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 وأصلحنا له زوجه

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 املقدمة

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد، على 
 :آله وصحبه أمجعني، وبعد

فإن من سعادة املرء يف هذه الدنيا أن يرزق زوجة تؤانسه 
ة دمن املو اوحتادثه، تكون سكنا له ويكون سكنا هلا، جيري بينهم

 .أن تكون اجلنة دار اخللد واالجتماعواحملبة ما يؤمل كل منهما 
ويف صالح الزوجة والزوج قرار للنفس وسعادة للقلب 
وانشراح للصدر، ويف ذلك أداء للتكاليف الشرعية واألعمال 

مع حسن تربية ألبناء . الدنيوية باستقرار وعدم تشويش للذهن
 .خيدمون الدين ويقومون به

عز - ترجو لقاء اهللا الرسالة إىل الزوجة طيبة املنبت اليت هوهذ
 .وتبحث عن سعادة الدنيا واآلخرة -وجل

إىل الزوجة اليت إن أمرها زوجها أطاعته، وإن : هذه الرسالة
نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها حفظته يف 

 .نفسها وماله
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعني واجعلنا للمتقني 

 .إماما
 .اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبة أمجعنيوصلى 
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 وأصلحنا له زوجه

 وقفه
 :اإلسالم ابن تيمية قال شيخ* 
وليس على املرأة بعد حق اهللا ورسوله أوجب من حق «
 ].٣٢/٢٦٠جمموع الفتاوى [» الزوج

 :حكمة* 
 .املرأة إذا طال لساا قصرت أيامها يف قلب الرجل وبيته 

العاقلة إذا وجدت زوجا وينبغي للمرأة «: قال ابن اجلوزي
صاحلًا يالئمها أن جتتهد يف مرضاته، وجتتنب كل ما يؤذيه، فإا 
مىت آذته أو تعرضت ملا يكرهه أوجب ذلك ماللته، وبقي ذلك يف 
نفسه، فرمبا وجد فرصته فتركها، أو آثر غريها، فإنه قد جيد، وقد 
ال جتد هي، ومعلوم أن امللل للمستحسن قد يقع، فكيف 

 !»وهللمكر



 

 ٥ 

 وأصلحنا له زوجه

 اتق اهللا
يف زوجك فإمنا هو جنتك  -عز وجل-اتق اهللا  :أيتها الزوجة

: إلحدى نساء الصحابة رضي اهللا عنهم ونارك، كما قال 
ال آلوه : ، قالت»كيف أنت له«: نعم، قال: قالت» ؟أذات بعل«
فانظري أين «: ، إال ما عجزت عنه، قال-ال أقصر يف طاعته: أي-

 ].رواه الترمذي[» وناركأنت منه، فإنه هو جنتك 
عن زوجته عباسة بنت  -رمحه اهللا- قال اإلمام أمحد* 
أقامت معي أم صاحل ثالثني : ولده صاحل م، أ-رمحها اهللا-الفضل 

. -رمحها اهللا-مث ماتت . سنة، فما اختلفت أنا وهي يف كلمة
 ].تاريخ بغداد[
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 وأصلحنا له زوجه

 من أين دم البيوت؟
لكن يتسلط عليها ! قياداملرأة بطبعها هينة لينة سهلة االن

نس واجلن فيغريون تلك الصفات ويفسدون صفاء شياطني اإل
 :القلوب ومن أولئك الشياطني

وسائل اإلعالم اليت ما دأبت حترض على اإلفساد بني : أوالً
الزوج وزوجته، وتصور الرجل أنه ظامل مستبد فأفسدت الود 

 .وقطعت عالئق احملبة
احلبيب والصديق والعشيق مث هي يف اجلانب اآلخر تأيت ب

وجتمل حديثه وتلطف عباراته، وون العالقة  لتزين العالقة احملرمة،
بني الرجل األجنيب واملرأة فتشعر الزوجة بنقص زوجها وعدم 

 .إشباعه حلاجاا، فتصبح وقد تقلب قلبها وكرهت زوجها
دم البيوت من جلسات الفارغات من بعض : ثانيا

يف حصص الفراغ، أو اجلريان يف جلسات  الصديقات والزميالت
الضحى والعصر، فاحلديث استهزاء باألزواج وحتريض عليهم ومترد 

 .على عش الزوجية
عل يب وقال يل، وأحضر يل، وكل امرأة تدعي أن زوجي ف

ون الزوجة املسكينة أذنا تسمع فيقع يف قلبها كره زوجها حىت تكن
 .البخيل وزوجها املشغول وزوجها الكسول

. عدم القرار يف املرتل: مما يعني على هدم البيوت: ثالثًا
.. أسواق وحفالت.. فالزوجة خراجة والجة، ال يقر هلا قرار

زيارات، قائمة ال تنتهي وقد أشغلت قلبها وضيعت وقتها وفرطت 
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 وأصلحنا له زوجه

 .يف رعيتها
املعاصي والذنوب شؤم على البيوت فهي جتلب اهلموم : رابعا

 .زعاوالغموم وترتع السعادة ن
إين ألعصي اهللا فأرى ذلك يف خلق : قال بعض السلف

 .امرأيت ودابيت
وللمعاصي من اآلثار القبيحة املذمومة املضرة : قال ابن القيمو

 . بالقلب والبدن يف الدنيا واآلخرة ما ال يعلمه إال اهللا
واملعاصي يف أوساط النساء كثرية جدا، منها تأخري الصالة 

روج إىل األسواق متربجة متعطرة وغريها والغيبة والنميمة واخل
 .كثري

مما يهدم البيوت ويفرق األسر الكرب من قبل الزوجة : خامسا
اجلاه واملال والشهادة واجلمال : وبواعث الكرب والعجب كثرية
 .وغريها مع قلة عقل وقصر نظر

مما يهدم البيوت استبداد الزوجة وتسلطها يف ظل : سادسا
ساحمة، فيقودها ذلك إىل التعنت والقفز شخصية رجل ضعيفة مت

 .على قوامة الرجل فتفسد نفسها وأسرا
دم البيوت من عدم مراعاة حق الزوج يف التزين : سابعا

والتجمل له، فلرمبا كانت النتيجة أن يقل نصيب الزوجة من ود 
 .زوجها، أو لرمبا قادته إىل طرق حمرمة فتخرب الدور ودم األسر

رأة العاقلة ترتل من أكرمها وجاورها يف الفراش امل: ثامنا
، فإن مثل هواملرتل مرتلة عظيمة، فال تتسخط عليه وال تذم عشرت
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 وأصلحنا له زوجه

-هذه املرأة الناكرة للمعروف املضيعة للعشرة حري أن يسلب اهللا 
نعمتها، وإن كان يف الرجل خلة من النقص ففيه خالل  -عز وجل

 .من اخلري كثرية
وال ينظر اهللا إىل امرأة ال «: لنيب ولتتذكر الزوجة قول ا

 ].رواه النسائي[» تشكر زوجها وهي ال تستغين عنه
دم املرأة بيتها وتبدد سعادا إذا سلكت طريقًا وعرا : تاسعا

ذا شوك، هاهي تطالب زوجها بالسفر وثانية بالقنوات الفضائية، 
النعم، وما علمت املسكينة أن املعاصي والذنوب جتلب النقم وتبعد 

وكم من امرأة سعيدة هانئة حتولت نعمتها إىل شقاء بسبب معصية 
 .-عز وجل-اهللا 

املرأة الذكية الفطنة تراعي أحوال الزوج ومتطلباته، : عاشرا
ماذا حيب وماذا يكره، تسارع إليه وفهي تعلم موعد نومه وغذائه، 

 .هو بقلبه إليهايسارع حىت 
إذا جلست مع : ساادم املرأة بيتها بل: احلادي عشر

وبدأت تذكر فالنة وصفتها ومجال  زوجها خالفت أمر الرسول 
لنساء، اشعرها وطوهلا، وتصفها لزوجها حىت يستعذب احلديث يف 

فإن كان رجالً صاحلًا لرمبا تزوجها وإن كان فاسدا لرمبا أفسدها، 
ال تباشر املرأة «: عن ذلك بقوله أو أفسد غريها، وقد ى النيب 

، وقد ترى ]رواه البخاري[» املرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها
سكنية أن هذا احلديث عن النساء ووصفهن لزوجها يقرب امل

 .زوجها إليها، وقد أضلت الطريق وتاهت يف الدروب
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 وأصلحنا له زوجه

 املستشارة
لصديقة احلنون اليت حتادثها الزوجة ساعات طوال، اهي تلك 

 .وال مير يوم دون أن تسمع صوا
فأصبحت جممعا ألخبارها وأخبار زوجها، ال تنظم خيطًا يف 

 ؟إبره إال سألتها ما رأيها
وهذه املرأة يف الغالب إما ناصحة جاهلة، وإما مستشارة 

 .حاقدة وكثريات هن
دعيه، اذهيب : وهلذا جتدها تشري عند أدىن خالف قائلة

 ال تكوين مسكينة، ؟ألهلك، أنت درة كيف ترضني يف البقاء معه
؟ كوين قوية، انتزعي حقك، وحترض الزوجة كيف تقبلني بذلك

 .على زوجها مث دم بيتها
هاهي تشوش الذهن وتفسد العالقة اجلملية بسوء النصائح 
وقبيح التوجيهات، واألوىل من املستشارة العاقلة دئة األمور وذكر 

 .حماسن الزوج ومزاياه، وأن هذه املشكلة زوبعة سوف تنتهي
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 وأصلحنا له زوجه

 املصلحة الزوجة
ترغب يف بذل ... امرأة صاحلة يف نفسها... الزوجة الداعية

: يف قوله د به النيب وتسعى لنيل األجر العظيم الذي وعاخلري 
فهي تبذل الوسع يف هداية زوجها » الدال على اخلري كفاعله«

 وإعانته على اخلري، وترى تلك الصورة اجلميلة اليت ذكرها النيب 
فصلى وأيقظ  رحم اهللا رجالً قام من الليل«: سلماسا للبيت املنرب

امرأته فصلت، فإن أبت نضح يف وجهها املاء ورحم اهللا امرأة 
قامت الليل فصلت، وأيقظت زوجها فصلى، فإن أىب نضحت يف 

وهي تسعى لزيادة إميان زوجها وحثه ] رواه أمحد[» وجهه املاء
ت، وحترص أشد على أعمال الدعوة وداللته على احملاضرات والندوا

 .احلرص على الصحبة الطيبة
يته ااهللا عليهم باهلداية قصة هد ذكر أحد الشباب الذين من

تزوجت امرأة عابدة وكنت مفرطًا يف أمر الصالة فكانت : فقال
وكنت  -عز وجل-اهللا  الليل وتصلي جبوار السرير وتدعو تقوم من

لدعاء وطول ها، فأثر يف نفسي ذلك اءأستيقظ فأمسع صالا ودعا
الصالة، واليوم نقوم سويا بسبب دعوا وداللتها، لقد زادت حمبتها 
يف قليب وارتفع قدرها يف عيين، وبعض النساء يأتيها الشيطان بأعذار 

اهللا لن يقبل ولن يستجيب فلماذا ! واهية، فتراها حتدث نفسها
إنه خيتلف عن ذاك الرجل الذي مسع زوجته تصلي  ؟أتعب نفسي

قلبه فرق! 
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 وأصلحنا له زوجه

والزوجة أعظم داعية لزوجها لتوفر االتصال اليومي وطول 
املدة مع حسن العشرة وطيب احلديث، وساللة العرض وختري 

 .األوقات وحتني الفرص
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 وأصلحنا له زوجه

 ال تتكربي
يف هذه الدنيا حتدث بعض املنغصات اليت تكدر احلياة الزوجية 
 لكنها سرعان ما تنتهي إذا كانت الزوجة عاقلة تعرف كيف حتافظ

على عش الزوجية وكيان األسرة، إا تستجلب األجر واملثوبة 
بالقرب إىل زوجها واالعتذار إليه، وما أفسد أكثر النساء اليوم إال 

 .ذاك الكرب الذي أتى إليها من وسائل اإلعالم ومن صديقات السوء
أبنائها ورفيق  وزوجها وأب.. تتقرب إىل أحب الناس إليها

 .إا امرأة عاقلة ذكية زكيةدرا حىت تزول الغمة، 
كم من أهل اجلنة الودود ؤنسا«: قال عليه الصالة والسالم

اليت إذا أوذيت أو آذت أتت زوجها حىت تضع يدها على كفه 
 ].رواه الطرباين[» ال أذوق غمضا حىت ترضى: فتقول

بنساء أهل اجلنة وال ينفخ الشيطان  -أيتها الزوجة-احلقي 
آلخرة، إا ملسة حانية ورجوع للمحبوب فيك فتخسري الدنيا وا

 .فإياك من دعاة إفساد البيوت وتكبري املشكلة والتمرد على الزوج
مجل ما يف حياة املرأة اليابانية أا تعيش لدى الزوج أذكر أن 

 .وأحيانا ال تنام حىت ينام ةكاألسرية واألجري
حبسن التبعل  -عز وجل-فيكف مبسلمة تتقرب إىل اهللا 

 .املعشروطيب 
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 وأصلحنا له زوجه

 وقفة
وزكَرِيا إِذْ نادى ربه رب لَا تذَرنِي فَردا وأَنت : قال تعاىل
 نيارِثالْو ريخ * هجوز ا لَهنلَحأَصى ويحي ا لَهنبهوو ا لَهنبجتفَاس

ا رنونعديو اتريي الْخونَ فارِعسوا يكَان مهوا إِنكَانا وبهرا وغَب
نيعاشا خلَن]٩٠: األنبياء.[ 
: أي وأَصلَحنا لَه زوجه«: -رمحه اهللا- ابن كثريقال 

 .»امرأته
 .»كانت عاقرا ال تلد، فولدت«: ابن عباسقال 

 .»كان يف لساا طول فأصلحها اهللا«: عطاءوقال 
 .كان يف خلقها شيء فأصلحها اهللا: ويف رواية
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 وأصلحنا له زوجه

 إذا صلحت الزوجة
يف جماهدة النفس وإصالحها جهاد طويل وطريق شاق، لكنه 

ت الزوجة وأصلحت حإذا صل.. يف النهاية نعم املسار ونعم النهاية
 :نفسها وقادا إىل اخلري حيصل هلا أمور عدة منها

فَمن يعملْ مثْقَالَ : -عز وجل-األجر واملثوبة قال : أوال
ريخ ةذَر هرا ي *هرا يرش ةثْقَالَ ذَرلْ ممعي نمو عز -، وقال

 .من عملَ صالحا فَلنفِْسه: -وجل
من : -تعاىل-كما قال : السعادة يف الدنيا واآلخرة: ثانيا

 يبةًعملَ صالحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَلَنحيِينه حياةً طَ
 ].٩٧: النحل[

وسعادة أيام الزوجني وهذا جمرب : استقرار الزوج: ثالثًا
 .مشاهد يف أوساط السعداء من األزواج

وزيادة استقرارهم : تربية األبناء تربية إسالمية صحيحة: رابعا
 .وحتصيلهم العلمي ويف صالحهم قرة عني للزوجني

فإن  ؛رويةتفريغ الزوج ألعماله الدنيوية واألخ: خامسا
با يف قلة إنتاجية الزوج ولرمبا أدى لاملشاكل واخلالفات تتسبب س

ذلك إىل احنرافه إىل رفقاء السوء أو املخدرات واملسكرات للخروج 
 .كما يدعي من املشاكل

بصفاء نفس وراحة  -عز وجل-قيام املرأة حبق اهللا : سادسا
مثل احملرك هلا ألا مطمئنة واثقة من األجر واملثوبة، فيكون ذلك 

 .املساعد على القيام بأعماهلا
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خروجها لدى األقارب واملعارف بأحسن حال : سابعا
فتدخل السرور على والديها ومعارفها وعلى أبنائها ومن حوهلا 

 .فتكون أمنوذجا للزوجة املسلمة الصاحلة
كل فرد يف األسرة الصغرية يكون منتجاً يف حميطه : ثامنا

 .واملشاكل الذهنية خللوه من الشواغل
املتعة يف احلياة الزوجية واألسرية، فمن متع الدنيا : تاسعا

 .االستقرار والشعور باألمن والطمأنينة يف داخل املرتل
إظهار الصاحلني مبظهر األسرة الطيبة السعيدة، ويف : عاشرا

 .هذا رفع لشأم ومتيز هلم عن غريهم
دعاه ذلك إىل عدم  حمبة الزوج لزوجته ولرمبا: احلادي عشر

 .التفكري يف زوجة أخرى ألنه حصل له ما يريد من االستقرار
املرأة الفاضلة قدوة صاحلة لغريها من : الثاين عشر

املتزوجات، وتكون أيضا داعية حبسن صنيعها إىل االقتران 
 بامللتزمات ملا يرى الرجال من حسن الثناء على تلك املرأة 

 .الصاحلة
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 جةرسالة إىل كل زو
-الزواج قسمة ونصيب وهي عبادة تتقرب ا املرأة إىل اهللا 

.. ، فإن قامت فهي يف عبادة وإن قعدت فهي يف طاعة-عز وجل
 .ة زوجها أجرت، وإن قامت خبدمته أثيبتجساقها الرضا حلا نإ

املشاق واملصاعب الكثري، وأعظم أمر  من اهاألعمال في هوهذ
يف كل هذه األمور  -عز وجل-اإلخالص هللا : يهون ذلك كله

 .والرغبة فيما عند اهللا من األجر واملثوبة
 :ومما يؤثر على حسن معاملة الزوجة سلبا

فإن الزوجة القادمة إىل مرتهلا مرهقة : ظروف العمل -١
 !متعبة ال تستطيع أن تقدم الكثري للزوج املرهق أيضا

حيث خيضن يف مشاكل األسر : الزميالت والصديقات -٢
مما ) صدقًا أو ادعاًء(البعض منهن بذكر حماسن زوجها وتتعاىل 

 .يغيظ قلب الزوجات األخر على أزواجهن، وينعكس على تعاملها
فإا حترم من السعادة يف كل حني : املعاصي واآلثام -٣
بِها بِذَنذْنا أَخفَكُل ]٤٠: العنكبوت[ ، ةيبصم نم كُمابا أَصمو

تبا كَسريٍ فَبِمكَث نفُو ععيو يكُمدأَي ]٣٠: الشورى.[ 
 .وللمعاصي آثار واضحة يف سوء العشرة بني الزوجني

وما تبثه من إفساد يف األرض، فتظهر : عالموسائل اإل -٤
الرجل على أنه يذوب كمدا يف حمبوبته، وتظهر الرجل وهو يف أى 

 .ىل زوجهاصورة عاطفية، جتذب املرأة مما يؤثر يف نظرا إ
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فال جتد املرأة وقتا إلعطاء كل : عدم االستقرار يف املرتل -٥
 .ذي حق حقه مع انصراف عاطفي ونفسي إىل غري دارها وسكنها

فإن للعشرة : جمانبة الصرب وطول النفس وحسن املعاملة -٦
الزوجية آدابا وللخلة احملمودة أحكاما، فلتؤدب املرأة نفسها على 

 .ثابرة وااهدةتأخذها بامللذلك و
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 فلتقر عينك
على الرجل أن يرزقه بزوجة صاحلة  -عز وجل-من نعم اهللا 

 .ويوفقه إىل امرأة حنون ولود ودود
 :ومن أنصع صفاا اليت نأ ا نفسه وتقر برؤيتها عينه

فإن طيب احلديث يأسر : طيب الكالم وانتقاؤه: أوالً
 من ذلك؟ الزوجةالقلوب، ويأخذ باأللباب، ومن أوىل وأحق ب

قُلْ يا أَهلَ : وهو خياطب الكفار -عز وجل-تأملي قول اهللا 
كُمنيبا وننياٍء بوس ةما إِلَى كَلالَوعابِ تتالْك ]٦٤: آل عمران[ ،

: النساء[ يا أَهلَ الْكتابِ لَا تغلُوا في دينِكُم: ويف قوله تعاىل
تطري هلا قلوم وما ذاك  يا أَهلَ الْكتابِ، وهذه الكلمة ]١٧١

س إليه وقد جل إال رغبة يف إيصال احلق ومساعه إليهم، والنيب 
: قال له . سهيل بن عمرو يف صلح احلديبية وكان حينها كافرا

فكناه بأحب الكىن إليه وهو كافر وما ذاك » انتهيت يا أبا الوليد«
 .إال رغبة يف دعوته

وجة أن تنتقي أطايب الكالم وحلو احلديث وحق على الز
 .لزوجها لتدخل السرور على قلبه وتتودد إليه

وهو أول مفتاح لدخول قلب : حسن استقبال الزوج ثانيا
ن اختيار اللباس والكالم وتنثر يف مقدمه وردا وحبا، سالزوج، فتح

هاهي تتناول ما أثقل يده من رزق اهللا وتعينه على خلع ثوبه وتبث 
الشوق محدا هللا على سالمته، وترحب بقدومه وطلعته وجتلسه  له
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حيث حيب مث هي متسح عناء العمل وتعبه بكلمة حانية ونظرة 
 .بامسة

من أسباب حصول املودة : التبسم وطالقة الوجه: ثالثًا
ألا دليل على الرضا  ؛واستقرارها إطالة التبسم وطالقة الوجه

البتسامة الصغرية توحي مبعان كثرية واحملبة والسرور والفرح، وهذا ا
ال حتقرن من املعروف شيئًا ولو أن «: ولفتات متتالية، وقد قال 

 ].رواه مسلم[» تلقى أخاك بوجه طلق
يف مكانه سارعت إليه  إذا استقر املقام بالزوج: رابعا

ي له ما جرى هلا وماذا حدث كباألخبار املفرحة واألنباء السارة حت
منها يعلم ما جيري يف داره، وتؤانسه مبا تعلم أنه  يكون قطعةلهلا 

إذا حتدث وتثين على عمله مع تذكريه  هحيب من احلديث، وتشجع
واحتساب األجر جراء ما حيدث من منغصات  -عز وجل-باهللا 

ومكدرات، وهذا احلديث خال من الغيبة والنميمة والبهتان 
ه ما جيعله جملس والكذب، وفيه من ذكر اهللا والثناء عليه واحلمد ل

 .ذكر
ومجال املظهر ليتوافق من متام االستقبال متام الزينة : خامسا

مع مجال املخرب، هاهي تستقبل الزوج يف أى حلة وأمجل ثوب 
 ؟وأنصع قلب، لقد جتملت له ومن أحق بالتجمل منه

هاهو قد أتى متعبا من  :الرمحة له والشفقة عليه: سادسا
ترمحه وترى توايل املتاعب فتشفق عليه يومه منهكًا من عمله ف
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وتعينه لقد منت األلفة وزرعت بيدها دوحة احلب الصادقة فال يرى 
 .له سكن سواها

وقد يكون : لتفاتة احلنونة من زوجهااملرأة حتب اال: سابعا
لك لظروف مير ا الزوج أو أن ذلك خلالً يف بعض ذعكس 

واملساحمة والعفو، جوانب شخصيته، إا تسارع إىل كظم الغيظ 
 -عز وجل-فهي تسعى إىل أن تكون مع احملسنني الذين أثىن اهللا 

ِسنِنيحالْم بحي اللَّهاسِ ونِ النع نيافالْعظَ ويالْغ نيمالْكَاظو 
 ].١٣٤: آل عمران[

وهلذا فصوت الشيطان خيبو وهي تسامح وتعفو فتنتهي 
شر احلب عبريه مرة ينرقة يف بدايتها واملشاكل يف مهدها، ومتوت الف

 .بعد أخرى
وتتنوع ثقافام وقد يكون : تتفاوت مدارك األزواج ثامنا

مستوى الزوج الدراسي والتعليمي أقل من الزوجة أو تكون الزوجة 
ذات جاه ومال وحسب ونسب، واألصل يف املسلمة التواضع ولني 

لى الزوج وتتكرب ألن البعض منهن يترفع ع ؛اجلانب وعدم التكرب
وتفتخر، ورمبا جرها األمر إىل االزدراء والكرب، وكل ذلك يولد يف 
قلب الزوج الكره والنفرة، ورمبا قادته ذا االزدراء إىل املال احلرام 

 .لريفع من حاله أو لعلها أدخلت عقدا نفسية عليه
فإن احلياء صفة محيدة : مع زوجها ةاملرأة املسلمة حيي: تاسعا

ومن احلياء ترك » ال يأيت إال خبري«: عنه بة مجيلة، كما قال ومنق
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 .القبيح والبعد عن سفاسف األمور حديثًا وفعالً
والقيام بشئونه  الزوجة الصاحلة تسعى خلدمة زوجها: عاشرا

وقضاء حوائجه واالستعداد لقدومه وقد كان أمهات املؤمنني 
قوم على خدمة ت -رضي اهللا عنها-وكانت فاطمة  خيدمن النيب 

زوجها علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، وهذا فعل الصحابيات 
وكرام النساء، وكما أا ختدمه يف املرتل فهو أيضا يقوم خبدمتها 
خارج املرتل، من العمل إلسعادها وجلب الرزق هلا، وتفقد 

 .معايشها وإدخال السرور إىل قلبها
عز -فإن اهللا  :يف الزوج ما ال يطيقلعدم تك: احلادي عشر

فيكفيها ما يكفي  لينفق ذُو سعة من سعته: يقول -وجل
عز -زوجها دون تربم وال تذمر وال شكوى فإن األرزاق بيد اهللا 

 .والسعادة ليست باملال وحده -وجل
فقد انتشرت هذه  احلذر من اإلسراف والتبذير: عشر الثاين

رشها وتأثيثها، مما أرهق الزوج الظاهرة يف تغيري الدور واملنازل وف
وجعل مهه االستجابة للزوجة اليت تالحقه صباح مساء بطلبات فيها 

 .إسراف أو تبذير
فإن املرتل مملكة  احملافظة على أسرار الزوج: عشر الثالث

خاصة بالزوج وزوجته، وإفشاء األسرار يعرض هذه اململكة إىل 
ى االحتفاظ ا السقوط خاصة إذا كانت أسرار حيرص الزوج عل

 لنفسه، ومن أشد األسرار ما يقع بني الزوجني، وقد حذر النيب 
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 من ذلك ، فعن أمساء بنت يزيد أا كانت عند رسول اهللا 
لعل رجالً يقول ما يفعله «: والرجال والنساء قعود عنده، فقال

أي -فأرم القوم » بأهله، ولعل امرأة خترب مبا فعلت مع زوجها
ي واهللا يا رسول اهللا، إن ليقلن، وإم إ: فقلت -بواسكتوا ومل جيي
فال تفعلوا فإمنا مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة «: ليفعلون، قال

 ].رواه أمحد[» فغشيها، والناس ينظرون
وحتاول أن  الزوجة املوفقة حتتفظ مبشاكلها: عشر الرابع

خروج  نحتلها وتصلحها يف داخل مرتهلا، ألن من املعروف أ
ها واستمرارها، وأحيانا تولد ؤشكلة من املرتل معناه كربها وبقاامل

لو  نمشاكل أخرى مضاعفة، واملرأة جزامة ندامة، بعد حني تتمىن أ
 .مل خترب والدها أو والدا مبشكلة مرت ا

، من حسن العشرة إكرام من حيبهم الزوج: عشر اخلامس
تعلم أن يف ومن أكرم عنده من والديه، واملوفقة تعلم ذلك و

جزاًء موفورا يف  ةاإلحسان إىل رجل مسلم كبري وامرأة مسلمة كبري
عز -األجر واملثوبة، كيف إذا زادت نيتها وعملت لوجه اهللا 

مث إلرضاء زوجها وإكرامه وما طرأ على اتمع من تشويه  -وجل
لصورة الوالدين والنفور منهما إال بسبب اإلعالم الفاسد الذي خنر 

 .ألمة فأبعد الزوج عن أبيه ، والوجه عن والدة زوجهايف جسد ا
الطاعة واإلكثار من أنواع العبادة : عشر السادس

فإا تؤانس الوحشة وتزيل كدر  واالستعانة بالصرب والصالة
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عز -إىل ربك  بتالنفوس، وتقرب إىل اهللا عز وجل، وكلما تقر
 .فأنت يف خري وعافية دنيا وآخرة -وجل

أن يرى  به نفس الزوج ويهنأ به قلبهال تقر مما: عشر السابع
مثرة فؤاده على خري حال، فإن حسن تربية األوالد مدعاة إىل حمبة 

حبسن  -عز وجل-الزوجة والفرح ا، واملرأة املسلمة تتعبد هللا 
تربيتها ألوالدها، إلخراج جيل صاحل ينفع املسلمني مما ينعكس أثر 

 .ذلك على األب سرورا وفرحا
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 ذا ترغب املرأة يف حسن معاملة الزوج؟ملا
طبائع النساء ختتلف ولكن الزوجات جيمعن على رغبتهن يف 

 :االحتفاظ بأزواجهن، ولعل مرد ذلك إىل أسباب عدة منها
وهلذا تتقرب إليه رغبة يف : الرغبة يف االستئثار مباله -١

و زامحة غريها هلا من زوجة أو أم أاحلصول على هذا املال وعدم م
 .ريهم، ومن تأمل يف هذا األمر جيده واضحاغ

كاإلشباع العاطفي أو : االستئثار حبظوظ نفسية أخرى -٢
اجلنسي أو حب السفر والتفاخر، مما جيعل املرأة تشعر باخلوف من 

 .فقد ذلك الشيء الذي حتبه
خاصة إذا شعرت املرأة بأن الرجل : اخلوف من الطالق -٣

 .فها كل امرأة متزوجةقد ينفذ ذلك، وهلا عالمات تعر
يدفع املرأة إىل حسن املعاملة وطيب : اخلوف من التعدد -٤

املعشر وتقدمي اخلدمة لسد الذرائع يف وجه الزوج الذي قد يتعذر 
 .حباجته لزوجة ثانية ملا يراه من نقص يف زوجته

ن بعض األزواج أخاصة : الرغبة يف الدعة واألمان -٥
تسعى إىل خدمته، والقيام حبقه  كالسيف املسلط على الزوجة لذا

 .خوفًا من قسوته وغلظته
 إذا الح للمرأة العاقلة أن زوجها قد جيره رفقاء السوء -٦

إىل أمور عظيمة نتيجة تقصريها يف حقه، فإنه تسرع إىل معاجلة 
ذلك النقص، خوفًا من دم بيتها ووقوع زوجها يف مهاوي ال 
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 .اية هلا
رغبة : لى حسن معاملة الزوجحترص املرأة الصاحلة ع -٧

 .يف تثبيته وإعانته على اخلري واملداومة عليه
وأكملها وأشرفها القيام حبق  أعظم األسباب وأمتها -٨

 -عز وجل-وتقربا إليه، وجيمع اهللا  -عز وجل- الزوج طاعة هللا
هلا مجيع اخلصال السابقة اليت تريدها املرأة، فإا ترى أن ما تقوم به 

به وجتب طاعته يف أمره وتشريعه  -عز وجل-مر اهللا حق للزوج أ
 .فتقر عينها، وحتتسب ذلك أجرا ومثوبة وقرة عني

 أال إن النســـاء خلقـــن شـــىت
 

 
ــرام   ــة والغـ ــهن الغنيـ  فمنـ

ــى   ــالل إذا جتلـ ــهن اهلـ  ومنـ
 

 
ــالم  ــهن الظـ ــاحبه ومنـ  لصـ

ــر    ــاحلهن يظف ــر بص ــن ظف  فم
 

 
 ومــن يغــنب فلــيس لــه انتظــام 
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 يةالزوجة الداع
 :إذا دخلت الزوجة مرتهلا ووطأت أرضه فهي بني حالني

إما أن يكون الزوج ملتزما، وهذا الزوج حيتاج إىل : األوىل
اإلعانة والتثبت وزيادة اخلري يف قلبه وإعانته على العمل التطوعي، 
وحضور احملاضرات وحفظ القرآن ومراجعته، وصلة األرحام 

ج ارق بني حاله قبل الزووغريها مما يزيد رصيده، ويشعر بالف
 .وبعده

أن تدخل الزوجة على زوج لديه بعض املخالفات : الثانية
الشرعية فهنا تكون كأختها السابقة يف مرتله دعوة وجهاد هلذا 

 .الزوج
القيام به تعذرت وأمر الدعوة  هلاوبعض األخوات إذا ذكر 

 .بسوء خلق الزوج وبلوغه مرحلة من الفساد كبرية
ثل على الزوج الطاغية املستبد فرعون فإنه رغم أبلغ م لولعل

جربوته وظلمه نزل على رأي امرأته عندما طلبت أمرا مستحيالً 
عز -كان يعمل ضده فقد كان يقتل أبناء بين إسرائيل وملا أراد اهللا 

حيا جعل امرأة فرعون سببا  -عليه السالم-أن يبقي موسى  -وجل
نٍ لي ولَك لَا تقْتلُوه عسى أَنْ قُرةُ عي: فقالت لزوجها! لذلك

وانصاع الطاغية ورضي وقبل، فترك موسى  ينفَعنا أَو نتخذَه ولَدا
ومل يقتله، لكن هذه املوافقة من فرعون خرجت  -عليه السالم-

نتيجة حمبته لزوجته جعلتها يف قلبه حىت استطاعت الوصول إىل ما 
 .تريد
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مثل، فإذا أرادت إحداهن أن تذهب  ويف نساء اليوم خري
ملناسبة أو حفلة عرس وزوجها رافض لذلك، بدأت تتملق وتتودد 

أحق  -عز وجل-إليه حىت يأيت اجلواب كما تريد، فالدعوة إىل اهللا 
 .وأوىل من وليمة عرس أو حفلة زميالت

 :-عز وجل-ومما يعني على القيام بالدعوة إىل اهللا 
من املسجد فإن قرب املسجد اختيار املسكن القريب  -١

يعني الكسول ويسرع خبطى الصاحل مع ما يف ذلك من مساع 
املواعظ وقراءة القرآن وكما أن يف ذلك تشجيعا لألبناء على 

 .احلرص على الصالة وعدم اخلوف من بعد الطريق
ت زوجها على الطريق ابني على ثالزوجة الداعية تع -٢

عز -األمر يف ذلك واسع أنعم اهللا املستقيم بشىت الوسائل والسبل، و
ينا به فهناك كتاب وشريط وحماضرة ورفقة صاحلة ودعوة لع -وجل

فى، وأذكر أن شابا ذكر ريها ال خيغإلمام املسجد وكتابة رسالة و
تزوجت امرأة صاحلة جزاها اهللا عين كل : يته فقالاديل سبب ه

إلقامة بقي خري، وبدأت حتثين على الصالة فتذكرين باألذان، وأن ا
حىت صلح حايل  قليالً مث بدأت قليالً ؟عليها دقائق وهل توضأت

واستقام أمري، وحىت تعرف جهدها الطويل معي، أمضت مخس 
عشرة سنة، وهي جتاهد واحلمد هللا أموري كا ترى لقد كانت 

 .حكيمة صبورة
طول أمد العشرة مدعاة إىل أخذ الدعوة مبنظور بعيد  -٣

التدرج دون ملل أو كلل ودون عجلة بل  ونفس طويل، يعني على
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يكون هناك تكرار ومعاودة مع تغيري أسلوب الدعوة بني احلني 
 .واآلخر

تنشئة الذرية تنشئة صاحلة، والعناية م وإحلاقهم يف حلق  -٤
باء صلحت حاله بعد كرب أبنائه حتفيظ القرآن، رأينا بعض اآل
 .ل وطاعةن حاسم من حهوهدايته على أيديهم، ملا رأى من

رجاء الثبات  -عز وجل-كثرة الدعاء واإلحلاح على اهللا  -٥
ربنا ج والذرية وعلى هذا الدين حىت املمات ورجاء صالح الز

 هب لَنا من أَزواجِنا وذُرياتنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا للْمتقني إِماما
 ].٧٤: الفرقان[

ْلعاج بنِـرقـي مالص الـيممو ـةتيذُر يـن ...  
 ].٤٠: إبراهيم[

استغالل مواسم العبادة والطاعة، فالنفوس متفتحة  -٦
والقلوب منشرحة فرمضان موسم، واحلج كذلك موسم دعوة ال 
يتكرر، ولو رتب مع أحد الصاحلني ممن له معرفة بنفسيات 

 .خري كثريوصول إىل قلوم لكان يف ذلك األشخاص وال
إما : إعانته على اختيار الرفقة الصاحلة وذلك بعدة طرق -٧

 حثه على التعرف على إمام املسجد، وبعض اجلريان أو حث الزوجة
 .ن حالهووجها ويصلحلصديقاا لعل أزواجهن يعينون ز

إعطاء الرجل قوامته كاملة، وإشعاره بذلك فإن يف ذلك  -٨
أقرب إىل البيت والزوجة، وما  إلقاء عبء املسئولية عليه، فيكون

نراه من بعد األزواج عن بيوم إمنا هو لضعف القوامة اليت فرحت 



 

 ٢٩ 

 وأصلحنا له زوجه

 .هي جتين النتائج املرة جراء ذلك الزوجة بتقبلها يف أول األمر مث ها
دعوة من حول الزوج من أب وأم فإن أولئك يتوددون  -٩

جته وقل جة إىل زوجها، وكلما زادت حمبة الزوج لزووويقربون الز
اخلالف زاد مسري قطار الدعوة، وبعض املتزوجات تأيت إىل بيت 
الزوج وقد محلت كرها لوالدة الزوج نشأ عن مشاهدة األفالم 

 .وهلذا جتد العالقة منذ بدايتها فاترة -والعياذ باهللا-واملسلسالت 
الصرب تاج على رأس الدعوة إذا سقط قل نتاجها  -١٠

كثر من صالحها، وهلذا كان الصرب وضعف حاهلا وكان فسادها أ
 .للمرأة الداعية أمرا مهما حىت تسري األمر على ما تريد
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