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احلمــد هلل رب العاملــن ،والصــاة والســام
عــى أرشف األنبيــاء واملرســلني ،نبينا حممــد وعىل آله
وصحبه أمجعني:
أما بعد:
ِ
فإليــك  -أيتها الزوجــة الكريمــة! ُ -أهدي هذه

ف ِ
إليك هذه النصيحة ،و ُأ َثنِّي بإهدائها إىل
الرســالة ،و َأ ُز ُّ
ِ
ِ
ِ
أنــت؛ ألن إيصاهلا إليه
طريقك
زوج ِك أيض ًا ،لكن عن

طريق ِك أنفع له ِ
ِ
ولك.
عن
ُ
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أيتها الزوجة الكرمية!

إن احلياة الزوجية ال تكون حياة حمققة ملقاصدها إال
إن ُبنِ َيــت عىل املودة والرمحة ،كام قــال اهلل تبارك وتعاىل:

﴿ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ﴾(((.

وإن مــن أعظــم مــا تتحقق بــه تلــك املقاصد:

اإلخالص هلل تبارك وتعاىل ،ومراقبته يف القول والعمل،

واإلقبــال عىل الطاعات واجتنــاب املعايص واملنكرات،

وأن يسعى ٌّ
كل من الزوجني يف رضا اآلخر.

وإن مــن أعظم ذلــك أيض ًا :مراعــاة طبيعة الرجل

وطبيعة املرأة يف التعامل بينهام.
((( الروم21 :
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تعاملت مع الزوج التعامــل الذي يريده ِ
ِ
منك،
فإذا

وتعامل ِ
معك الزوج التعامــل الذي تريدينه منه :حصل
من ذلك مــن األلفة واملودة والربكة مــا تدوم به األرس،
ويعمر به البيت ،وتنعم به الذرية.
ما هو هذا التعامل؟

إن طبيعة الرجل أنه يبحث لــدى املرأة عن التعظيم
واالحرتام ومعاين الســيادة ،وطبيعة املرأة أهنا تبحث عند
الرجل عن االهتامم والعناية واإلكرام.
ِ
راعيت  -أيتها املــرأة الفاضلة!  -من الرجل ما
فإذا

ِ
وجدت منه ما تريدينه.
يوافق طبيعته النفسية:

ألن طبيعة الرجل أنه حيب أن يكون يف نفســه وعند
أهله هو العايل ،فــإذا تعاملت املرأة معه بنوع من التعامل

8

زوج ِك
هكذا َتلكني َ
قلب ِ

 حســن ًا كان أو قبيح ًا  -دعته نفسه إىل أن يفوقها يف هذاالتعامل ـ حسن ًا كان أو قبيح ًا.
فإذا تعاملت معه باملساحمة تعامل معها باملساحمة أكثر،
وإذا تعاملت معه باملشــاحة تعامل معها باملشــاحة أكثر،
وإذا أثنت عليه أثنى عليها أكثر ،وإذا انتقدته انتقدها أكثر،
وإذا مل جيــد ما ينتقدها عليه اخرتع هلا ما ُينتقد ،املهم عنده
العلو والرفعة.
هذه طبيعــة الرجل من حيث هو رجل ،ثم قد يكون
هلــذا الرجل أو ذاك من زيادة الديــن واخللق أو نقصهام،
ومن كرم النفس والسجايا أو لؤمهام :ما ُيصلح من ذلك
أو ُيفسده ،وما َيزيد ذاك أو ُينقصه.
فهــذه املســألة إذا تف َّطن َْت هلــا الزوجــة ،وأعطتها
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اهتاممها :فإهنا ستنتقي من األقوال واألعامل ما يالئم تلك
الطبيعة ،بحيــث جيد الرجل منها ما يريــده؛ فتجد املرأة
بذلــك ثمرهتا يف حياهتا الزوجية؛ بــأن ترى من زوجها:
حمبة وعناية واهتامم ًا وإكرام ًا وإقباالً.
وخـالصة ذلك:

أن نقــول ِ
لك  -أيتهــا الفاضلة!  -كــا قالت األم
الناصحة البنتها« :أشــد ما تكونني له إعظام ًا ،أشــد ما
يكون لك إكرام ًا ،وأشــد ما تكونني له موا َف َقة ،أطول ما

يكون لك مرا َف َقة»(((.

ِ
نوصيــك بالوصية التي تتابــع عىل اإليصاء هبا
وأن

حكامء اآلباء واألمهات« :كوين له أمة يكن ِ
لك عبد ًا»(((.
((( يأيت قريب ًا بإذن اهلل.
((( تأيت قريب ًا أمثلة بإذن اهلل.
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النصيحة املأثورة الغالية:

روي أن أسامء بنت خارجة الفزاري قالت البنتها عند

«إنك خرجت مــن الع ِّش الذي فيه درج ِ
التزويجِ :
ت(((،
ََ ْ
ُ

وص ِ
ِ
ت إىل فــراش مل تعرفيه ،وقريــن مل تألفيه ،فكوين له
ســاء ،وكوين له مهاد ًا يكــن لك عامد ًا،
أرض ًا يكن لك
ً

وكوين له أم ًة يكن لك عبد ًا.(((»...

وأوصت امرأة ابنتها وقد ز ّفتهــا إىل زوجها بقوهلا:

«كوين له فِراشــ ًا يكن لك معاش ًا ،وكوين له ِوطاء((( يكن
ِ
مشــيت .القاموس املحيط ،للفريوز آبادي .188 ،أي:
((( أي:
ِ
ِ
ِ
تركت البيت الذي ولدت فكربت فيه.
((( إحياء علوم الدين ،للغزايل.58 /2 ،
((( أي :خــاف الغطاء .القاموس ،للفريوز آبادي .55 ،أي :أن
الوطاء هو الفراش الســفيل ،والغطاء هــو الفراش العلوي
الذي ُيتغطى به.
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لك ِغطاء ،وإياك واالكتئــاب إذا كان َف ِرح ًا ،وال َف َر َح إذا
كان كئيب ًا.(((»...
زوج ابن ًة لــه دنا من
وكان ِّ
الزبرقــان بــن بــدر إذا ّ

ِخدرهــا((( ،وقال« :أتســمعني؟! ...كوين لــه أمة يكن
لك عبد ًا»(((.
وقالت امرأة البنتها عند زواجها ...« :أي بنَية! ِ
إنك
ُ َّ

وخ َّل ِ
ِ
قد فارقت ِ
خرجتَ ،
فت ال ُع َّش
احلواء((( الذي منــه
((( نثر الدر ،لآليب.251 /6 ،
((( أي :مكاهنا الذي تســترت فيه يف بيتها .انظر :مجرة اللغة ،البن
دريد.577 /1 ،
((( عيون األخبار ،البن قتيبة.76 /4 ،
((( احلواء :مجاعة بيوت من الناس جمتمعة .الصحاح ،للجوهري،
 .2322 /6فاملــراد :بيتها الذي خرجــت منه ،أو أمها التي
خرجت من ِحوائها أي بطنها.
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الذي فيه درج ِ
ت((( ،إىل َوك ٍْر((( مل تعرفيه ،و َق ٍ
رين مل تألفيه،
ََ ْ
ِ
فأصبح بِم ْل ِك ِه ِ
عليك رقيب ًا ومليك ًا.
إياك
َ

فكوين له أمة يكن لك عبد ًا وشيك ًا(((.
ي��ا ُب َنيَّ��ة! امحــي عنــي عــر خصال تكــن ِ
لك
ُذخر ًا ِ
وذكر ًا:
الصحبــة بالقناعــة ،واملعــارشة بحســن الســمع
ِ
عصيــت أمره
والطاعــة ...وال تعــي له أمــر ًا ...وإن
أوغرت((( صدره.

ِ
مشيت ،كام تقدم قريب ًا.
((( أي:
ويفرخ ،يف احليطان والشجر .العني،
((( موضع الطائر ،يبيت فيه ّ
للخليل.402 /5 ،
((( أي :قريبــ ًا ،وبرسعــة .انظــر :تــاج العــروس ،للزبيدي،
.390/27
ِ
ـي .انظر :تاج العروس ،للزبيدي،
((( أي :سخـن واحـرتق و َغـل َ
.369 /14
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ثم اتقي مع ذلك الفــرح إذا كان ت َِرح ًا((( واالكتئاب

عنده إذا كان ِ
فرح ًا...

و ...أشــد ما تكونني له إعظام ًا أشــد ما يكون لك

إكرام ًا ،وأشــد ما تكونني لــه موا َف َقة ،أطــول ما يكون

لك مرا َف َقة.

واعلمي أنك ال تصلني إىل ما حتبني حتى تؤثري رضاه

ِ
ِ
ِ
ِ
أحببت أو
هواك؛ فيام
رضاك ،وهواه عىل
عىل
كرهت»(((.
أيتها الزوجة الكرمية!

تالحظني من خالل هذه الوصايــا املنتقاة ،واحلكم
املأثورة :الرتكيز عىل املعنى املتقدم ،الذي هو سيادة الزوج
عىل األرسة ،وحمبته للتعظيم واإلجالل.
((( الرتح :ضد الفرح .الصحاح ،للجوهري.357 /1 ،
((( الفاخر ،للمفضل.186 /1 ،
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وتالحظني أيض ًا أن هذه النصائح موجهة إىل الزوجة
ال إىل الــزوج؛ ألن هذه هــي الطبيعة البرشيــة الغالبة:
أن تتشــكل املرأة عىل ما حيب زوجها ،فيتشــكل الزوج
عىل ما حتب هي ،فهي التي ختتــار ما تريد أن يكون عليه
الزوج من َح َس ٍن ،بِ ُح ْس ِ
س ٍء ،بسوء
ــن قوهلا وعملها ،أو َ ِّ

قوهلا وعملها.

وإذا كانــت غري مبالية به؛ فســيكون غــر م ٍ
بال هبا
ُ
أكثر منها.
تصرفات غريبة من الزوج مع زوجته:

ِ
إذا
تفطنــت  -أيتهــا الزوجة الكريمــة!  -للمعنى

ِ
فهمت كثري ًا من ترصفــات الزوج التي مل
املتقدم بيانــه:
تكوين جتدين هلا ما يربرهــا ،وإذا مل تتفطني لذلك املعنى
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ِ
فإنك ســتبقني حائرة أمام تلك الترصفات ،ال تستطيعني
تفسريها ،وال تستطيعني معاجلتها من باب أوىل.
أيتها الزوجة الكرمية!

ِ
زوجك ينتقدك بأشــياء ليست
 -أمل تتعجبي من أن

ِ
فيك أصالً؟!

 أمل تتعجبــي من أنــه ينتقدك يف أشــياء ِفيك هي
َّ
أشــياء منتقدة فع ً
وضخمها أكثر
ال لكنه بالغ يف نقدهــا
من الواقع؟!
ِ
ِ
 أمل تتعجبي من ِوذكرت
أبديــت له رأي ًا،
أنك ربام

ِ
وشــعرت أنه اقتنع به يف
لــه من األدلة عليه ما هو ُمقنع،
نفســه متام ًا ،ومع ذلك انتقد رأيك هذا أو س ّفهه ،واعتربه

ال قيمة له؟!
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ِ
عزمت
 -أمل تتعجبي من أنه كان ينوي فعل يشء فلام

ِ
وأرصرت أن يفعلهَ :ف َع َل عكسه؟!
عليه

ِ
ِ
أبديت له
رأيــك فلام
 -أمل تتعجبــي من كونه طلب

ِ
ِ
ِ
ِ
واعتربك متطاولة
وجهك
عليك ورصخ يف
رأيك غضب

ِ
قولك عىل قوله؟!
عليه تريدين فرض

 أمل تتعجبي أنك ربام طلبت منه بعد الغداء أن حيملتلك اآلنية إىل املطبخ فرتكها ومحل آنية أخرى إىل الثالجة
أو العكس؟!
ِ
طلباتك ويســارع يف
 -أمل تتعجبي من أنه يتوانى يف

ِ
غريك؟!
طلبات

ِ
ال ِ
 أمل تتعجبي من كونه بخي ًغريك؟!
معك كري ًام مع
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ِ
عليك أمــر ًا أو اقرتح
 -أمل تتعجبي مــن أنه عرض

ِ
ِ
اعتــذرت منه امحرت عيناه غيظ ًا ورفع
عليك برناجم ًا فلام

ِ
عليك؟!
صوته

 أمل تتعجبــي مــن أنه طلــب ِمنك شــيئ ًا صغري ًا

ِ
ِ
عليــك غضب ًا شــديد ًا
تكاســلت عنــه غضــب
فلــا
ِ
هي جــد ًا ال يســتحق كل
مع أنــك تريــن أن األمــر ِّ
هذا الغضب؟!
ما السبـب؟

كل هــذه الترصفات الغريبة من الــزوج ،التافهة أو
عىل أشياء تافهة؛ ال تستطيعني تفسريها ما مل تفهمي املعنى
املتقدم بيانه.
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فالقضية هي أن هذا الزوج ِ
يراك تنازعينه شــيئ ًا من
َ

أهم خصائصه ،وأعىل مشــاعره ،و َأ ْن َف ِ
ــس صفاتِه ،وهي
صفة الرجولة ،التي تقتيض أن يكون يف األرسة ســ ِّيدَ ها،
وأن يشعر أن له يف نفسه وأمام أهله الرفعة واملنزلة والعلو.
ِ
ِ
كالمك
أســلوبك وطريق ُة
وسبب هذا الشعور هو:

ِ
وتعامل ِك معه.

فالرجل يكره مــن زوجته :أســلوب النقد ،وإلقاء
األوامر ،وإعطاء التعليامت ،وإصدار القوانني ،واجلزم يف
الرأي ،والقوة يف الطرح ،وعدم الســمع والطاعة له ،أو
الرتاخي عن تلبية طلباته وإمهاهلا ،وكثرة املناقشة ،والعناد
يف الكالم أو العمل ،والتذمر أثناء تلبية الطلب ،أو الوعد
بتلبية الطلب وقول :حارض إن شاء اهلل ،ثم إمهال الطلب،
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وعدم االعتذار إليه إن بدر خطأ أو نسيت الزوجة ما طلبه
منها ،ونحو ذلك من الصفات.
وهذه الصفات هي يف جمملها صفات ذميمة ،وأشــد
ما تكون ذ ّم ًا إذا كانت:
 مــن األنثى ،التي من أمجل صفاهتا املح َّب َب ِة إىل قلبالرجل :حياؤها ورقتها.
 ومن الزوجة ،التي هي أسرية زوجها ،وهو األمريال َق َّوام عليها.
فتلك الصفات املكروهة :هي من أشد ما يوغر صدر
الزوج ،وين ِّفره من زوجته ،وإذا تقرر يف نفســه أن زوجته
عىل تلــك الصفات التي يبغضها؛ فإنه ســيغتاظ من كل
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ترصف مهام َّ
قل؛ ألنه يفرسه عىل هذا األســاس؛ بناء عىل
الرتاكامت النفسية التي حصلت له مع الزمن.
وأمــا الصفات املحبوبة التي تضــاد تلك الصفات،
من الســمع والطاعة وطيب الــكالم والعمل ،وتعظيم
قدر الزوج ،واحرتام ســيادته عــى األرسة ،ونحو ذلك
من املعاين اجلميلة :من أحب الصفات إليه ،ومن أكثر ما
يملك قلبه ،ويأرس نفســه ،وجيعل يف قلبه ونفسه حالوة
وأنس ًا ورسور ًا إذا رأى زوجته أو سمع كالمها أو طلبت
منه طلب ًا أو أبدت له رأي ًا.
نعم ،أيتها الزوجة الكرمية!

نعــرف ِ
أنك مل تقصــدي تلك املنازعــة ،وال فرض

ِ
أردت
الرأي ،وال إثبات الشــخصية ،وال املعاندة ،وإنام

زوج ِك
هكذا َتلكني َ
قلب ِ
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ِ
حتمســت قلي ً
ال يف
اخلري لــه ،والنصــح ،واإلفادة ،وربام
الكالم ،ومل خيطر ببالك ما خطر بباله.
نعم أيتها الزوجة الكرمية!

البد من إبداء الرأي ،والبد من االقرتاح ،والبد من
الطلب ،فهناك أشياء ال يمكن الســكوت عنها ،وأشياء
ال يصلح تأجيلها ،وأشــياء ينبغي التعــاون فيها ،وأمور
جيب عدم التهاون هبا.
أيتها الزوجة الكرمية!

ِ
ِ
ِ
أمنعك من
بأنــك أردت منازعته ،وال
أهتمك
أنا ال

أن تنصحيه؛ لكني أطلب ِ
منك :التعامل املناســب ،الذي
تُراعى فيه نفسية الزوج وطبيعته.
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واحلـل؟

يمكن أن نقول:

إن املطلوب ِ
منك هو:
 مراعاة جانب السيادة للزوج. اختيار ما يوافق هذا اجلانب من ط ِّيب القول. اختيار ما يوافق هذا اجلانب من ط ِّيب العمل.مشهد كنموذج:

الـزوج:
( ويظهر من أســلوب الزوج أنه يميــل إىل التعامل

التجاري مع أيب خالد أكثر ).

ما ِ
رأيك يا زوجتــي :هل األفضل التعامل التجاري

مع أيب خالد أو مع أيب سعيد؟

زوج ِك
هكذا َتلكني َ
قلب ِ
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الزوجـة:
( وهــي مقتنعة بأن التعامل مــع أيب خالد غلط كبري
بل مصيبة ).
األسلوب األول من الزوجة:
أبو خالد غشــاش ،وغشــك عدة مرات ،وأرباحنا
الســابقة معه غطاها بســيئاته الالحقة ،فــا يصلح أن
تتعامل معه ،وتوقع نفسك يف ورطات ،وهذه ليست أول
مرة تشاورين فيها يف التعامل معه وأنصحك أن ال تتعامل
معه ،ثم تتعامل معه وتندم ،فالنصيحة معك ال جتدي ،ثم
إن عندك أبناء ال حيق لك أن تترصف يف املال باملغامرات،
فاتق اهلل فيهم ،وأبو ســعيد مل تتعامــل معه من قبل ،لكن
سمعته أفضل من أيب خالد بكثري ،فتعامل معه.
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األسلوب الثاين من الزوجة:
أنت أدرى مني هبــذه األمور ،لكن ما دمت راغب ًا يف
أن أبدي لك رأي ًا فســأذكر لك ما يف نفيس من احتامالت،
ربام تــرى اخلري يف أحدها ،عندنــا اآلن خياران ،أحدمها
أبو خالد ،والتعامــل معه فيه ميزات وربحنا معه من قبل
لكنه غشــنا عدة مــرات ونخاف أن يغشــنا مرة أخرى،
ووضعنا املادي احلايل ال يســمح لنا باملغامرات ،واخليار
الثاين أبو سعيد ،وسمعته أفضل منه بكثري ،لكن مل نجربه
من قبل ،فلو جربناه هــذه املرة وق َّيمنا النتيجة ،هذا الذي
خطر يف نفيس اآلن ،وأنت أدرى هبذه األمور.
هذان أسلوبان:
كالمها صدر من حمب ناصح وهي الزوجة:

زوج ِك
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قلب ِ

25

األول مل يراع املعنى الســيادي للزوج ،فال تستغرب
الزوجة من كونه غضب عليها يف هذه اجللســة ،ثم أخذ
بعكس رأهيا ،ربــا ال لقناعته بالرأي اآلخر وعدم قناعته
برأي الزوجة ،وإنام عناد ًا فيهــا ،وليثبت هلا بعد ذلك أنه
أحســن االختيار ،وأن رأيه كان أفضــل من رأهيا ،ولربام
كلام فكر يف رأهيا واقتنع يف نفســه منعه العناد وحمبة إثبات
الشــخصية من األخذ به ،فيكون قــد حصل من نصيحة
الزوجة عكســها وهو أنه نفر من الــرأي الصواب عند
الزوجة بدل أن يأخذ به ،وربام أخذ برأهيا بعد ذلك من غري
أن يعرتف هلا بالفضل ومن غري أن يشــكرها عليه ،ثم إنه
مع ذلك قد ازداد تغيظ ًا عىل زوجته ،ونفرة عن مشاورهتا.
والثاين الــذي راعى هذا املعنــى مل يرتتب عليه عناد

من الزوج ،وهو مفيد مؤثــر ،وإن مل يظهر الزوج اهتامم ًا
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بــرأي زوجته يف نفــس اجللســة ،إال أنه ســيفكر فيه،
نفيس مــن أن يأخذ به إذا
وســيتقبله ،وليس عنــده مانع ٌّ

تيرس له ورأى أنه األنســب ،فتكــون نصيحة الزوجة قد
أفادت ،ثم إنه مع ذلك قــد ازداد حمبة لزوجته ،وحرص ًا
عىل مشاورهتا.
تأميل مرة أخرى يف هذين األسلوبني:
شــن ُم َؤ ٍّد بالزوج إىلَ :ر ِّد
شــن َم
أوهلام :أسلوب َم
ٌ
ٌ

ِ
والنفور من الزوجة.
النصيحة،

ــؤ ٍّد للغرضني
وثانيهام :أســلوب رائــع َلبِ ٌق ُمقنع ُم َ

حلني مع ًا :النصح للزوج ،واالحرتام له.
الصا َ

والشك ِ
أنك ستختارين هذا األسلوب الثاين؛ ألنه:

نصيحتك ،وأقرب إىل زيادة حمبته ِ
ِ
لك.
أدعى لقبوله

زوج ِك
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النصوص الشرعية املباركة:

ِ
يعينك عىل ما تقدم؛ بعد اإلخالص هلل
إن من أعظم ما

تعاىل ،وال َّل َجأِ إليــه :أن تتأميل يف النصوص الرشعية ،من
القرآن العظيم ،وســنة نبينا الكريم ،حممد ـ صىل اهلل عليه
وسلم ـ فتطلبي فيهام اهلدى والبيان والرشاد:
يقــول اهلل تبــارك وتعــاىل ﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍ ﴾((( ،ففي اآلية وصف الرب ســبحانه هلذا الزوج
بأنه َس ِّيدُ زوجته(((.
ويقــول ســبحانه ﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ﴾((( ،وهــذه الدرجة التــي ُف ِّض َل هبا
((( يوسف25 :
((( انظر :جامع البيان ،للطربي.51 /16 ،
((( البقرة228 :
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ُ
الرجال عىل النســاء يدخــل فيها :إمرتــه عليها ولزوم
طاعتها له(((.
ــز ِمــن قائــل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
ويقــول َع َّ

ﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜ
ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﴾(((.
فالرجل رئيسها وكبريها واحلاكم عليها ،تطيعه يف ما يأمر،
وحتفظه يف غيبته يف نفســها وماله ،وله تأديبها إذا تر َّف َعت

عليه؛ بأن مل تُطِ ْع ُه ،أو أطاعته لكن متذمرة ُم َتك َِّر َه ًة(((.
((( انظر :جامع البيان ،للطربي.534 /4 ،
((( النساء34 :
((( انظر :تفسري القرآن العظيم ،البن كثري.292 /2 ،
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وعــن عمرو بــن األحــوص  -ريض اهلل عنه  -أن
رســول اهلل ﷺ قــال يف حجة الوداع« :أال واســتوصوا
بالنساء خري ًا؛ فإنام ُهن َع ٍ
وان عندكم»((( ،فوصفهن بأهنن
َّ

عوان ،أي :أسريات(((.

وعن ابــن عبــاس  -ريض اهلل عنهام  -قــال :قال
رســول اهلل ﷺ« :أال أخربكم بنســائكم من أهل اجلنة؟
الــودود ،الولود ،العؤود عىل زوجهــا ،التي إذا آذت أو
أوذيت؛ جاءت حتى تأخذ بيــد زوجها ،ثم تقول :واهلل
ال أذوق غمض ًا حتى ترىض»(((.

((( رواه الرتمــذي ،برقــم .3087 ،1163 :وابن ماجه ،برقم:
 .1851وقال الرتمذي« :هذا حديث حسن صحيح ،ومعنى
قوله :عوان عندكم ،يعني :أرسى يف أيديكم».
((( انظر تفسريها يف احلاشية السابقة من كالم الرتمذي رمحه اهلل.
((( رواه النســائي يف الكــرى ،برقم .9094 :وقــال ابن حزم
رمحه اهلل« :هذا خرب ال بأس به» .املحىل.163 /10 ،
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فتأميل  -أختَنا الكريمة  -يف كلمــة « ُأ ِ
وذ َي ْت» ،أي:

آذاها زوجها ،ومع ذلك تتحبب إليه وتتودد ،نعم! اخلطأ

ليس منهــا ،لكن اجلانــب األرفع األحــب إىل اهلل وهو
مراضاهتا لزوجها قــد َف َع َل ْت ُه؛ فكان فيها خصلة عالية من
خصال نساء اجلنة.

وعن أيب هريرة  -ريض اهلل عنه  -قال :قيل لرسول اهلل

َسه إذا نظر ،وتطيعه إذا
ﷺُّ :
أي النساء خري؟ قال« :التي ت ُ ُّ

أمر ،وال ختالفه يف نفسها وماله بام يكره»(((.

يقول اهلل عز وجل ﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ﴾((( ،ففي اآلية أن الكلم الطيب من قراءة
وتسبيح وكل قول حسن كريم ،والعمل الصالح من أعامل

((( رواه النســائي ،برقــم .3231 :وقــال األلبــاين رمحه اهلل:
«حسن صحيح».
((( فاطر10 :
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القلوب واجلوارح؛ ترفع إىل اهلل عــز وجل(((؛ فالتعامل
مع الزوج بالكالم الطيب الــذي تراعني به ما تقدم بيانه
من ســيادة الزوج :مــن أهم ما تعتنني بــه؛ لتنايل الرفعة
عند اهلل.
ويقول ســبحانه ﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾((( ،أي :فإذا
أســاء ِ
إليك ميسء من اخللق ،خصوصــ ًا من له حق كبري
ِ
عليك كالزوج ،إساءة بالقول أو بالفعل؛ فقابليه بالعفو،
ِ
ِ
اللي وط ِّي ِ
ب الكالم؛ فسيصري إىل
واإلحسان إليه ،والقول ِّ

ما ذكره اهلل :كأنه ويل محيم(((.

((( انظر :تيسري الكريم الرمحن ،للسعدي.685 ،
((( فصلت35 ،34 :
((( انظر :تيسري الكريم الرمحن ،للسعدي.749 ،
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وعن ابن عمر  -ريض اهلل عنهام  -قال :قال رســول
اهلل ﷺ« :إن من البيان لســحر ًا»((( ،أي :إن منه ما يعمل
عمل الســحر من التأثري والتغيري بطريق خفي ،فيرصف
قلوب السامعني إىل قبول ما يستمعون؛ بسبب غلبته عىل
النفوس بحسن البيان ولطف اخلطاب((( ،فكذلك ينبغي
أن تكون الزوجة مؤثرة يف قلــب زوجها التأثري الصالح
بالكلمة الطيبة واألسلوب احلسن.
وعن عبد اهلل بن عمرو  -ريض اهلل عنهام  -أن رسول اهلل
ﷺ كان يقول« :إن من خياركم أحســنكم أخالق ًا» ،ويف
لفظ« :إن من أحبكم إ َّيل أحسنكم أخالق ًا»(((.
((( رواه البخاري ،برقم.5767 ،5146 :
((( انظر :الكاشف ،للطيبي.3097 /10 ،
((( رواه البخــاري ،برقم .6035 ،3759 ،3559 :ومســلم،
برقم.6105 ،6104 :
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ختامًا أيتها الفاضلة!

ت ََر َّف ِعي عن أسلوب الكالم معه يف احلقوق ،واإلكثار

من املطالبة هبــا؛ فإنه ال يتكلم عن ذلك و ُيكْثِ ُر يف الغالب
إال من شــارف عىل الطالق ،لكن أخليص هلل واستعيني
به ،وحتببــي إىل ِ
زوج ِك وتوددي ،وأحســني معه القول

ِ
والعمل ،وع ِّظمي شأنه وقدره؛ فستجدينه مقب ً
عليك،
ال
ِ
ِ
حقوقك بســعة صدر وراحة بال ،ويزيدك خري ًا
يعطيك

رآك وصوت ِ
حقوق ِك؛ ألن اسمك وم ِ
ِ
َك
مما تطالبينه به من
َ
صار يف قلبه كاملاء البارد الزالل.
ولزوج ِ
فهذه  -أختَنا الغاليــة  -نصيحة ِ
ِ
ك عن
لك،

طريقك ،ورســالة إىل صميم قلبه ألج ِل ِكِ ،
أنت خري من
ْ
يوصلها إليه ،بالطريقة التي ب َّينَّاها.
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نعم! حتتــاج إىل ٍ
عناء يف تغيري األســلوب ،ومعاندة

ِ
تعودت عليــه ،ويشء من التضحية ،لكنه يف
الطبع الذي
ِ
ِ
أنت ،فهي ِ
مصلحتك ِ
ِ
وإليك والسالم
منك
عليك.
واهلل تعاىل أعلم
واحلمد هلل رب العاملني
وصىل اهلل وسلم عىل خاتم النبيني
نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
•

•

•
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&

القرآن الكريم.

&

إحياء علوم الدين ،أليب حامد حممد بن حممد الغزايل
الطويس ،دار املعرفة ،لبنان – بريوت.

&

تاج العــروس من جواهر القامــوس ،أليب الفيض
الرزاق احلســيني ،املل ّقب
حممد بن عبــد ّ
حممــد بن ّ
ّ
الزبيدي ،حتقيق :جمموعــة من املحققني،
بمرتــى َّ
دار اهلداية.

& تفسري القرآن العظيم ،أليب الفداء إسامعيل بن عمر بن
كثري البرصي ثم الدمشــقي ،حتقيق :سامي بن حممد
سالمة ،دار طيبة للنرش والتوزيع ،ط1420 ،2هـ -
 1999م.
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تيســر الكريــم الرمحــن يف تفســر كالم املنــان،
لعبد الرمحن بن نارص بن عبد اهلل الســعدي ،حتقيق:
عبد الرمحن بن معال اللوحيق ،مؤسســة الرســالة،
1420هـ 2000 -م.

& جامع البيان يف تأويل القرآن ،ملحمد بن جرير اآلميل،
أيب جعفر الطربي ،حتقيق :أمحد حممد شاكر ،مؤسسة
الرسالة 1420 ،هـ  2000 -م.
& اجلامع الكبري ( ســنن الرتمذي ) ،أليب عيســى حممد
بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك الرتمذي،
حتقيق :بشــار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي،

لبنان – بريوت 1998 ،م.
&

اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل
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ﷺ وسننه وأيامه ( صحيح البخاري ) ،أليب عبد اهلل
حممد بن إســاعيل البخاري اجلعفي ،حتقيق :حممد
زهري بن نارص النــارص ،النارش :دار طــوق النجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد
الباقي)1422 ،هـ.
&

مجهــرة اللغــة ،أليب بكر حممد بن احلســن بن دريد
األزدي ،حتقيــق :رمــزي منري بعلبكــي ،دار العلم
للماليني ،لبنان – بريوت1987 ،م.

&

سنن ابن ماجه ،أليب عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني،
حممد
حتقيق :شــعيب األرنؤوط  -عادل مرشــد َّ -

كامل قره بليل َ -عبد ال ّلطيف حرز اهلل ،دار الرســالة
العاملية 1430 ،هـ  2009 -م.
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& الســنن الكربى ،أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن
عيل النســائي ،حتقيق :حســن عبد املنعم شــلبي،
أرشف عليه :شعيب األرناؤوط ،قدم له :عبد اهلل بن
عبد املحســن الرتكي ،مؤسســة الرســالة ،لبنان –
بريوت 1421 ،هـ  2001 -م.
&

الصحــاح تاج اللغــة وصحاح العربيــة ،أليب نرص
إســاعيل بن محاد اجلوهري الفــارايب ،حتقيق :أمحد
عبد الغفــور عطــار ،دار العلم للماليــن ،لبنان –
بريوت ،ط 1407 ،4هـ  1987 -م.

& عيون األخبار ،أليب حممد عبد اهلل بن مســلم بن قتيبة
الدينــوري ،دار الكتب العلمية ،لبنــان – بريوت،
1418هـ.
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&
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الفاخــر ،أليب طالب املفضل بن ســلمة بن عاصم،
حتقيق :عبد العليم الطحــاوي ،مراجعة :حممد عيل
النجــار ،دار إحيــاء الكتب العربية ،عيســى البايب
احللبي1380 ،هـ.

&

القامــوس املحيط ،ملجد الديــن أيب طاهر حممد بن
يعقوب الفريوز آبادي ،حتقيق :مكتب حتقيق الرتاث
العرقسويس،
يف مؤسسة الرسالة ،بإرشاف :حممد نعيم
ُ
مؤسسة الرســالة للطباعة والنرش والتوزيع ،لبنان –
بريوت ،ط 1426 ،8هـ 2005 -م.

& الكاشف عن حقائق السنن ( رشح الطيبي عىل مشكاة
املصابيح ) ،لرشف الدين احلسني بن عبد اهلل الطيبي،
حتقيق :د .عبد احلميد هنداوي ،مكتبة نزار مصطفى

40

زوج ِك
هكذا َتلكني َ
قلب ِ

البــاز ،اململكة العربية الســعودية – مكــة املكرمة،
الرياض 1417 ،هـ  1997 -م.
&

كتاب العــن ،أليب عبد الرمحن اخلليــل بن أمحد بن
عمــرو الفراهيــدي ،حتقيق :د مهــدي املخزومي،
د .إبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة اهلالل.

& املجتبــى مــن الســنن ( الســنن الصغــرى ) ،أليب
عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل النسائي ،حتقيق:
عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبوعات اإلســامية،
سوريا – حلب ،ط 1406 ،2هـ  1986 -م.
&

املحىل باآلثار ،أليب حممد عيل بن أمحد بن ســعيد بن
حزم األندليس ،دار الفكــر ،لبنان – بريوت ،بدون
طبعة وبدون تاريخ.
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&

املســند الصحيح املخترص بنقل العــدل عن العدل
إىل رســول اهلل ﷺ أليب احلسني مســلم بن احلجاج
القشريي النيسابوري ،حتقيق :جمموعة من املحققني،
دار اجليــل ،لبنان – بــروت ،مصورة مــن الطبعة
الرتكية املطبوعة يف استانبول سنة  1334هـ ( ترقيم
األحاديــث موافق لطبعة عــامل الكتب وترقيم حممد
فؤاد عبد الباقي ).

& نثر الدر يف املحارضات ،أليب سعد منصور بن احلسني
الرازي اآلبى ،حتقيــق :خالد عبد الغني حمفوط ،دار
الكتــب العلميــة ،لبنــان – بــروت1424 ،هـ -
2004م.
•

•

•
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