٩٤٣صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٥٠٨٤ الطرباين ٩٦
   ١٩٣٨صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ١٨٥٣ابن ماجه  ٩٧
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وهو ما يقابله اآلن طلبه هلا وهي يف سيارته مادام يف أمان من أن يراه 
أحد وكذلك لو طلبها وهي مع ضيوفها وصحابتها يبتغيها لنفسـه  

  ُتلبيه وال ترده حىت ال جتعل فكره ينشغل بغريها 
وسلم امرأة ، فأعجبته فأتى سودة رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه  {

 :وهي تصنع طيبا ، وعندها نساء ، فأخلينه ، فقضى حاجته ، مث قال
 افليقم إىل أهله فإن معها مثل الذي معه ، أميا رجل رأى امرأة تعجبه 

٩٨ 
فاملرأة الواعية عندما تدرك أن الشريعة مع رغبات الرجل إىل هـذا  

رغبات زوجها فإـا تـويف    احلد وأا لن تؤدي حق را حىت تليب
  حقوق زوجها وال تتخلف عن أمره طاعة ألمر اهللا

  املرأة لن جتد حالوة اإلميان إال بإعطاء الزوج حقوقه - ٦
بينت الشريعة للمرأة أن شعورها حبالوة اإلميان لن جتده حىت تعطـي  

  زوجها كل حقوقه 

                                 
   ١١األلباين يف جلباب املرأة  هصحح،  ١١٦الدارمي ص  ٩٨

ñ‹“ÈÛa@å¢@xëÛa@xýÇ 

 

 

    قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ٩٩}اإلميان حىت تؤدي حق زوجها  ال جتد امرأة حالوة {

رسول اهللا صلى فاملرأة اليت تريد أن تستشعر حالوة اإلميان تعلم أن 
  قال أيضاً  الذي بني أن املرأة ال جتد حالوة اإلميان اهللا عليه وسلم

وحىت أن ، ال جيد أحد حالوة اإلميان حىت حيب املرء ال حيبه إال هللا {
، رجع إىل الكفر بعد إذ أنقذه اهللا يقذف يف النار أحب إليه من أن ي

  ١٠٠}وحىت يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها
بذكائها وبصريا من  طواملرأة الواعية اليت تريد حالوة اإلميان تستنب

جمموع هذه األحاديث أن جتعل حبها لزوجها حباً هللا وأن جتعل حبها 
مكانـة  لزوجها بعد حبها هللا ورسوله وبذلك تكون قد استشـعرت  

زوجها عندها وحقه عليها وبالتايل يكون كل مهها أن تعطيه حقـه  

                                 
  ١٩٣٩صححه األلباين يف صحيح الترغيب ، وصححه  ٤/١٧٢احلاكم  ٩٩
  ٦٠٤١البخاري  ١٠٠
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وعندما تبلغ هذا تكون قد شعرت حبالوة اإلميان الـيت هـي غايـة    
  عظمى 
  املرأة من حق زوجها عليها استئذانه يف إتياا بأعظم العبادات - ٧

مـن األجانـب أو    ألحدتأذن  املرأة تعلم أن الشريعة متنعها من أن
 العلم برضاه أوإال بإذنه  زوجها يف دخول بيت ب حىت النساءاألقار

  وهي تطيعه يف تنفذ ذلك بكل سهولة 
لكن عندما تعلم املرأة أن الشريعة جعلت حق الزوج عليها مقـدم  

يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم   على نوافل العبادات كما قال
  خطبته عام حجة الوداع 

قيل يا رسول ، وجها إال بإذن زوجها ال تنفق امرأة شيئا من بيت ز{
  ١٠١}اهللا وال الطعام قال ذلك أفضل أموالنا
  وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

                                 
   ٩٤٣حسنه األلباين يف صحيح الترغيب ، نه وحس ٦٧٠الترمذي  ١٠١
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ال حيل المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إال بإذنه وال تأذن يف بيتـه   {
  ١٠٢}إال بإذنه

زوجها حاضر معها يف وتصوم نفالً  أن ليس هلا أن رأةفعندما تعلم امل
لئال يفوت على الزوج االسـتمتاع   بإذنه تصرحياً أو تلوحياًبلدها إال 

وأن حقه عليها مقدم على اإلطالة يف صالا النافلة وأن عليهـا  ،  ا
  يف النوافل وهو شاهدالقراءة والصالة  ختفيف

أن منافع املتعة والعشرة من الزوجة مملوكة للزوج عند ذلك ستعلم 
،  ها حمصور يف وقت دون وقت، وأن حقها يف نفس يف عامة األحوال

وعند ذلك ستعلم أن الشريعة جعلت حق الزوج مقدم على أعظـم  
أيضاً احلـق  لزوج النوافل اليت تتقرب ا املرأة هللا وجعلت الشريعة ل

  ١٠٣ أن يضرا إذا امتنعت عليه من إيفاء احلق وإمجال العشرةيف 

                                 
   ٥١٩٢البخاري  ١٠٢
  

  مع تصريف ٧/١٢٨عون املعبود  ١٠٣
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وسـلم  جاءت امرأة صفوان بن املعطل إىل النيب صلى اهللا عليـه  {
يا رسول اهللا زوجي صفوان بن املعطل يضربين إذا صليت ، : فقالت 

يا : وصفوان عنده ، فسأله عما قالت فقال  { } ويفطرين إذا صمت
إذا صليت فإا تقرأ سورتني فقـد   يضربين: رسول اهللا ، أما قوهلا 

يتها عنها ، فقال لو كانت سورة واحدة لكفت الناس ، وأما قوهلا 
إا تصوم وأنا رجل شاب فال أصرب ، فقال رسول اهللا صلى يفطرين ف

  ١٠٤} بإذن زوجها ال تصومن امرأة إال: اهللا عليه وسلم يومئذ 
فاملرأة الواعية من معرفتها حلقوق الزوج هذه وغريها من احلقـوق  

  تقدم 
وبذلك ، كل ما تستطيع لزوجها طاعة هللا الذي أمرها بطاعة زوجها 

وإن تعرضت لذلك من زوجها ، زوجها  ال تعرض نفسها لضرب من
فإا تتحمل وُتصرب نفسها بأن من حقه أن ، بسب منها أو بغري سبب 

                                 
   ٣٢٦٩املشكاة  صححه األلباين يف،  ٤٩٨/ ٣املسند  ١٠٤
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وبذلك تفوت على الشـيطان أن  ، يضرا وال يسأله أحد ملا ضرا 
  يتدخل وجيعلها مشكلة من املشاكل العظام 
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بذل جهدها ليكون زوجها جنتها وليس : ثانيًا 
  نارها

   :وذلك من خالل 
  اإلتيان باألمور اليت تنال بفضلها ) أ ( 

  نعيم الدنيا 
  جنة اآلخرة

  االبتعاد عن األمور اليت تؤدي إىل ) ب ( 
  عذاب الدنيا 

  نار اآلخرة 
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  اإلتيان باألمور اليت تنال املرأة بفضلها نعيم وسعادة الدنيا
املرأة عليها أن تسعى يف كسب صفات السعادة لتكون متعة  - ١

  زوجها
  الصاحلة تسعى دائماً لتكون هي متعة لزوجها يف الدنيا  أةاملر

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ١٠٥} ليس من متاع الدنيا شيء أفضل من املرأة الصاحلة{ 

فاملرأة عليها أن تبذل كل جهدها لتكون هي سعادة زوجها وهذا من 
اشها ومع انتعظاهر الحسنها أسهل ما يكون عليها عندما حتافظ على 

  ا إليهاإذا نظر ضاًتسره أيهي مبظهرها 
اً معه ويكون كل أخالقها حسناه تزداد اشتغاهلا بطاعة اهللا وتقو وعند

مهها طاعته ألا تعلم أن طاعة الزوج من طاعة اهللا وبذلك ال ختالفه 
  إذا قصدها يف نفسها أو ماهلا فيشعر الزوج أا سعادته 

                                 
   ١٨٥٥صححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجة  ١٠٥
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اليت تسره : أي النساء خري ، قال  :النيب صلى اهللا عليه وسلم  سئل{
  ١٠٦}إذا نظر إليها ، وتطيعه إذا أمرها وال ختالفه يف نفسها وال ماهلا 

املرأة تسعى يف االلتزام بالدين إذا فقدت خصال أخرى ليكون  - ٢
  أعظم هلا

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فعليك  تنكح املرأة على إحدى خصال جلماهلا وماهلا وخلقها ودينها{

  ١٠٧}بذات الدين واخللق تربت ميينك
املرأة قد ال تتوفر فيها صفات اجلمال أو املال لكنها واعية تعلـم أن  

الرجال لعلمه  صلى اهللا عليه وسلمصاحبة الدين هي اليت رغب فيها 
لتنـال مكانـة    االلتزاملذا تسعى يف التحلي ب، أا األصلح للرجل 

                                 
املشـكاة  يف حسنه األلباين لغريه ،  ٧٤١٥أمحد شاكر صحح إسناده ،  ١٠/٢٤٤البيهقي يف الكربى  ١٠٦

٣٢٧٢   
  

   ١٩١٩حسنه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ١٠١٢يعلى  أيب،  ١٤٠٣البزار ،  ٣/٨٠أمحد  ١٠٧
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دين تستطيع أن تكسـبه بـالتعلم   وااللتزام بال، فاضلة عند زوجها 
  والدين يكسبها اخللق ، والتفقه يف دينها وبه ترضي زوجها ورا 

أما الصفات األخرى مثل اجلمال أو املال فإا تعلم أن كسبه لـيس  
  باملستطاع 

املرأة تسعى جلمع الدين مع صفاا املرغبة يف النكاح ليكون  - ٣
  أعظم هلا

  ه وسلم رسول اهللا صلى اهللا علي قال
ملاهلا وحلسبها وجلماهلا ولدينها فـاظفر بـذات    ألربعتنكح املرأة  {

  ١٠٨}الدين تربت يداك
أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم مبا يفعله النـاس يف العـادة فـإم    

فوجه ،  عندهم ذات الدين وآخرها،  يقصدون هذه اخلصال األربع
فـوز ـا   يا وظفر بذات الدين يأمن املفسدة من جهتهرجل أن يال

                                 
   ١٠/٢٩٣مسلم ،  ٥٠٩٠البخاري  ١٠٨
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إىل  وتكون أعظم له من االلتفـات  وبلكون حمصالً ا غاية املطيو
  املال 

فاملرأة اليت تتفهم ذلك تسعى إىل أن تكون هي املقصـودة لزوجهـا   
فتتفقه يف دينها ولو كانت جتمع احملاسن كلها اجلمال واملال واحلسب 

  واخللق فتنال من زوجها أعظم اإلعجاب والسرور
وهو عزها وشرفها وعـز   أو احلسب، والثراء يطغيها  وال جتعل املال

أو مجاهلا امللمـوس  ، وشرف أهلها وأقارا لتتقوى به على زوجها  
احملسوس وما جتده من هيام يف حسنها فتجعله يرديها ألن الشـريعة  
نفرت الرجل من املرأة اليت تسلك هذا املسلك حىت ال تنغص حياته 

  عندها الدينغلب بل على املرأة أن ت، الزوجية 
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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فعسى حسنهن أن يرديهن وال تنكحوا  ال تنكحوا النساء حلسنهن {
النساء ألمواهلن فعسى أمـواهلم أن تطغـيهن وانكحـوهن علـى     

  ١٠٩}الدين
والتدين حيصل باالكتساب ويعينها على كسب السـعادة الزوجيـة   

اجلمال أو املـال أو احلسـب   أكثر من غريها ممن تعتمد على حماسن 
هجيمة بنت حيي األشعرية أم الدرداء الصغرى من فهذه ، فحسب 

الـدرداء  زوجـة أبـو   أهل دمشق اليت يروى عنها احلديث الكثري 
 هاحسـن كانت مجيلة لكنها مل تعتمد على ، الصحايب رضي اهللا عنه 

وبفقهها عاشت حياة زوجية سـعيدة مـع   ، ا بل كانت فقيهة ومجاهل
أيب الدرداء زوجها لفقالت ، ا جعلتها تريد استكماهلا يف اجلنة زوجه
املوت إنك خطبتين إىل أبوي يف الدنيا فأنكحوين وإين أخطبـك   عند

أم الدرداء اللهم إن أبا الدرداء خطبين فقالت ، إىل نفسك يف اآلخرة 
                                 

قال البسام يف ، ١٢٠٩ضعفه األلباين يف الترغيب ،   ٧/٨٠سنن البيهقي الكربى ،  ١٨٥٩ابن ماجة  ١٠٩
  اكر إسناده صحيح  قال الشيخ أمحد ش ٤/٣٥٦توضيح األحكام 
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فتزوجين يف الدنيا اللهم وأنا أخطبه إليك وأسألك أن تزوجنيـه يف  
هلا أبو الدرداء فإن أردت ذلك وكنت أنـا األول فـال    اجلنة فقال

مات أبو الدرداء وكان هلا حسن ومجـال فخطبـها   وتتزوجي بعدي 
واهللا ال أتزوج زوجا  فقالت ال خليفة املسلمني معاوية بن أيب سفيان

يف الدنيا حىت أتزوج أبا الدرداء إن شاء اهللا يف اجلنة فقـال عليـك   
  ١١٠بالصيام

أال تعتمد على حماسنها مهما كان فيها بـل تتـودد   املرأة عليها  -٤
  لزوجها باحملبة 

  جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 
يا رسول اهللا إين أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال إال أا ال {

ا فنهاه مث أتاه الثانية فقال له مثل ذلك مث أتـاه الثالثـة   أفأتزوجهتلد 
  ١١١}د الولود فإين مكاثر بكم األممفقال له تزوجوا الودو

                                 
  ٢٢/٤٦٤ذيب الكمال  ١١٠
   ١٩٢١صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  هصححو ٢/١٦٢احلاكم ، ٢٠٥٠أبو داود  ١١١
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املرأة عليها أن تعلم أا مهما بلغت من احلسـن واجلمـال واملـال    
حلـث  احملبـة للـزوج    ةكثري ةودودواحلسب فإن عليها أن تكون 

  الشريعة على ذلك ألن احملبة سعادة ونعيم للرجل 
فاملرأة تتودد لزوجها لتكون له حمصلة السعادة والنعـيم بأوالدهـا   

  بتها وحم
وإن كانت ممن مل ترزق بأوالد ولكنها دينة فإا تكون عاقلة ترضـى  
مبا أذن به اهللا وتفوض أمرها هللا وتستسلم لقضائه وقدره وتعلم أنـه  

أما مـا  ، ليس بإرادا وال بإرادة زوجها إن كان هو الذي ال ينجب 
دة يكون هلا فيه أرادة مبشيئة اهللا فهي تستطيع تقدميه لزوجها كالسعا

  اليت تأيت بودها وحمبتها له 
  املرأة تستغل حيويتها على أي سن كانت لتوفري السعادة لزوجها -٥

ـ  املرأة اليت تبتغي السعادة الزوجية عليها أن تعلم أن الرجـل  ب حي
وتنظر يف هذه السرية سرية  نكاح الشابة ألا احملصلة ملقاصد النكاح

مبىن فقام معه حيدثـه  عود بن مسلقي عبد اهللا عندما  بن عفان عثمان
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فقال له عثمان يا أبا عبد الرمحن أال نزوجك جاريـة شـابة لعلـها    
 لعله، بكراً جارية  {ويف لفظ أخر تذكرك بعض ما مضى من زمانك 

  ١١٢}؟ ما كنت تعهد  من نفسك يرجع إليك
ألـذ   لتكون ما لزوجها فاملرأة عليها أن تستغل صغر سنها وشباا

كهة وأرغب يف االستمتاع الذي هـو مقصـود   استمتاعاً وأطيب ن
،  النكاح وأحسن عشرة وأفكه حمادثة وأمجل منظراً وألـني ملمسـاً  

  ١١٣ األخالق اليت يرتضيها وليجد فيها
  املرأة تسعى لصالح نفسها لتجد من زوجها اإلعجاب واألمان -٦

املرأة عليها أن تعلم أن بصالحها تنال أعجاب زوجها وتكون حمـل  
  ينت الشريعة ذلكثقته ملا ب

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال

                                 
  ١٠/١٧٦مسلم  ١١٢
  مع تصريف وتوجيه ١٠/١٧٦مسلم النووي يف شرح  ١١٣
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 من السعادة املرأة الصاحلة تراها تعجبك وتغيـب فتأمنـها علـى   {
  ١١٤}نفسها 

ال يلزم أا من أمجل الرجل تعجبه و إليها إذا نظرألن املرأة الصاحلة 
تتجمل وتتزين لـه   فهي الزوج حبقعرفتها ملوإمنا حىت تسره النساء 

ولو كانـت   حىت،  قع نظره إليها إال وهي يف أحسن هيئةدائما فال ي
ألا تفهم من توجيه الشريعة للرجـل عنـد   قليلة احلظ من اجلمال 

عودته من السفر إن خيرب زوجته بوقت كايف حىت تتهيأ له وتتنظـف  
ألصحابه وهـم   رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتتجمل كما قال
  عائدون من السفر

ل ليالً أي عشاء ، لكي متتشط الشعثة وتسـتحد  امهلوا حىت ندخ{ 
  ١١٥ }املغيبة 

                                 
   ١٩١١٥حسنه األلباين يف صحيح الترغيب ، وصححه  ٢/١٦٢احلاكم  ١١٤
  ١٠/٢٩٤مسلم  ١١٥
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وهلذا تتزين له وتتجمل حىت تسره وليس تزينها للزيارات واملقابالت 
وترك الزوج يراها يف ثياب اخلدمة بروائح املطبخ فينفر منها ويبحث 

  عما يشتهيه يف غريها مث تكون هي ضحية إمهاهلا وجهلها
قاصد الشريعة وتعلم أن الغاية منها تـوفري  إن املرأة الصاحلة تتفهم م

هلذه التوجيهات الشرعية صـالح   اوتعلم أن يف استجابته، السعادة 
  وبصالح نفسها توفر السعادة الزوجية لنفسها وزوجها، نفسها 

  زوجها ةاملرأة تسعى ملراعا - ٧
الشريعة ترغب املرأة أن تراعي زوجها وأتت بنوعية مثالية يف ذلـك  

  رأة ذه النوعية ملا هلا من فضل يف خصال متتاز ا  لتقتاد امل
    رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال

 ، وأرعاُه على أحناُه على طفل: نساء قريشٍ خُري نساٍء رِكَنب اإلبل{
  ١١٦}زوجٍ يف ذات يده

                                 
  ٣٤٣٤ي البخار ١١٦
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مراعاة حق اليت منها ،  فضيلة نساء قريش وفضل هذه اخلصالففي 
نة فيه وحسن تدبريه يف النفقة وغريهـا  الزوج يف ماله وحفظه واألما

، واحلانية علـى األوالد   ذات يده أي شأنه املضاف إليهيف وصيانته 
إذا كـانوا  وخاصة عليهم  ةقيمتربيتهم واملل ةسناحملشفقة عليهم وامل

  يتامى 
خري نساء العرب وقد علم أن العرب خري ألن نساء قريش خص و

   من غريهم يف اجلملة
الزوجة لزوجها هذا السعادة تكون قـد حققـت لـه    فعندما تقدم 

  ولنفسها نعيم الدنيا 
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  اإلتيان باألمور اليت تنال املرأة بفضلها جنة اآلخرة
طاعتـه  ، كسب رضا الـزوج  ، ال تغضب زوجها وال تغضب منه 

  غايتها
املرأة ال تغضب من زوجها وال تغضبه ولو أساء إليها لتكون   - ١

  من أهل اجلنة
ا أن تعلم أن الرجل إنسان قد يغضـب أو قـد يكـون    املرأة عليه

مما قد ، غضوب وقد يعاملها بعصبية فيسيء إليها وليس بذنب منها 
ماذا عليها أن تفعل ؟ أتنجرف وراء غضـبها ؟ أتتركـه   ، يغضبها 

  غضبان عليها ومير يف حياا وقت ليس فيه سعادة زوجية ؟
ملرأة أن تفقد شيء مـن  الشريعة بينت للمرأة العالج الذي ال يبلغ با

وهو من أبسط ما يكون عند املرأة ، سعادا بل يبلغها دخوهلا اجلنة 
إا تأخذ بيده ومتسكها يف يدها وتقول له لن أنام حـىت  ، السمحة 

  ترضى 
  النيب صلى اهللا عليه وسلم  قال

ñ‹“ÈÛa@å¢@xëÛa@xýÇ 

 

 

أال أخربكم بنسائكم يف اجلنة قلنا بلى يا رسـول اهللا قـال ودود    {
أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت هذه يدي يف  ولود إذا غضبت

  ١١٧}يدك ال أكتحل بغمض حىت ترضى
فاملرأة اليت تريد السعادة يف حياا مع زوجها تزيل حبناـا وُدعاـا   

  غضب زوجها وغضبها إذا وقعت فيه لتنال بذلك اجلنة 
  املرأة تسعى لرضا زوجها حىت املمات من أجل دخوهلا اجلنة  - ٢

ما تعلم أن رضا زوجها سبب لدخوهلا اجلنة فإا ستسعى يف املرأة عند
استرضائه ويكون شغلها الشاغل رضا زوجها ابتغاء مرضاة اهللا حىت 

  املمات لتفوز جبنات النعيم
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ١١٨}أميا امرأة ماتت وزوجها عنها راضي دخلت اجلنة{

                                 
   ١٩٤١حسنه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب ،  ١/٤٦يف الصغري الطرباين  ١١٧
  

  وحسنه ١١٦١الترمذي  ١١٨
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ه وتعلم أن كرمتها ووضـعها  فاملرأة الواعية ترضي زوجها وال تغضب
  يزداد برضه عنها وبذلك يرضى اهللا عنها ويدخلها اجلنة 

املرأة تستمر يف طاعة زوجها لتدخل اجلنة من أي األبواب  - ٣ 
  شاءت

الشريعة بينت للمرأة أن طاعتها لزوجها سبباً يف دخوهلا اجلنة من أي 
ا وصيامها أبواب اجلنة ختتار الدخول منه مادامت حمافظة على صال

  وفرجها
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إذا صلت املرأة مخسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من {
  ١١٩}أي أبواب اجلنة شاءت

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
املرأة مخسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت  إذا صلت {

  ١٢٠}نة شئتقيل هلا ادخلي اجلنة من أي أبواب اجل زوجها

                                 
   قال األلباين له شواهد يرقى ا إىل درجة السن أو الصحيح ٣٢٥٤املشكاة ،  ٤١٥١ابن حبان  ١١٩
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فاملرأة عندما تعلم ذلك يكون كل غايتها أن تطيع زوجها وتستمر يف 
  طاعته حىت تبلغ اجلنة

                                                                           
   ١٩٣٢حسنه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب ،  ١/١٩١أمحد  ١٢٠
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  األمور اليت حتذر املرأة منها حىت ال تؤدي ا إىل عذاب الدنيا 
إعطائهـا جمـال   ، رفضها دعوة زوجها جلماعها ، عصياا لزوجها 

  لآلخرين يف إفساد حياا
  ر من عصيان الزوج ففيه عدم قبول صالااملرأة عليها احلذ - ١

ففيه عدم قبول ، الشريعة بينت للمرأة عواقب سخط زوجها عليها 
وذلك حـىت ال تـأيت   ، صالا وإيقاف لرفع حسناا وصالا أيضاً 

  بعمل يسخطه عليها 
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ة السكران حىت ثالث ال تقبل هلم صالة وال تصعد هلم إىل اهللا حسن{
واملرأة الساخط عليها زوجها والعبد اآلبق حىت يرجع فيضع  ويصح

  ١٢١}يده يف يد مواليه 
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                                 
وفيه عبد اهللا بن حممد بن عقيل وحديثه حسن وفيه  ٩٣٨٥رواه الطرباين يف األوسط   ٤/٣١٣امع  ١٢١

   ١١٨٩ضعفه األلباين يف الترغيب ، ضعف وبقية رجاله ثقات 
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اثنان ال جتاوز صالما رؤوسهما عبد أبق من مواليه حىت يرجـع  {
  ١٢٢}وامرأة عصت زوجها حىت ترجع

أس األمور اليت جتلـب  فاملرأة العاقلة حتذر من عصيان الزوج ألنه ر
وتبتعد عن كل ما يؤدي إىل سـخط زوجهـا   ، حلياا تعاسة ونكد 

  عليها 
املرأة عليها احلذر من منع نفسها عن زوجها ففيه لعان املالئكة  - ٢

  هلا
أحياناً متنع املرأة نفسها من زوجها إذا دعاها للجماع وهذا يغضـبه  

اهللا قد خصص مالئكة  فعليها أن تعلم أن، جهالً منها بعواقب فعلها 
كل وظيفتهم أن يدعوا اهللا أن يطرد من رمحته املرأة اليت تأىب علـى  

  زوجها يف الفراش 
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                                 
   ٢٨٩ الصحيحةحسنه األلباين يف ،  ٤٧٨الطرباين  ١٢٢
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إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها {
  ١٢٣}املالئكة حىت تصبح

الً أغـواه الشـيطان إىل   ألن الزوج ال سيما الشاب إذا مل جيد حال
  الوقوع يف احلرام فيخرب بيته وأسرته

فالشريعة حذرت املرأة من رفض دعوة زوجها جلماعها حتذير خطري 
  وهو دعاء املالئكة عليها باللعن إىل الصباح

فاملرأة حتذر من منع نفسها من زوجها مهما بررت من أسباب فـإن  
  ا زوجها فعلها يستوجب سخط اهللا عليها حىت يرضى عنه

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إىل فراشه فتأىب عليه إال {

  ١٢٤}كان الذي يف السماء ساخطا عليها حىت يرضى عنها

                                 
  ٥١٩٣البخاري  ١٢٣
   ٩/٢٤٩مسلم  ١٢٤
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واملرأة قد تترك جبهلها الغرفة اليت جتمع بينها وبني زوجها يف النـوم  
فاألوىل للمـرأة  ، خمطئة  واجلماع ومهما كان عندها من أسباب فهي

أن تتخذ وسائل اإلغراء واملالطفة جلذب زوجها وترغيبه يف مجاعهـا  
وخاصة عندما جتد منه إعراضاً عنها وذلك حىت تزيل ما يف نفسـه  
ونفسها بدالً من أن جر فراشها وتلعنها املالئكة حـىت تصـبح أو   

ي مستوجبة ترجع مىت رجعت قبل انتهاء الليل أو بعد أيام أو أكثر فه
اللعنة طوال هذا الوقت وبالتايل تكون فريسة للشيطان وتكـون يف  

اللعنة تستمر عليها حىت تزول املعصية بطلوع نكد وغم وتعاسة ألن 
أو رضـاه   ، ورجوعها إىل الفراش الفجر واالستغناء عنها أو بتوبتها

  عنها
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ـ {  راش زوجهـا لعنتـها املالئكـة حـىت     إذا باتت املرأة هاجرة ف
  ١٢٥}تصبح

                                 
  ٩/٢٤٨مسلم  ١٢٥
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  ١٢٦}ترجعإذا باتت املرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها املالئكة حىت { 
  غري عذر من  زوجها من فراشفالشريعة بينت بذلك أن امتناع املرأة 

، وليس احليض بعذر يف االمتنـاع ألن لـه حقـاً يف    حرام  شرعي
  ١٢٧ االستمتاع ا فوق اإلزار

ية تفرح عندما جتد زوجها يرغب يف مجاعهـا ويـزداد   واملرأة الواع
فرحها عندما يكثر من الرغبة فيها ألا تعلم أن أكثر األوقات الـيت  
جيد الرجل انبساطه فيها وقت اجلماع ومعىن ذلك أن سعادته فيهـا  
ومعها وإكثاره من طلبها للجماع معناه إكثاره مـن فرحتـه ـا    

  دورها يف إغرائه وجذبه وسعادته فيها بل وخيفف عليها من 
ولذا جتد أن العشرة احلسنة والصحبة الطيبة يف سعيها لقضاء حقوق 
زوجها وتلبية رغباته وتأديتها على أكمل وجه ممكن مع علمها بأـا  

  لو دعت هي زوجها فأىب فال إمث عليه
                                 

  ٩/٢٤٩مسلم  ١٢٦
  ٩/٢٤٩النووي شرح مسلم  ١٢٧
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لعبده حيث مل يترك شيئا من حقوقه  ة اهللاراعافاملرأة عليها أن تنتبه مل
  إال 
له من يقوم به حىت جعل مالئكته تلعن من أغضب عبده مبنـع   جعل

ويف حقوق ربه الـيت طلبـها   تأن  رأةعلى امللذا ،  شهوة من شهواته
  امنه
  املرأة عليها أال تعطي جمال لآلخرين إلفساد حياا الزوجية - ٣

مرأة أن الوقيعة بني الزوجني من أهم أعمال الشياطني الشريعة تبني لل
قطع الطريق عليهم بالتعاون والتسامح تاملؤمنة جعل املرأة لتواألبالسة 

  بينها وبني زوجها
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ١٢٨}ليس منا من خبب امرأة على زوجها  {
 }من خبب عبدا على أهله فليس منا ومن أفسد امرأة على زوجها {

١٢٩  

                                 
   ٢٠١٣صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٢١٧٥أبو داوود  ١٢٨
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من ال يريد هلا أن حتافظ على حياا الزوجية مما يقوم به عليها رأة ملاف
ـ   الفاخلري من إفسادها على زوجها أو إيقاع الشقاق والرتاع واخل

  بينها وبني زوجها 

  املرأة عليها دائماً التفطن لعدوها اللدود الذي يسعى لتطليقها  -٤
الشريعة حتذر املرأة من الشيطان الذي ليس له غاية إال أن يطلقها من 

ها دائماً على زوجها ويشحنها زوجها ويهدم سعادا برتغه هلا ليحمل
دائماً اجتاه زوجها عالوة على قدراته يف إشعال فتيلة العداوة والبغض 
بينهما فيذكرها باملواقف السـيئة ويرغبـها يف عصـيان زوجهـا     
واالستمرار فيه ويشجعها على عدم التنازل لزوجها مما يزيد اخلالف 

هـا سـعياً وراء   وُيلهها عن ذكر اهللا ويبقى الشيطان معها يـنفخ في 
  تطليقها
  النيب صلى اهللا عليه وسلم  قال

                                                                           
   ٢٠١٤صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٥٦٠ ابن حبان،  ٣٣٢النسائي  ١٢٩
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إن إبليس يضع عرشه على املاء مث يبعث سراياه فأدناهم منه مرتلة  {
أعظمهم فتنة جييء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت 
شيئا مث جييء أحدهم فيقول ما تركته حىت فرقت بينه وبـني امرأتـه   

  ١٣٠}فيلتزمه فيدنيه منه ويقول نعم أنت
لذا على املرأة أن تنتبه لذلك وحتصن نفسها باألدعية واألذكار لتكن 

   ههي األقوى بعون اهللا وتأييد
املرأة عليها اإلسرار عما يدور بينها وبني زوجهـا يف الفـراش    -٥

  خصوصاً
هذه األسرار هي يف ، الزوج والزوجة لديهما من أسرار عند اجلماع 

أو أا أمور من ، الزوجني أثناء اجلماع الغالب مداعبات حتصل بني 
العيوب البدنية وهي أشياء يف غاية السرية بينهما فيكرهان أن يطلع 

لذا فإن الشريعة تصف اليت ختون أمانتها فُتطلع النـاس  ، عليها أحد 

                                 
   ١٧/١٥٥ مسلم ١٣٠
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على ما دار بنها وبني زوجها يف تلك احلال أو ما رأته من عيـب يف  
  وأحطهم مرتلة  أا شر الناس عند اهللا، زوجها 

ومع حتذير الشريعة للمرأة من التحدث فيما يدور بينها وبني زوجها 
يف أمور اجلماع بينت الشريعة أن اليت تفعل ذلك كأا شيطانة فعل 
ا شيطان يف قارعة الطريق والناس ينظرون وملا انتهى منها انصرف 

  وتركها ملن يشاهدها أو يأتيها من يريد أن يقضي حاجته 
أبشع هذا الوصف عند املرأة العفيفة الصينة احلافظـة لنفسـها    فما

البعيدة عن مشاهدة ما يبث من خليعـة وجمـون   ، ابتغاء وجه را 
  لشياطني اإلنس

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  عن أمساء بنت يزيد أا كانت عند َ
،  قول ما فعل بأهلهيجال ر لعل{: والرجال والنساء قعود عنده فقال

إي واهللا :  ، فقلت ومالقفَأََرمَّ  ؟ عل امرأَة خترب مبا فعلت مع زوجهاول
إن ليفعلن قَالَ فال تفعلوا فإمنا مثل ذلك ويا رسول اهللا إم ليفعلون 
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على {ويف لفظ  } اس ينظرونلَن، وا مثل شيطان لقي شيطانة فََغِشَيَها
  ١٣١} قارعة الطريق فقضى حاجته منها مث انصرف وتركها

له ، ريعة تعترب ما يدور بني املرأة وزوجها يف اجلماع أمراً حمترماً والش
اعتباره فيجب احملافظة عليه ألن املداعبات بني الزوجني أثناء اجلماع 

وهلذا مسح فيها بالكذب لكن إذا َعِلَم ، ترغب الزوجني كالً باآلخر 
وتصري موضع ، أحدمها أن هذه األسرار ستفشى وتظهر أمام الناس 

رية وانتقاد أقَْصر عنها وكتمها مث يكون التالقي عنـد اجلمـاع   سخ
  ١٣٢فاتراً بارداً قد ينتهي إىل فشل الزواج أو عدم الرغبة يف اجلماع

  املرأة حتذر من وصف النساء لزوجها  -٦
الشريعة ت املرأة أن تصف لزوجها النساء سـواء يف مجـاهلن أو   

  لك ملبسهن أو عذوبة كالمهن أو شخصيتهن وغري ذ
  : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

                                 
  واألوىل باملسند  ، ٢٠٢٣لفظ الرواية الثاين حسنه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب ،  ١٤٥٠البزار  ١٣١
  ٤/٤٤٩يح األحكام البسام يف توض ١٣٢
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  ١٣٣} ال تباشر املرأة املرأة فتنعتها لزوجها حىت كأنه ينظر إليها {
احلكمة يف هذا النهي خشية أن يعجب وذرائع ، الهذا أصل يف سد 

فيشتغل باله ا ورمبا قدم هذا الوصف على الوصف املذكور بالزوج 
  ما 

  يقابله يف زوجته
حىت ال تتسبب هي يف أعجاب زوجها بغريهـا   فاملرأة حتذر من ذلك

  من النساء وما يف ذلك من مشاكل وخيمة
  املرأة حتذر من الغرية يف غري ريبة -٧

  : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
، فمن صرب منهن كان هلـا أجـر    إن اهللا كتب الغرية على النساء{

   ١٣٤}شهيد

                                 
     ٥٢٤١ ، ٥٢٤٠ البخاري ١٣٣
  

ضـعفه األلبـاين يف   ،  أخرجه البزار وأشار إىل صحته ورجاله ثقاتقال  ٩/٢٣٦ابن حجر يف الفتح  ١٣٤
   ١٦٢٦الضعيف 
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ـ ، لكن  لنساءا يف طباعالغرية الشريعة بينت أن  وب منـها أن  مطل
 ، وضابط ذلك ما اعليه تالمحىت ال بقدر زائد  هافرط فيتقننها فال ت

  ورد يف احلديث
فأما الغرية اليت حيب : ، ومنها ما يبغض اهللا أن من الغرية ما حيب اهللا{

، وأما الغرية الـيت يـبغض فـالغرية يف غـري      اهللا فالغرية يف الريبة
  ١٣٥} ريبة
ارتكاب حمرم إما بالزنا مـثالً وإمـا    غارت املرأة من زوجها يف فإذا

   فهي غرية مشروعةبدليل بنقص حقها وجوره عليها 
   فلو وقع ذلك مبجرد التوهم عن غري دليل فهي الغرية يف غري ريبة

وأما إذا كان الزوج مقسطاً عادالً وأدى حقها فالغرية إن كانت ملـا  
عذر فيها ما مل يف الطباع البشرية اليت مل يسلم منها أحد من النساء فت

   تتجاوز إىل ما حيرم عليها من قول أو فعل

                                 
   ١٩٩٩حسنه األلباين يف اإلرواء  ١٣٥
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ويف الغرية عند الضرائر كما كان من عائشة يف غريا مـن خدجيـة   
كمـا   صلى اهللا عليه وسلم لرسول اهللاما غرت على امرأة {قالت 

إياها  كثرة ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمل غرت على خدجية
  ١٣٦}وثنائه عليها 
لك وأنه كثرة ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  بينت سبب ذ

، وهي وإن مل تكن موجودة وقد أمنت مشاركتها هلا فيه لكن دجية خل
، فهو الذي هيج الغضب الـذي يـثري    ذلك يقتضي ترجيحها عنده

ما أبدلين اهللا خرياً منها : الغرية حيث قالت أبدلك اهللا خرياً منها فقال
قيام معذرا بالغرية اليت جبل عليهـا  ذ عائشة ليؤاخومع ذلك فلم 

  ١٣٧ النساء
  

  املرأة حتذر من إيذاء زوجها حىت ال تنكر عليها احلور العني - ٨

                                 
  ٥٢٢٩البخاري  ١٣٦
   ٩/٢٣٧الفتح ابن حجر يف  ١٣٧
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بينت الشريعة أن املرأة اليت تؤذي زوجها يف الدنيا تكون عرضـت  
  نفسها لعقوبة اهللا وصارت كاملقاتلة هللا تعاىل

  قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
جها يف الدنيا إال قالت زوجته من احلور العني ال ال تؤذي امرأة زو{

يوشك أن يفارقـك   )ضيف( تؤذيه قاتلك اهللا فإمنا هو عندك دخيل
  ١٣٨}إلينا

املرأة الصاحلة ال حيدث منها إيذاء لزوجها بصالحها ومبعرفتها أن له 
ومن تقـدر علـى   ، من احلور العني من تدعو عليها بأن يقاتلها اهللا 

  حماربة اهللا هلا ؟ 
  املرأة ال تأخذ من مال زوجها وإن كان لضرورة إال ما يكفيها - ٩

ن هند أم معاوية امرأة أيب سفيان أتت رسول اهللا صـلى  أعن عائشة 
ن أبا سفيان رجل شحيح وانه إيا رسول اهللا { اهللا عليه وسلم فقالت

                                 
  يوشك أي يقرب ويسرع ويكاد،  ١٩٤٥حيح الترغيب صححه األلباين يف ص،  ٢٠١٤ابن ماجه  ١٣٨
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ال ما أخذت منه وهو ال يعلم فهل علي يف إال يعطيين ما يكفيين وبين 
  ١٣٩ }فقال خذي ما يكفيك وولدك باملعروفذلك جناح 

  املرأة ال تشتكي زوجها لتكون من األخيار -١٠
الشريعة حتذر املرأة من أن تشتكي زوجها لآلخرين ولو إىل اآلبـاء  
فقد اعترب النيب الشكوى إليه هو من املرأة يف حق زوجها أن املرأة يف 

ا اشتكت له شكوا هذه ليست من األخيار وإبراهيم عليه السالم مل
زوجة ابنه إمساعيل حال زوجها مما يعانوه من شدة العيش أمر إبراهيم 

  أبنه إمساعيل أن يطلقها وطلقها 
فاملرأة اليت تشكوا زوجها لآلخرين وتقلل من شأنه عليها أن حتـذر  

قال النيب صلى اهللا عليـه  صنيعها وتستغفر اهللا وتتوب من ذلك فقد 
  وسلم 

                                 
   ٢١٥٨صححه األلباين يف اإلرواء  ١٣٩
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مد سبعون امرأة كل امرأة تشتكي زوجها لقد طاف الليلة بآل حم {
  ١٤٠}فال جتدون أولئك خياركم

وعلى ما سبق فينبغي للمرأة أن حتذر من أن تكون هي مصدر شقاء 
زوجها فال يرى فيها ما يسره إذا نظر إليها أو تطيل لساا عليه أو ال 
توفر له األمان على نفسها وعرضها يف غيابه وال يأمنها على مال فإن 

بني للرجل صفات املرأة الشؤم ليحذرها  صلى اهللا عليه وسلم النيب
  فال تكون مصدر شقائه

من الشقاء املرأة تراها فتسوؤك وحتمل لساا عليك وإن غبـت   {
  ١٤١}عنها مل تأمنها على نفسها ومالك 

فعلى املرأة بعد معرفتها هلذا احملذورات أن تبذل كل جهدها لتبعـد  
زوجية فإن يف شعور أحـدمها بعـدم   زوجها ونفسها عن التعاسة ال

                                 
     ١٩٨٥صححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجة   ١٤٠
  

   ١٩١١٥حسنه األلباين يف صحيح الترغيب ، وصححه  ٢/١٦٢احلاكم  ١٤١
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السعادة الزوجية يعود على مشاعر وأحاسيس اآلخر وبالتايل تكون 
  حياما جحيم يف الدنيا قبل اآلخرة   
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  األمور اليت حتذر املرأة منها حىت ال تؤدي ا إىل نار اآلخرة 
املرأة تسعى لشكر زوجها حىت ال تعاقب باحلرمان من نظر اهللا  - ١

  هلا
يعة بالرغم من أا بينت أن اخلطأ عند املرأة وارد بسبب عوجها الشر

الفطري وأا تكفر العشرة مبجرد أن جتد شي من زوجها وتقسم أا 
االسترسـال يف   مل جتد منه خري إال أن الشريعة تدعوا املرأة إىل عدم

ـ جتووُتقّومها وذا  اضبط نفسهتهذا بل  وتعتـرف  ، ا اهد هواه
عليها وتشكره على أا ال تستطيع االستغناء عنه وإال لزوجها بنعمه 

عوقبت بأشد أنواع العذاب وهو احلرمان من نظر اهللا إليها الذي هو 
  الرمحة يف اآلخرة 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال
ال ينظر اهللا تبارك وتعاىل إىل امرأة ال تشـكر لزوجهـا وهـي ال     {

  ١٤٢}تستغين عنه

                                 
   ٢٨٩الصحيحة  صححه األلباين يف،  ١٤٦٠البزار ،  ٣/١٦٨يف الكربى النسائي  ١٤٢
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نع زوجها شيء لتنال بذلك اجلنة وحتذر منعه ففيه املرأة ال متا - ٢
  النار

الشريعة بينت للمرأة أن يف منع نفسها عن زوجها سبب يف دخوهلـا  
النار وبينت أيضاً أن يف حتقيق رغباته اخلالية من معصية اهللا سـبباً يف  

عن حصني بن حمصن رضي اهللا عنه أن عمة له أتـت  دخوهلا اجلنة ف
قـال   هلا أذات زوج أنت قالت نعم{وسلم فقالالنيب صلى اهللا عليه 

قال فكيف أنت لـه   فأين أنت منه قالت ما آلوه إال ما عجزت عنه
  ١٤٣}فإنه جنتك ونارك

                                                                           
  

   ١٩٣٣صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٤/٣٤١ أمحد  ١٤٣
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فاملرأة اليت ختشى النار وعذاب اهللا وترجو رمحته وجنتـه ال تـرفض   
لزوجها طلب ويكون يف مقدورها أن حتققه إال ما تعجز عن اإلتيان 

  به 
  ففيه احلرمان من اجلنةزوجها الطالق  ألال تساملرأة  - ٣

 املرأة أن تسأل زوجها الطالق من غري بـأس  الشريعة حرمت على
وبينت أن اليت تطلب اخللع من زوجها دون بأس أا منافقة وحمـرم  
عليها اجلنة لتنتبه املرأة وحتذر العقوبة قبل أن تقبل على هذه األمور 

بأس فعالً وال تكن من اليت  احملرمة وكي تصرب وتتحمل إن كان عنده
  تعصي باطناً وتطيع ظاهراً

  النيب صلى اهللا عليه وسلم  قال
أميا امرأة سألت زوجها طالقها من غري ما بأس فحرام عليها رائحة  {

  ١٤٤}اجلنة

                                 
صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٢٠٥٥ابن ماجه ، وحسنه  ١١٨٧الترمذي ،  ٢٢٢٦أبو داود  ١٤٤

٢٠١٨  
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وإن املختلعات هن املنافقات وما من امرأة تسأل  {زيادة يف حديث 
  ١٤٥}زوجها الطالق من غري بأس فتجد ريح اجلنة 

  

                                 
   ٢٠١٨صححه األلباين يف صحيح الترغيب  ١٤٥
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  ٧٨  .....  األخرى والصفات الدين مع البكر يقدم الرجل -٢
أخرى صفات جمعت وإن الودود الولود يقدم الرجل -٣
  ................................................................  ٨٠  
  ٨٣  ..............  النساء من البرآة فيها من يقدم الرجل -٤
  ٨٣  ..............  زوجته خير يرزقه أن اهللا يسأل الرجل -٥

  ٨٦  ...............................................  الثالث المبحث
  ٨٧  ......................  للمرأة بالنسبة الرجل مكانة معرفة
  ٨٧  .......  للرجل القوامة جعل اهللا أن تعلم أن عليها المرأة
درجة عليها يعلو الرجل جعل اهللا أن تعلم أن عليها المرأة

  ................................................................  ٨٩  
  ٩٢  ...............................................  الرابع المبحث
  ٩٦  ...........................  زوجها مع المرأة من المطلوب

  ٩٦  ................  : اآلتية األمور في زوجها مراعاة : أوًال

ñ‹“ÈÛa@å¢@xëÛa@xýÇ 

 

 

 حقوق أعظم زوجها حق أن تراعي أن عليها المرأة -١
  ٩٦  .................................................  عليها الناس

 لبشر تسجد أن ُأمرت لو عليها زوجها حق من المرأة -٢
  ٩٧  .........................................  له تسجد أن ُألِمرت

 أو صديده لحست وإن زوجها حق تؤدي لن المرأة -٣
  ٩٨  ................................................  وابتلعته دمه
 إلعطاء وسعها في ما بذل فعليها تزوجت مادام المرأة -٤

  ١٠٠  .............................................  حقوقه الزوج
  ١٠٢  زوجها حق تؤدي حتى ربها حق تؤدي ال المرأة -٥
 الزوج بإعطاء إال اإليمان حالوة تجد لن المرأة -٦

  ١٠٥  ......................................................  حقوقه
 إتيانها في استئذانه عليها زوجها حق من المرأة -٧

  ١٠٧  ...........................................  العبادات بأعظم
  ١١١  نارها وليس جنتها زوجها ليكون جهدها بذل : ثانيًا
  ١١١  ..........................................  : خالل من وذلك

  ١١١  ................  بفضلها تنال التي باألمور اإلتيان ) أ (
  ١١١  ..................................................  الدنيا نعيم
  ١١١  ................................................  اآلخرة جنة

  ١١١  .............  إلى تؤدي التي األمور عن االبتعاد ) ب (
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  ١١١  ................................................  الدنيا عذاب
  ١١١  .................................................  اآلخرة نار

 وسعادة نعيم بفضلها المرأة تنال التي باألمور اإلتيان
  ١١٢  ........................................................  الدنيا
 السعادة صفات آسب في تسعى أن عليها المرأة -١

  ١١٢  .......................................  زوجها متعة لتكون
 خصال فقدت إذا بالدين االلتزام في تسعى المرأة -٢

  ١١٣  ...................................  لها أعظم ليكون أخرى
 في المرغبة صفاتها مع الدين لجمع تسعى المرأة -٣

  ١١٤  ..................................  لها أعظم ليكون النكاح
 فيها آان مهما محاسنها على تعتمد أال عليها المرأة -٤
  ١١٧  ...............................  بالمحبة لزوجها تتودد بل
 لتوفير آانت سن أي على حيويتها تستغل المرأة -٥

  ١١٨  ..........................................  لزوجها ةالسعاد
 اإلعجاب زوجها من لتجد نفسها لصالح تسعى المرأة -٦

  ١١٩  .....................................................  واألمان
  ١٢١  .......................زوجها لمراعاة تسعى المرأة -٧

  ١٢٣اآلخرة جنة بفضلها المرأة تنال التي باألمور اإلتيان
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 أساء ولو تغضبه وال زوجها من تغضب ال المرأة  -١
  ١٢٣  ...............................  الجنة أهل من لتكون إليها
 أجل من الممات حتى زوجها لرضا تسعى المرأة -٢

  ١٢٤  ..............................................  الجنة دخولها
 أي من الجنة لتدخل زوجها طاعة في تستمر المرأة -٣

  ١٢٥  ............................................  شاءت األبواب
 إلى بها تؤدي ال حتى منها المرأة تحذر التي األمور
  ١٢٧  ................................................  الدنيا عذاب

 قبول عدم ففيه الزوج عصيان من الحذر عليها المرأة -١
  ١٢٧  .....................................................  صالتها

 ففيه زوجها عن نفسها منع من الحذر عليها المرأة -٢
  ١٢٨  .........................................  لها المالئكة لعان
 حياتها إلفساد لآلخرين مجال تعطي أال عليها المرأة -٣

  ١٣٢  ....................................................  الزوجية
 يسعى الذي اللدود لعدوها التفطن دائمًا عليها المرأة -٤

  ١٣٣  ....................................................  لتطليقها
 زوجها وبين بينها يدور عما اإلسرار عليها المرأة -٥
  ١٣٤  .....................................خصوصًا الفراش في
  ١٣٦  ...........  لزوجها النساء وصف من تحذر المرأة -٦
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  ١٣٧  ..............  ريبة غير في الغيرة من تحذر المرأة -٧
 عليها تنكر ال حتى جهازو إيذاء من تحذر المرأة -٨

  ١٣٩  ...............................................  العين الحور
 ما إال لضرورة آان وإن زوجها مال من تأخذ ال المرأة -٩

  ١٤٠  ......................................................  يكفيها
  ١٤١  ....  األخيار من نلتكو زوجها تشتكي ال المرأة -١٠

 نار إلى بها تؤدي ال حتى منها المرأة تحذر التي األمور
  ١٤٤  ......................................................  اآلخرة

 بالحرمان تعاقب ال حتى زوجها لشكر تسعى المرأة -١
  ١٤٤  ...........................................  لها اهللا نظر من
 وتحذر الجنة بذلك لتنال شيء زوجها تمانع ال المرأة -٢

  ١٤٥  ............................................  النار ففيه منعه
 من الحرمان ففيه الطالق زوجها تسأل ال المرأة -٣

  ١٤٦  .......................................................  الجنة
  ١٤٨  ....................................................  الفهرس

   
   

 


