
 

 

 َوُحؾوْل ٌة، أدٔكَؾٌة وأجِوَبٌة، َؿشأؽْلَبُة ؤحؽؿَتِهِر

 .ًاَحقـــَـاٌة َدٔعقَدٌة َأَتؿـٖاَفا َؾُؽم َجٔؿِقع
 

 

 دِرقن اؾٖزي اؾدِّٔقِود. وائل ُؿ

 ػؾسطني –غزة 

 

  



  



 

  

 

 
 

ـَــا َخِق ٔؾَأِفٔؾٔه ِمُؽُرِقَخِقُرُؽِم َخ     يـؾـُٔرُؽِم ٔؾَأِفـَوَأ  

ذرقف. حدقْث  
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 ْزَواج
َ
ّْ أ جُْهِصُس

َ
ْٔ أ ِْ  ّْ ْن َخََِو َُُس

َ
ْٔ آيَاحِِٗ أ ِْ  اً َو

 ّْ َُٖس ََ ةَيْ ا وََجَف َٙ ٚا إََِلْ ُٖ ٍُ ةً َورَْْحَثً ُِتَْص َٚدَّ ًَ  َم ِ إِنَّ ِِف َذل
ْٚ ٍٍ َل  ُرونَ يَاٍت َُِي ٍَّ :   َحَخَه  [21]الرـك

 





 ب 

 

 إىل ُؽلِّ امُلؼٔلؾنَي عَؾى اؾٖزَواِج 

 ٔؿَن اؾٗذؽوِر َواإِلـَاث.

 َوَؽَذؾَك،،،

 .اؾَّٔذقَن َتَزٖوُجوا ٔؿِن َؼِلُلِإَؾى ُؽلِّ 

♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥  
ـَِقا َواآلٔخَرة. ًاَرأجق  ٔؾؾَهٔؿقِع اؾٖسَعادَة ٔػي اؾٗد





 ج 

 

َعِن َأٔبي ُفَرِقَرَة، َؼاَل: َؼاَل َرُدوُل اهلٔل َصؾَّى اهلُل َعَؾِقٔه َوَدؾََّم: "َؾا روى اإلؿام أمحد يف ؿسـده 

 .َقِشُؽُر اهلَل َؿِن َؾا َقِشُؽُر اؾـٖاَس"

 :وٕة ؽرامأرى ؿن اؾواجب امُلمومم عؾٖي أن أتؼدم باؾشؽر ألخ

 ى حسن َؼلوؾه ؼراءة اؾؽماب ورعاقمه واالعمـاء د. حمؿود ـافض عهور "أبو علد اهلل" عؾ

 بطلاعمه، ػهزاه اهلل خرّيا وأحسن اهلل ؾه يف عؼله وذرقمه.

  ػؼد ؼرأ اؾؽماب  -ؾغو٘قا-د. بسام حسن ؿفرة "أبو احلسن" عؾى تػضؾه مبراجعة اؾؽماب

 ؽؾَّه وصٖوب ؿا مل قؽن صواّبا، ػرضي اهلل عـه وأحسن اهلل إؾقه.

 ري علد اؾؾطقف "أبو حسام" صاحب ؿؽملة "آػاق" عؾى تؽرؿه بطلاعة األخ اؾعزقز: ػؽ

 اؾؽماب، وؿسافؿمه اؾؽرمية يف تقسري صدور اؾؽماب، ػلارك اهلل ؾه يف أفؾه وؿاؾه.

  ثم اؾشؽر ؿوصوْل جلؿقع اؾُؼٖراء اؾؽرام، اؾذقَن دقملعون ؼراءتفم بدعوٕة ؾؾؽاتب، بأن

 دلقل اهلل تعاىل.حيسن اهلل خامتمه وأن قرزؼه اؾشفادة يف 
 

 





 

 د 

الحمد هلل الذم جعؿ الزكاج آية مف آياتو الدالة عمى عظمتو، كالصبلة كالسبلـ 
 خير قدكة لمناس، كبعد... عمى أكثر ىذه األمة نساءن محمد 

ا قامت عمى حفظو شريعة اإلسبلـ، فاألسرة ىي مف أىـ مفإف الحياة الزكجية 
المبنة األساسية في بناء المجتمع، إف بينيت عمى أسس سميمة قاـ المجتمع سميمان، مؤديان 

ف بينيت عمى غير أساس، أك كاف أساسيا فاسدان،  - سبحانو –دكره الذم أناطو بو اهلل  كا 
 ظير أثر ذلؾ عمى المجتمع كمو.

ف أعظـ ما عانيتو كل ػػػ كبالذات الصغار منيـ  كمشاكميـ حظتو مف فتاكل األزكاجكا 
، فكثير مف المقبميف عمى الزكاج يظنكف أف فيـ الحياة الزكجية عدـ ػػػ كاف منصبان عمى

ا أف الزكاج مسؤكلية شرعية دينية، ككطنية، كٍ رى الزكاج متعة كلذة كشيكة كانتيى، كما دى 
كيجدت ىذه المذة أك الشيكة إال كسيمة لتحقيؽ  كمجتمعية، قبؿ أف يككف لذة كشيكة؛ بؿ ما

 الغايات الشرعية كالكطنية كالمجتمعية ... الخ.

أفضؿ  كمف ىنا كانت حاجة المقبميف عمى الزكاج إلى مف ينصحيـ كيكجييـ إلى
 ؛ لتككف حياتيـ في سعادة حقيقية.اغتناـ الحياة الزكجية بكؿ ما فييا السبؿ في

، كتجربتو العميقة، ممف عايش الزكاج بو البسيط المييىسَّركقد جاء ىذا الكتاب بأسمك 
كدخؿ في مشاكؿ الناس مصمحان كمكجيان، أقكؿ: جاء كاضعان العديد مف النصائح كالتعدد، 

ليتمتعا ف عمى الزكاج؛ يٍ غة بسيطة سيمة لكؿ زكجيف أك ميقبمى مي ، بً كالمبلحظات كالتكجييات
رشاد، كحااٌلن لما  عمى فيـ كبصيرة كدرايةبالحياة الزكجية  إٍف ىـ أخذا بما فيو مف نيصح كا 
جة بيدم النبي ، متكَّ بكسائؿ ميسكرة كسيمة مف مشاكؿ طبيعية الزكجية قد يعترض الحياة

 مف الصحابة كالصالحيف، كعدد . 



 

 ق 

أبي حساـ القبكؿ كالسداد كالتكفيؽ، كأف ييجرم  الدكتكر ألخينا - تعالى –أسأؿ اهلل 
 الحؽ حيث كاف.عمى لسانو كقممو 

 والحمد هلل رب العالميف
 

 
  



 

 ك 

 مقدمة
جعؿ الزكاج حيث و، كأمر بالعفاؼ كندب إليو، فيالحمدي هلل الذم أحؿَّ النكاحى كرغَّب 

متنكبه لطريؽ النبكات، مف سنف نظاـ ككنو، فبل يىشذ عنو إال  ثابتةن  آية مف آياتو، كسنةن 
رَْشَِْٖا رُُشلً ] مبتعده عف طريؽ الرساالت

َ
ْزَواج َوََُيْد أ

َ
ّْ أ ُٙ َ ًَ وََجَفَِْٖا ل ِ ْٔ َرتِْ ]الرعد:   َوذُّرِيَّثً  اً ِْ

38]. 
سيد األكليف كاآلخريف،  -صمى اهلل عميو كسمـ  –كالصبلة كالسبلـ عمى نبينا محمدو 

ماـ المتقيف إلى يـك الديف، خي َيْخِصُؼ َنْعَمُو، َوَيِخيُط َثْوَبُو، َوَيْعَمُؿ ِفي  "ر مف تزكَّج كزكَّج، كا 
ـْ ِفي َبْيِتوِ  ب بالنكاح كأمر بتيسيره أمر بالزكاج كحضَّ عميو، كرغَّ  ،(1)" َبْيِتِو َكَما َيْعَمُؿ َأَحُدُك

بيتو،  أىؿً  و معكالعمؿ عمى تذليؿ كؿ عقباتو أماـ راغبيو، كجعؿ الخيرية فيمف حسينت أخبلقي 
ـْ ِلِنَساِئِيـْ  "فػػػػػ ىـ، غيرً  عمييـ قبؿى  هي خيري  كظيرى  ـْ ِخَياُرُك خيرى  كقد كاف نبينا  ،(2)" ِخَياُرُك

 الناس لمناس، كخيرى الرجاؿ ألىًمو.

 :دُ ػػػػػػوبع
الخميقة لـ يعش  ءنسى الذكر باألنثى، كلباسى الرجؿ بالمرأة، كمنذ بدجعؿ أي  فإف اهلل 

و، ذىب عنو كحشتى كتي  ،حتى خمؽ اهلل لو مف ضمعو حكَّاء، تؤانسو كتجالسو ه طكيبلن لكحد آدـي 
 فالجنة بما فييا مف نعيـ ال ييعاش فييا بالعزكبية!

، كييحصَّ  ، بو ييغضي البصري ، كأمفه كأمافه ، ك فالزكاجي نعمةه كاستقراره بو يينجب في الفرجي
األرضي بالعدًؿ كالقسًط، فييسىبَّح بحمد اهلل  األبناء كالبنات، فتكثر الذريةي الصالحة، كتمتؤل

ُٓٚنَ  كييقدس لو  ّْ ََل َتْفَِ جْخُ
َ
ُّ َوأ ُ َحْفَِ  [.216]البقرة:   َواَّللَّ

و مف ما يعفُّ  إليو كال يتأخر، فبو أف يتقدـى  عمى الزكاجً  القادرى  الشبابى  كقد أمرى النبيُّ 
فعف عبد اهلل إف ىك أحسف االختيار،  استقراران كبو ما يجمب لو  ،كالرذيمةً  في الفاحشةً الكقكع ً 

ـُ اْلَباَءَة  ": قاؿ: قاؿى رىسيكؿي اهلًل  بف مسعكد  َيا َمْعَشَر الشََّباِب، َمِف اْسَتَطاَع ِمْنُك

                                       
 ، كصححو األرناؤكط.25341( ركاه اإلماـ أحمد في مسنده، حديث رقـ 1)
 ، كىك حديثه رجاؿ إسناده ثقات.1978ركاه اإلماـ ابف ماجو في سننو، حديث رقـ: ( 2)



 

 ز 

ـْ َيْسَتِطْع َفَعَمْيِو ِبالصَّ  ، َفِإنَُّو َلُو ِوَجاءٌ َفْمَيَتَزوَّْج، َفِإنَُّو َأَغضُّ ِلْمَبَصِر، َوَأْحَصُف ِلْمَفْرِج، َوَمْف َل  ْوـِ
"(1). 

أال  ػػػ حيف البحث عف الزكجة ػػػ بميف عمى الزكاج مف الرجاؿنصح المق غير أنو 
ذاِت  "ػ ب أف ييظفر ر ناصحان مى مؽ، كأىدكف ديف كخي  ،أك حسبه أك غيره ،يغرُّىـ جماؿه أك ماؿه 

كاستراح  ،بيتييا حسينت أخبلقيا، فاستقرَّ  المرأة إف اكتمؿ دينييا كعقميا فإفَّ ، مف النساء " الدِّيفِ 
 كسًعد أكالدىا، فكانت مف خير النساء الكيمَّؿ. ،زكجيا

ٍيرىةى فىعىٍف أىًبي ىي  :  عىًف النًَّبيّْ  رى  ،َوِلَحَسِبَيا ،تُْنَكُح الَمْرَأُة ِِلَْرَبٍع: ِلَماِلَيا "قىاؿى
  .(2)" يِف، َتِرَبْت َيَداؾَ ِت الدِّ َوِلِديِنَيا، َفاْظَفْر ِبَذا ،َوَجَماِلَيا

 قببلتً المي   نصحى  كذلؾى بؿ إنو  ؛عمى الزكاج يفلمرجاؿ الميقبم  وي كلـ تقتصر نصيحتي 
ٍيرىةى ، فى َصاحِب الّديِف والُخُمؽضى عف بالرّْ  النساءً  مفى  عمى الزكاجً  : قىاؿى   عىٍف أىًبي ىيرى قىاؿى
ـْ َمفْ  ": رىسيكؿي اهلًل  ُجوُه، ِإالَّ َتْفَعُموا َتُكْف ِفْتَنٌة ِفي  ِإَذا َخَطَب ِإَلْيُك َتْرَضْوَف ِديَنُو َوُخُمَقُو َفَزوِّ

 .(3)"اَِلْرِض، َوَفَساٌد َعِريٌض 

مف األزكاج، كما ذلؾ إال  ؽ لممىرضيٌ مي يف كالخي جمع بيف الدّْ  كلعمكـ الحظتـ أنو 
قو الكاقع ف، كىذا يصدّْ لكجكد بعض المتدينيف ببل أخبلؽ، أك كجكد بعض الخمكقيف ببل تديُّ 

 كيشيد عميو كثير مف الحكادث، فمييتىنبَّو!

 بة أستطيع أف أقوؿ:ومع التجرِ    

                                       
 .3379ركاه اإلماـ مسمـ في صحيحو، حديث رقـ: ( 1)
ذات ، يقكؿ اإلماـ النككم رحمو اهلل في شرح قكلو: " 5090( ركاه اإلماـ البخارم في صحيحو، حديث رقـ: 2)

ًحيحي ًفي مىٍعنىى ىىذىا  " الديف ًديًث أىفَّ النًَّبيَّ الصَّ ـٍ يىٍقًصديكفى ىىًذًه  ،ًفي اٍلعىادىةً  أىٍخبىرى ًبمىا يىٍفعىميوي النَّاسي  اٍلحى فىًإنَّيي
اؿى اأٍلىٍربىعى  ـٍ ذىاتي الدّْيفً  ،اٍلًخصى ". حديث  ًلؾى الى أىنَّوي أىمىرى ًبذى  ،فىاٍظفىٍر أىٍنتى أىيُّيىا اٍلميٍستىٍرًشدي ًبذىاًت الدّْيفً  ،كىآًخريىىا ًعٍندىىي

 .1446رقـ: 
 ، كقاؿ: حديث حسف.1084ركاه اإلماـ الترمذم في سننو، حديث رقـ: ( 3)



 

 ح 

عمى الزكاج كىك فقيري الحاؿ؛  عميو، فمك أقدـ الرجؿي  ييعيف اهللي  ػػػ ان تحديدػػػ الزكاج  إفَّ 
ّْ َوالصَّ  فيك ميعافه بإذف اهلل تعالى  يَاََم ُِْْٖس

َ
ٚا اْْل ِْٕسُد

َ
ّْ َوأ انُِس َْ ّْ ِإَو ـِتَادُِز  ْٔ اِِلنَِي ِْ

 ٌّ ِِي ـَ ُ َواِشٌؿ  ْٔ نَْظِِِٗ َواَّللَّ ِْ ُ ُّ اَّللَّ ٚا ُذَيَراَء ُحْلِِٖٙ  .[32]النكر:   إِْن يَُسُٕٚ

 قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو اهلل في تفسيره:

بَّاسو  مىٍيًو : رىغَّبىييـي المَّوي ًفي التٍَّزًكيًج، كىأىمىرى ًبًو  ]عىًف اٍبًف عى ـٍ عى كىعىدىىي اأٍلىٍحرىارى كىاٍلعىًبيدى، كى
ٍبًد اٍلعىًزيًز ػػػ اٍلًغنىى، كىعىٍف سىًعيدو  دّْيؽى ػػػ يىٍعًني: اٍبفى عى : بىمىغىًني أىفَّ أىبىا بىٍكرو الصّْ :  قىاؿى قىاؿى

ـٍ مىا كىعىدى  ـٍ ًبًو ًمفى النّْكىاًح، ييٍنًجٍز لىكي كي ـٍ ًمفى اٍلًغنىى، كىعىًف اٍبًف مىٍسعيكدو أىًطيعيكا المَّوى ًفيمىا أىمىرى :  كي
ٍعييكدي ًمٍف كىرىـً المًَّو  ليٍطًفًو أىٍف يىٍرزيقىوي  -تىعىالىى –اٍلتىًمسيكا اٍلًغنىى ًفي النّْكىاًح... إلى أف قاؿ: كىاٍلمى كى

لىيىا[ ا ًفيًو ًكفىايىةه لىوي كى يَّاىىا مى كىاً 
(1). 

ٍيرىةى الترمذم عىٍف أىًبي ىي اإلماـ كفي سنف  : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  رى َثاَلَثٌة َحؽٌّ  : "قىاؿى
: اْلُمَجاِىُد ِفي َسِبيِؿ اهلِل، َوالُمَكاَتُب الَِّذي ُيِريُد اَِلَداَء، َوالنَّاِكُح الَِّذي ُيِريدُ  ـْ  َعَمى اهلِل َعْوُنُي

 .(2)" الَعَفاؼَ 

 َقاَؿ الطِّيِبيُّ رحمو اهلل:

ا آثىرى ىىًذًه ا " يغىةى ًإيذىانًإنَّمى ٍنسىافى  ان لصّْ ًبأىفَّ ىىًذًه اأٍليميكرى ًمفى اأٍليميكًر الشَّاقًَّة الًَّتي تىٍفدىحي اإٍلً
تىٍقًصـي ظىٍيرىهي، لىٍكالى أىفَّ المَّوى  مىٍييىا،  -تىعىالىى –كى ؛ أًلىنَّوي قىٍمعي الشٍَّيكىًة َوَأْصَعُبَيا: اْلَعَفاؼُ ييًعينيوي عى

كىوي اٍلًجًبمّْيًَّة اٍلمى  تىدىارى ، فىًإذىا اٍستىعىؼَّ كى ى اٍلبىًييًميًَّة النَّاًزلىًة ًفي أىٍسفىًؿ السَّاًفًميفى ٍركيكزىًة ًفيًو، كىًىيى ميٍقتىضى
ًئكىًة كىأىٍعمىى ًعمّْيّْيفى  -تىعىالىى –عىٍكفي المًَّو  ٍنًزلىًة اٍلمىبلى قَّى ًإلىى مى  .(3)" تىرى

يعاني مف العنكسة القاتمة، كمف  ىكجتمع، ك م في أمّْ  كال يمكف لمحياة أف تستقرى 
في  خيفةالمُ  واإلحصائياتُ  فاِلرقاـُ محياة، المميتة لتعقيدات ال، كمف البغيض لمزكاجتعسير ال

الداىـ مف  قاصرم النظر الخطرى  ظ بعضي مستمر، كربما ال ييبلحً  ىذا المضمار في تصاعدو 

                                       
 نسخة المكتبة الشاممة. (6/51)انظر: تفسير اإلماـ ابف كثير رحمو اهلل ( 1)
 ، كقاؿ: حديث حسف.1084( ركاه اإلماـ الترمذم في سننو، حديث رقـ: 2)
 ( نسخة المكتبة الشاممة.6/51ر رحمو اهلل )( انظر: تفسير اإلماـ ابف كثي3)
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كر يدرككف المصيبة كالكارثة التي يمكف المبصريف بعكاقب األم كراء تعسير الزكاج، غير أفَّ 
 ميكتسب، أك خبرة كحكمة مكركثة! كعيو  بتأخر الزكاج أك باإلقباؿ عميو دكفى أف تقع 

 اب ...ػػػوىذا الكت

الحراـ، كما ك المتعارؼ عميو، مف فقو الحبلؿ  الشرعيّْ  ىبالمعن فقوو  لف يككف كتابى 
ػػػ الشاكمة  بيذه الكتابي يككف ، ال لف يجكز كما ال يجكز، كما ىي حقكؽ ككاجبات الزكجيف

غير أني سأكدع في ىذا الكتاب خبلصةى تجربة عمرية،  ػػػ فيو مف ذلؾ مع كجكد نزرو يسير
كمف خبلؿ مشاىدتي كمتابعتي لزيجات كثير مف الشباب الذيف  ،ان مف خبلؿ زكاجي شخصي

بعض إشكاليات  ؿّْ في ح أك ممف ساىمتي  ،أعرفيـ، كالذيف ساىمت بشكؿ مباشر في زكاجيـ
  حياتيـ مف بداية الزكاج.

 ... ابُ ػػػتَ كِ الْ فَ 
  ... كتاُب تجربٍة َومعايشة

  ... كتاُب خبرٍة وحكمةٍ 

 ... كتاُب حموٍؿ ومقترحاتٍ 

ر الشباب مف الجنسيف بطبيعة الحياة الزكجية مف بدايتيا،  كتابه أحاكؿ فيو أف أيبىصّْ
ر يـ عمى مبتدأ طريؽ السعادةأيديى  ان كاضع لبعض اإلشكاالت التي  إياىـ بحمكؿو  ان ، مبىصّْ

 في طكؿ حياتيـ الزكجية كعرضيا. ػػػ ال محالةػػػ ستعرض ليـ 

التجربة  اإلنسافي  السعادة تيصنع كتكرث، كليس مف الضركرة أف يعيشى  أفَّ  فإنني أيكقفي 
مف لـ يتعظ ستفاد، كالشقيُّ بنفسو حتى يتعمـ الصكاب مف الخطأ، فالسعيد مف كيعظ بغيره فا

مف الشباب يقتحمكف الحياة الزكجية  ان ال بنفسو كال بغيره فانقاد، كمع التجربة أجـز أف كثير 
 ريف.كريًث تجربةو مف كالديف أك أصحابو خيّْ بدكف سابؽ عمـو ليـ؛ ال مف قراءةو كال ت

 الكتابَ  وقد أسميتُ 

َواجُ  "  " ِفْقٌو َوَتْجِرَبةٌ  اْلزَّ
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احث شيّْقة، رجكتي فييا أف أصؿ لمرادم مف تكريث كقد جعمت ىذا الكتاب مب 
كأيسر طريقة، كىذا جيدم كاستطاعتي، كال يككف  ،كعرض الحمكؿ بأسيؿ أسمكب ،التجربة

 لو كلكتابو صفات الكماؿ كالجبلؿ كالعظمة. ، كاهلل ان ما داـ العمؿ بشريٌ  العمؿ كامبلن 

 تي:عمى النحو اآل وخاتمة ة مباحثخمسوقد جاء الكتاُب في  

 المبحث اِلوؿ: ُمقدمات. 
 المبحث الثاني: قبؿ الزواج. 
 المبحث الثالث: فترة الخطوبة. 
 المبحث الرابع: أثناء وبعد الزواج. 
  المبحث الخامس: قبٌس مف سيرة النبي. 
 خاتمة وتوصيات. 

 وكـ سيترؾ وائؿٌ ر، لآلخً  أقصد االستيعاب كاإلحاطة، فكـ ترؾ الكاتبي األكؿي  كلستي 
  تناكلة.تبادلة، كالخبرات مي إف كانت التجارب مي  فالعمـ رحـه بيف أىمو، خاصةن  ؟لآلخريف

في إسعاد الشباب في حياتيـ الزكجية، كتجنيبيـ المشاكؿ كاليمـك  إنما ىي محاكلةه 
، فالعادة أف الحياة حيف تككف فييا بمفردؾ تككف قميمة المشاكؿ إلى ذلؾ سبيبلن  ما استطعتي 

نة، غير أف الزكاج يجعؿ مف الشاب بركحيف كجسديف كحياتيف كعقميف ضئيمة التكمفة كالمؤك 
 ،كلكنو يذىب بالحكمة كالخبرة ػػػ ببل شؾػػػ مف الخبلؼ  ان كفكريف، كىذا مف شأنو أف يكجد شيئ

 كالمكدة كالرحمة.

 - تعالى –اهلل  حياتي الزكجية، غير أفَّ  أثناءى  ْـّ مع العمـ أنني نالني نصيبه مف اليى 
 وذلؾ ِلسباب:، ان سعيد عمييا، ككنت أخرج بعد كؿ محنةو أعانني 

ف كقعتٍ  اعتقادم أفَّ  .1 القاعدة  ؛ بؿالحياة ذىب حسناتً فبل يمكف أف تي  السيئات كا 
 .السيئات ذىبفَ يُ  الحسناتِ  إفَّ تقكؿ: 

مف أياـ السعادة، فمشكمة أك  ان جد ان أقؿ بكثير جدٌ  ْـّ عدد أياـ اليى  يقيني أفَّ  .2
 بحر الحسنات. مشكمتاف تذىباف في
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كرث الكىف كالغـ كاستشرافي لممستقبؿ ألنو يي  ؛الماضي إغبلقي ألبكاب حزفً  .3
 المشرؽ كما فيو مف خير.

ألنيا ليست معصكمة مف الخطأ،  ؛قىبكلي لزكجتي بما فييا مف أخطاء كًعكىج .4
 آدـ مف الخطأ، ككبلنا مف بني آدـ، كبنك ان ككذلؾ أنا كزكجو لست معصكم

 خطَّاؤكف.
ف كال يزاؿ يساعدني عمى سعادة حياتي كمجاكزتي ألخطائي كأخطاء مما كا .5

ي مع أخطائي، كصفح اهلل عنيقيني بعفك اهلل  :زكجتي كعفكم كصفحي ىك
 عني مع سيئاتي، فمف عفا في الدنيا يكشؾ اهلل أف يعفكى عنو في الدنيا كاآلخر.

كاج المكدة التماـ عمى خير، كأف يديـ بيف األز  -سبحانو كتعالى -أسأؿ اهلل 
 ان أف يمزميـ السكينة كالمحبة، كأف يرزقيـ الذرية الصالحة التي تمؤل األرض قسطكالرحمة، ك 

 ...كعدالن 

 درْ يف الزَّ ي الدِّ حيِ وائؿ مٌ د. 
 أبو ُحَساـ
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 اؾشلاُب ودوُء ػفٔؿفم ؾطلقعٔة احلقاة. ♥
 ؿن اؾلداقة. ♥

 ... أقمفا األؿفاُت.أقفا اآلباُء  ♥

 َؾِقَس ؾؾُؿَمَواَبِقِن إؾَّا اؾٖزَواج. ♥

اؾَِّساَء؟فل ُتٔوٗب ♥   

 .ًاوال ؾعل ًااؾزواج ؾقَس هلو ♥

 ٔعِش حقاَتَك؛ وادمؿمِع بفا. ♥

 جيُب أِن قمغرَي برـاؿُج حقأتك. ♥

 أحزاُن األػراح. ♥
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بمقابمتي لكثير مف الشباب، كجدت معظميـ ال يعي طبيعة الحياة، كال يدرؾ سنف اهلل 
مكا زماـ ، قد تغمبت عمييـ األحبلـ، كأرىقتيـ األكىاـ، كسمَّ ياالثابتة الراسخة في -تعالى –

الكرامات، ينتظر أف تمطر السماء أنفسيـ لممنامات، كيبني أحدىـ آماؿ حياتو عمى الرؤل ك 
فقد أمطرت عمى مف سبقو، كيترقب أف يأتيو رزؽ الشتاء كالصيؼ، في الصيؼ  ان ذىب

مَّمىات الراسخة،  ان مجافي ػػػ كما يزعـػػػ كالشتاء، فقد جاء لمف سبقتو  بذلؾ السنف الثابتة، كالميسى
بذر، كال كلد ببل زكاج، كال   زرع ببلرض الحائط ما استقر في فطر الناس، أالَّ بعي  ان ضارب

 نجاح إال بسير الميؿ كالنيار.

عدـ فيـ طبيعة الحياة، يكقع الكثير مف الناس في الكثير مف المشقات كالصعاب،  إفَّ 
كيجعميـ عالة عمى مجتمعيـ كعائبلتيـ، يجمسكف قد كساىـ الكسؿ، كأعجزىـ العجز، 

زَّاب، ذىبكا يتضرعكف لذرية الصالحة كىـ عي كأبطمتيـ البطالة، طافكا حكؿ الحـر يدعكف اهلل با
أف يبارؾ في محصكليـ كما ألقكا بذرة كاحدة في األرض، جمسكا في  -تعالى –إلى اهلل 

بالرزؽ الكفير كالذىب كالفضة، كىـ بطَّالكف  -تعالى –محاريب المساجد يتكسمكف إلى اهلل 
 ان ة أك العممية، كما فتحكا كتابكيسالى، ذىبكا لتقديـ امتحانات مصيرية في حياتيـ الدراسي

نما أقامكا الميؿ كمو كىـ يسألكف اهلل النجاح كالتكفيؽ  ،ليدرسكا كال قرأكا صفحة لينجحكا، كا 
كالسداد، يضحؾ عمييـ إبميس بتبلبيسو، كيسخر منيـ الشيطاف بشيطنتو، يعكفكف في 

صاصة، فبئس ما كال أطمقكا ر  ان مساجدىـ يستنصركف  اهلل عمى عدكىـ، كما رفعكا سبلح
 يصنعكف ...

 ان كفطر  ،معككسة ان كأفيام ،منككسة ان مف ىؤالء الشباب، فكجدت أفكار  ان قابمت بعض
، يتعبَّ مقمكبة، يفكّْ  ، كيسيركف عمى غير ىىٍدلو ، يحممكف ان كعرض طكف الدنيا طكالن ركف ببل سنفو

فات كاالختراعات بزكاؿ أمريكا كىـ ال يعرفكف الككع مف البكع في عالـ التقنيات كاالكتشا
 ان كشرب كأكبلن  ان الميؿ بالنيار نكم ؿي صً ف بزكاؿ إسرائيؿ كأحدىـ يى كٍ كالتغيرات كااللكتركنيات، يتغنَّ 

نما عى ان كلعب ان كليك  ت العيف مف نـك الحالميف بى جً ، فبل أمريكا زالت كال إسرائيؿ انكسرت، كا 
يدعك اهلل  - رحمو اهلل - بصرمرني حاليـ بحاؿ رجؿ رآه اإلماـ الحسف الالكاىميف، كقد ذكَّ 
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بحرارة كىك يطكؼ حكؿ الكعبة، يسأؿ اهلل أف ييبو مف الذرية الكلد، كأف يجنبو  - تعالى –
 البنات، فمما رآه يمح عمى اهلل بالدعاء سألو كـ مف بنت معؾ؟

 !فقاؿ: لـ أرزؽ بعد بالبنات كال باألكالد 

 فقاؿ اإلماـ الحسف: كلـ؟ 

 عد!فقاؿ: ألنني لـ أتزكج ب 

  :فادُع، وما دعاء أمثالؾ إال في ضالؿ. اً إذفقاؿ لو 

، كما بلبان يخطئ ىذا الكـ مف الشباب في فيمو لطبيعة الحياة، فيظف أف الدنيا تؤخذ غً 
أقاـ الدنيا عمى أسباب كمسببات، ال عمى معجزات ككرامات،  -تعالى –أف اهلل  ان عمـ يقين

عرض عنيا اإلنساف أثناء قو، كمف العبث أف يي في خم -تعالى –كىناؾ سنف ثابتة بثيا اهلل 
 سيره في طريقو الطكيؿ نحك اآلخرة.

اليف، لماذا ال تصنع دكلتو الطائرات كالصكاريخ ؿ أحد أكابر ىؤالء البطَّ ئً كحيف سي 
فيؤالء الغربيكف  ؟كلماذا نصنع كنتعب أنفسنا قاؿ: " ؟كالصناعات الثقيمة كالخفيفة، كىي قادرة

لنا، يصنعكف لنا كيبنكف لنا، كما عمينا إال أف نستخدـ كنريح أنفسنا مف  -الىتع –خمقيـ اهلل 
 ."عناء الصناعة كتعب الحياة 

كما عمـ ىذا المسكيف، أنو بيذا الفيـ السقيـ، صار ال قيمة لو في ىذه الحياة، فبل 
متؾ مف فما لـ تكف لق "، قرار لو كال رأم، كليس لو أف يقكؿ: نعـ أك ال، فاألمر ما أمركا

 .كىذا ىك كاقعو ككاقع أمثالو"، فمف تكوف كممتؾ مف الرأس  ،الفأس

، أـ ؟غ ىؤالء ألنفسيـ الحديث عف قضايا األمة الكبرلسكّْ كيا ليت شعرم، كيؼ يي 
 كلكف: ؟!كاالزدىار ،كالتقدـ ،كالحضارة ،كيؼ يأذنكف ألنفسيـ بالحديث عف النيضة

 اَلـُ ػػػػْرٍح ِإيػػػػٍت ِبجَ ػػا ِلَميِّ ػػػػػػػػػمَ     َيْسُيُؿ الَيَواُف َعميوِ  َمْف َيُيفْ 

العمـ  مات فكرة حياتية، كذلؾ أفَّ ر الشباب بمسمَّ ذكّْ عمينا أف ني  ان كلؤلسؼ صار لزام
نما:عطى لكسبلف، كال يي ـ كالرقي ال يي كالتقدُّ   رل في المناـ، كا 

 يالِ يَ َر المَّ يِ َب الُعال سَ ػػمَ ْف طَ مَ وَ               يالِ ُب الَمعَ سَ تَ ِر الَكدِّ ُتكْ دْ قَ بِ 





  5 

ـُ لَ نَ َـّ تَ ػػػػػػػػػػػػزَّ ثُ يُد العِ رِ تُ   يلآللِ اَب مَ ْف طَ َر مَ حْ وُص البَ غُ يَ               الً يْ ا

، تناكؿ الطعاـال يزكؿ إال ب ، كالجكعى الماء شربال يزكؿ إال ب العطشى  فكما أفَّ 
، فكذلؾ ال يزكؿ الجيؿي اسطو مف أخذ قً ال يزكؿ إال ب كاإلرىاؽى  كالنعاسى  إال بالعمـ، كال  لنـك

ُٗ    كالخمكؿي  ، كالبطالةي كالكسؿي  كالسعي، فالعجزي  إال بالكدّْ  يزكؿ الفقري  ًَ ََكَن َشيِّئُ ِ ُُكُّ َذل
ا ً٘ ُرو ٍْ َْ  ًَ ِ  .[38 :اإلسراء]  ـَِْٖد َربّ

ِإَذا ] ُقْؿ : قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  ركل اإلماـ أبك داكد عف أبي سعيد الخدرم 
ِـّ َواْلَحَزِف، َوَأُعوُذ ِبَؾ ِمَف اْلَعْجِز َوالْ  َـّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَؾ ِمَف اْلَي َذا َأْمَسْيَت: المَُّي َكَسِؿ، َأْصَبْحَت، َواِ 

 .(1)لدَّْيِف، َوَقْيِر الرَِّجاِؿ [َوَأُعوُذ ِبَؾ ِمَف اْلُجْبِف َواْلُبْخِؿ، َوَأُعوُذ ِبَؾ ِمْف َغَمَبِة ا

 لخريجيف مف الشباب الذيف تدفع بيـ الجامعات باآلالؼ، ينتظركف أف تمفَّ فأعداد ا
عمييـ األياـ بكظيفة حككمية، تسترىـ كال تغنييـ كما يقكلكف، فديكاف المكظفيف بغزة يعمف عف 

مف الشباب الحامؿ لمشيادات  ان ألف 25.000كظيفة حككمية، يتقدـ ليا أكثر مف  700
 كظائؼ محدكدة في ككالة األكنركا.ـ لك أكثر تقدٌ العممية المختمفة، كمثميـ أ

ر في المشاريع الصغيرة، كال الصناعات اليدكية، كال كمعظـ ىؤالء الشباب ما عاد يفكّْ 
لممعاش الكريـ، يحسنكف  ان عف الرزؽ كطمب ان في النزكؿ إلى السكؽ لمبيع كالشراء، بحث

تكح، كأصحاب األعماؿ يبحثكف الشككل، كيتفننكف في طمب المساعدات، كالسكؽ أماميـ مف
كعسى أف  اؿ بركاتب محترمة مقبكلة، كلكنيـ ينتظركف الكظيفة الحككمية، لعؿٌ عف العمٌ 

مًّْيـ ينتظركف!  يحالفيـ الحظ، ينتظركف كينتظركف، فىخى

يذىب الكاحد مف ىؤالء المتحاف المحاسبة المالية، كليس معو آلة حاسبة، كيتقدـ 
، كيذىب ليخطب بنت الجيراف، كليس معو ان ما راجع جزءن كاحدالختبار في حفظ القرآف، ك 

عبتو درىـ كال دينار، يتخطى الحكاجز األمنية خفية ليصؿ لمقابمة الييكد مقاتبلن  ، كليس في جى
 ... ان كال تصنع فجر  ان رصاصة كاحدة، كىكذا أحبلـ كأمنيات، كأمانيُّ كسفاىات، ال تقدـ خير 

                                       
 .1555( ركاه اإلماـ أبك داكد في سننو كىك صحيح، حديث رقـ: 1)
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لنيؿ المطالب كتحقيؽ صؿه ال ىزؿ، ككدّّ كتعبه فمتى ييدرؾ الشباب أف الحياة ف
ف بعدىـ، فكف أنت ال يتغنى بو مى  ان كف ىـ الذيف يصنعكف ألنفسيـ تاريخالرغبات، فالعصاميُّ 

 ... غير

 يا شباب ... اً وأخير 
ياةى لىٍيك   ، ان كلىًعب ان ال تىحسىبيكا الحى

مقتـ سيدلن   ،ان كعبث كال تىظنُّكا أنَّكـ خي
ياةي مىسؤكلً  ،فالحى ، كتكاليؼه كميماته  ياته ككاجباته

 أخذه كعطاءه، بيعه كشراءه، تعبه كراحةه، مرضه كصحةه،
، ، نكـه كيقظةه، حياةه كمكته ، قمؽه كاستقراره  حزفه كفرحه
، فيؿ فيمتيمكىا؟  ىكذا ىي طبيعةي الحياًة يا شبابي
 ، ، كالظفُّ في اهلل جميؿه كأكبري  األمؿي فيكـ كبيره

بّْي لىكيـ لىٍيسى  ، كحي  ًبميٍنقىًطعو
لى لقاءو آخرى معكيـ في   ... صناعِة الَحياةكا 
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ككاجبات،  ىك مسؤكلياته  ؛ بؿان كال لعب ان الزكاج ليس ليك  عميكـ أف تعممكا مف البداية أفَّ 
عيد، فقد كاف أحديكما قبؿ الزكاج بركحو كاحدة كنفس  سابؽي كتكاليؼ جديدة ليس لكـ بيا 

ما يفعؿ ىذا بنفسو كلنفسو، كأما بعد الزكاج فإنَّ  ،أك ناـ أك قاـ ،كاحدةو، إف أكؿ أك شرب
 فاألمر قد اختمؼ!

َواِج َقْد اْخَتَمؼْ   نعـ؛ اِلْمُر َبْعَد الزَّ

أما  كاحدة، ؿ، قد كاف بركحو ذا مسؤكلية عف بيت كأى أصبح بعد الزكاج رجبلن  :فالشابُّ 
 ان ا قميؿ سيصبح أبف، كربما عمَّ يٍ سى فٍ أما اليـك فيك بنى  كاحدة، اليـك فيك بركحيف، ككاف بنفسو 

سنتحدث عف ػػػ ككاجبات ألكالد كبنات، كستبدأ معو حياة األبكة كما فييا مف مسؤكليات 
 .ػػػ في الكتاب ان بعضيا الحق

 ان لو، ممئ ان لمرزؽ كسعي ان مبمنو، جى  ان البيت كخركجفي  ان حياتيو، كجكد ان ستتغير قطع
. لمزكجة، كانشغاالن  ان عاطفي  بيا كبالعائمة الجديدة التي صار لو بيا نسبه كصيره

فَّ  ج، فيعيبكف عميو انشغالو بزكجتو المصكف منذ أف تزكَّ  ر الشابّْ كف بتغيُّ ري تندَّ الذيف يى  كا 
صارت نيزيىاتيو مع زكجتو في الغالب ىي  بؿ؛ عنيـ، فما عاد يجالسيـ مثمما كاف يجالسيـ

 ؛ بؿان ريف ال يفقيكف عف الحياة شيئأقكؿ: إف ىؤالء المتندّْ  ػػػ مثبلن ػػػ كأىميا كأزكاج أخكاتيا 
ر حياة أك الجيؿ بطبيعة كجكب تغيُّ  ،يرة مف عدـ الزكاجالذم يدفعيـ إلى ذلؾ الغى  كربما إفَّ 

 !الشاب األعزب عف المتزكج

 وُىدىً  الشاب بعد الزواج أصؿٌ  ر حياةيفتغي 
  ٌمىً وعَ  وبقاؤه عمى حالو قبؿ الزواج جيؿ 

قد أصبحت بعد الزكاج امرأة ذات مسؤكلية عف بيتو كزكج، ليا عبلقات والشابة: 
عائمية جديدة ال سابؽ عيدو ليا بيا، عمييا أف تعرؼ كيؼ ليا أف تتعامؿ مع ىذا المجتمع 

ؼ مع ىذا الكسط الجديد الذم انتقمت إليو، ف تتكيَّ أ ان كعمييا لزكم ؛ بؿالصغير الجديد
 ككثيره مف األشياء ستجدىا أماميا جديدة. ،كاألكؿ كالشرب ،فالعادات كالمكاعيد
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 ايَ تُ رَ ضْ بالحياة التي ستقُدـ عمييا حَ  بقدر ما ىو تبصيرٌ  اً ليس ىذا تخويف

في  -2-رقـ  كاحأىميا أصب يا، كأفَّ يا كلزكجً يا اآلف مع زكجً أف تفيـ أنَّ وعمييا 
 ان الشابةي ذرع ؽٍ ضً حياتيا، كىكذا ىي الحياة، يزرع غيرينا فنأكؿ، كنزرعي فيأكؿ غيرينا، فبل تى 

ال  بالرجكع إلى الماضي الكردم الجميؿ، حيثي  تطالبي  جديدة، كال تبؽى  بانتقاليا إلى حياةو 
نما ىك األكؿ كالشرب، كالميك كالم  ػػػ ماماػػػ عب، كحضرة مسؤكليات كال تكاليؼ كال كاجبات، كا 

 ... تقـك بكؿ شيء

 اامَ ... مَ  حِت أنتِ أصبَ  الزواجِ  بعدَ  اليوـَ 

ب، عً كالمَّ  كً يٍ مَّ يا لً بُّ قدر ليا صغري سنيا، كحي صغيرةن، يي  ان فيما مضى مف العمر كانت بنت
سَّ مت، كتيقىبَّؿي مف جبينيا إف حضرت، قبى في الًحمية، ييقاـ ليا إف أى ؤي شَّ ف يينى فيي ممَّ  ع ليا في كيكى

د بالكُّ  ان كاعتراف ان زكجيا احترام يدى  ؿي بّْ قى يا اآلف تجيء قائمةن مقًبمةن، تي جمست، غير أنَّ  المكاف إفٍ 
 ىا لمجميع.ع صدري سً التي يتَّ  فيي األُـّ  ،ع لغيرىا مف زكجو ككلدو سّْ كى ة، كتي كالمحبَّ 

غارؽ في ماضي فيك كاىـ ك  ،األمر سيبقى كما ىك كلف يتغير أفَّ  كالذم يظفَّ 
قبؿ  وخذوىا مني نصيحةً األمر اختمؼ،  كيجب أف تكقف أفَّ  ،العزكبية، فاليـك األمر اختمؼ

انتقمتـ  ػػػ اآلفػػػ وتوقنوا أنكـ  ،مرور السنوات، ال بد أف تتركوا حياة العزوبية بكؿ ما فييا
 ىي: حياة الزواج! ،لحياة أخرى

كىاًج قىٍد اٍختى   .مىؼٍ نعـ؛ األٍمري بىٍعدى الزَّ

 " ، َوَجَمَع َبْيَنُكَما ِفي َخْيرٍ ا، َوَباَرَؾ َعَمْيُكماَباَرَؾ المَُّو َلُكم "

♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥ 
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ساىما في صياغة ي الكاجبات عمييما: أفٍ  أعظـمف  أفَّ  ان دعمى الكالديف أف يعمما جيّْ 
فخر كاعتزاز، فيذا يقكؿ: أنا  ا صالحيف، يحممكف أسماءىـ بكؿّْ ك ليصبح ؛شخصية أكالدىـ

 الذم ربتني أمي، كىذه تقكؿ: أنا بنت أبي!

كالمجالسة كالسؤاؿ، كلكنيا مع ذلؾ  ،تيصنع بالمعرفة كالقراءة ػػػ كما أعتقدػػػ فالسعادة 
مة حقكؽ األبناء كالبنات عمى آبائيـ كأمياتيـ، فميس تكرَّث مف اآلباء كاألميات، فيي مف جم

المطمكب فقط جمب الرزؽ كطيي الطعاـ، كال تأميف المسكف كتنظيؼ البيت، ليس ىذا ىك 
 .ػػػ فقطػػػ المطمكب 

 ... بؿ الواجب عمى الوالديف أعظـ بكثير

 ... كالتعميـً  التربيةً  إنيا رسالةي 

 ... الصالحةً  التنشئةً  إنيا رسالةي 
  ... السميـ اإلنباتً  نيا رسالةي إ

 يبة...ة الطَّ ريَّ إنيا رسالةي صناعًة الذُّ 
 قالوا: اً وقديم

َدُه أُبوهُ  اِف ِمنَّاػُئ اْلِفْتيَ ػػػػأُ َناشِ ػػَوَيْنشَ   َعَمى َما َكاَف َعوَّ

 َف َأْقَرُبوهُ ػػػػػػػُو التََّديُّ ػػػػُيَعمِّمُ  َوَما َداَف اْلَفَتى ِبِحَجًا َوَلِكفْ 

زكاجو ميمكف،  في ظؿّْ  ،كا أبناءىـ كيفية الحياة بسعادةثي عمى اآلباء كاألميات أف يكرّْ ف
قاة عمى عاتقيـ بعد مٍ ركنيـ بالمسؤكليات كالكاجبات المي صّْ بى يـ كيتكممكف معيـ، كيي نفيجالسك 

 كعطاءه. كأخذه  كمزاحمةه  الحياة ىي ىكذا، فييا مغالبةه  الزكاج، كعمييـ إخبارىـ أفَّ 
 ا ِغالبايَ نْ َوَلِكف ُتؤَخُذ الدُّ  ػػػاِلِب ِبالَتَمّنيَنيػػػُؿ الَمطَ  َومػػا

ـُ كَ ِإذَ  ـٍ َمناؿٌ ى َقوْ ى َعمَ صَ َتعْ ا اسْ َومَ  ـْ ِركَ ا اإِلقدا  اابَ اَف َلُي
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كنحف في ىذه الحياة الدنيا نعيش دنيا التكاليؼ، كال نكلد كفي أفكاىنا معمقة مف ذىب، 
كف، نصنع حياتنا يُّ عصامً  ػػػ بالجممةػػػ إننا  ؛ بؿتياض كفضَّ كلسنا أبناء ممكؾ نرث ذىب األر 

 مف التعب كالشقاء شئنا أـ أبينا. ان لنا نصيب قرارانا بأفَّ إبأيدينا، مع 

ا َوََل َتْفَرى  :  في الجنة قكليو فقد كاف مف كعكد اهلل آلدـ  َٙ َلَّ ََتَُٚع ذِي
َ
ًَ أ َ إِنَّ ل

 ذِ  (118)
ُ
أ َٓ ًَ ََل َتْؾ َّٕ

َ
ا َوََل حَْظَح َوأ َٙ  [.119، 118]طو:   ي

نذاره  في الجنة كعيده  ان ككاف لو أيض و إخراجي  أكؿ مف الشجرة كعصى، فسيتُـّ  ؛ بأنو إفٍ كا 
، فميس في الدنيا راحةه  ؛مف الجنة َٖا يَا  ليناؿ نصيبىو مف الشقاء المحتـك َذا  َذُيِْ َ٘ آَدُم إِنَّ 

ًَ نََل ُُيْرِجَ  ًَ َولَِزوِْج َ ُدوٌّ ل َّٖثِ نَتَْشَق ـَ َٔ اْْلَ ا ِْ َٓ ٍُ َّٖ   :[.117]طو 

ذكم خبرة كتجربة كحكمة، فسيتكلكف  كأمياتو  لؤلبناء كالبنات آباءن  يسَّر اهللي  فإفٍ 
اختصار كثيرو مف مشكار الحياة، فالعاقؿ مف األبناء مف يسعى ألخذ الفاكية جاىزة لؤلكؿ 

السعيد مف األبناء مف يمـز الكالديف ألخذ  فَّ في إزالة قشرىا، كيعني ىذا: أ ببل قشر، كال تعبو 
 أن خطػػػ دكف أف يدخؿ في معمعة التجربة ات التجارب، كحكـ كعبر الحياة منيما؛ خبلص
 .ػػػ ان كصكاب

 ... أييا اِلبناُء ... أيتيا البناتُ 

يف دكنكـ آباءىكـ كأمياتكـ؛ فالزمكىـ كاغتنمكا كجكدىىـ معكـ، فربما يٍستىمُّييـ القدري مف ب
أيديكـ دكف سابؽ إنذار، فبادركا باالستفادة منيـ، كاستجمبكا منيـ الخبرات كالمعارؼ، 

ركا مف سؤاليـ كمجالستيـ، كسارعكا باستمياـ المنافع كا مف عمميـ كحكمتيـ، كأكثً رُّ دً تى كاسٍ 
ٌد ال يحب الوالداف أف يكوف أحالعممية كالفكائد الحكمية مف الكالديف، فإنو كما يقكؿ الناس: 

 .منيـ إال أبناءىـ اً خير 

♥♥♥♥♥ 

 يَّاِتَنا ُقرََّة َأْعُيٍف َواْجَعْمَنا ِلْمُمتَِّقيَف ِإَمام  [اً َربََّنا َىْب َلَنا ِمْف َأْزَواِجَنا َوُذرِّ

♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥      
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بات  يأتيني بيف الحيف كاآلخر شابّّ أك شابة، يستشيركف في قضية متكررةو بشكؿو 
يما بعض ان كبنت ان لمنظر، مفادىا: أفَّ شاب ان مفتمي  بطريقةو أك  ان تعرَّفا عمى بعضيما، أك رأيىا بعضى

ؿ البنت يريد أف يدخؿ البيت مف الباب، يأتي مباشرة مع أىمو إلى أى كألف الشابَّ  ؛بأخرل
كما يقكلكف، فيفاجأ برفض الكالد ببل سبب، أك   بيا مف أىميا عمى سنة اهلل كرسكًلوفيخطً 

لف  ان البنت أيض الشاب ال يريد سكل ابنتو، كأفَّ  بسبب تافوو، كالكالد يدرم أك ال يدرم أفَّ 
 تتزكج إال ىذا العريس ال غير!

المكجكد في خيالنا فقط،  اجيّْ كأف ننزؿ مف برجنا الع ،كىنا أرجك أف نككف كاقعييف
أك حتى في  ،باتت سيمة، في الجامعة أك في العمؿ بؿ الشابّْ فإمكانية رؤية البنت مف قً 

، كلست ىنا أيض الشارع، كالطرؽي  أدعك لفتح  ان ال تنتيي بسبب تعدد التقنيات المعاصرة اليـك
نما الباب عمى مصراعيو لمتعارؼ كالتآلؼ كتبادؿ الصكر كاألمكر الشخصي ة الخاصة، كا 

غبلؽ الباب عمى العقؿ دكف فتح المجاؿ لمتفكير في  ان أتكمـ عف قضايا تكثير يكم ، كا  بعد يكـو
يىا. ، رأيتي ان كبير  ان ؿ مع األياـ خطر ىذا المكضكع يشكّْ   بعضى

  ... والحقيقة

لىوو كلىكعىةو كىيياـو  ػػػػ ربماػػػػ أننا   ان ينسييـ أحيان ،ال نيقىدّْر ما في قمكب ىؤالء الشباب مف كى
ديرى بيًت محبكبو ًغؼى ٌبو، كشي حي  بى ف أيشرً كؿَّ شيء إال مى   كىك يقكؿ: ،فؤاديه بو، فتراه ييقىبّْؿي جي

 اَر!يَ الدِّ  فَ كَ سَ  فْ بُّ مَ ... حُ  فْ كِ لَ ي ... وَ بِ مْ قَ  فَ فْ غَ شَ  ارِ دَ بُّ الجِ ا حُ مَ فَ 

يـ كالحمدي هلل، كما ع ، كال لىذعى اشكا لكعةى الحبّْ كثيره مف اآلباء كاألميات تَـّ زكاجي
، رأيتيو قد ديىش عف حالو، كغاب ان القمب، كال ىيياـ الفؤاد، كلقد مرَّ بي شابّّ حزنت لحالو كثير 

عف أحكالو، كأصبح ال يفكر إال فيمف سكنت قمبىو، كقد خطبيا مف كلييا كلكنو أبى عميو 
ب، كقد تدخمتي في الحؿ كلكف الزكاج دكف سبب مقبكؿ، كالشابُّ أىؿه لمزكاج مف كؿ الجكان

دكف جدكل، كبقي األمر عمى حالو، فبل الشاب تزكج كال البنت تزكجت مع كؿ المحاكالت 
ًلوي األكؿ:  مف قبؿ األىؿ عمييما دكف جدكل، كقد ذكَّرني حالييما بما قالو المحبُّ الكى

ـُ لِ عِ ػػػَت النَّ نْ أَ   ْحػػػػػالؾَ أَ ي وَ بِ ي َقمْ فِ  ػػػػرَّؾَ مَ ا أَ مَ فَ  وُ اُب لَ الَعػػػػػػػػذَ ػػػػي وَ بِ مْ قَ يػػػػػ
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 يبُ جِ يَف عَ قِ اُء الَعاشِ قَ ػػػػػػػْف بَ كِ لَ وَ  ي الَيوىيَف فِ بِّ الُمحِ  تُ وْ ي مَ بِ َما َعجَ وَ 

لماذا ترفضكف زكاجى بناًتكـ ممٍف يردف؟ كأنتـ ال تممككفى السببى  وكالمي ىنا لألولياء:
كاجى مف أجًؿ أفَّ الشابَّ ال زاؿى في بدايًة حياتو كال يقكل الكاقعيى الكىجيو، فمك كنتـ ترفضكفى الز 

ـي  عمى إنشاء أسرة كال يمتمؾ ذلؾ، أك ألنو فارغه الهو عابثه طائشه لكنتـ عمى حؽٍّ، كلك رفضت
الزكاجى مف أجؿ ديفو أك خمؽو لكنتـ عمى حؽٍّ، كلكف لماذا تقفكفى في طريًؽ مف كقعى الحبُّ 

ككفاءةن مف الباًب كلـ  ،ان كخميق ،ان لمزكاج، كقد جاءى الشابُّ المناسبي دين بينيا، ككاتتيـي األسبابي 
؟ ٍر عميكـي المحرابى  .يىتىسىكَّ

، أك اتخذىف ألعكبةن  ، أك غررى بيفَّ لستي ىنا أدعك لقىبكؿ زكاًج بناًتنا ممٍف تبلعب بيفَّ
، قادرو عمى تكاليؼً  ـي عف شبابو محترـو كاعو ، إنما أتكم الزكاج، كمييأو لفتح بيتو  يضحؾي عمييفَّ

كال لعاطفةو قتَّالةو غيًر  ،كال لشيكةو زائمةو  ،لمزكجية، فمـ ييقدـٍ حضرتيو عمى الزكاًج لنزكةو طارئةو 
نما يريد أف يؤسس بيت  عمى تقكل مف اهلل كرضكاف. ان عقبلنية، كا 

لى الشباب أقوؿ: عابرة، أك ، كال فرصةن لقضاء شيكة ان كال لعب ان إفَّ الزكاج ليس ليك  وا 
نما الزكاج تكاليؼ كمسؤكليات ككاجبات، فما دمتى غير قادرو عمى الزكاج  نزكة طارئة، كا 

فعميؾ بالصـك فإنو لؾ كيجاءه ككقايةه، كاصرؼ نظرؾ كبصرؾ عف كؿ ما  ،وئكتكاليفو كأعبا
ال ف يقتمؾ بإثارة شيكتؾ، كاتًؽ اهلل في بنات المسمميف، فإما أف تككف رجبلن  ـ، كال جً حٍ أىفتتقدـ كا 

ـ نزكةى عاطفتؾ ؾ، فألزً ئفي شقا ان عمى فبلنة، فربما أحببت ككاف الحبُّ سبب ان تجعؿ حياتؾ كقف
 بنظرة عقمؾ، يرحمؾ اهلل!

لى البنات أقوؿ: اعممفَّ يرحميكيفَّ اهلل، أفَّ آباءكـ كأمياتكـ ال يريدكف مف قبكؿ أك  وا 
، كىـ دائم يتمنكف لكفَّ الخير كالصبلح في الدنيا  ان رفض المتقدـ لمزكاج إليكف إال مصمحتكفَّ

، ثـ اعممفَّ أفَّ  كاآلخرة، كىـ بكاقع التجربة كالتاريخ كالمعرفة أقدر منكيفَّ عمى تقدير مصمحتكفَّ
كفَّ كعفتىكفَّ  ،  ،فبل تتساىمفى فيو ألحدو ، أغمى ما تممكفى بعد دينكيفَّ  شرفكفَّ كعرضى ـى أحدو كال أما

راًؾ كجميؿ منطقيو حسيفى قصديه كعمميو، فمطالما كقعى في شً كليس كؿُّ مف حسيف منظريه 
، كال يدفعكيفَّ تأخري الزكاج لبلنزالؽ األنجاًس مفى الرجاًؿ األطياري مفى النساء، فاتقيف اهلل 

في مراتع الفاحشة، كال تميثف كراء فبلف أك عبلف، فإنكف ال تعممف أيف الخير، فارضيف بما 
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، كال تق طعف لسانكف مف الدعاء، فاهللي بيده ممككتي كؿ شيء، كقمكبي العباد كتب اهلل لكيفَّ
 ، يقمبيا كيؼ يشاء.بيده  ان جميع

كما أشرتي لو في ىذا المقاؿ مف عنكاف ىك معنى حديث صحيح ركاه ابف ماجو عىٍف 
بَّاسو  : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  اٍبًف عى ـْ يُ  ] :، قىاؿى  .(1)[ النَِّكاحِ  َر ِلْمُمَتَحابَّْيِف ِمْثؿُ َل

بَّةه  يقكؿ اإلماـ السُّدّْم رحمو اهلل: " ٍعنىى: أىنَّوي ًإذىا كىافى بىٍيفى اٍثنىٍيًف مىحى بَّةي  ،كىاٍلمى فىًتٍمؾى اٍلمىحى
بَّةً  ،الى ييًديمييىا ًمٍثؿي تىعىمًُّؽ النّْكىاحً  بَّةي كيؿَّ يىٍكـو لىكىانىًت اٍلمىحى  ،فىمىٍك كىافى بىٍينىييمىا ًنكىاحه مىعى ًتٍمؾى اٍلمىحى

 .(2)" ًبااًلٍزًديىاًد كىاٍلقيكَّةً 

فمئف كقع الحبُّ كتخمَّر في القمب كما عاد ىناؾ مندكحة مف ردّْه، فبل سبيؿ إال 
كجحيـ في اآلخرة، كاألمر ال يتعمؽ  ،كما سكاه ضياعه في الدنيا ،الزكاج، فيك بكابة الحبلؿ

مكا مزً أف يي  ػػػػ الشباب كالشاباتػػػػ اة، فعمى الجميع كحده تستمر الحي بّْ بالحبّْ فقط، فما بالحي 
كقاؿ: لئف لـ  ،في فبلنة ان نزكات العكاطؼ بنظرات العقكؿ، ككـ مف شابٍّ قابمناه ىاـى حبٌ 

 أتزكجيا ألقتمف نفسي!

كما ىي إال أياـ قميمة مع فكر عميؽ كنصائح أىؿ الفكر كالحكمة حتى يعكد الشاب 
كنظرة خاطفة، ليس بمثميا تيبنى البيكت  ،ال يعدك نزكة عابرة إلى عقمو كيدرؾ أف األمر

 كتفتتح األسر.

♥♥♥♥♥      
ـَ  أْف  َيْجَمَع َبْيَف  الُمَتَحاّبيّف َعَمى  َخْير َوِفي  َخْير أسأُؿ  الّمَو  الَعظي

 

 

                                       
 ، كقاؿ الشيخ شعيب: صحيح.1847( ركاه اإلماـ ابف ماجو في سننو، حديث رقـ: 1)
 .1/567( انظر: حاشية السندم عمى سنف ابف ماجو: 2)
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      في اإلجابة  ان : ىؿ تحب النساء؟ فنظرت إليو حائر سألني أحديىـ بكؿ جرأة كبراءةو 
فإني أخشى إف أجبتو بالنفي أخالؼ فطرة اهلل التي خمؽ الرجاؿ عمييا، كأخاؼ إف  ػػػ ان حقٌ  ػػػػ

 ،" الشيخ يحب النساء مفاده: " عاجبلن  ان خبر  ان أجبتو باإليجاب أف يطير في كؿ محفؿ معمن
 ،أنو قادـه مف المريخ! كتبدأ التحركات الفيسبككية عمى عجؿقؼ كثيره مف الناس الخبرى ككمتفي

 كتصبح قضية رأم عاـ!. ،كينتشر الخبر

 ، ككيؼ يمكف لحياةو ان حياة الرجاؿ ال تستقيـ إال بحب النساء، كما حياة النساء تمامإف 
في مف عيبو  ػػػػ أصبلن ػػػ كجد دكف أف يحب الرجاؿ النساء، كىؿ ىناؾ أف يي  كلنسؿو  ،أف تبقى

أنا أحب زكجتي  :، أك قاؿ؟أنا أحب النساء :حب الرجاؿ لمنساء؟ كىؿ يعاب الرجؿ أف قاؿ
؟ كفي سنف النسائي: عىٍف أىنىسو  ان عمن : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو   دكف سرٍّ ُحبَِّب ِإَليَّ ِمَف  ]: قىاؿى

اَل   .(1)[ ةِ الدُّْنَيا النَِّساُء َوالطِّيُب، َوُجِعَؿ ُقرَُّة َعْيِني ِفي الصَّ

يقكؿ الشيخ عبد الرحيـ الطحاف: " كليس في حبّْ النساء منقصة لئلنساف ما داـ كفؽ 
مف دنيانا فيما  بب لمنبي شريعة اهلل، ككذلؾ حب الماؿ ما داـ كفؽ شريعة اهلل، كقد حي 

ْٔ  فمثؿ ىذه الطيبات ال حرج في حبيا ما دامت كفؽ شريعة اهلل  [ النساء ]حيبب  َْ  َْ ىُ
ِ الُّ َخرَّ  ٚا ِِف اَِليَاة ُٖ َْ َ َٔ آ ِي َْ ِِهَ لَِّلَّ َٔ الّرِْزِق ىُ ّيِتَاِت ِْ ِ َواُػَّ ْخَرَج ُِفِتَادِه

َ
جْيَا َم زِيََٖث اَّللِ اَُِِّت أ

ُٓٚنَ  ْٚ ٍٍ َحْفَِ َُ الَيَاِت َُِي ًَ ُجَهّصِ ِ َذل ٌَ ثِ  َْ َْٚم اُيِيَا  .[32 :األعراؼ]  َخالَِصًث يَ

 النساء: اً وقد قاؿ أحدىـ مغيظ

 الشََّياِطيف يدِ ف كَ مِ  ِبالمَّوِ  َنُعوذُ  انَ يٌف ُخِمْقَف لَ اطِ يَ ِإفَّ النَِّساَء شَ 

 فردت عميو إحداُىفَّ بإفحاـ:

َياحِ ُكمُّ وَ  ـْ كُ يٌف ُخِمْقَف لَ احِ يَ ِإفَّ النَِّساَء رَ  َـّ الرَّ  يفُكـ َيْشَتِيي َش

                                       
 ، كقاؿ الشيخ األلباني: صحيح.3939ي سننو، حديث رقـ: ( ركاه اإلماـ النسائي رحمو اهلل ف1)
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لحياة عمى خير، خمؽ في النفكس الميؿ إلى المحبكبات حتى تكتمؿ مسيرة ا كاهلل 
كمف ىذه المحبكبات: الغذاء كالنساء، ًلمىا في ذلؾ مف حفظ األبداف، كبقاء اإلنساف، فإنو لكال 
ا أكؿى الناس، كلفسدت أبدانييـ، كلكال حبُّ النساء لىمىا تزكجكا فانقطع النسؿ،  حبُّ الغذاء لىمى

، ك  بحبّْ الرجاؿ تميؿ النساء كخمت األرضي منيـ، فبحبّْ النساء يميؿ الرجاؿ لمزكاج منيفَّ
ةً  إلييـ، كبيذا كذاؾ تتجسد آية اهلل في الرحمة كالمكدة بيف الجنسيف  َٚدَّ ّْ َم ََ ةَيَُْٖس وََجَف

ُرونَ  ٍَّ ْٚ ٍٍ َحخََه ًَ َلَيَاٍت َُِي ِ  .[21 :الرـك]  َورَْْحًَث إِنَّ ِِف ذَل

اهلل لو مما زييف لو مف  حؿَّ ، كىؿ ييعاب مف أحبَّ ما أ؟ثَـّ لماذا ييعاب مف أحبَّ النساءى 
ما حرمو اهلل عميو، كىؿ  ان ـ عميو أمر فمف ىذا الذم يحرّْ  ،، كلئف كاف حبُّو حبلالن ؟الشيكات

يعتقد القارئ الكريـ أف الرجؿ مطمكب منو أف يكره النساء كأال ينظر إلييف إال عمى ككنيف 
البعد عنيفَّ جنة كنعيـ، كىؿ  ، فالقرب منيف اقترابه مف النار، كفي؟فتنة ضارة، كمزلة ضالة

؟  .يقكؿ ىذا عاقؿه

جعؿ  إنو  ؛ بؿكالذىب كالخيؿ ،لقد زيَّف اهلل في عيكننا الشيكات كمنيا النساء كالكلد
يىفو لنا  َٖاِغريِ   [ النساء ]أكؿ ميزى َٔ اُنَِّصاءِ َوابلَننَِي َواَُي َٚاِت ِْ َٙ َّٖاِس ُخبُّ الشَّ َٔ لِِ ِ ُزّي

 َٔ َيَْٖػَرةِ ِْ ُٓ جْيَا َواَّلُل  ال خَاُع اَِليَاةِ الُّ َْ  ًَ ِ جَْفاِم َواَِلرِْث ذَل
َ
ثِ َواْل َْ َّٚ َص ُٓ َِ ال ثِ َواخلَيْ ِب َواُهِظَّ َ٘ اذلَّ

آَبِ  َٓ ُٔ ال  .[14 :آؿ عمراف]  ـَِْٖدهُ ُخْص

 ػػػ المذككرات في اآليةػػػػ لىٍيسى اٍلميرىادي ذىمَّيىا  : ]رحمو اهلل يقكؿ الشيخ محمد رشيد رضا
لييىا "كى  يىاًة ... كأىكَّ ايىةى اٍلحى نَّمىا اٍلميرىادي التٍَّحًذيري ًمٍف أىٍف تيٍجعىؿى ًىيى غى ٍنيىا، كىاً  "  النّْسىاءي  التٍَّنًفيرى عى

تىاًع الدٍُّنيىا رى ًمٍف مى بُّييفَّ الى يىٍعميكهي حيبّّ ًلشىٍيءو آخى مىٍكًضعي الرٍَّغبىةً  ،فىييفَّ مىٍطمىحي النَّظىرً  ،كىحي سىكىفي  ،كى كى
، فىكىـً اٍفتىقىرى  ،النٍَّفسً  ـٍ كىٍدًحًي ـٍ كى اؿي ًفي كىدًّْى ا يىٍكًسبي الرّْجى مىٍيًيفَّ ييٍنفىؽي أىٍكثىري مى ميٍنتىيىى اأٍليٍنًس، كىعى كى
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ـٍ ذىؿَّ ًبًعٍشًقًيفَّ  كى ! كى ـٍ فىًقيره ٍظكىًة ًعٍندىىي كىـً اٍستىٍغنىى ًبالسٍَّعًي ًلٍمحي ! كى ًنيّّ بًّْيفَّ غى ـي  ًفي حي كى ! كى عىًزيزه
ًضيعه   .(1)[ اٍرتىفىعى ًفي طىمىًب قيٍرًبًيفَّ كى

، ككيؼ ال يحبُّ مىٍف ًإذىا نىظىرى ًإلىٍييىا ؟ثيَـّ كيؼ يكره الرجؿي منَّا مٍف ال يكتمؿي دينىو إال بيا
ًفظىٍتو ٍنيىا حى ذىا غىابى عى ٍتوي، كىاً  ذىا أىمىرىىىا أىطىاعى ٍتوي، كىاً  خير متاع الدنيا، إذ  ، فالمرأة الصالحة؟سىرَّ

اًلؾو ، فعى  كأٍكًرـ بو مف كماؿو كمتاعو  ،جؿبالمرأة يكميؿ نصؼ ديف الر  أىفَّ رىسيكؿى  ٍف أىنىًس ٍبًف مى
:  المًَّو  َصاِلَحًة، َفَقْد َأَعاَنُو َعَمى َشْطِر ِديِنِو، َفْمَيتَِّؽ المََّو ِفي  َمْف َرَزَقُو المَُّو اْمَرَأةً  ]قىاؿى

 .(2)[ الثَّاِنيالشَّْطِر 

 .كيؼ ال أحبُّ النساءى كفييف: أمي، كابنتي، كأختي، كزكجتي، كباقي أرحامي؟

فاألنثى كالقيكة، إذا أىممتيا أصبحت باردةن؛ حتى في  يقكؿ الشيخ د. عائض القرني: "
ف تحب تأتي الكممات عمى ىيئة دمكع، كىي في البداية مشاعرىا، كىي عندما تصمت أماـ مى 

ترب منؾ، كفي النياية تبكي حيف تبتعد عنيا، ىي تداكم كىي محمكمة، تخاؼ أف تق
تعبة، كتحزف مع مف ال تعرؼ، كتبكي يـك زفافيا، كتكاسي كىي ميمكمة، كتسير كىي مي 

نفخ فيؾ ببل أـ، كأنت حيف تي  ي طفبلن ببل أب، كال يمكف لمرجؿ أف يربّْ  ي طفبلن يمكف ليا أف تربّْ 
ضف أنثى، كحيف تعشؽ تككف في قمب يف تبكي تككف في حي الركح تككف في بطف أنثى، كح

 !". فإنيا مف القكارير يا أنجشة ،بيا ان أنثى ... فرفق

عمى نفًس السؤاؿ،  ان كبعد أف انتييتي مف المقاًؿ ال زاؿى سائمي ميًصرٌ  وفي الختاـ:
 .: ىؿ تيحبُّ النّْساءى؟فتجٍده يعيدي كيزيدي قائبلن 

 
  

                                       
 .3/196انظر: تفسير المنار لمشيخ محمد رشيد رضا رحمو اهلل  )1)
 كقاؿ الذىبي: صحيح. 2681( ركاه اإلماـ الحاكـ في المستدرؾ، حديث رقـ: 2)
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نما ىك ان كال لعب ان عمى كؿ الميقبميف عمى الزكاج أف يعممكا أف الزكاجى ليسى ليك  ، كا 
، فقد كاف الشاب قبؿ الزكاج بنفسو كاحدة، خاؿو مف المسؤكليات  مسؤكلياته ككاجباته

 كاجباتو قميمةو تجاه أبيو كأمو! كالكاجبات تجاه أم أسرةو إال ما ندر مف
غير أفَّ الشاب اليـك أصبح رجٌؿ البيت، كربَّ األسرة، كحامؿى المسؤكلية، منكطه بو أف 
يأتي ألسرتو الجديدة بكؿ المطمكبات، كفي عنقو أف يجمب لعائمتو الجديدة األساسيات 

 أف يقكؿ: ال! عف الحاجيات كالكماليات، كال يستطيع ككنو رجبلن  كالضركريات، فضبلن 
فالزكاج ليس نزكةن عابرة، كال ليمة سارحة، كال نزىة غابرة، مع كجكد الميالي الجميمة 

لـ ييشرع فقط لقضاء الشيكة كالكطر،  ػػػ الزكاجػػػ كالنزىات العطرة في الزكاج، كلكنو أقصد 
نجاب ذرية كريمة تمؤل األرض نما مع ذلؾ شيرع مف أجؿ غض البصر، كحفظ الفرج، كا   كا 

 .ان كفجكر  ان كما مؤلىا غيرينا مف الظالميف ظمم كعدالن  ان قسط
 خر مساًء!آو  اً صباح sandwichال يقـو ب  ػػػ أييا الشبابػػػ فالبيت 

 ال يا حبيبي ...
ؾ ما تقـك بو الحياة، مف األلؼ إلى الياء، كال تظف أنَّ  أنت بحاجة في بيتؾ الجديد لكؿّْ 

، ال كألؼ ال، فقد أقبمت كقًبمت حياة جديدة، سيككف بناؤىا  تستطيع أف تستغني عف شيءو
عمى كاىمؾ كحدؾ أنت ال عمى أحدو غيرؾ، كمف الممكف أف تيرزؽ بزكجة صالحة تساعدؾ 

َذُيَِْٖا يَا  غير أف العبء األكبر عميؾ أنت كحدؾ ال غير  ػػػ ان ماليػػػ كتعينؾ في بناء األسرة 
ًَ َولَِزوْ  َ ُدوٌّ ل ـَ َذا  َ٘ َّٖثِ نَتَْشَق آََدُم إِنَّ  َٔ اَْل ا ِْ َٓ ٍُ َّٖ ًَ نََل ُُيْرَِج  .[117 طو:]  ِج

نفسو بالشقاء، كأما حكَّاء فمـ   خصَّ آدـ كأنت ترل في اآلية الكريمة أف اهلل 
؛ مع أنيا شاركت آدـ عمييما السبلـ باألكؿ مف الشجرة، كما ذاؾ إال ألف ان ذكر أبدتي 

ستقرار البيت كاإلنفاؽ عميو ال عمى المرأة، فالزكجة المسؤكلية تقع عمى كاىؿ الرجؿ في ا
َّٚاُمَٚن لََعَ  يينفؽ عمييا كال تينًفؽ؛ كىذا مما فضؿَّ اهلل فيو بعضنىا عمى بعض  الرَِّجاُل ىَ

 ّْ َٚالِِٙ ْم
َ
ْٔ أ ٚا ِْ جَْهُي

َ
ا أ َٓ ِ ّْ لََعَ َبْفٍض َوب ُٙ ََ اَّلُل َبْفَظ ا نَظَّ َٓ ِ  .[34 النساء:]  ...اُنَِّصاءِ ة
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نما ىك كاجبه عميؾ تجاه زكجتؾ التي  ،لؾ عمى زكجتؾ ان : ليست حقٌ فػػػالِقوامة كا 
حؽّّ  ػػػ أقصد القكامةػػػ عندؾ، تقـك عمى شؤكنيا كتقضي حاجاتيا، فيي  جعميا اهلل 

 ... كأعاف اهلل الزكج! ككاجبه عمى الزكج ،لمزكجة
واُج  ، ىك كداعه لحياة الكحدة كاالنفراد، حقكؽه ككاجباته  ،كأيتيا الشابات ،أييا الشبابالزَّ

كانتقاؿ لحياة التشاكر كالزكجية بكؿ معانييا، ىك مسؤكليات كأمانات كأخذه كىات، ىك طمبه 
 كتجاكزه عف اليفكات، الزكاج ... اهلل يعينكـ عميو. ،كتحمؿه لمخطأ ،كعفكه عف الزلؿ ،لمرضا

ؿ المسؤكلية التي أينيطت تحمَّ كما يريدؾ أبكاؾ، ك  فاستعف باهلل كال تعجز، ككف رجبلن 
ـ فأنت ليا، كاصنع الحياة كال تتردد، ت رجكلتؾ بالقياـ بأعباء حياتؾ الجديدة، كتقدَّ بً ثٍ بؾ، كأى

 ما دمت تسعى لمحبلؿ كبالحبلؿ. ان فاهلل معينيؾ كمساعديؾ، كلف يخذلؾ اهلل أبد
 

♥♥♥♥♥ 
ِتوِ قُ ِو وَ ولِ دََّؾ ِبحَ مُ أْف يَ َقَؾ وَ فِّ وَ ْف يُ ُؿ اهلَل أَ أَ سْ أَ "  ."وَّ
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ياؾ أفٍ  ؾ كاستمتعٍ حياتى  نعـ أقكؿ لؾ بكؿ قكةو: عٍش  غير  ان بقى كما كنت سابقتى  بيا، كا 
قد  ؾألمر بعد زكاجً تفرح، ال؛ فا أـ لـ أـ لـ تنـ، فرحتى  تأكؿ، نمتى  أك لـ بنفسؾ؛ أكمتى  ميتٍـّ 

 اختمؼ!
الزكجة الصالحة،  الدنيا ىي حسنةى  ىك الفرح بعينو في ىذه الحياة الدنيا، فإفَّ  فالزكاجي 

سؿ الزكاج لغي  ان كالزكاج الصالح ببل شؾ، فبل تتذكر النارى عند ًمسّْؾ لمماء الساخف استعداد
 .(1)ان أبد ان ال يمـز أحد ػػػ إف ثبتػػػ و حي السمؼ؛ ففعمي ىـ مف صالً كما ييذكر عف أحدً 

 اآلخرة كأقبمتى  تركتى  بقربؾ منيا قد أنؾ ان ؾ رغبةن عنيا ليمةى زفافؾ؛ ظانٌ كال تترؾ زكجتى 
فيمف ترؾ الدنيا دكف  أبناء الدنيا كاآلخرة، كال خيرى  في ذلؾ، فنحفي  عمى الدنيا، كما الضيري 

رغبةن عنيا مف أجؿ االنغماس  فيمف ترؾ اآلخرة اآلخرة، كما أنو ال خيرى  بحجة إعمارً  تعميرو 
 في الحياة الدنيا.

عمييا رغبةن في قياـ الميؿ، حتى مرَّ عمييا  و بعد أف عقدى ترؾ زكجتى  (2)كال تكف كالذم
ٍدًت بىٍعمىًؾ؟يا فسأليا قائبلن زكجً  كالدي   .: كىٍيؼى كىجى

ـٍ ييفىتٍّْش لىيىا كىنىفان َقاَلتْ  ٍيري رىجيؿو ًمٍف رىجيؿو لى ـٍ يى : خى لى  .(3)ان ٍقرىٍب لىيىا ًفرىاش، كى
ٍمتىيىا، َقاؿَ  ، فىعىضى سىبو : أىٍنكىٍحتيؾى اٍمرىأىةن ذىاتى حى ًني ًبًمسىاًنًو، ثيَـّ قىاؿى ، كىعىضَّ مىيَّ : فىأىٍقبىؿى عى
. فىعىٍمتى  كى

لنََّياَر، َوَتُقْوـُ َأَتُصْوـُ ا "فىطىمىبىًني، فىأىتىٍيتيوي، فىقىاؿى ًلي:  ثيَـّ اٍنطىمىؽى، فىشىكىاًني ًإلىى النًَّبيّْ 
. المَّْيؿَ  ـٍ : نىعى  "؟ قيٍمتي

                                       
التضميؿ الفكرم، القائمة عمى ( ىذه الكممات كما بعدىا ذكرتيا؛ ألنيا تناسب بعض الشباب الذيف كقعكا فريسة 1)

غير أفَّ خير  -تعالى–كراىية الدنيا كبغضيا، بحجة الرغبة في اآلخرة، تقربان منيـ ػػػػ حسب زعميـ ػػػ إلى اهلل 
 .الييدىل ىيدىل سيدنا محمدو 

نما القاعدة في ا( ىك الصحابي الجميؿ: عبد اهلل بف عمرك بف العاص، كليس في ىذا انتقاص لو 2) لتأسي ، كا 
 .ىي: كؿّّ يؤخذ منو كيرد عميو إال صاحب ىذا القبر 

( ًنٍعـ األدب كاهلل، بىًقيىٍت صامتةن عف زكجيا، راضيةن بقضاء اهلل ليا فيي ترل زكجيا مشغكالن بالحبلؿ ال 3)
 بالحراـ، ثـ لمَّا سيًئمت مف ًقبىؿ كلٌي أمر زكجيا قالت بكؿ حياء: خير رجؿ ... كلـ يقرب ليا فراشان!
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ـُ،  ": َقاؿَ  ، َفَمْف َرِغَب َعْف ُسنَِّتي َفَمْيَس َوَأَمسُّ النَِّساءَ َلِكنِّي َأُصْوـُ َوأُْفِطُر، َوُأَصمِّي َوَأَنا
 .(1) ِمنِّي"

ياؾى  و، بذلؾ كمّْ  عتفً ابؿ  ؛ياؾ، كأال تكترث بمباسً زكجتً  ؾ أال تعتني بمظيرً بعد زكاجً  كا 
يا، بيا أىمي  في الدنيا إال ليتنعـى  الزينةى  ما جعؿى  ليا، كاهللي  فٍ فتزيَّ  كأنتى  لؾى  منيا أف تتزيفى  كاطمبٍ 

ىا ؾ كأرشدٍ زكجتً  بيدً  فخذٍ  ،ان كزن ؾ مف بيتو ال يقيمكف لمزينة كالمظيرً زكجتي  كلئف كانتٍ 
 ؾ.ما يسرُّ  كستجدي  ،كعمّْميا

  إال في ىذا ... شيءٍ  في كؿِّ  داء رْ و بأبي الدَّ تشبَّ ولؾ أف ت
ٍيفىةى عىٍف أى ى رىسيكؿي اهلًل   ًبي جيحى : آخى بىٍيفى أىًبي الدٍَّردىاًء، فىزىارى  قىاؿى ٍممىافى كى بىٍيفى سى

ٍممىافي أىبىا الدٍَّردىاًء، فىرىأىل أيَـّ الدٍَّردىاًء ميتىبىذّْلىةن  سى
(2). 

 .: مىا شىٍأنيًؾ ميتىبىذّْلىةن؟َفَقاؿَ 
اؾى أىبىا الدٍَّردىاًء لىيٍ اَلتْ قَ  ةه ًفي الدٍُّنيىا.: ًإفَّ أىخى اجى  سى لىوي حى

اءى أىبيك الدٍَّردىاًء قىرَّبى ًإلىٍيًو طىعىامَقاؿَ  : كيؿٍ  ،ان : فىمىمَّا جى اًئـه. ،فىقىاؿى   فىًإنّْي صى
، فىمىمَّا كىافى المَّ َقاؿَ  : فىأىكىؿى ، قىاؿى تَّى تىٍأكيؿى ا أىنىا ًبآًكؿو حى ، فىقىاؿى : مى ٍيؿي ذىىىبى أىبيك الدٍَّردىاًء ًليىقيكـى

، ثيَـّ ذىىىبى يىقيكـي  ـى ، فىنىا ـٍ : نى ٍممىافي .لىوي سى ـى ، فىنىا ـٍ  ، فىقىاؿى لىوي: نى

 : مَّيىا، فىقىاؿى ، فىقىامىا فىصى : قيـً اآلفى ٍممىافي ٍبًح، قىاؿى لىوي سى  ِإفَّ ِلَنْفِسَؾ َعَمْيؾَ فىمىمَّا كىافى ًعٍندى الصُّ
فَّ َِلْىِمَؾ َعَمْيَؾ َحقّ اً ، َوِلَضْيِفَؾ َعَمْيَؾ َحقّ اً ، َوِلَربَِّؾ َعَمْيَؾ َحقّ اً َحقّ   ،، َفَأْعِط ُكؿَّ ِذي َحؽٍّ َحقَّوُ اً ، َواِ 

، فىقىاؿى لىوي:  فىأىتىيىا النًَّبيَّ   .(3)" َصَدَؽ َسْمَمافُ  "فىذىكىرىا ذىًلؾى

، الذم صمَّى كرقد، كصاـى كأفطرى صمَّى اهللي كسمَّـ عمى سيًدنا محوأقوؿ:  كتزكجى  ،مَّدو
االنقطاع كالرىبانية كترؾ االستمتاع بما كىبنا اهلل في  ان أفَّ االلتزاـ ال يعني أبد ان مظير  ،النساءى 

 ىذه الحياة.

                                       
 ، كأصمو في صحيح البخارم.3/90( انظر: سير أعبلـ النببلء لئلماـ الذىبي رحمو اهلل 1)
( التَّبىذُّؿ: ترؾ التزيف كالتييؤ بالييئة الحسنة الجميمة عمى جية التكاضع. النياية في غريب الحديث كاألثر: 2)

 .1/111البف األثير 
 حيح.، كقاؿ: حسف ص4/187( حديث ركاه الترمذم في سننو 3)
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اآلخرة، كىي  ـ بما جعؿ اهلل فييا مف حبلؿ، فالحياة مزرعةي نعـ استمتع بحياتؾ، كتنعَّ 
، فعيكني أك كريـ لمستقرٍّ  ممره   خمقيما اهللي  الخمؽ، كأيذناؾى  يـ اهلل لترل فييما جماؿى ؾ خمقى ـر

كبلـ البشر، ككذلؾ باقي جكارحؾ الباطنة كالظاىرة جعؿ  كبلـ اهلل كجميؿى  فييما جماؿى  لتسمعى 
ـ نفسؾ مف الحبلؿ، حرً بات، كال تى عمى نفسؾ بالطيّْ  تميؽ بيا، فبل تضفَّ  اهلل لكؿ منيما متعةن 

َْ ِِهَ   :يقكؿ -الىتع –فاهلل  َٔ الّرِْزِق ىُ ّيَِتاِت ِْ ْخَرَج ُِفَِتادِهِ َواُػَّ
َ
ْٔ َخرََّم زِيََٖث اَّللِ اَُِِّت أ َْ  َْ ىُ

ُٓٚنَ  ْٚ ٍٍ َحْفَِ َُ الَيَاِت َُِي ًَ ُجَهّصِ ِ َذل ٌَ ثِ  َْ َْٚم اُيِيَا جْيَا َخالَِصًث يَ ِ الُّ ٚا ِِف اَِليَاة ُٖ َْ َ َٔ آ ِي   لَِّلَّ
 .[32 األعراؼ:]

♥♥♥♥♥      
  ُؿ اهلَل أْف ُيَمتَِّعَؾ ِبالَحالِؿ وأْف ُيْبِعَد َعْنَؾ الَحَراـَ اَ سْ أَ 
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تحت سياط  ان مف الشباب يقع أسير  ان كبير  ان كمٌ  مف خبلؿ عبلقتي بالشباب أدركت أفَّ 
معيـ، تجده يحرص عمى  ىوي زى منو عمى بقاء عبلقتو كني  ان اب بعد زكاجو، فحرصأصحابو العزَّ 

 ر، كال يتبدؿ!ليثبت ليـ أنو الرجؿ الذم ال يتغيَّ  ؛بقاء برنامج حياتو كما ىك

 ... مسكيٌف ىذا النوع مف الشباب

، ثـ أكالن  كحسنتيا يحـر نفسو مف زينة الدنيا ،كصدؽ صحبتو ألصحابو ،ليثبت رجكلتىو
، ثـ ىؿ الرجكلة ثانيان  ك ال يدرؾ أف أصحابو ىؤالء سرعاف ما سيتغيركف عنو حيف زكاجيـى

 .أف تترؾ زكجتؾ العركس المصكف في بداية زكاجؾ فريسةن لمفراغ، عرضةن لمشيطاف؟

 ػػػ خاصة إف كانت جميمةػػػ كال يمكف أف تنسى  ،األياـ األكلى مف الزكاج ال تينسى إفَّ 
لزكجة طكاؿ حياتيا، كستظؿ تحكي ذكريات بداية زكاجيا لبناتيا كأبناءىا فستبقى تتغنى بيا ا

فبل تبخؿ عمى نفسؾ ببناء ذكريات جميمة، كنزىات كألحفادىا بأف زكجيا كاف ككاف ككاف، 
لتككف لؾ ذكرل تعيش عمييا شبابؾ الميجدَّد حيف  ؛عزيزة، كأدعكؾ أف تكثؽ حياتؾ بالصكر

 تدرؾ أياـ الستيف أك السبعيف.

أتظف أف أصحابؾ ىؤالء لف يتغيركا بعد زكاجيـ، كاهلل ربما  أييا العريس الجديد:
؛ ان ؛ كسيختمقكف ألنفسيـ حججان جدكف ألنفسيـ أعذار ك ترككؾ مف بداية كتابة عقد الزكاج، كسي

. ان التي كانت غالب كلقاءاتيـ ت مف اجتماعات الشابمف أجؿ التفمُّ   ببل ىدؼو

 .(1)ُيقاؿ: ]فرفور ذنبؾ مغفور[ ا كافَ ما ُعدَت َيا َحِبيبي َكمَ 

عف بيتو جديد، كأسرة جديدة، كمطمكبه  مسؤكالن  زكاج رجبلن البعد  يا بطؿ لقد أصبحتى 
نما التأسيس في البدايات ال في النيايات، فبل تبخؿ  منؾ أف تبنيى بيتؾى بنفسؾ ال بغيرؾ، كا 

و بيتى السعادة كعشَّ عمى نفسؾ بمزيد مف كقتو تمضيو مع زكجتؾ المصكف؛ تؤسساف في

                                       
( رجعت ألعرؼ قصة ىذا المثؿ، فكجدت لو قصة طريفة خبلصتيا: أف ىذا المثؿ ييقاؿ لمف أردتى لو 1)

، كما ذاؾ إال خكفان مما في يده، كلكنيا صارت مستخدمة ػػػ غالبان ػػػ في ببلدنا لكؿ شابو  المسامحة كىك فاجره قاسو
 ال زاؿ أعزبان بالكاد خطَّ شاربيو.
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ُٗ  الزكجيًة الجميًؿ  َس ةُنَْيإَ شَّ
َ
ْٔ أ َْ ْم 

َ
َٚاٍن َخرْيٌ أ َٔ اَّللِ َورِْط َٚى ِْ ُٗ لََعَ َتْي َس ةُنْيَإَ شَّ

َ
ْٔ أ َٓ َذ

َ
أ

ِٓنيَ  ِ ال َْٚم اُؾَّ ِْٙدي اَُي َّ َواَّلُل ََل َح َّٖ َٙ اَر ةِِٗ ِِف َٕارِ َج َٙ اٍر نَاجْ َ٘  .[109 :التكبة]  لََعَ َشَها ُجُرٍف 
قبؿ زكاجؾ كنت أييا العريس الميذب تخرج مف بيتؾ كتعكد كما شئت كمتى شئت، 

بأنؾ مشغكؿ مع الشباب في قضايا كيبرل  ػػػ حيف تأخرؾػػػ ما كنت تضحؾ عمى أمؾ  ان كغالب
 ... تخص الشعب كالمجتمع كالعالـ، كلكفَّ األمر اليـك قد اختمؼ؛ نعـ قد اختمؼ

ركجؾ مف البيت كتركؾ لزكجتؾ كراءؾ كحدىا، يفرض حيف خ اليـو بعد زواجؾ؛
تيا كراءؾ، فيي تتميؼ لتراؾ فٍ رؼ أف تشعر بشعكر ىذا المسكينة التي خمَّ كالعي  يفي عميؾ الدّْ 

ألنيا ال كلد ليا تيشغؿ بو، كال بنت عندىا تتسمى معيا،  ؛مرة ثانية بعد خركجؾ مف البيت
آخر ستظؿ ترقب عقارب الساعة،  فيي بعد خركجؾ مف البيت إلى عمؿو أك أم شيء

كتراقب دقات جرس باب البيت، كتتميؼ لرنة الجكاؿ، أك لرسالة بأنؾ قادـ، ليطير قمبيا 
 ، فييان فرح

 األسيرة التي تتنظر مف يزكرىا ...

ر البرنامج بعد الزكاج: مشركعية أف يبقى الزكج عند إلى كجكب تغيُّ  ومما يشير
، ىذا حيف يتزكج الثانية مثبلن  ،ان أك ثبلثةى أياـو إف كانت ثيب ،ان كر إف كانت ب كامبلن  ان زكجتو أسبكع

، كليس في ىذا انتقاصه مف و بود عمى برنامج جديد ألـز ىك نفسى كما ىذا إال ليبدأ التعكُّ 
نما ىي باختصار:  الحيػػػػاة. رجكلتو أك تيكيف مف ىيبتو، أك تحجيـ لحريتو، كا 

: قىاؿى النًَّبيُّ   عىٍف أىًبي ًقبلىبىةى، عىٍف أىنىسو  لىٍك ًشٍئتي أىٍف أىقيكؿى :  كى لىًكٍف قىاؿى السُّنَُّة ِإَذا  "كى
ـَ ِعْنَدَىا َسْبع َذا َتَزوََّج الثَّيِّ اً َتَزوََّج الِبْكَر َأَقا ـَ ِعْنَدَىا َثاَلث، َواِ   .(1)" اً َب َأَقا

فة األخبلؽ، كمعر  ،كزيادة القرب ،كما السبعة أياـو لمبكر إال مف أجؿ االستئناس
، فإنيما بعقميف كحياتيف كاستقرارىا كاالتفاؽ بيف الزكجيف عمى كيفية استمرار حياتيما

 يكيجب أف يتعايشا حياةن كاحدةن ال اثنتيف، كىذا يقتض ،ما قريبافيمختمفتيف، كأما اليـك ف
 المجالسة كالمؤانسة أكثر كأكثر.

                                       
 .5213اـ البخارم في صحيحو، رقـ: ( حديث ركاه اإلم1)
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فالعركسة المصكف ربما كانت في بعد الزكاج برنامج الزكجيف سيتغير ببل شؾ، فاآلف 
بيتيا تناـ كقتما تريد، كتأكؿ كتشرب كقتما تشاء، ربما كانت ال تعمؿ في بيت أبييا إال 

كألف أغمب األميات تأخذىف العاطفة ترل أكثر البنات  ؛ألف أميا كانت تقـك بالكاجب ؛القميؿ
 ختمؼ أيتيا العركسة!األمر بعد الزكاج قد ا ضيكؼ، كلكفَّ  جالسات في البيت، ككأنيفَّ 

 ،ان كممبس ،ان كشراب ،ان طعامػػػ ؾ ؾ، كتيتمي بزكجً كحدى  ؾً أف تيتمي بنفسً  ؾً صار يمزمي اآلف 
اآلف  ؾً دًت كما كنًت: مخدكمةن مستريحةن، ال بؿ األمر قد اختمؼ، فنكمي فما عي  ػػػ كنظافةن  ،ان كبيت

بؾ أنًت ال  ان معمق صارى  ،تؾحيا كترتيبي  ،أثاثؾ كنظافةي  ،ؾبيتً  ، كاستقراري كبكقتو  بحسابو 
 كربي يعينؾ عمى ما أنًت مقدمة عميو. ،ككثيرت كاجباتؾ ،بغيرؾ، قد ازدادت مسؤكليتؾ

 

♥♥♥♥♥ 
 ْمرَِٕا رََشد

َ
ْٔ أ ّيِئْ ََلَا ِْ َ٘ ًَ رَْْحًَث َو ْ ٕ ْٔ َلُ ً َربََّٖا آَحَِٖا ِْ   ا

♥♥♥♥♥ 
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 ان ككراىية المكت كالحزف، كشرع لمناس جميع ،اهللي الناسى عمى حبّْ الحياًة كالفرحً  فطر
َْ   :فقاؿ ،ؿ اهلل عمييـ مف ًنعىـو أف يفرحكا بما تفضَّ  َِ  ىُ ِ َوبِرَْْحَخِِٗ  ةَِهْظ ًَ  اَّللَّ ِ ْ  نَتَِذل ٚا  نَِْيَْهرَُخ

 َٚ ُفٚنَ  َخرْيٌ  ُ٘ َٓ ا ََيْ َّٓ  كرسكالن  ان نبي كبمحمد  ان ـ باهلل ربكمف أعظـ فرح المسمميف فرحي ، ّمِ
 .ان كباإلسبلـ دين

بٍؿ إنوي مشركعه لنا أف نفرحى كما يفرحي الناسي بما ينالييـ مف خيرو في  ؛كليسى ىذا فحسب
      الدنيا قبؿى اآلخرة، كما الدنيا إال أمراف: أمره نفرحي بو كنسرُّ لو، كأمره نىحزفي منو كنغتُـّ بو

  ًَ ا مُ اْليَّا َوحِِْ َٙ ُ َّ  اَلَّاِس  َبنْيَ  َُٕداوِل ْ  اَّللُ  َوَِلَْفَِ ٚا ُٖ َْ َٔ آ ِي ّْ  َويَخَِّخذَ  اذلَّ َداء ُِْٖس َٙ ُ َلَ  ُش  َواَّللَّ
ِٓنيَ  ُُيِبُّ  ِ ال  . اُؾَّ

ٍعفىره  ،كيبشُّ  لو كييشُّ  ،يفرحي بالخيًر إف جاءىه كىذا نبينيا  ـى جى ًمفى   كيقكؿي لىمَّا قىًد
بىشىةً  ـْ ِبُقُدوـِ َجْعَفرٍ َما َأْدرِ ]  :اٍلحى مف اهلل  ان كقدكميوي كىافؽى نصر  [؟ ي َأَنا ِبَفْتِح َخْيَبَر َأْفَرُح َأ

هِذٍ  عمى المجاىديف، كبمثًؿ ىذا يفرحي المؤمنكفى  ان لممؤمنيف كفتح َْ ْٚ ْؤُِْٖٚنَ  َحْهَرحُ  َويَ ُٓ ْ  (4) ال
ِ  ةَِْٖصِ  َٚ  يََشاء َْٔ يَُٖصُ  اَّللَّ ُ٘ ُّ  اَُْفزِيزُ  َو  . الرَِّخي

، الرجاؿي كالنساءي  لما فيو مف  ؛الكباري كالصغاري  ،كالزكاجي مٍف أسمى ما يفرحي بو الناسي
ذا أىطمؽى الناسي كممةى  ،كمكدةو كتكاصؿو  ،استقرارو كسكينةو  ، كا  نشاًء بيتو سعيدو فإنما  " الفرح "كا 

ففي العرًس  ،في ذلؾى  لمىا بيفى المفظتيًف مف ترابطو كتبلصؽو، كالحؽُّ معيـ ؛يىعنكفى بيا العرسى 
كالميحبكف كالًجيراف، كتجدي الفرحةى كالبسمةى مرسكمةن عمى كجًو  ،ياكأىالي (1)يفرحي العركساف

ـي السابقكفى كنحفي البلحقكفى إٍف شاءى اهللي . : أنت  الجميًع بما فييـ العزَّاب، كتراىيـ يقكلكفى

ى بعضه مف الناًس إال أف كلكٍف يىأبى  ،ككاف األصؿي أف تبقى ىذه الفرحةي ببل حزفو 
فيقمبكفى طاعةى فرًحيـ إلى حزًف  ،يشينيكا بدايةى حياًتيـ بأحزاًف المعاصي كبأدراًف السيئاتً 

تتنزؿي عمييـ الدعكاتي بالكيًؿ  ،كبدالن مف استمطاًر البركًة عمييـ بالدعاًء المأثكرً  ،معصيًتيـ
 .لعدـً متابعتًيـ لمرسكًؿ  ؛كالثبكرً 

                                       
، انظر: النياية باآلخر أحدىما دخكؿ عند ليما اسـ كىك ،لممرأة يقاؿ كما عركس مرجؿل يقاؿ( قاؿ ابف األثير: 1)

  .3\206في الحديث كاألثر: البف األثير 
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يـ ،ال يحبيـي اهللي  ،الناًس الفىرحيفى ىذه القمةي مف  ا ابتغىكا فيما  ؛كال يبارؾي زكاجى ألنييـ مى
نَّما تذكىركا  ،آتاىـي اهللي الدارى اآلخرةى  نصيبىيـ مف الحياًة الدنيا، فىحيؽَّ أف ييقاؿى  ػػػػ فقطػػػػ كا 

َ  إِنَّ  َتْهَرحْ  َل  :ألحًدىـ ا قِ َوابْخَ  (76) اَُْهرِِخنيَ  ُُيِبُّ  َل اَّللَّ َٓ ُ  آحَاكَ  ذِي ارَ  اَّللَّ  َوَل الِخَرةَ  الَّ
 ًَ َٔ  حَنَس َِٕصيتَ جْيَا ِْ ْخِصٔ الُّ

َ
ا َوأ َٓ ٌَ  َٔ ْخَص

َ
ُ  أ ًَ َوَل اَّللَّ رِْض  ِِف  اَُْهَصادَ  َتتْقِ  إََِلْ

َ
َ  إِنَّ  اْل  اَّللَّ

َٔ  ُُيِبُّ  َل ْهِصِدي ُٓ ْ  . ال

كالتفاخر  ،التباىي بياك  بالمغاالة في الميوركتبدأ مسيرة أحزاف أفرح بعض الناس 
 -كيتناسى الكثير مف الناس ما ركتو عىاًئشىةى  ،ككأف بناتنا سمعة تباع كتشترل ،بارتفاعيا

َوَتْيِسيَر  ،َتْيِسيَر ِخْطَبِتَيا :ِإفَّ ِمْف ُيْمِف اْلَمْرَأةِ  ] :قىاؿى  أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  -رىًضيى اهللي عىنيىا
 .(1)[ َياَوَتْيِسيَر َرِحمِ  ،َصَداِقَيا

، انتباهو  بطمباتٍ  وتستمُر مسيرُة التعسيرِ  مٍف أىالي البناًت ما أنزؿى اهللي بيا مٍف سمطافو
أك عمؿو  ،دكفى نظرو إلى ديفو أك خمؽو  ػػػ فقطػػػ كاسـً العائمًة  ،كالشقًة كالسيارةً  ،لمكظيفًة كالراتبً 

 .صالح

يَّ  ،كقظي النائـى " ت فدعكس المسماًة " (2)أصواٌت مرتفعٌة بالمزاميرِ  كتقمؽي  ،كتزعجي الحى
، كاستمراره لحفمًة الشباًب إلى ما بعدى منتصًؼ الميؿً  أك  ،يضو دكفى مراعاةو لحرمًة مر  ،الميتى

 اًء الجيراًف بدعكل فرحًة العمر.، يتسببكفى بإيذأك طالًب عمـو  ،صاحًب عمؿو 

 ،إلحسافي باإلساءًة إلييـكييستبدؿي ا ،إلى الجيرافً  ىبي مع فرحًة العمًر اإلحسافي فتذ
طبلًؽ أصكاًت األغان ،بإغبلًؽ الشكارعً  ألنَّوي عندى ىؤالًء ال  ؛ي أك األناشيًد بمكبراًت الصكتً كا 

. ،فرحةى إال بإزعاجو كفكضىى  كصخبو كضجيجو

ال تميؽي  ورقٌص وتمايٌؿ وميوعةٌ  ،كتكسره كتخنثه مٍف قبًؿ بعًض الرجاؿً  ،قمُة حياءٍ 
لقضاًء ما ليسى  ؛كبذخه كتباهو كاستدانةه  ،عًف الحدّْ المطمكبً  نفقاٌت زائدةٌ ، ان أبدبالشباًب المسمـً 

                                       
 ، كىك حسف كما قاؿ الشيخ األلباني.23338ركاه اإلماـ أحمد في مسنده  (1)
نما الذم أنكره ىنا: سكء استخداميا، كأما عف  لست أتكمـ (2) ىنا عف حؿو أك حرمةو الستخداـ مثؿ ىذه اآلالت، كا 

حكـ استخداميا، فميقرأ مف أراد كتاب " المكسيقى كالغناء في ميزاف اإلسبلـ " لمدكتكر عبد اهلل الجديع، أك " فقو 
 الغناء كالمكسيقى " لمدكتكر يكسؼ القرضاكم.
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 ،بيضاًء البشرةً  ،خضراًء العيكف ،بحثه عف شقراًء الشعرً  ويسبُؽ كؿَّ ىذا، بكاجبو كال فرضو 
. ،ديفو أك خمؽو دكفى نظرو إلى   أك تربيةو أك عمـو

، دكفى زيادةو أك نقصافو  ،بالمقاسً  لو تىفصيبلن ككأفَّ بعضى الشباًب يريدي زكجةن تيفصَّؿي 
ف قمتى   .(1)[ َفاْظَفْر ِبَذاِت الدِّيِف َتِرَبْت َيَداؾَ  ] :كا 

 .: ال عميؾى سىأتكلىى تربيتىيا كىدايتىياقاؿ الشابُّ 

 ،كليبقيفى حبيساًت البيكتً  ،فمتضًربييفُّ العنكسةي  ،كأما صاحباتي الديًف كبناتي األخبلؽً 
 ازًؿ .أسيراًت المن

 ،في االستكديكىات الصور طُ قَ تَ مْ وتُ  ،فُ اتِ فَ المَ  رُض عْ فتُ  ،كتستمر قافمة أحزاف األفراح
كخمع  ،وسفور وتبرجٌ "،  اليـو يـو فرح "كالحجة  ؛كفي الساحات العامة ،كعمى الشكاطئ

يسبؽ ىذا  ،ان بؿ كتضيعييا أحيان ؛لمصموات وتأخيرٌ ، مبلبس الساترة ال يميؽ بالمؤمناتلم
 .، كالمفعكؿ بيا ذلؾيجمب المعنة لفاعمتو لشعر الحاجب نمٌص 

ذا كصمت قافمة العركسيف لبكابة صالة الفرح رأيت العجب ساعتيا،   ماجفٌ  فاختالطٌ كا 
 ،لما ال يحؿ أف يراه إال الزكج مف زكجتو، كتطمؽ ساعتيا النظرات الخسيسة ضه رٍ كعى  ،فاضحٌ 

العركس لؤلسؼ يظناف أنيما في غرفة لكحدىما ، كالعريس ك كالكممات الدنيئة مف قبؿ األشرار
ذا قيؿ ِلحدىما ،يبلف كيتراقصافيتما  أخذتو العزة باإلثـ ... ،: اتؽ اهللوا 

مف أف ييبنى مف أكؿ يـك  ممقكتة ال صمة ليا بديف أك خمؽ، تجعؿ البيت بدالن  صكره 
يكاد أف ينيار  ،ىارو  ؼو ري تجعمو ييبنى مف أكؿ يـك عمى شفا جي  ،عمى تقكل مف اهلل كرضكاف

 كؿ األسرية.بأىمو في نار األحزاف كأدراف المشا

أف تككف بداية حياتيـ الزكجية  ان ثـ لماذا يصر ىذا الفريؽ مف الشباب كاألىالي طبع  
 ىي ليمة وستمضي!متبجحيف بقكليـ:  -تعالى –في معصية اهلل 

ذا ال تككف بداية طاعة اهلل لما ػػػ ليمة العمر كما يسمكنياػػػ كلماذا ال تككف ىذه الميمة  
 كالعياذ باهلل. ،بيف الزكجيف، ثـ أال يخشكف أف تككف آخر ليمة ليـ؟ فيختـ ليـ بسكء كشر

                                       
 مطمعو " تنكح المرأة ألربع ...". 5090ركاه البخارم في صحيحو: جزء مف حديث  (1)
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 :(1)اً وختام

 بأف: أميفٍ  وناصحٍ  ،مشفؽٍ  مف قمبٍ  ىي دعوةٌ 

  فيما يختاركف مف زكجات ،،،  الشبابي  يتؽ اهللى 

 كثركف مف أخذو كىاتكلتتًؽ اهللى البناتي المقببلت عمى الزكاج، فبل ي ،، 

  األىالي فيـ يطمبكف مف ميكر كمتطمبات ،،،  كليتؽ اهللى 

  فيما مضى كفيما ىك آت ،،، الجميعي  كليتؽ اهللى 

 

♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥      
 والحمد هلل رب العالميف

♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥      
 

 

 
 

 
 

                                       
لست أتكمـ ىنا عف الزكاج المنضبط الذم تحكطو البركة مف اهلل في كؿ ساعاتو، كمثؿ ىذا الزكاج البعيد  (1)

يجنبيـ  كأسأؿ اهلل أف ييكثر أفراح المسمميف، كأف -تعالى –بدأ يكثر كيزداد بفضؿ اهلل  -تعالى –عما يغضب اهلل 
 األحزاف ،،، الميـ آميف .
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 ؿؼدؿة ♥

 -1-امُلؼلل عؾى اؾزواج  إؾقَك أقفا ♥

 -2-إؾقَك أقفا امُلؼلل عؾى اؾزواج  ♥

 -3-إؾقَك أقفا امُلؼلل عؾى اؾزواج  ♥

-1-إؾقٔك أقمفا امُلؼلؾُة عؾى اؾزواج ♥   

 -2-إؾقٔك أقمفا امُلؼلؾُة عؾى اؾزواج  ♥

 ؿع آقات اؾؼرآن اؾؽرقم ♥

 ؿع أحادقث اؾـيب اؾؽرقم  ♥

 وا ...بفؤالء اؼمُد ♥
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 ... ةٌ َتْوِطئ

ىذه كمماته أسطرىا لمشباب الميقبؿ عمى الزكاج، قبؿ أف يخطك ىذه الخطكة المباركة 
بطبيعة الحياة التي سيحيى،  ان ليككف عمى بينةو مما ىك مقدـه عميو، عالم ؛التي ال بدَّ منيا

 لما سيؤكؿ إليو أمره بعد الزكاج، فما بعد الزكاج ليس كما ىك قبمو. ان مدرك

أف يجعؿ  ، لعؿَّ اهلل ان كتبرُّك ان ج الميمكف كقد سميتو بيذا االسـ تيمُّننعـ؛ قبؿ الزكا
بالبركة كالييمف، كما ىذه الكممات كالكرقات إال مساىمة مني في  ان زكاج كؿ الشباب مميئ

أف ييب شباب  -تعالى –مف اهلل  ان استقامة أمر حياة الشباب الميقبؿ عمى الزكاج، راجي
 رياتيـ قيرَّةى أعيف..المسمميف مف أزكاجيـ كذ

كقد جعمت كمماتي لمشباب كالشابات عمى حدٍّ سكاء، غير أني خصصت الشباب 
 ،ىك عماد األسرة كمظمتيا ػػػ الزكجػػ ذلؾ ألف الشاب  ؛بكممات ثبلث، كالشابات بكممتيف

كاآلمر الناىي فييا، كربما أكثرت لو في الكبلـ كالنصائح رغبةن في أف تككف حياتو سعيدة 
ال إشكاؿ فييا كال نكد، فمما تعممت أف ثبلثة أماكف عمى المرء أف يسعى أال يكجد  ،يرةيس

 فييف شيءه مف النَّكد:

 .البيت .1
 .العمؿ .2
 .المسجد .3

حياة يمكف أف يعيشيا الزكج الشاب كىك يبحث عف  فأمُّ  " البيت" : كما رأيتى وأوليا
، ؟اجأ بالغـ يستقبمو كالمشاكؿ تنتظرهكراحةى باؿ، ثـ ىك يتف ان كأمن ان بيت يأكم إليو ليجد سكن

 لؤلسؼ. إنيا حياة محككمة بالفشؿ معركؼ نيايتيا

 10أكثر مف  ان ـك أحيانا، حيث يدطكيبلن  ان الذم يقضي فيو الرجؿ كقت : العمؿوثانييا
 ان كعطاءن، سخط ان كمناكفةن، أخذ ان كفيرة، صراخكأخرل مي  ،ةغبرَّ مي  ان ساعات، كيمقى ىناؾ كجكى

ىادئ  ،كتعب كمشقة، فإذا لـ يكف في مقر عممو مرتاح الباؿ ،ؿ ببل راحة، شيغي ان كرض
، يعيش ان كال كلف يصبر إال مضطر  ،منشرح الصدر، فبل كلف يحتمؿ أمَّ أذلن  ،الخاطر
 كيشتغؿ بمغصةو. ،بغصةو 





  39 

ليجد راحةى  ؛مف خمس مرات ان : المسجد حيث يأكم الرجؿ إليو في اليـك قريبوثالثيا
 ان مف أعباء الدنيا، ذاىب ان كىدكءى خاطره، يقصد بيت اهلل سبحانو متخًفف ،صدرهكانشراحى  ،قمبو

 ،إليو بتقكاه، فإذا كجد أمامو ما يكرىو، كلقي ما يغضبو، كاستيقًبؿى بما ال يسره ان إلى اهلل، راكض
 ... ان كغم ان مف يزيده ىذا إال ىمٌ ف

 ... وعميو
 ،ىدكءو  كمكافى  ،راحةو  مكطفى  ػػػ اصةن خػػػ  ةكاف الكاجب أف تككف ىذه األماكف الثبلث

ال فعمى الحياة الزكجية كالدنيا معيا السبلـ. كمؤكؿى   اطمئناف، كا 

ف كاف غيرؾ سيستفيد  ،المقبؿ عمى الزكاج، فالكبلـ لؾ قبؿ غيرؾ فييا أييا الشاب كا 
يامة، كال قامت الق ،كما انتيت الدنيا ،إف قرأ كتفكر كقرر أف يغير كيستدرؾ، فما فات القطار

 في آخر أعمارنا خيره مف أف نخرج مف الدنيا كىك غير صالح!. ان كأف نصمح شيئ

مف اهلل أف يستفدف  ان كببل شؾٍّ ثٌنيتي بالحديث إلى الشابات الميقببلت عمى الزكاج، راجي
، فالظفُّ في بنات المسمميف خير كرحمةن، كأف يمؤلف  ان أف يجعمف مف بيكتيف سكن مما يقرأفى

 .ان ة كسكينة كسركر بيكتيف سعاد
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الشباب الميقبؿ عمى الزكاج يبدأ حياة ال يعرؼ عنيا إال اليسير، كىذا إف كاف ىذا 
منَّا عمى  ان كحرص ػػػ كىـ قميؿػػػ غيره أك استفاد مف تجارب مرَّت ب ،كفؤ الشاب مف الذيف يقر 

كقكع إشكاالت كبرل بيف الطرفيف، مف مف  ان كتفادي ،استقرار الحياة الزكجية لدل الشباب
ػػػ الممكف لؤلسؼ أف تنتيي بالطبلؽ كاالنفصاؿ، أحببت أف أشارؾ بإسداء بعض النصائح 

 ان ذككر ػػػ جعؿ حياة الشباب مساىمةن مني في  ػػػ كالمعايشة االجتماعية ،مف خبلؿ التجربة
ناث  .ذىبيةً  ػػػ ان كا 

كفي ىذا المقاؿ سأخاطب الشباب دكف الشابات، كأعد أنني سأكتب ليفَّ ما يناسبيف 
ضد زكاجتيفَّ  ان مع خكفي مف استغبلؿ بعض الشباب لما سأكتب سمب -تعالى –إف شاء اهلل 

 باهلل رب العالميف. ان مستعين ، فسأكتب لمطرفيفان كألف العكس ربما كقع أيض ػػػ ربماػػػ 

كالنصائح التي سأكتبيا ىنا أظنيا ذىبية، كمف الممكف أف تكفؿ لمشباب حياة سعيدة 
 :اً وال تنساىا أبد ػػػ يا أخيػػػ فأقوؿ: خذ ىذه النصائح كريمة، بعيدة عف اليْـّ كالغْـّ كالنكد، 

نما عش معيا بالحب والحناف .1  :ال تعش مع زوجتؾ باِلوامر، وا 
صدار األكامر كالنكاىي، بحيث تصبح حياة عسكرية إالحياة الزكجية ال تقـك عمى  إفَّ 

بيف الضابط كالجندم، كىي بيذا الشكؿ تغدك حياةن عسكرية بامتياز، يتنافس فييا الطرفاف 
ثبات الذات، كأييما صاحب القرار األكؿ كاألخير، كيقع الزكجاف  عمى انتزاع الصبلحيات، كا 

 وبيفأس الزكج قاضية بأنو كلي األمر، كربُّ البيت، كصاحب الًقكامة، مفاىيـ في ر  بيف
 ةن ال رأم ليا كال مشكرة.أىمى كأنو لـ يتزكج  ،ضركرة التشاكر

عمى الحب كالحناف،  ؾبنيى حياتتكىنا أنصحؾ أييا الشاب المقبؿ عمى الزكاج، بأف 
لؾ ما  لتفعمفَّ  ػػػ كاهللً ػػػ ناف ال عمى األكامر كالنكاىي، فإنؾ إف أحببت زكجتؾ كأشعرتيا بالح

 بّْ لؾ ما يخطر ببالؾ، كلكف بالحي  ذفَّ لؾ أحبلمؾ التي تراىا في منامؾ، كلتنفّْ  تريد، كلتحققفَّ 
 كالحناف!
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عامؿ معيا زكجيا بالحب كالحناف، كرعاىا كأشفؽ ىناؾ كثيره مف الزكجات حيف تى 
ؽ ما يريد كيأمر، كىذه العركس ال كف ،ىتـ بأمرىا، أصبحت تسير كفؽ ما يحمـاك  ،عمييا
ىي مف نساء الدنيا، فيا ىك أحد عمماء  ؛ بؿمف أىؿ الجنة كما يظف بعض الشباب تليس

ما أغضبتني  اً عام 30واهلل قد عشت مع زوجتي أكثر مف  "الحديث فيما مضى مف زمف يقكؿ: 
 ". مرة واحدة
 

  :الحياة السعيدة ىي التي تقـو عمى أمريف )المودة والرحمة( .2
أقاـ اهلل الحياة الزكجية المميئة بالسكف كاالستقرار عمى أمريف، كىما المذككراف في 

ْزَواج  :قكلو تعالى
َ
ّْ أ جُْهِصُس

َ
ْٔ أ ِْ ّْ ْن َخََِو َُُس

َ
ْٔ آَيَاحِِٗ أ ّْ  اً َوِْ ََ ةَيَُْٖس ا وََجَف َٙ ٚا إََِلْ ُٖ ٍُ ُِتَْص

ًَ َلَيَاٍت ُِيَ  ِ ةً َورَْْحًَث إِنَّ ِِف ذَل َٚدَّ ُرونَ َم ٍَّ :]  ْٚ ٍٍ َحخََه ـك  .[21 الرُّ
 ؟.آيتيف مف آيات خمقو ]المودة والرحمة[أرأيتـ كيؼ جعؿ اهلل 

 .ىي تماـ المحبة كخبلصتيا :والمودة
 .ىي الرحمة بكؿ معانييا دكف تفصيؿ :والرحمة

لتصبحفَّ الحياة أجمؿ  ان كما أجمؿ الحياة حيف تصبغ بالمحبة كالرحمة بيف الطرفيف، إذ
 اة قيس كليمى، أك عنتر كعبمة!مف حي

ـُ عمى زواجيا منؾ .3 َـّ إيَّاؾ أف تجعَؿ زوجَتؾ تند  :إيَّاؾ ث
خاصة في بداية الزكاج، فالطرفاف مختمفاف، كعاشا  ،ان أف األمر ليس ىيّْن ان درؾ تمامأي 

كأخبلؽ مختمفة، كأف تديبَّ المحبة بينيما في عشية  ،كأكضاع كأحكاؿ ،في بيئة كظركؼ
طب ىنا الشاب المقبؿ اة إلى مجيكد عاطفي بيف الطرفيف، كلكف لككني أخكضحاىا بحاج

ب الندـ فإياؾ أف يتسرَّ  ،كجكىرة مصكنة ،عمى الزكاج، فأقكؿ: قد يسَّر اهلل لؾ زكجة كريمة
كالجك  ،كالسمعة الحسنة ،عمى بقاء العشرة الطيبة ان إلى قمبيا مف زكاجيا منؾ، كاحرص دائم

 ،كأكرـي  ،أعزُّ  زكجتؾ عمى يقيف بأنيا جاءت مف بيت أىميا إلى بيتو الجميؿ بينكما، كلتجعؿ 
 كألطؼ.

مع  ،مع زكجاتو التسع، كما ندمت إحداىف عمى زكاجيا منو  لقد عاش النبي 
، كىك ببل شؾ أمر صعب، كلكف النبي  أنو كاف ال يأتي إحداىف إال ليمة كاحدة كؿ تسع لياؿو
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 ان كال حنان ان ف حبٌ يير  فى دٍ فما عي  لشفقة كالمكدة كالرحمة،كا ،ب كالحنافعمييف مف الحي  أفاض 
 ِبأِبي أْنَت وأمِّي َيا َرسوَؿ اهلل!.تقكؿ: ل إحداىفَّ  تكان إفٍ حتى  ،كال مكدةن إال منو 

  

 :أف تمتمؾ قمب زوجتؾ اً اسَع جاىد .4
 كبرل، كتتكقع أف تعيش مع زكجيا عيشة كآماالن  ان الزكجة في بداية الزكاج تبني أحبلم

 ؛فارس األحبلـ، كالبطؿ المقداـ، الذم يأتي ليا بمبف العصفكر، كيأخذىا كيطير في كؿ مكاف
نما أمبلن  ،ان كيستطيع الشاب أف يكسب قمب عركستو بيذا األمؿ الكبير، ليس كذب يسعى  كا 

ما إف استطاع، كماذا عميو لك أفعـ قمب زكجتو بمثؿ ىذا الكبلـ الجميؿ  ان لتحقيقو يكم
 ي حياةػػػ؟ كلماذا ال يسعى الشاب أف يغط ماذا يضره الحديث عف المستقبؿ، ك ؟المتكقع

نما يمؤل حياتيا بالحب كالمكدة كالرحمة ،زكجتو كميا، فبل يشعرىا بفراغ  .؟كا 
إفَّ أىـ عمؿو يجب أف يحرص عميو الشاب في فترة الزكاج األكلى أف يكسب قمب 

يدية الصغيرة المتكاضعة، كباالبتسامة الرقيقة زكجتو كعركسو، بالرسالة الغرامية الجميمة، كبال
 الحانية، كبالشكؽ الفيَّاض المتدفؽ، كبالكبلـ الجميؿ ذم الكصؼ الراقي.

ر إال في رضا زكجيا، فتطيعو إفَّ امتبلؾ قمب الزكجة يعني أف تصبح الزكجة ال تفكّْ 
كتغدك مف الحكر  ه إف نظر إلييا، كتحفظو إف غاب عنيا في مالو كنفسيا،إف أمرىا، كتسرُّ 

 العيف في الدنيا قبؿ اآلخرة.
 

 :وأنت ليا ُمّضيٌِّع، وبعيٌد، وقاسٍ  ،وطاعةً  اً واىتمام ال تطمب مف زوجتؾ حبَّاً . 5

، كف أبا بكر يقة، كف أمير دّْ ثـ اطمب مف زكجتؾ أف تككف صً  ،أييا العريس المحتـر
ثـ اطمب مف  ،نكريف عثمافثـ اطمب مف زكجتؾ أف تككف فاركقة، كف ذا ال ،المؤمنيف عمر

ثـ اطمب مف زكجتؾ أف تككف ترابية ذات  ،ان زكجتؾ أف تككف ذات حياء، كف فتى العرب عمي
 حسنيف ال حسف كاحد!
أف يرجك مف عركستو أف تككف: مطيعة، ميتمةن، حبيبةن، كىك ليا  قبيح بالشابّْ 

، كىك عف قمبيا بعيد، كتذكَّ ك  كف ] :قالو حكيـ الماضي ر مالحقكقيا مضيع، كفي تعاممو قاسو
 [.ةً مَ تكْف لؾ أَ  ،اً لزوجتَؾ عبد
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الكاجب عمى الشاب أال يؤخر حبَّو لزكجتو حتى سفّْ الشيخكخة، فميبادر كليعجؿ  إفَّ 
كتتمناه مف زكجيا، كال تمؿ  ،ظير ذلؾ منو تجاىيا، فالمرأة ترغب ذلؾ كيعجبياكليى  ،بحبو ليا

كىي تسألو بيف الفينة  ،معو طكاؿ حياتوكتظؿ تعيش  ؛ بؿمف سماع حبّْ زكجيا ليا
 .َىْؿ ُتِحبُِّني؟كاألخرل: 

عمى الشاب أف يربيى زكجتىو عمى عينو، كيصطنعيا لنفسو، بحيث تصبح زكجتيو 
حيف نزؿ عميو  مستكدعى أسراره، كمستقرى أفكاره، أال تبلحظكف إلى أيف ذىب رسكؿ اهلل 

ألنو كاف بحاجة إلى  ؛-ي اهلل عنيارض -الكحي؟ لقد ذىب إلى زكجتو المصكف خديجة 
ت فؤاده، كلـ يجد ف يخفؼ عنو، كيثبّْ كحناف الكممات، كاف بحاجة إلى مى  ،دفئ العبارات

 أحسف كال أكـر مف زكجتو الكريمة، أـ الزىراء عمييا السبلـ !.
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" بعض النصائح كالتي تمحكرت حكؿ عدة نصائح 1تناكلتي في المقاؿ األكؿ لمشباب "
 كريمة كانت عمى النحك التالي:

نما عش معيا بالحب كالحناف. 1  .ال تعش مع زكجتؾ باألكامر، كا 

 .الحياة السعيدة ىي التي تقـك عمى أمريف: )المكدة كالرحمة( .2

 .ثَـّ إيَّاؾ أف تجعؿى زكجتىؾ تندـي عمى زكاجيا منؾ إيَّاؾ .3

 .أف تمتمؾ قمب زكجتؾ ان اسعى جاىد .4

 .كأنت ليا ميٌضيّْعه، كبعيده، كقاسو  ،كطاعةن  ان ال تطمب مف زكجتؾ حبَّا كاىتمام .5

 وأكمؿ اليـو نصائحي لمشباب المقبؿ عمى الزواج، وىي:

 :اً ودود اً محياة القادمة، فمتكف فييا عطوفؿ فييا ل. فترة الخطوبة فترة جميمة، يؤصَّ 6

يقتحـ بعض الشباب الحياة الزكجية في بدايتيا، بككنو الرجؿ الييماـ كاآلمر المطاع، 
كرىفى إشارتو، كلمثؿ ىذا النكع  ،أف تككف طكعى أمره ػػػ بدافع الًقكامةػػػ كالكاجب عمى عركستو 

 .لعبدة كأمىةو  ان مؾ سيدمف الشباب أقكؿ: ركيدؾ ال تتعجؿ، فزكاجؾ ال يجع

ىي فترة تأصيمية لحياة مستقبمية جميمة، مطمكب مف  ،فترة الخطكبة كمقدمة الزكاج إفَّ 
مف الحب  كأنكاعو  ، يسبغ كيصبغ حبيبة قمبو بألكافو ان رحيم ان كدكد ان الزكج فييا أف يككف عطكف

 جاء ليأمر كينيى. ،ان ضابط ان كالحناف، بحيث ال ترل في الدنيا إال ىك، ال أف تراه عسكري

كرث المتاع كما يي  فى ثٍ كرى يي ، ىذا أياـ الجاىمية األكلى، ان ال نعدُّ النساء شيئ ػػػ نعـػػػ كقد كنا 
إال لممتعة عمى  فى مٍ قدَّ ال يي  ،كراء الرجاؿ ان دائم فَّ المخالفة، ى فكال يممك ،مف البيت، ال رأم ليفَّ 

 أك لمدفف في المقابر! ،الفراش
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رنا اهلل بحقكؽ بني آدـ عمينا، فاألمر اختمؼ؛ فالنساء  ، لئلسبلـأما كقد ىدانا اهلل كبصَّ
ال لئيـ، كخيركـ خيركـ ألىمو، ىذه المعاني إشقائؽ الرجاؿ، كال يكرميف إال كريـ، كال يظمميف 

 بأبي أنت وأمي يا رسوؿ اهلل.يقمف جماعة كفرادل:  كغيرىا ىي التي جعمت نساءى النبي 

 :يسرىا ويرضييا. أسمع عروستؾ ما 7

بالثناء  كتيسرُّ  ،كتفرح بسمعيا ،أف المرأة ترضى بأذنيا ػػػ ىداؾ اهللػػػ اعمـ أخي الشاب 
، كلف ؟كالحديث معيا، كماذا عميؾ لك أسمعت زكجتؾ ما يسرىا كيرضييا كيفرحيا ،عمييا

لبصرؾ  ، فزكجتؾ: حافظةه لعرضؾ، محافظةه عمى مالؾ، غاضةه ان بيَّات ان تككف فيما تقكؿ كاذب
... 

في قمبيا ما تسمعو ال ما تراه، فيي عمى  كحسب ما يقكؿ األخصائيكف: المرأة يقرُّ 
 سمعت بأذنيا ما يسرىا، ىذا باإلضافة إلى أف " إفٍ  ،استعداد أف تغمؽ عينييا عما ترل

، ان نصت، ال أف يظير الزكج باالنشغاؿ الدائـ كعدـ التفرغ أبد" تحب أف ييسمع ليا كيي  العركس
ع يا أخي عركستؾ ما يرضييا كيفرحيا، مف ثناء عمى جماليا، كحسف منطقيا، كترتيب مً سٍ فأى

 بيتيا، كطيب طعاميا، كجماؿ ىنداميا كلباسيا، كنضارة كجييا ... كأنت الرابح ببل شؾ.

 :. ال تعمؿ عمى نسياف زوجتؾ ِلىميا8 

في أىميا كال في  ريرجك كثيره مف الشباب أف يمؤل عمى عركسو حياتيا، حتى ال تفكّْ 
ؼ ، كبدافع التخكُّ ػػػ كما يقكلكف ػػػ ، فيك الكؿ في الكؿّْ ؟ان أرحاميا، كلماذا تفكر ما داـ مكجكد
فيك يخشى مف إرساليا إلى بيت أىميا، كال يحب  ،" الحماة المكجكد عند بعض الشباب مف "

مف  ان كيجد في نفسو إرىاق ػػػ ليس الكؿ ان طبعػػػ أف ييطمب منو تكرار الزيارة لبيت أىؿ عركستو 
كفي الكقت الذم يريد  ،أف يمنعيا مف الذىاب إال بإذنو ان تكرار طمب الزيارة، كيرل لنفسو حقٌ 

 ىك ال ىي!

ىؿ يتزكج الشاب العركس ليقطع رحمىيا؟ ىؿ يتزكجيا ليبعدىا عف  !كسبحاف اهلل
! ؟فصبية فشابة أىميا؟ ىؿ يتزكجيا لينسييا ذكريات ال تينسى حيف كانت كليدة فصغيرة

ما ال يمكف بحاؿ أف  ػػػ قبؿ أف تتعرؼ عميؾػػػ فمممرأة مف الذكريات في حاؿ صغرىا كصباىا 
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عزيزة بينيـ، فكيؼ تنسى مف ترعرعت في  ،تنساهي، خاصة إف كانت تعيش كريمة عمى أىميا
 .ككبيرت في كنفيـ؟ ،عزىـ

ة كرحمة، كقد خمقنا اهلل مف إفَّ الزكاج يقكم أكاصر الرحـ بيف الناس، كىك بذاتو مكد
، فأكاصر المحبة كالترابط تزيد بيف العائبلت في الزكاج، ان كصير  ان ، كجعؿ منو نسبان الماء بشر 

فبل التقاء بيف العائبلت عمى تقكل مف اهلل كرضكاف إال بالزكاج، كميما قدَّـ الزكج لزكجتو مف 
؟ كىؿ يضير الرجؿ أف تتقكل بلن فبل كلف تنسى المرأة بيت أىميا، كلماذا تنساىـ أص ،خير

بعائمة  ان عبلقة زكجتو كعبلقتو ىك بأىميا كأىمو؟ إنؾ أخي الشاب شئت أـ أبيت صرت مرتبط
ياؾ أف تسعى عبر أفعاؿ شيطانية لقطع عبلقة زكجتؾ بأىميا، فإف  منيا ىذه العركس، كا 

قطيعة، كاهلل يقكؿ: مستعيذةن باهلل مف ال ،فعمت فاحذر قطيعة اهلل لؾ، فالرحـ معمقة بالعرش
 .[؟ؾِ مَ صَ وَ  فْ مَ  ؿَ صِ أَ  فْ أَ وَ  ِؾ،عَ طَ قَ  فْ مَ  عَ طَ قْ أَ  فْ أَ  فَ يْ ضَ رْ ا تَ مَ أَ ]

 :مف شكوى زوجتؾ لغيرؾ اً ذرع ؽْ ضِ . ال تَ 9

نزؿ بيا لغيره، كيعتبر ىذا مف إفشاء  ان ييجفُّ الشاب إف عمـ أف زكجتو شكت أمر 
خراج ككامف البيت خارجو، كيعبّْ  ] نشر الغسيؿ[  ػالشباب عف ىذا السمكؾ ب ر بعضاألسرار كا 
 ،أك حدث بينيما مشكمة أف تبقى صامتة ساكتةن  ،فيك يريد مف زكجتو إف كقع عمييا ظمـه 

 تشكك بثيا كحزنيا إلى اهلل فحسب، دكف أف تتكمـ بكممة ألحد، ال شككل كال مشكرة!

فما أف يراه  كالعجيب أف ما يعيبو ىذا الشاب عمى عركستو ىك ذاتو الذم يقع فيو،
لما كقع مف  عف حؿٍّ  ان باحث ،ان باكي ان صاحبو عابس الكجو فيسألو ما الخبر؟ حتى ينطمؽ شاكي

حراـه عمى زكجتو،  ،، فيك حبلؿه لوان مف أزمة، كال يجد في ىذا غضاضة أبد كلما حؿَّ  ،مشكمة
 ،لمغسيؿ عف الحؿ، كىي بمشاكرة غيرىا في مشكمتيا ناشرةه  و الشككل لغيره باحثه ىك ببثّْ 
 لؤلسرار! مفشيةه 

، فنحف ال نتزكج لنكمـ ان ىذا مف التطفيؼ في الميزاف، كىك ال يميؽ بالشباب المسمـ أبد
ـْ ِإالَّ َما َأَرى َوَما كفؽ منطؽ: ]األفكاه، كال لنصادر الحريات، كال نتعامؿ مع نساءنا  َما ُأِريُك

ـْ ِإالَّ َسِبيَؿ الرََّشادِ   .[َأْىِديُك
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نما أدعك لحؿّْ  كىنا ال أدعك اإلشكاالت داخؿ  لبث الشكاكل كنشر النزاعات، كا 
 "الحكـ مف  أفَّ  .. فحكـه مف أىمو كآخر مف أىميا، كالمبلحظ ،إال إف تعسر األمر ،البيكت
بيدكء كركية كتقكل  ػػػ إف كقعتػػػ ا م مشاكمييحبلَّ  و ليذا، كعمييما أفٍ بَّ ال غير، فميتن " أىميا
 هلل.

 :اً غير حياتؾ، فما عدت أعزب. يجب أف تت10

 ،العركس ستتغير حياتيا بانتقاليا إلى بيت زكجيا، كانقطاعيا عف بيت أىميا ان قطع
إلى حياة ال تعرؼ عنيا إلى القميؿ، أما الشاب فيك يظف أنو ال يتغير عميو الشيء الكثير، 

 ان ما صارت ممك، فكقتؾ كحياتؾ ان فما عدتى أعزب ،: يجب أف تتغير حياتؾكىنا أنصحو قائبلن 
  س ال نفس كاحدة فتنبَّو.لؾ، فقد كنت بنفسو كاحدةو كأنت  اليـك بأنفي 

بعد  جتؾ أصبحت أكلى مف أصحابؾ بكقتؾ، كفرحؾ، كنزىتؾ، كرحبلتؾ، فبل تبؽى ك ز 
لمبيت، يناـ كيصحك، يأكؿ  ان تفكر بعقمية الشاب الخفيؼ، الذم يجيء متأخر  ان أعزب ؾزكاج
ذا يحدث كفؽ ما يريد، ىذا زماف انتيى أجمو، كقد حاف كقت ، يدخؿ كيخرج، كؿ ىشربكي

ـْ خيركـ ِِلَْىِمِو،  " :ؿ المسؤكليات، فامؤل حياتؾ بزكجتؾ كبأكالدؾ ال غير، كال تنسى تحمُّ  َخْيُرُك
ـْ ِِلَْىِمي  ." َوَأَنا َخْيُرُك
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بعد أف انتييت مف كتابة مقاليَّ السابقيف رأيت أف أختـ حديثي معؾ أييا الشاب 
ىي تمؾ التي  كألصقيا أكبر النصائح بأفَّ  المقبؿ عمى الزكاج بختاـ نصائحي لؾ، كأنا مكقفه 

رب التي ستخكضيا بنفسؾ، كتستخمص عبرىىا بنفسؾ مف ستباشرىا بنفسيا، مف خبلؿ التجا
 خبللؾ أنت ال غير.

عمى  ان ، كستبقى النصائح حبر ان كىذه النصائح كالكصايا ىي تماـ ما ذكرت لؾ سابق
بمتابعتؾ  ان صغية، كما لـ تترجـ إلى أعماؿ صالحة، كلست ىنا مطالبم ان كرؽ ما لـ تجد أذن

اتي؛ بؿ حياتؾ أنت، كالذم سيجني السعادة ىك في كؿ صغيرة ككبيرة، فحياتؾ ليست حي
فقد كنا قبؿ  ػػػ ان مجانػػػ ه اهلل لؾ مف نصائح كصمتؾ رى سَّ أنت ال غير، فالـز رعاؾ اهلل ما يى 

سنكات ليست كثيرة ال نجد مف ينصحنا كال مف يأخذ بأيدينا فيبصرنا، كال أذكر كيؼ كنا 
، كلـ ؟نكاجو الحياة كحدنا دكف خبراتو سابقة نعيش الحيرة كالفكضى في الثمانينات حيف تيركنا

بَّبى إلينا اإليماف  اهلل  رنا بالشر، كلكال أفَّ صّْ بى نجد كقتيا مف يدلنا عمى الخير كيي  ىدانا كحى
 لعدـ تكافر المكت! ػػػ فقطػػػ نا كغيرنا، نعيش رٍ كالقراءة كالعمـ لصً 

 :ال تَصغِّر والديؾ أماـ سمع أو بصر زوجتؾ أو أىميا. 1

كالداؾ كأىمؾ بصفة عامة، ىـ عزكتؾ كربعؾ كعصبتؾ، فإياؾ أف تنتقص منيـ، أك 
زكجتو  يٍ مف فعؿ ىذا سقط مف عينى  لقربيا كالتزلؼ إلييا، فإفَّ  ان تناليـ بسكء أماـ زكجتؾ طمب

بالرحمة لو، فبل تيسمع زكجتؾ عف  ان مف السماء كاف ممدكد حببلن  بؿ يقطعي ف قى قبؿ غيرىا، كمً 
 ىمؾ إال الخير؛ حتى كلك كاف أىمؾ عمى شر، كليـ سمعة سيئة، فأنت ال تدرم أكالن كالديؾ كأ

نَّ  ،عاب بأىموالمرء ال يي  بماذا يختـ لؾ كال ليـ، ثـ إفَّ  بعممو، فاتؽ اهلل كارفع رأسؾ  عابي ما يي كا 
ال فقد تيصاب زكجتؾ بالحسرة عمى أنيا طى ر، كافتخر بكالديؾ دكف بى بٍ بأىمؾ دكف كً  ، كا  رو

 جت مف رجؿو لو عائمةه أك كالداًف مثمؾ.تزك 
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 :اً أو عرف اً ال تحمؿ زوجتؾ أكثر مما تحتمؿ شرع. 2

ة دَّ عً كثيره مف الشباب يطمح أف تككف زكجتو لو كؿ شيء، فيي المشبعة لشيكتو، المي 
بة مع أبيو، المحترمة مع إخكانو كأىؿ بيتو، و، المؤدَّ مّْ زة لشرابو، المطيعة ألي لطعامو، المجيّْ 

اليد، كىك مع كؿ ما سبؽ يريدىا: رشيقة،  ذاتالصابرة عمى شدة العيش، المحتممة لقمة 
رة، ككك كالقائمة تطكؿ، كىنا أقكؿ: أييا الشاب؛ ابة، ىادئة، نشيطة، عاممة، مدبّْ متفرغة، جذَّ 

يا بو رب فٍ يا ما لـ يكمّْ فٍ مف ىي لحـ كدـ، كال تكمّْ  ؛ بؿاتؽ اهلل، فزكجتؾ ليست مف حديد
َأاَل  " ـ الرجؿ كالمرأة عمى حدٍّ سكاءمى الميف، كال تبلحؽ األعراؼ كالعادات، فكثير منيا ظى الع

 ". ، َفِإنََّما ُىفَّ َعَواف ِعْنَدُكـْ اً َواْسَتْوُصوا ِبالنَِّساِء َخْير 

 زوجُتؾ جاءت لؾ ال لغيرؾ مف أفراد عائمتؾ:. 3

أىمي كخاصة أخكاتي خطه  فرط بعض الشباب في بداية زكاجو، فييسمع زكجتو أفَّ يي 
ال، فتأتي العركسة المسكينة التي ال تعرؼ عف الحياة الزكجية إال  ثـ إياؾً  أحمر، فإياؾً  كا 

فاجأ أنيا تزكجت عائمة بأسرىا، كىي مطمكبة أف تخدـ الجميع، كأف تحتـر الجميع، القميؿ، فتي 
لـ تعمـ  ػػػ وي تٍ مى مَّ عى كتى  وي تٍ أىرى ما قى كفيػػػ كأف تحسف التعامؿ مع الجميع، كأف كأف، كىي في بيت أبييا 

زكجتؾ زكجة لؾ  فَّ إأنيا ستصبح زكجة لشعب كامؿ، كىا أنا أقكؿ لؾ مف البداية لتعمـ: 
 ،مة لتككف محسنة مع الجميع، فنانة في التعامؿ، مجيدة لمحديثكحدؾ، كىي غير مؤىَّ 

لجميع، كتتأدب مع الجميع، ال، كمراعية في الكبلـ مع العالىـ، كىذا ال يعني أنيا ال تحتـر ا
  فاألدب كاالحتراـ شيء، كالخدمة عبر الساعة شيءه آخر.

 إياؾ أف توقؼ زوجتؾ عف سبيؿ تمقي العمـ: . 4

ال تكقؼ زكجتؾ عف مكاصمة تعميميا، كخاصة إف تزكجتيا  ػػػ كاهلل مف البدايةػػػػ أنصح 
ؾ لـ تتزكجيا ميـ زكجتؾ، كاعمـ أنَّ رؾ مف إيقاؼ مسيرة تع، فأحذّْ صغيرة في الثانكية مثبلن 

معممة مربية  ؾ في الحياة أكالد كبنات، كمف حؽ ىؤالء أف تككف ليـ أّـّ ملنفسؾ فقط، فأما
 ػػػ لؤلسؼػػػ كستكؿ الميمة ألميـ  ،لتعميـ أبناءؾ ان ماىرة، ألنؾ في العادة لف تككف متفرغ
 فاعمؿ ليذا اليـك مف اآلف يرحمؾ اهلل.
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 ة الكاذبة: إياؾ والرجول. 5

تو فييا، ليرل رجكلى  ؛في التعامؿ مع زكجتو مف البداية ان الشباب متحمس يندفع بعضي 
كصاحب الكممة التي ال تنزؿ األرض،  ،كليظير بمظير الرجؿ ذم الشارب الذم ال ييطكل

 ككأنو داخؿ في ساحة معركة إلثبات الذات!

 ف أحد أمريف:ع اً وينتج ىذا غالب

 الشرعية.صكص فيـ لبعض الن سكءً أ. 

 ؿ بعض المكتكريف الجاىمييف.بى مف قً  في الرأس حشكو ب. 

كمع  ،و عميو الصبلة كالسبلـيي دٍ ىى  لدى كخير اليي  فخير الرجكلة كالًقكامة كانت لمنبي 
و، كيصبر عمى بعض األذل منيف، كتشتكيو إحداىف ألبييا، ئذلؾ كاف يسمع شككل نسا

 الزكج الحنكف. ليف  كتيجره األخرل اليـك إلى الميؿ، كيبقى

فالزميا في التعامؿ مع أىؿ بيتؾ تسعد في  -صمى اهلل عميو كسمـ-و فدكنؾ سيرتى 
 الدنيا كاآلخرة.

 

 لؾَ  اهللُ  بارؾَ 
 عميؾَ  وبارؾَ 

 ؾَ تزوج وبيفَ  بينؾَ  اهللُ  وجمعَ 
 ى خيرٍ عمَ 
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كحارسة األمة،  ،كصانعة الرجاؿ ،و كبركاتو يا مربية األجياؿتعميؾ كرحم اهلل سبلـ
ال تعرفيف  ؾً ، غير أنَّ ربما قرأًت عنيا قميبلن  أكتب إليًؾ اليـك يا بينيتي كأنت تقبميف عمى حياةو 

فيو، كصمؾ الفرح كالحزف عف الحياة  ، سمعًت عف الزكاج كالسعادة كالتعاسةان عنيا كثير 
زكجةن كخفًت مرات،  يغؾ سعادة فبلنة كشقاء األخرل، فتمنيت مرة أف تككن؛ بمالزكجية

 كترددًت مراتو كمرات.

سبلـه عميؾ كأنت تتييئيف لدخكؿ عالـو جديد، ما عدًت فيو البنت الميدلمة، كال األخت 
أنت فيو المسؤكلة، ستنتقميف بعد  دلفيف إلى بيتو مة، كال اآلنسة الخجكلة، أنت اآلف ستالميكرَّ 

عميؾ السنكات  قيني ستمرُّ ، فحماةن، فجدةن ... كصدّْ ان لتصبحي: زكجةن، فأمٌ  ػػػ كبسرعةػػػ سنكات 
 يا.نبسرعة ال تتخيمي

 ُبَنيَِّتي ...

مسركر، خائؼ عميؾ مف ىذه  حه رً فى  جمؾً ي ألأنا كاهلل عميؾ خائؼ مشفؽ، غير أنّْ 
زكاجؾ ٍجًؿ منيا، غير أني فرحه أل عميؾ مف أعباء الحياة التي ال بدَّ  ميقبمة؛ مشفؽه الحياة ال

 " عف قريب. ان مٌ أي  م؛ كمسركره ألنؾ ستجديف نفسؾ: "رً سى كدخكلؾ حياة التككيف األي 

ياؾ في عمكميات النصائح، كفضفضة العبارات، تعالى  معي إلى  يكحتى ال أبقى كا 
لتعرفييا مف البداية، خبرتي ىذه النصائح مف كاقع  ؛لؾ جممة مف النصائح أراىا مناسبة
ىذه النصائح ستكفؿ لًؾ حياةن سعيدة كريمة في ظبلؿ شريعة  التجربة كطكؿ الحياة، كأظف أفَّ 

 ػػػ الميقبمة عمى الزكاجػػػ اهلل المطيرة، كستككف ىذه الكصايا لًؾ ال لغيرًؾ؛ فأنت المقصكدة 
 ، كقد كتبت قبمًؾ لمشاب الميقبؿ عمى الزكاج كأكثرتي ةثبلث كىي كصايا مجمكعة في مقاليف ال
 ؛ما، كسأجعؿ ىذه الكصايا كالنصائح في نقاط ان نكع ان ر لو، غير أني ىنا سأككف مختصً 

 ريىا إف شاء اهلل تعالى.ليسييؿ عميًؾ تذكُّ 
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 :واقرأي عنيا الحقوؽ والواجباتمي تعمَّ . 1

مى كتيرة كاحدة، كبدكف عمـو لف تستطيعي أف لف تسير ع ان الحياة بالزكاج طكيمة، كقطع
تتجاكزم مرارة الحياة، كبدكف قراءة لتجارب الحياة كمركرو عمييا ربما ستكاجييف نفس 
المشاكؿ القديمة الجديدة، فحقكقؾ ككاجباتؾ أنت المسؤكلة عف معرفتيا كالقياـ بيا، فبالعمـ 

ناء أمة متعممة كريمة، كبدكف العمـ ستصكغيف حياة مميئة بالفرح كالكرامة، كستساىميف في ب
 زكجؾ! مٍ دى عمى يى  ػػػ ربماك ػػػ ستعانيف مف الجيؿ كستذكقيف مرارتو، 

 كوني لزوجؾ كؿَّ شيء:. 2

أف تككف زكجتو بالنسبة لو كؿ شيء، فيي  ػػػ لجيموػػػ يطمح الشاب في بداية حياتو 
بة تَّ رى بع أذنيو، كىي المي شٍ مة التي ستي ىة المتكمكَّ فى الجميمة الساحرة التي ستمؤل عينيو، كىي المي 

مة مة ألىمو، المحترً المنظمة التي ستفرحو في البيت، كىي الصبكرة عمى غيابو، الميكرً 
عة لشيكتو، كؿ ىذا كغيره كثير يفكر فيو الشاب أف تككف زكجتو ألصحابو، كىي المشبً 

ألنو  ؛لف يككنكا كذلؾ ان جميعدـ كثير مف الشباب بالكاقع بأف نساء العالميف صٍ ىكذا، كلذلؾ يي 
 يٍ عى سٍ يجب أف تى  ػػػ أعانؾ اهللػػػ  غير أنؾً  ،ما سبؽ كؿ ببساطة ىك لف يككف كذلؾ، كمع

بما عندؾ مف ميارات كقدرات تعممتييا كقرأت  شيء، كأنتً  ي إلى أف تككني لزكجؾ كؿَّ مً صً لتى 
 أنؾ تمتمكيف كؿ شيء! أك إييامو عنيا قادرة عمى إعبلـ زكجؾ

 فييا جديد:  يوـٍ  كؿُّ  ياةٌ ح. 3

أكثر مف أم شيء آخر،  تتأثر كأذنو كعينو كقمبو ،يتأثر ما ترل، كاإلنسافي  العيف أسيرةي 
َْٓؿ َوابلََصَ  كفي القرآف الكريـ ما يدؿ عمى ىذا  ٌّ إِنَّ الصَّ ـِِْ ًَ ةِِٗ  َ ا َُيَْس ل َْ َوََل َتْيُم 

ُٗ َمصْ  ًَ ََكَن َخْٖ ِ وَُه
ُ
 عمى مستكياتً  ان فاجعمي لزكجؾ في كؿ يـك جديد  ئَُٚلً َواُُهَؤاَد ُُكُّ أ

سيبقى شعكر زكجؾ بالحب  ػػػ كستفعميفػػػ  فعمتً  إفٍ  و الثبلث: سمعو، بصره، قمبو، فإنؾً حكاسّْ 
، كالتجديد البيتي ال يتطمب كثير ماؿ، فالسعادة بالعقؿ تككف حتى مع  ان يكم ان متجدد بعد يـك

 مع الغنى. تىح الفقر، كالشقاء بالجيؿ يككف
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 لو عمى طاعة اهلل:  اً كوني عون. 4

النساء تبعه ألزكاجيفَّ في طاعة اهلل، فإف  أغمبى  أفَّ  مع المعاشرة اليكمية لؤلزكاج أيقنتي 
رادة و، كربما في بً كٍ رى فاألغمب أف المرأة تتأسى بزكجيا كتمحؽ بً  ،كاف الزكج ذا ىمة كعزيمة كا 

نما ،كثير مف األحياف دكف قناعة  ػػػ كأنت قادرةػػػ ي ىنا أطالبؾ ىك التقميد كالتبعية، غير أنّْ  كا 
ـَ اهلُل اْمَرَأًة َقاَمْت ِمَف المَّْيِؿ، َفَصمَّْت،  ]عمى أال تتركي دفة الطاعة كالعبادة لزكجؾ فقط  َوَرِح

ي أف تككني إمامةن لو كىذا يعن [ َوَأْيَقَظْت َزْوَجَيا، َفَصمَّى، َفِإْف َأَبى، َنَضَحْت ِفي َوْجِيِو اْلَماء
يو بالصياـ رً كّْ ذى لو عمى طاعة اهلل: فتي  ان في الخير إف تنازؿ ىك عف اإلمامة، كأف تككني عكن

إف ىك انشغؿ، كبذا تككنيف مف خير نساء  ةً مى كالصّْ  إف نسي، كبالقياـ إف تكاسؿ، كبالبرّْ 
  العالميف.

 الحياة:  رِّ اصبري عمى مُ . 5

 ،ير مف الناس أنيا ليك كلعب، فرح كمرح، نيزىات كسفرياتالحياة ليست كما يتكقع كث
كقضاء لمحاجات، ال ال، الحياة ليست كميا كذلؾ؛ الحياة فييا كؿ شيء، كقد خمقنا اهلل فييا 

َٓلً   ليبتمينا أينا أحسف عمبلن  ُٔ َخ ْخَص
َ
ّْ أ يُُّس

َ
ّْ أ ُك َٚ َْٚت َواَِلَياةَ َِلَتُِْ َٓ ِي َخََِو ال َٚ اَُفزِ  اذلَّ ُ٘ يُز َو

 . اَُلُهٚرُ 

لعدـ الخبرة ػػػ كال تعرفاف عف الحياة الزكجية الكثير  ،ان كألنكما ال عبلقة بينكما مسبق
تصبرم كتصبرم، فقد تبدآف فقراء فيغنيكـ اهلل مف فضمو، كقد  أفٍ  كاف ال بدَّ  ػػػ ان كالقراءة مع

كء فيـ أك عدـ تكائـ، ما تريديف، كقد يقع بينكما في البداية س ؿّْ حضار كي إيتعسر عمى زكجؾ 
ؾ كال تطمبي العكدة ألىمؾ لمفرار مف الكاقع الجديد، ككأنَّ  ،ان ة فكر فبل تفكرم في كسر الجرَّ 

فقد أصبحت نظرتيـ مختمفة،  ستجديف ما تريديف عندىـ؛ ال فاألمر عمى خبلؼ ما تظنيف،
كالتي يسعكف  ر اهلل ػػػالحردانة أك المطمقة ػػػ ال قدَّ فما عيدًت البنت البكر المدلمة؛ بؿ أنًت 

ف قبمؾ إلى الحياة؛ فما كصؿ مى  رّْ المطمكب أف تصبرم عمى مي إلسعادىا بإعادتيا لزكجيا، ف
 اإلجابة. فمثميا فستجدي يف تتمنيف أف تصبحما تتطمعيف إال بالصبر كالمصابرة، كاسألي مى 
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 ميؿ التوديع:النظافة، النظاـ، رائحة البيت، ترتيب المنزؿ، حسف االستقباؿ، وج. 6

ر قمب الزكج، فحيف سً أٍ ىك الذم يى  ػػػ أعمـ مني بغيرىا كأنتً ػػػ كؿ ىذه الفنيات كغيرىا 
ما يكره، كال يغضب حيف يدخؿ، كال  رائحة ال تقع عينو في بيتو عمى ما يشيف، كال يشُـّ أنفو

فارسة  ػػػ أنًت ال غيرػػػ يفرح حيف ينصرؼ مف البيت كيخرج، أقكؿ لؾ: حينيا ستصبحيف 
نة إذ األصؿ أف تككني عمى بيّْ  ،أدخؿ في تفاصيؿ ما ذكرتي  كحكرية المناـ، كلفٍ  ،األحبلـ

 قبميف عميو، كىك يسيره إف شاء اهلل.ما ستي ب مف األمر، جاىزة لو، كعمى درايةو 

مسؤكلية إقامة البيت  عميؾ أف تعممي أفَّ  كلكفٍ  ،ان ا ذكرتو سابقمى كال شؾَّ أنؾ أىؿه لً 
ليذا، أتمنى  ىي مسؤكليتؾ أنت قبؿ غيرؾ، فاتؽ اهلل كككني أىبلن  كتىًبعىتو كالتقكلعمى البر 

  أف تكمؿ حياتًؾ بالتكفيؽ كالسعادة؛ كسبلـ. أرجك لؾ التكفيؽ مف كؿ قمبي، كيعمـ اهلل كـ
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كالتي تمحكرت  ،" بعض النصائح1تناكلتي في المقاؿ األكؿ لممقببلت عمى الزكاج "
 كانت عمى النحك التالي: ،حكؿ عدة نصائح كريمة

 .عنيا واقرأي تعمَّمي الحقوؽ والواجبات. 1

 .كوني لزوجؾ كؿَّ شيء .2

 .حياٌة كّؿ يوـٍ فييا جديدٌ  .3

 .لو عمى طاعة اهلل اً كوني عون .4

 .اصبري عمى ُمرِّ الحياة .5

 .النظافة، النظاـ، رائحة البيت، ترتيب المنزؿ، حسف االستقباؿ، وجميؿ التوديع .6

  عمى الزواج، وىي: تالمقبال تبااوأكمؿ اليـو نصائحي لمش

 . ادَِّخري ِلزوِجؾ:7

لزكجيا عمى نكائب الدىر،  ان ىي التي تككف عكن ،كالزكجة المؤمنة ،فالمرأة الصالحة
فيحيى  ػػػ كليس بكاجبو ػػػ عطيو مف ماليا إف كانت ذا ماؿ، كال تبخؿ عميو مف حيرّْ رزقيا فت

كالدينار مع الدينار،  ،مستريح الخاطر، فتجدىا تجمع لو الدرىـ مع الدرىـ ،معيا ىانئ الباؿ
ك حتى تساىـ في حسف إدارتيا االقتصادية لبيتيا في بناء مستقبؿ كاعدو ليا كألكالدىا، كمما ى

لو درىـ  يبقفمف تي  ػػػ ان ماليٌ ػػػ المرأة إف عزمت عمى كسر الرجاؿ  مستقر في أذىاف الرجاؿ أفَّ 
 كال دينار، فاتًؽ اهلل.

 . ال تنظري لغيره حتى تدـو المحبة: 8
، ةو أك امرأة كامم كامؿو  فيذا أحرل أف يؤدـ بينكما، فميس مف رجؿ ،نعـ ال تنظرم لغيره
فيذا يعني أنؾ كافقتي عميو  ،مف أكؿ يـك ان و زكجتكما دمًت قد ارتضيكالقناعة كنزه ال يفنى، 

ذكاء قدراتو يٍ عى سٍ تى  الكىك عمى ىذه الحاؿ، كىذا ال يعني أنؾ  ، فيذا مما في تطكير زكجؾ كا 
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فقد حرمو اهلل  فبل تنظر لغير زكجيا، ،المرأة نظرىا بؿ الذم أعنيو أف تكؼَّ  ينبغي أف تفعميو؛
اهلل مف زكجو حبلؿ، كلتعمـ أف الناس متفاكتكف، كلف تجد المرأة  اما رزقيكلتقنع ب -تعالى –

يجد الرجؿ زكجةن كاممة األكصاؼ، فالنقص يعترينا كمنا  كما لفٍ  ،األكصاؼ كامؿى  ان زكج
 كنساءن. رجاالن 

 . ال تخفي محبتؾ لو:9
ـ عف يا تبقى صامتة ال تتكمئأف المرأة مف حيا ػػػ عمى األقؿػػػ ساد في مجتمعنا 

لخكفيا مف  ؛تبقى صامتةن  ان لخكفيا مف الحسد كالعيف، كأحيان ؛تبقى صامتةن  ان زكجيا، كأحيان
أف ينزؿ الجميع لمسبلـ عميو  ان فمف الطبيعي جدٌ  ان الزكج لك كاف غائب غيرة حماتيا! حتى إفَّ 

خكانو كأخكاتو ،أمو كأبكهػػػ كتقبيمو كاحتضانو  زكجتو فبل كال أما  ػػػ كجميع أكالده كالجيراف ،كا 
 خطكة، عمييا أف تبقى مستكرة في بيتيا أقصد في غرفتيا، حتى يجيء زكجيا فتسمـ عميو!

و كاشتياقو لمزكج القادـ، أما الزكجة بَّ بدم حي عجيب؛ لماذا يجكز لكؿ مف ذكرت أف يي 
كىي أكلى بالحؽ  ،زكجيا إال في بيتيا، غرفتيا فقط، لمزكجة الحؽفحراـ عمييا السبلـ عمى 

كماذا عمييا لك فعمت  ،ف غيرىا أف تبدم حبيا لزكجيا كتعمف ذلؾ، فيك زكجيا كحبلليام
 .ػػػ كىي كذلؾ فعبلن ػػػ أك أعمنت أنيا تحب زكجيا  ،ذلؾ

يا:   .واهلِل أنِت عندي بمئة امرأةكال زلت أذكر زكجة يقكؿ ليا زكجي
 .لكنَؾ واهلِل عندي بكؿ الرجاؿ: كىي تقكؿ لو

 :ريش. كوني مف نساء ق10
نما  فإنيف ما ميدحف لككنيف مف قريش، فالنسب ال يقدـ كال يؤخر ببل عمؿ صالح، كا 

ٍيرىةى  ف،لكبيرى فكجميؿ رعايتي ف،عمى صغيرى فلعظيـ حناني فتـ مدحي :   فعف أبي ىيرى قىاؿى
ْحَناُه َعَمى ِطْفٍؿ، َوَأْرَعاهُ ِنَساُء ُقَرْيٍش َخْيُر ِنَساٍء َرِكْبَف اإِلِبَؿ، أَ  : "يىقيكؿي  سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو 

كتعطؼ عمى  ،فالزكجة الصالحة الكريمة تحنك عمى طفميا، (1)" َعَمى َزْوٍج ِفي َذاِت َيِدهِ 
صغيرىا، كترعى زكجيا في كؿ مصالحو، العاجمة كاآلجمة، فيي تقـك بشؤكنو كميا حتى 

.  يقكؿ: كاهلل لكال زكجتي لما ذىبتي كال أتيتي

                                       
ركاه البخارم في صحيحو، كتاب أحاديث األنبياء، باب: قكلو تعالى ] إذ قالت المبلكة ... [ حديث رقـ: ( 1)

3434. 
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 واذكرييـ بخير:  ،. احترمي أىَمو11

كجماعة بناتؾ، كال غننى لًؾ عنيـ ميما عبل  ،ؾئكعصبة أبنا ،نعـ فيـ اآلف أىمؾ
ياؾ أف تككني سبب ادفعي زكجًؾ  ؛ بؿأك قمة صمة ،في قطيعة رحـ ان شأنؾ أنت كزكجؾ، كا 

أىمؾ  فبل تبالغي بذكر مناقب ؛، فيك األجر إف شاء اهللان ، كأيزّْيو إلى الصمة أزٌ ان إلى البر دفع
عف نعمة اهلل عميؾ بزكاجؾ مف ىذه العائمة  ان كمحاسنيـ ككأنيـ المبلئكة، كال تغفمي أبد

 كيديـ األلفة. ،، فإف ىذا مما يكرث الحبان عمييـ خير  فً ثٍ كأى ،الكريمة الطيبة، فاذكرييـ بخير

 ولو كنت عالمة:  ،. تعممي منو12  

كافرشي لو  ،ي لو جناح الذؿابسط ؛ بؿكال تتعالمي عميو ،ال تتعالىي عمى زكجؾ
 ئيآيات القرآف، كبيف يديو اقر  رتّْمي، كطالبيو بأف يعممؾ مما عممو اهلل، فأمامو ان األرض طمب

كجكد مجمس العمـ  كال تنتظرم مجيئو ىك ليمارس العمـ كالتعمـ، فكاهلل إفَّ  ،أحاديث النبي 
 نزؿ الرحمة كالسكينة البركة.في البيت يي 

 : إياِؾ مف. 13

أك الكبلـ، أك عصياف األمر، أك إغفاؿ  ،النظر أك حدّْ  ،اليد دّْ أك مى  ،فع الصكتر 
أماـ  بو كالسخرية منو، ذلؾ ألف الرجؿ يحب أف يرل نفسو رجبلن  أك االستيزاء ،منو عالتمنُّ 

فبل خير في زكجو ببل رجكلة، كال أظف المرأة تحب  شعره زكجتيو برجكلتو،كيحب أف تي  ،زكجتو
ر، كامرأةن كى ر الذَّ قدّْ في تعاممؾ مع زكجؾ أنثى تي  ينسكم المزاج، فككن ،الطبع أنثكم ان زكج

 جؿ، كزكجةن ًمطكاعةن خادمةن لزكجيا بكؿ فخر.تحتـر الرَّ 

 :اً وأخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
جعؿ طاعة الزكج مف طاعتو ىك سبحانو، كما ذاؾ إال لعظيـ حؽّْ  اعممي أف اهلل 

َوالَِّذي َنْفُس  قاؿ: " أف رسكؿ اهلل   عبد اهلل بف أبي أكفىالزكج عمى زكجتو، فعف 
ٍد ِبَيِدِه، اَل ُتَؤدِّي اْلَمْرَأُة َحؽَّ َربَِّيا َحتَّى ُتَؤدَِّي َحؽَّ َزْوِجَيا  .(1)" ُمَحمَّ

                                       
، كقاؿ الشيخ شعيب 1853باب: فضؿ الزكج، حديث رقـ:  ،ركاه اإلماـ ابف ماجو في سننو، كتاب النكاح( 1)

 األرناؤكط: صحيح لغيره.
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ال أظف  لؾ في حياتؾ مع زكجؾ، فإني كاهللً  ان كاجعميو شعار  ،كخذم مني ىذا الحديث
بنتو مسممةو  ؿ، كىك حديث حيؽَّ لكان أبدكتضؿ  جيا كفؽ ىدم النبي أف امرأة عاشت مع زك 

 ... كزكجةو مؤمنةو أف يككف نيصب عينييا
ٍبًد اأٍلىٍشيىؿً  اًريًَّة ًمٍف بىًني عى أىنَّيىا أىتىًت  -رضي اهلل عنيا - عىٍف أىٍسمىاءى ًبٍنًت يىًزيدى اأٍلىٍنصى

اًبًو، فىقى  النًَّبيَّ  ـٍ كىىيكى بىٍيفى أىٍصحى ، كىاٍعمى نىٍفًسي  ػػػالىٍت: ًبأىًبي أىٍنتى كىأيمّْي، ًإنّْي كىاًفدىةي النّْسىاًء ًإلىٍيؾى
ـٍ تىٍسمىٍع  ػػػلىؾى اٍلًفدىاءي  ا ًمًف اٍمرىأىةو كىاًئنىةو ًفي شىٍرؽو كىالى غىٍربو سىًمعىٍت ًبمىٍخرىًجي ىىذىا أىٍك لى أىمىا ًإنَّوي مى

مىى ًمٍثًؿ رىأٍ  اًؿ كىالنّْسىاءً ًإالَّ كىًىيى عى ؽّْ ًإلىى الرّْجى ًىؾى الًَّذم  ،ًيي، ًإفَّ اهللى بىعىثىؾى ًباٍلحى ًبًإالى نَّا ًبؾى كى فىآمى
اًمبلى  ، كىحى ـٍ مىٍقضىى شىيىكىاًتكي ، كى ـٍ ، قىكىاًعدي بيييكًتكي نَّا مىٍعشىرى النّْسىاًء مىٍحصيكرىاته مىٍقصيكرىاته ، كىاً  مىؾى تي أىٍرسى

نَّ  ، كىاً  ـٍ ًدكي شيييكًد أىٍكالى ى، كى مىاعىاًت، كىًعيىادىًة اٍلمىٍرضى ميعىًة كىاٍلجى مىٍينىا ًباٍلجي ٍمتيـٍ عى اًؿ فيضّْ ـٍ مىعىاًشرى الرّْجى كي
ـٍ ًإذى  ؿى ًمٍنكي فَّ الرَّجي ؿي ًمٍف ذىًلؾى اٍلًجيىادي ًفي سىًبيًؿ اهلًل، كىاً  ، كىأىٍفضى جّْ جّْ بىٍعدى اٍلحى نىاًئًز، كىاٍلحى ا أيٍخًرجى اٍلجى

اجٌ  ميرىاًبط ان أىٍك ميٍعتىًمر  ان حى ـٍ أىٍثكىاب ان كى ٍلنىا لىكي ، كىغىزى ـٍ ـٍ أىٍمكىالىكي ًفٍظنىا لىكي ا ان حى ، فىمى ـٍ دىكي ـٍ أىٍكالى بٍَّينىا لىكي ، كىرى
: فىاٍلتىفىتى النًَّبيُّ  ـٍ ًفي اأٍلىٍجًر يىا رىسيكؿى اهلًل؟ قىاؿى اًبًو ًبكى  نيشىاًركيكي :  ٍجًيًو كيمًّْو، ثيَـّ ًإلىى أىٍصحى  "قىاؿى

ـْ َمَقاَلَة اْمَرَأٍة َقطُّ َأْحَسَف ِمْف َمْسَأَلِتَيا ِفي َأْمِر ِديِنَيا ِمْف َىِذِه؟ "  فىقىاليكا: يىا رىسيكؿى َىْؿ َسِمْعُت
اْنَصِرِفي  "يىا: َـّ قىاؿى لى ًإلىٍييىا، ثي  اهلًل، مىا ظىنىنَّا أىفَّ اٍمرىأىةن تىٍيتىًدم ًإلىى ًمٍثًؿ ىىذىا، فىاٍلتىفىتى النًَّبيُّ 

ا َأيَُّتَيا اْلَمْرَأُة، َوَأْعِمِمي َمْف َخْمَفِؾ ِمَف النَِّساِء َأفَّ ُحْسَف َتَبعُِّؿ ِإْحَداُكفَّ ِلَزْوِجَيا، َوَطَمَبيَ 
ٍرأىةي كىًىيى تييى ، َمْرَضاِتِو، َواتَِّباَعَيا ُمَواَفَقَتُو َتْعِدُؿ َذِلَؾ ُكمَُّو " ًت اٍلمى : فىأىٍدبىرى تيكىبّْري قىاؿى مّْؿي كى

 .(1)ان اٍسًتٍبشىار 

  ... نُكفَّ عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ فَ 
 ... وألَزـَ اهلُل السََّعادَة ُبيوَتَكفَّ 

...  َوَجعَمُكفَّ ُقرََّة َعيٍف ِلْزَواِجُكفَّ
 

  

                                       
  .8369ركاه اإلماـ البييقي في كتابو السنف الكبرل، كتاب: حسف الخمؽ، باب: حؽ األكالد كاألىميف، رقـ: ( 1)
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ًَ   ر المبلئكة بالسجكد لوثـ أم ،كنفخ فيو مف ركحو ،خمؽ اهلل آدـ  ِإَوذْ ىَاَل َربُّ
ثِ إِّّنِ َخاٌُِو بََش  ٍَ

ِ َلن َٓ ْ ً لِِ ْٔ َْحٍَإ َمْصٍُٖٚن  ا ْٔ َصَِْصاٍل ِْ ِْ(28)  ْٔ ُٗ َوَجَهْخُج ذِيِٗ ِْ يْخُ َّٚ نَإِذَا َش
 َٔ ٚا ََلُ َشاِجِدي ْْجَُفَٚن  (29)ُروِِح َذَيُف

َ
ّْ أ ُٙ ُث ُُكُّ ٍَ

ِ َلن َٓ ْ  .[30 – 28حجر: ال] نََصَجَد ال

 ؛بؿ خمؽ اهلل لو مف ضمعو حكَّاء ؛يقاسي مف ألـ الكحشة ان كحيد كلـ ييترؾ آدـ 
َٔ   ان لو كمؤنس ان لتككف أنيس ا ُِيَْصُس َٙ ا َزوَْج َٙ ِْْٖ ََ ْٔ َجْهٍس َواِخَدةٍ وََجَف ِْ ّْ ِي َخََِيُس َٚ اذلَّ ُ٘

ا َٙ   [.189 األعراؼ:]  ... إََِلْ

َويَا آََدُم   :قاؿ اهلل آلدـ ،ست زكجيا آدـ عمييما السبلـكبعد أف تـ خمؽ حكاء كآن
 َٔ َٕٚا ِْ ٍُ َجَرةَ َذخَ ِ الشَّ ِذه َ٘ ا َوََل َتْيَربَا  َٓ ْٔ َخيُْد ِشئْخُ ََّٖث نلَُُكَ ِْ ًَ اَْل َْٕج َوَزوُْج

َ
ْٔ أ اْشُس
ِٓنيَ  ِ ال في ىذه يا نكأخبرىـ ربُّ العالميف ببعض المزايا التي سينالك ، [19 األعراؼ:]  اُؾَّ

ا َوََل َتْفَرى  الجنة التي سيسكنكف فييا  َٙ َلَّ ََتَُٚع ذِي
َ
ًَ أ َ ا َوََل  *إِنَّ ل َٙ  ذِي

ُ
أ َٓ ًَ ََل َتْؾ َّٕ

َ
َوأ

  [.119 -118 طو:]  حَْظَح 

فأيىبطا إلى  ،كمع ىذا التحذير إال أف آدـ كحكاء عمييما السبلـ أكبل مف الشجرة
مف حيث  ػػػ فع اهلل مف قدر الزكاجزكاج آية، حيث ر لتبدأ مسيرة الحياة، كليصبح ال ؛األرض

ْن َخََِو   و آية مف اآليات الدالة عميو تإلى مرتبة جعم ػػػ ىك قضاء لمشيكة
َ
ْٔ آَيَاحِِٗ أ َوِْ

ْزَواج
َ
ّْ أ جُْهِصُس

َ
ْٔ أ ِْ ّْ ِ  اً َُُس ةً َورَْْحًَث إِنَّ ِِف ذَل َٚدَّ ّْ َم ََ ةَيَُْٖس ا وََجَف َٙ ٚا إََِلْ ُٖ ٍُ ًَ َلَيَاٍت ُِتَْص

ُرونَ  ٍَّ ْٚ ٍٍ َحخََه :]  َُِي ـك  .[21 الرُّ

أف يقيـ  -تعالى –، حيث شاء اهلل ان بأمّْنا جميع ان جبؿ ميزكَّ  ؛ان أعزب فما ىبط آدـي 
ُرونَ  الحياة عمى الزكجية ال الفردية  ٌَّ ّْ حََذ ٍء َخَِْيَٖا َزوَْجنْيِ ََُفَُِّس ِ ََشْ

ْٔ ُُكّ  الذاريات:]  َوِْ
49]. 
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يرغباف ببعضيما  ػػػ الذكر كاألنثىػػػ مف الطرفيف  اـ ىذه الزكجية جعؿ اهلل كبٌلن كلتم
ّْ  ، كجعؿ مف أكامره لممؤمنيف ان بعض ـِتَادُِز  ْٔ اِِلنَِي ِْ ّْ َوالصَّ يَاََم ُِْْٖس

َ
ٚا اْل ِْٕسُد

َ
َوأ

ْٔ نَْظِِِٗ َواَّلُل وَ  ُّ اَّلُل ِْ ٚا ُذَيَراَء ُحْلِِٖٙ ّْ إِْن يَُسُٕٚ انُِس َْ ٌّ ِإَو ِِي ـَ  .[32 النكر:]  اِشٌؿ 

ّْ بِلَاٌس  ... ليما  ان كجعؿ اهلل المكدة كالرحمة بيف الزكجيف لباس جْخُ
َ
ّْ َوأ َّٔ بِلَاٌس َُُس ُ٘

 َّٔ ُٙ َ كجيًف. ،[187 البقرة:]اآلية.   ... ل كحيًف أعظـي ممَّا بىيفى الزَّ  فبل أيلفىةى بىيفى ري

الرَِّجاُل   :رجاؿ عمى النساء حيف قاؿجعؿ الًقكامة لم -تعالى – كصحيحه أف اهلل
اِِلَاُت  ّْ نَالصَّ َٚالِِٙ ْم

َ
ْٔ أ ٚا ِْ جَْهُي

َ
ا أ َٓ ِ ّْ لََعَ َبْفٍض َوب ُٙ ََ اَّلُل َبْفَظ ا نَظَّ َٓ ِ َّٚاُمَٚن لََعَ اُنَِّصاءِ ة  ىَ

َّٔ نَفِ  ُ٘ ِِت ََتَانَُٚن نُُشَٚز ا َخهَِؼ اَّلُل َواللَّ َٓ ِ َّٔ ِِف ىَإِخَاٌت َخانَِؾاٌت لَِِْليِْب ة ُ٘ ُْ٘جُرو َّٔ َوا ُ٘ ُؾٚ
َّٔ َشبِيلً  َِيِْٙ ـَ ٚا  ّْ نََل َتتُْل َغْفَُٖس

َ
َّٔ نَإِْن أ ُ٘ َظاِجِؿ َواْْضِبُٚ َٓ ِِيّ  ال ـَ ترِي اً إِنَّ اَّلَل ََكَن    اً ٌَ

لكنيا قكامة الحقكؽ كالكاجبات، ال قكامة التكبر كالتعالي، ىي باختصار حؽّّ  [34 النساء:]
 لرجؿ.ككاجب عمى ا ،لممرأة

كقد أمر اهلل األزكاج أف يعيشكا مع زكجاتيـ بالمعركؼ كاإلحساف، كأرشدىـ إلى 
     :فقاؿ ،ان عف بعض ما يكرىكف، لعؿَّ اهلل يحدث بعد ذلؾ أمر  ػػػ ان أحيانػػػ ضركرة التغاضي 

  ... ْٚا َشي ُ٘ ْن حَْسَر
َ
َّٔ َذَفََس أ ُ٘ ٚ ُٓ ْ٘خُ رِ

ٌَ ْفُروِف نَإِْن  َٓ َّٔ ةِال ُ٘ و ََ اَّلُل ذِيِٗ َخرْي  اً ئوَََعِِشُ ً َويَْجَف  ا
ررِي نََْض  ذلؾ ألف عقد الزكاج ميثاؽه غميظ ؛ [19النساء:]  اً ٌَ

َ
ُٗ َوىَْد أ ُخُذوَٕ

ْ
َوَكيَْم حَأ

ّْ ِْيَراى َخْذَن ُِْْٖس
َ
ّْ إََِل َبْفٍض َوأ كليس مف السيؿ فؾُّ  ،[21النساء:]  اً َكِِيؾ اً َبْفُظُس

ما اإلحساف حيف التسريح  ،كىك المطمكب كالمرغكب ،ؾفإما اإلحساف مع اإلمسا ،عيقده كا 
ْو تَْْسِيٌح بِإِْخَصانٍ  كىك الطبلؽ 

َ
ْفُروٍف أ َٓ ِ  .[229 البقرة:]  نَإِْمَصاٌك ة

ُٗ نَِْيُْٖهِْو  كمع اإلمساؾ إنفاؽه كرعاية  َِيِْٗ رِزْىُ ـَ ْٔ ىُِدَر  َْ ْٔ َشَفخِِٗ َو َِلُْٖهِْو ذُو َشَفٍث ِْ
ا آَحَاهُ ا َّٓ ْْسٍ يُْْس  اً َّلُل ََل يَُسُِِّم اَّلُل َجْهصمِ ـُ َُ اَّلُل َبْفَد  ا َشيَْجَف َ٘ ا آَحَا َْ ً إَِلَّ   .[7 الطَّبلؽ:]  ا

َُ ... كاهلل أعمـ بالمتقيف  ،كمع الحياة ال تعالي كال رؤية لمنفس إال بالتقكل َّٔ ِْرْ ُٙ َ َول
 َّٔ َِيِْٙ ـَ ْفُروِف َولِِرَِّجاِل  َٓ َّٔ ةِال َِيِْٙ ـَ ِي  ٌّ  اذلَّ ٍِي زِيٌز َخ ـَ  . [228 البقرة:]  َدرََجٌث َواَّلُل 
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مف اهلل أف ييب  ان يعيش الرجؿ مع زكجتو كفؽ ىدم القرآف الكريـ كالسنة النبكية، راجي
ًَ ذُّرِيًَّث َغّيِتًَث إَِّٕ  لو مف زكجتو ذريةن طيبةن  ْ ٕ ْٔ َلُ ْب َِل ِْ َ٘ ُٗ ىَاَل رَّبِ  ًَ َدََع َزَكرِيَّا َربَّ ِ َٖال ُ٘ ًَ

ََعءِ  ِٓيُؿ الُّ  . [38 آؿ عمراف:]  َش
تمظَّى، كيصبر  ان ليقيى زكجتو كأىمو نار  ؛كينياىا عف المنكر ،يأمر زكجتو بالمعركؼ

عمى أىمو بؿ يصطبر، فاألىؿ بحكـ العشرة الطكيمة يطَّمعكف عمى أخبلؽ الرجؿ في كؿ 
أف يحرص عمى أف  ،األحكاؿ كعبر كؿ األكقات، كىذا يجعؿ المسؤكلية عمى الرجؿ أعظـ

 .لئلسبلـ في كؿ شؤكف حياتو ما استطاع إلى ذلؾ سبيبلن  يككف متمثبلن 

زكجيا  ككـ مف امرأة فاقت زكجيا، فكانت ىي جارةن لمرحمف في أعمى عمييف، كظؿَّ 
رَلً  بفجكره في أسفؿ سافميف  َْ َْٚن إِذْ ىَاَُْج  َوَْضََب اَّلُل  ـَ ةَ نِْر

َ
ٚا اِْمَرأ ُٖ َْ َ َٔ آ ِي ِٔ َِل لَِّلَّ ْ رَّبِ اة

ِٓنيَ  اً ـَِْٖدَك ةَيْخ ِ ال ِْٚم اُؾَّ َٔ اَُي ِِِٗ َوَنِِِّن ِْ َٓ َْٚن وََخ ـَ ْٔ نِْر َّٖثِ َوَنِِِّن ِْ  .[11 التَّحريـ:]  ِِف اَْل

ت ىي كظمَّ  ،ككـ مف رجؿ فاؽ زكجتو، فكاف مف أكلي العـز مف الرسؿ عمييـ السبلـ
رَلً َْضَ  كفي النار مف الداخميف  ،مع اليالكيف َْ ةَ لٍُٚط  َب اَّلُل 

َ
ةَ ٍُٕٚح َواْمَرأ

َ
َٔ َزَهُروا اِْمَرأ ِي لَِّلَّ

َٔ اَّللِ َشيْئ ا ِْ َٓ ُٙ ّْ ُحْلِٖيَا َخْٖ ا نََِ َٓ ُ٘ ـِتَادَِٕا َصاِِلَنْيِ نََخاَجخَا  ْٔ ِْ ِٔ ْ ََ  اً ََكَجخَا ََتَْج َختَْدي َورِي
اِخِنِيَ  َؿ الَّ َْ  .[10 التَّحريـ:]  ادُْخَل اَلَّاَر 

سيظؿ التسابؽ بيف الزكجيف في دائرة التقكل، فأتقاىـ هلل ىك األقرب كاألكمؿ كاألكـر ك 
 ُشُفٚب ّْ َٖاُز جََْث وََجَفِْ

ُ
ٍر َوأ ٌَ ْٔ ذَ ِْ ّْ ا اَلَّاُس إَِّٕا َخَِْيَٖاُز َٙ حُّ

َ
ً يَا أ ٚا إِنَّ  ا ََ ِِلََفاَرنُ ِ َوَرتَان

ـَ  ّْ إِنَّ اَّلَل  تَْياُز
َ
ـَِْٖد اَّللِ أ  ّْ ُس َْ ْزَر

َ
ٌّ َخترِيٌ أ  .[13 الحجرات:]  ِِي

 

 ... اً وأخيػػػػػػػػػػر 
  ِخَّينَِي إ ُٓ ْ ْخنُيٍ َواْجَفَِْٖا لِِ

َ
َٖا َوذُّرِيَّاحَِٖا ىُرَّةَ أ ْزَواِج

َ
ْٔ أ ْب ََلَا ِْ َ٘ َٔ َحُيٚلَُٚن َربََّٖا  ِي اَْواذلَّ   اً َْ

   [74 الفرقاف:]
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ـ مف شأنيا، فجعؿ كعظَّ  ،صمى اهلل كسمـ عمى نبينا محمد، الذم رفع مف قدر المرأة
ؿ إكراميا زكجةن، كفتح باب الجنة لمف جي الرَّ  شيامةً  ، كجعؿ داللةى ان الجنة مف تحت أقداميا أمٌ 

لنساء شقائؽ الرجاؿ، ال ، كىك الذم جعؿ اان ، كبشَّر بصمة اهلل لمف كصؿ رحمو أختان ربَّاىا بنت
نما التقكل  ،، كال انتقاص مف امرأة أماـ زكجيا لككنيا أنثىان فضؿ لزكج عمى زكجتو ككنو ذكر  كا 

: ًقيؿى  ٍيرىةى، قىاؿى :  :ىي األساس كالمقياس، فىعىٍف أىًبي ىيرى ـي النَّاًس؟ قىاؿى            يىا رىسيكؿى اهلًل مىٍف أىٍكرى
  .(1)" َأْتَقاُىـْ  "

ببل أنيس، فالجنَّة  ان ما كاف لو أف يعيش في الجنة كحيد ،أف ييخمؽ أف قيدّْر آلدـ كمنذ 
كتسكف إليو،  ،ليسكف إلييا ؛رقيقةن  أف يخمؽ لو زكجتو حكاء ببل ناس ال تيداس، كلذا شاء اهلل 

ٍيرى  ؛اءكسيمّْيت بحكَّ  :  ةى ألنو ما مف حياةو في اإلنس إال كليا نصيب مف إيجاده، عىٍف أىًبي ىيرى قىاؿى
فَّ َأْعَوَج َشْيٍء ِفي  ": قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  اْسَتْوُصوا ِبالنَِّساِء، َفِإفَّ الَمْرَأَة ُخِمَقْت ِمْف ِضَمٍع، َواِ 

ـْ َيَزْؿ َأْعَوَج، َفاْسَتْوُصوا ِبالنِّسَ  ْف َتَرْكَتُو َل َمِع َأْعاَلُه، َفِإْف َذَىْبَت ُتِقيُمُو َكَسْرَتُو، َواِ   .(2)" اءِ الضِّ

يّْ  عمييما السبلـ كحكاء اش آدـي ع نت في عينييما الشجرة في الجنة مدةن مقدرة ليـ، ثـ زي
ىما بغركر، فأكبل مف الشجرة ،التي نيييا عف أكميا، كأزليما الشيطاف فبدت ليما سكآتيما،  ،كدالَّ

 ... تعبحياة الجد كالكد كال ليبدآحتى أيىبطا إلى األرض  كلـ يدكما عمى ىذا طكيبلن 

 ،ليغض بصره ؛كمف تمؾ المحظة كبثُّ البشرية قائـه في األرض، يسعى الرجؿ لمزكاج
كتشرح صدره، ككذلؾ المرأة تتطمع لمزكاج  ،كليرزؽ ذرية طيبة كريمة، تقر عينو ،كيحصف فرجو

                                       
 .2378ركاه اإلماـ مسمـ في صحيحو: كتاب الفضائؿ، باب: فضؿ يكسؼ عميو السبلـ، رقـ: ( 1)
، 3331ميو السبلـ، حديث رقـ: ( ركاه اإلماـ البخارم في صحيحو، كتاب: أحاديث األنبياء، باب: خمؽ آدـ ع2)

 ، كأف قكلو يقكؿ الشيخ شعيب األرناؤكط: إف الثابت عند العمماء المحققيف أنيا خميقت مما خمؽ منو آدـ 
في الحديث: " إف المرأة خمقت مف ضمع " استيعير لمًعكج، كالمعنى: خمقت كفي طبعيا االعكجاج، كىك كقكلو 

ْٔ  تعالى:  ٍَ  ُخَِِو اإِلنَْصاُن ِْ َج مؽ = عجكالن، قاؿ الزجاج: خكطبت العرب بما تعقؿ، كالعرب تقكؿ   ـَ أم: خي
ؾ، يكضح ذلؾ ركاية الحديث عند لمذم يكثر منو المعب: إنما خمقت مف لعب، يريدكف المبالغة في كصفو بذل

ضمع إف أردت إنما مثؿ المرأة كال[ " 4180" كلفظ ابف حباف ] المرأة كالِضَمع[ " 5184البخارم في صحيحو ]
ف تستمع بيا تستمع بيا وفييا عوج  [.1/331" انظر: سنف ابف ماجو تحقيؽ الشيخ شعيب ] إقامتيا كسرت، وا 
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 كينشرح بو صدرىا ،كترزؽ منو ما تقر بو عينيا ،كيحفظ فرجيا ،يغض بصرىا ،مف رجؿ كريـ
... 

 ان ىف أف يرتضكا صاحب الديف كالخميؽ إف جاء طالبءاإلناث كأكليا أرشدى   النبيَّ  فَّ غير أ
ٍيرىةى فالعفاؼ،  : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو   عىٍف أىًبي ىيرى ـْ َمْف َتْرَضْوَف ُخُمَقُو َوِديَنُو  ": قىاؿى ِإَذا َأتَاُك

ُجوُه، ِإالَّ َتْفَعُموه َتُكْف ِفْتَنٌة ِفي اِْلَرْ   .(1)ِض َوَفَساٌد َعِريٌض"َفَزوِّ

 و،كأخبلقى  الشاب المقبؿ عمى الزكاج ديفى  ػػػ مف بابو أكلى كالبنتي ػػػ  فإذا ارتضى األىؿي 
ىا إف ك كاهلل لف يضيع ابنتىيـ، فإنو ييطعميا إف طىًعـ، كيسقييا إف سيًقي، كيكس ،فميبادركا بزكاجو

ًكيـً ٍبًف ميعىاًكيىةى، عىٍف أىًبي بلن   وً كيًسي، فىعىٍف حى ْوجِ  سىأىؿى النًَّبيَّ  أىفَّ رىجي ؟ َما َحؽُّ اْلَمْرَأِة َعَمى الزَّ
 : ، َوَأْف َيْكُسَوَىا ِإَذا اْكَتَسى، َواَل َيْضِرِب اْلَوْجَو، َواَل ُيَقبِّْح، َواَل َيْيُجْر إِ  "قىاؿى ـَ الَّ َأْف ُيْطِعَمَيا ِإَذا َطِع

 .(2)" ِفي اْلَبْيتِ 

كتمزميـ العزكؼ  ،التي ترىؽ كاىميـ ،الشباب بالمطالب العيرفية كيجب أال ييكسر ظير
عف الزكاج، فكثرة المطالب التي ال معنى ليا إال الرياء االجتماعي لدل كثير مف البنات 

إنو مف أكبر األسباب التي تؤخر الزكاج كتزيد  ؛ بؿفي تقدـ عجمة الحياة ان ال يساىـ أبد ،كاألىالي
اًئشىةى  ان كاج مييسر العنكسة، ككمما كاف الز  ًف النًَّبيّْ  -رضي اهلل عنيا -كانت البركة أكثر، فىعىٍف عى عى

 " : ـُ النَِّساِء َبَرَكةً  قىاؿى  .(3)" َأْيَسُرُىفَّ َمُئوَنةً  ،َأْعَظ

كالزكجة المؤلؤة ىي التي تىسر زكجيا حيف ينظر إلييا، كتطيعو حيف يأمرىا، كتحفظو 
ا في ككنيا أنثى، فبل تتقمص دكر الذككرة، كتكقف أف مكانتيا حيف يغيب عنيا، تعرؼ أف قيمتي
ةى  ،عند زكجيا حيف تكميؿ في أنكثتيا   ال أف تترجؿ كتنافس عمى أماكف الرجاؿ، فىعىٍف أىًبي أيمىامى

:  عىٍف النًَّبيّْ  ِمْف َزْوَجٍة َصاِلَحٍة، ِإْف  َلوُ  اً َما اْسَتَفاَد اْلُمْؤِمُف َبْعَد َتْقَوى المَِّو، َخْير  "أىنَّوي كىافى يىقيكؿي

                                       
، كالحديث حسف 1967، باب: األكفاء، حديث رقـ: ركاه اإلماـ ابف ماجو في سننو، كتاب: أبكاب النكاح( 1)

 لغيره.
 ، كالحديث صحيح.1850النكاح، باب: حؽ المرأة، حديث: ركاه اإلماـ ابف ماجو في سننو، كتاب: أبكاب ( 2)
 ، كقاؿ الشيخ شعيب: إسناده ضعيؼ.25119ركاه اإلماـ أحمد في المسند، حديث رقـ: ( 3)
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ْف َغاَب َعْنَيا ـَ َعَمْيَيا َأَبرَّْتُو، َواِ  ْف َأْقَس ْف َنَظَر ِإَلْيَيا َسرَّْتُو، َواِ  َنَصَحْتُو ِفي  َأَمَرَىا َأَطاَعْتُو، َواِ 
 .(1)" َنْفِسَيا َوَماِلوِ 

ا، غير أف الكصية الرجؿي الزكاج مف امرأة لجماليا، كلحسبيا، كلمالي كمع جكاز أف يطمبى 
كانت صاحبةى  " المرأة التي ستككف زكجة لو، فإنيا إفٍ  ديفى  النبكية كانت أال يفارؽ نظر الرجؿ "

تو كأطاعتو كحفظتو، كربَّت لو أكالده ٍيرىةى ديف كخمؽ سرَّ :  عىًف النًَّبيّْ   ، فىعىٍف أىًبي ىيرى  "قىاؿى
 .(2)َوِلَحَسِبَيا، َوِلَجَماِلَيا، َوِلِديِنَيا، َفاْظَفْر ِبَذاِت الدِّيِف َتِرَبْت َيَداَؾ"تُْنَكُح اْلَمْرَأُة ِِلَْرَبٍع: ِلَماِلَيا، 

ف، الدي ـ ليما نصؼى تمّْ الزكاج يي  كليعمـ الطرفاف ]الشاب كالشابة[ الميقببلف عمى الزكاج أفَّ 
، كتيقضى حفظ النفسحيث بو ييغض البصر، كيحصف الفرج، كتي  فميتقكا اهلل في النصؼ اآلخر،

يف كمتعمقاتو الشيكة، كيرتاح اإلنساف، كىذا كمو مف شأنو أف ييفرغ القمب ألمر آخر؛ أال كىك الدّْ 
اًلؾو  : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل   مف أعماؿ اآلخرة، فىعىٍف أىنىًس ٍبًف مى ِإَذا َتَزوََّج اْلَعْبُد َفَقْد َكُمَؿ  ": قىاؿى

 .(3)" ي النِّْصِؼ اْلَباِقيِنْصُؼ الدِّيِف، َفْمَيتَِّؽ اهلَل فِ 

ثـ الزكجة  عمى بقاء أكاصر المحبة بيف الزكجيف أرشد الزكج أكالن  كلعظيـ حرصو 
بعض األخبلؽ الذميمة التي تيعالج، كبعض  بسبب ان ، بأال يفرؾ بعضيما بعضان الكريمة ثاني

الكأس الفارغ السيئات التي تيمحى، كبعض األخطاء التي تيغتفر، كأال ينظر أحدىما إلى نصؼ 
ٍيرىةى ْتَباِع الَحَسَنِة ِبالسَّيئِة ِلَتْمُحَياايجعبل الحياة الزكجية قائمةن عمى: ، كلان دائم   ، فىعىٍف أىًبي ىيرى

: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل   "َأْو َقاَؿ:  " َرِضَي ِمْنَيا آَخرَ  اً اَل َيْفَرْؾ ُمْؤِمٌف ُمْؤِمَنًة، ِإْف َكرَِه ِمْنَيا ُخُمق ": قىاؿى
 .(4)" َغْيَرهُ 

ـَ اهلُل السعادَة بينكَما  أدا
 ة.رَ اآلخِ ا وَ نيَ ي الدُّ فِ 

  

                                       
كقاؿ  1857( ركاه اإلماـ ابف ماجو رحمو اهلل في سننو، كتاب: أبكاب النكاح، باب: ذات الديف، حديث رقـ: 1)

  الشيخ شعيب: إسناده ضعيؼ.
 .1466ركاه اإلماـ مسمـ في صحيحو، كتاب: الرضاع، باب: نكاح ذات الديف، حديث رقـ: ( 2)
 ، كقاؿ الشيخ األلباني: حسف لغيره.7/341( ركاه البييقي في شعب اإليماف: 3)
 .1469( ركاه اإلماـ مسمـ في صحيحو، حديث رقـ: 4)
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رائعة راقية ألزكاج ضربكا أركع األمثمة  ان قرأنا في التاريخ اإلسبلمي الجميؿ قصص
ريعة اإلسبلمية المطيرة سادت بينيـ المكدة أحكاـ الش ظبلؿ كأجمؿ النماذج في التعايش في

دَّ كالحبَّ لمف كاف المكتي  كالرحمة إلى أف فيرّْؽ بينيـ بالمكت، كبقي الحيُّ منيـ يحفظ الكي
 أسرع إليو منو!.

ما يرد مثؿي ىذه األخبار، كما  كلكف ألف األمر يبقى في طىيّْ الخصكصية، فقميبلن 
ني ألدعك اهلل سبحانو أف يديـ عمى يتسرب منو ييصيب السامعيف بالدىشة ك  العىجب، كا 

يـ كسعادتيـ، كأدعكىـ كذلؾ أف يبقكا محافظيف عمى ىذا الجك مف السركر؛  المتزكجيف فرحى
 خاصة عبر صفحات التكاصؿ االجتماعي ألسباب كثيرة. ،كال يكثركا مف الحديث عنو

ألف ىذا سيككف لو  الخاصة مع نساءه، ذلؾ كبالتأكيد لف أتكمـ ىنا عف حياة النبي 
كيكفي ىنا أف أشير إلى حديثيف، أحدىما في أمر العبادات  -تعالى –بإذف اهلل  (1)كتاب آخر

 .بيف الزكجيف كجميؿ المعاممة في حبلكة الحياة خربيف الزكجيف، كاآل
عمى بقاء المكدة كالرحمة بيف الزكجيف، مع ذكرو لشيءو مف المبلطفة  حرص النبي 

سكاء في إطعاـ الرجؿ لزكجتو في فميا، أك مسح الزكجة كجوى زكجيا بشيء  الجميمة بينيما،
ٍيرىةى  : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل   مف الماء لتقكيو عمى قياـ الميؿ، فىعىٍف أىًبي ىيرى ـَ اهلُل َرُجالً  ": قىاؿى  َرِح

ـَ ِمَف المَّْيِؿ، َفَصمَّى، َوَأْيَقَظ اْمَرَأَتُو، َفَصمَّْت، َفِإْف َأبَ  ـَ اهلُل َقا ْت َنَضَح ِفي َوْجِيَيا اْلَماَء، َوَرِح
اْمَرَأًة َقاَمْت ِمَف المَّْيِؿ، َفَصمَّْت، َوَأْيَقَظْت َزْوَجَيا، َفَصمَّى، َفِإْف َأَبى، َنَضَحْت ِفي َوْجِيِو 

 .(2)"اْلَماءَ 
كاتحدت أركاحيما،  ،ال يككف ىذا المشيد إال مف زكجيف متحابيف، تبلقت قمكبيما

بؿ تأبى إال أف تشارؾ زكجيا  ؛ا ركحيف في جسدو كاحد، ال تستأثر بقياـ الميؿ كحدىافأصبح
 .األجر بالمبلطفة

                                       
الخاصة مع نسائو،  ي كتابة كتاب: حياة النبي سأشرع ف -تعالى –( بعد انتيائي مف ىذا الكتاب بإذف اهلل 1)

 أسأؿ اهلل أف ييسر األمر لي.
 ، كقاؿ الشيخ شعيب: إسناده قكم.7409( ركاه اإلماـ أحمد رحمو اهلل في مسنده، حديث رقـ: 2)
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كىنا يكمف االقتداء مف بناتنا كنساءنا في ىذه التصرفات الكريمة ذات التكجيات 
 ... حتى في الطعاـ كالشراب! النبكية، التي تكفؿ لمجميع حياة الحب كاليناء

: سىًمٍعتي النًَّبيَّ   اًض ٍبًف سىاًريىةى عىًف اٍلًعٍربى كى  :  قىاؿى ِإَذا َسَقى الرَُّجُؿ اْمَرَأَتُو  "يىقيكؿي
كىأىٍخبىٍرتييىا ًبمىا سىًمٍعتي ًمفى رىسيكًؿ المًَّو  ،فىقيٍمتي ًإلىٍييىا فىسىقىٍيتييىا قاؿ: " ُأِجرَ 

(1). 
بسعادة غامرة، كىناء  ليعيشا ؛الحياة الزكجية تحتاج إلى تفاىـو مف الطرفيف إفَّ 

كثيؽ، بيًنيى عمى الدكاـ ال  عقده ك  ،غميظ كسركر، يدـك ما بقي الميؿ كالنيار، فالزكاج ميثاؽه 
فَّ   كقكة: المكدة كالرحمة بيف الزكجيف. ان أكثر ما يزيده تكثيق عمى التكقيت، كا 

 وفي التاريخ ِعبٌر وشواىد:
حدثنا عنيا كأكردنا األحاديث ىذا شريح القاضي المشيكر يقكؿ في المسألة التي ت

 :المتعمقة بيا فيما يتصؿ بضرب النساء، يقكؿ
 اً ػػػػػبينَ ُب زَ رِ ػػضْ أَ  فَ ػػػػػػيي حِ ػػػػينِ مِ ّمْت يَ شُ فَ  ـ ػػػػىُ اءَ ػػسَ نِ  وفَ بُ رِ ضْ ااًل يَ جَ ُت رِ يْ أَ رَ 
 اً بنِ ذْ مُ  َس يْ لَ  فُب مَ رْ ي ضَ نِّ ُؿ مِ دْ ا العَ ػمَ فَ   وِ ْت بِ تَ أَ  بٍ ػػنذَ  رِ يْ ف غَ ا مِ يَ بُ رِ ضْ أَ أَ 
 اً ػػػػبكَ وْ كَ  فَّ ػػػػػػػيُ نْ ِؽ مِ ػػػػػتُبْ  ـْ ْت لَ ػػػػعَ مَ ا طَ ذَ إِ   بٌ ػػػاكِ وَ كَ  اءُ سَ النِّ ٌس وَ مْ شَ  بُ نَ يْ زَ وَ 

 يعني: زكجتو، كاسميا زينب، كىذه مشاعره نحك زكجتو.
لبحث إفَّ الحياة الزكجية إذا فقدت معاني الحب كالكد كالرحمة تنقمب إلى حياة مميئة با

ف لـ يفعؿ، إف الحياة الزكجية أسمى مف كؿ ما يدكر كمى  ،ف فعؿعف الحقكؽ كالكاجبات، مى 
 كما سكاىا ضياع! ،بيف بعض األزكاج، إنيا باختصار ىي الحياة مف مياتراتو 

 :كىذا محمد بف عبيد اهلل المسبحي يرثي امرأتو كىك شاعر أمير يقكؿ
 عامَ دْ مَ  يفِ معَ ِؽ لِ تُبْ  ـْ ٌة لَ حَ ادِ فَ وَ     اػػػعَ طَّ قَ تَ  بٌّ مقَ  اهللِ  ؿِ ػػػيبِ ي سَ ال فِ أَ 
 ػاػػػػعَ جَ وْ أَ وَ  دَّ ػػػشَ ا أَ ػػػٌـّ مَ ػػػػىَ  مموِ فِ      دُّهوْ أَ  ى َمفْ رَ الثَّ  ؿَّ حَ  دْ ػقَ رًا وَ بْ صَ أَ 
 اعَ ا مَ نَ بَ ىَ ذْ أَ  تُ وْ المَ  تَ ػػػيْ مَ ال فَ ا ِ وَ     ايَ مَ بْ قَ  تُ مْ ُقدِّ  تِ وْ ػمَ مْ ي لِ ػػنِ تَ يْ ا لَ يَ فَ 

سيككف لنا كقفات كريمة كثيرة مع بعض الكراـ مف األزكاج الذيف سبقكنا، مالحظة: 
مع زكجاتيـ مكاقؼ جميمة تيذكر كتيحفظ كتيركل، كلعؿَّ ىذا يككف في كتاب مستقؿ  ككاف ليـ

 إف شاء اهلل.

                                       
، كقاؿ الشيخ األلباني: حسف؛ كما في 1446( ركاه الطبراني رحمو اهلل في مسند الشامييف، حديث رقـ: 1)

 ح الجامع.صحي
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 يف اؾـفاقة اتعلا يف اؾلداقة ؾمسرتحيا ♥

 ؽن ؽأبي زرع ؾزوجمك. ♥

 عؾقك بأذن زوجمك. ♥

 أقفا اؾزوج عؾقك مبـح اؾنؼة. ♥

 ـعم أـا آدف. ♥

 قعدل ذؾك ؽؾه. ♥

 اؾمػافم ال احلؽم. ♥

 زوجة ال تعرف أن تؼول: ال. ♥

 زوج جيقد أن قؼول: ـعم. ♥

 احلسـات ُقذفنب اؾسقكات. ♥
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حياة الزكجية عمى الدكاـ عبر ميثاؽو غميظ، ييؤخذ مف الرجؿ أف تيبنى ال شاءى اهللي 
تجاه المرأة، فبل يعرؼ الشرع الحنيؼ الزكاج المؤقت المبني عمى زمف معيف ينتيي الزكاج 

نََْض  بانتياء الكقت، كال لتحقيؽ مصمحة معينة ينتيي بانقضائيا 
َ
ُٗ َوىَْد أ ُخُذوَٕ

ْ
َوَكيَْم حَأ

ّْ إََِل َبْفٍض  ّْ ِْيرَاىَبْفُظُس َخْذَن ُِْْٖس
َ
 .[21 النساء:]  اً َكِِيؾ اً َوأ

كقبؿ  ،كببل شؾٍّ تظير ثماري الزكاج بعد تمامو، ففي فترة الخطكبة قبؿ إتماـ الزكاج
ة مميئة بالكعكد الجميمة كاألماني مغادرة العركس إلى بيت زكجيا؛ يعيش العريساف حياة كرديَّ 

فكى عبلقتيما.األجمؿ، كقمَّما يحدث بينيما ما ييكى   دّْري صى

 ؛ج يستدعي مف الطرفيف أف يستحضرا كؿ معاني األلفة كالمكدة كالرحمةاكدكاـ الزك 
، فخير الزكاج ما داـ عمى طاعة اهلل لتستمر حياتيما عمى ما يرضي اهلل كرسكلو 

بالمعركؼ، يقـك الزكجاف بما أكجب اهلل عمييما مف كاجبات يؤجراف بأدائيا، كيطالباف 
 كمحبة كرحمة. ،يما بأدب كتؤدةبحقكق

♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥      
ـُ السعاَدَة في الدُّنَيا َواآلِخَرِة. ـَ عميُك  َأْسَاُؿ اهلَل أْف ُيدي

♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥      
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صغير الحياة الزكجية في نظر بعض الشباب، فيحدثكنيـ أف يحاكؿ بعضي الناس ت
أك أف  الحياة بعد الزكاج ما ىي إال قميؿ مف الطعاـ كالشراب في بيت صغير كانتيى األمر!

أياـ الزكاج ستمر كما مرَّت عند كثيريف، فمستـ أكؿ مف تزكج كال أكؿ مف عاش، كما عميكما 
 إال أف تتككبل عمى اهلل كخبلص!

ككأف الشاب مقبؿه عمى معركة حياة أك مكت،  ،نا مع تضخيـ أمر الزكاجى كلستي 
كلكني ىنا أريد لمزكجيف أف يعمما أف الحياة الزكجية في البداية سيصاحبيا شيءه مف األلـ 

يحدث مع معظـ األزكاج الشابة، كيجب عمى الطرفيف أف يستكعبا ما  ػػػ ان كىذا غالبػػػ كالتعب 
 ... األمر الطبيعي كالعادمفيك  ،يحدث في البداية

 ونصيحتي لمزوجيف:

اتعىبىا في البداية حتى تستريحا في النياية، فما ثَـّ راحةه في النياية لمف استراح في 
نما أغمب األزكاج  ،ممَّف يكلد كفي فمو ممعقةه مف ذىب ػػػ بالعمـكػػػ البداية، كلسنا  إف لـ ػػػ كا 
قٌمت أك كثيرت، يعيشكف فترة مف  ،ابيـ شيء مف الديكفكف حياتيـ كفي رقؤ يبد ػػػ يككنكا كميـ

 ُـّ.كيذىب عنيـ اليى  ،يفالزمف كاليىُـّ يركبيـ حتى ينقضي عنيـ الدَّ 

 وعميو:
 ،كأف يتسمحا باليمة العالية ،أنصح الزكجيف بأف يجتنبا الراحة قدر استطاعتيما

كالحركة  ،ا عبر الشيغيؿ الدائـكأف يقصدا استقرار حياتيم ،كاإلرادة القكية ،كالعزيمة الصادقة
كأف يجعبل صناعة مستقبميما كمستقبؿ أكالدىما نيصب عيكنيما، فأف يستريحا في  ،المستمرة

في  ان كلكنيا لؤلسؼ لف تكرثيما إال تعب ،راحة مؤقتة اآلفمف مستقبؿ األياـ خيره ليـ ألؼ مرة 
ا   حي دٍ كالكى  دُّ الكى  ان إذ حيف يككناف بحاجة إلى الراحة كاالستقرار، إنو ،آخر حياتيما َٙ حُّ

َ
يَا أ

ْدخ ٌَ  ًَ ِ ًَ ََكدٌِح إََِل َربّ َلرِيِٗ  اً اإِلنَْصاُن إَِّٕ ُٓ  .[6 االنشقاؽ:]  َذ
 :اً كاف مف ضمف ما قمُتو ِلوالدي كثير 

 سيرتاح" اً "الذي يرتاح اآلف لف يرتاح، والذي ال يرتاح اآلف حتم
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كيبحث  ،يرتاح اآلف في بداية حياتوإف الذم  ومقصودي مف وراء الجممة السابقة:
كالمكادحة لمحياة ... فيذا  ،ة، كيترؾ المغالبة لؤلمكرر لو الراحة العاجمة اآلنيَّ عف كؿ ما يكفّْ 

 ،كيجتيد كيكدُّ  ،مف البداية ان لف يرتاح في نياية حياتو، كأما الذم يترؾ الراحة جانب ان غالب
لراحة في النياية، كىذا لو شكاىد أكثر مف أف سيجد ا ػػػ ان حتم ػػػ فيك ،كيتعب في البداية

 تيحصى.

ف زكجتو عمى تحمؿ أعباء الحياة كطّْ كأف يي  ،العدة لمتعب في البداية دَّ عً عمى الزكج أف يي 
، ان ؿ األعباء، كبناء الحياة معبؿ عميو أف يجعؿ زكجتو تشاركو في تحمُّ  ؛الزكجية مف البداية

 مف أراد الراحة تركيا. فإفَّ 

ًميٍّ  فىعىفٍ  ًكسىادىةو، ًمٍف أىدىـو  أىفَّ رىسيكؿى اهلًل  عى ًميمىةو، كى وي فىاًطمىةى بىعىثى مىعىوي ًبخى كَّجى لىمَّا زى
ٍشكيىىا ًليؼه  ًسقىاءو  ،حى يىٍيًف كى : " ،كىرىحى ًميّّ ًلفىاًطمىةى ذىاتى يىٍكـو تىٍيًف، فىقىاؿى عى رَّ تَّى  كىجى كىاهلًل لىقىٍد سىنىٍكتي حى

اءى اهللي أىبىاًؾ ًبسىٍبيو لىقىًد اٍشتىكى  قىٍد جى : كى ٍدًرم، قىاؿى ، فىاٍذىىًبي فىاٍستىٍخًدًميًو، فىقىالىٍت: كىأىنىا كىاهلًل قىٍد ٍيتي صى
مىٍت يىدىامى  تَّى مىجى ٍنتي حى  .(1)" طىحى

تَّى لىقىًد اٍشتىكىٍيتي  ": معنى قكؿ عميٍّ قاؿ ابف حجر رحمو اهلل:  كىاهلًل لىقىٍد سىنىٍكتي حى
دٍ  ، كىذا كاف في بداية حياة "فىكيٍنتي مىكىافى السَّاًنيىًة كىًىيى النَّاقىة ،" أىًم: اٍستىقىٍيتي ًمفى اٍلًبٍئرً  ًرمصى
 ،في المدينة المنكرة، فقد كانت الحياة شاقة -رضي اهلل عنيا -حيف تزكج فاطمة  عميٍّ 

دى ًمٍف طىًريًؽ  كالماؿ قميؿ شحيح، كقاؿ: " ًميّْ ٍبًف أىٍعبىدى كىًعٍندى أىًبي دىاكي امىةى عىٍف عى ٍرًد ٍبًف ثيمى أىًبي اٍلكى
ًميٍّ  تَّى أىثَّرىٍت ًبيىًدىىا ،كىانىٍت ًعٍنًدم فىاًطمىةى ًبٍنتى النًَّبيّْ  :قىاؿى   عىٍف عى رٍَّت ًبالرَّحىى حى  ،فىجى

تَّى أىثَّرىٍت ًفي عينيًقيىا قىمًَّت اٍلبىٍيًت حى  ،كىاٍستىقىٍت ًباٍلًقٍربىًة حى ًفي ًركىايىةو لىوي  ،تَّى اٍغبىرٍَّت ًثيىابييىاكى  :كى
تَّى تىغىيَّرى كىٍجيييىا بىزىٍت حى  .(2)" كىخى

 أرأيتـ أييا الزوجاف الكريماف، إنيما َعِميٌّ وَفاِطَمُة رضي اهلل عنيما.

، كليست ان إف التفكير في تحقيؽ المصمحة لؤلسرة المسممة مسؤكلية الزكجيف مع
َّٚاُمَٚن لََعَ اُنَِّصاءِ  : مرأة، فميس معنى قكؿ اهلل مسؤكلية الرجؿ دكف ال   الرَِّجاُل ىَ

                                       
سناده حسف كما قاؿ محققك المسند.838ركاه اإلماـ أحمد في مسنده، حديث رقـ:  (1)  ، كا 
 .11/119انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم البف حجر العسقبلني:  (2)
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أف يتحمؿ الرجؿ كؿ أعباء األسرة كالبيت مف األلؼ إلى الياء، إنيا مسؤكلية  [34 النساء:]
مشتركة بيف الزكج كالمرأة، فكبلىما يعيشاف في بيت كاحد، كعمى الجميع أف يتحمؿ جزءن مف 

 كؿّّ حسب استطاعتو كتكميفو كقدرتو. ،ا البيتصناعة السعادة ليذ

 :وانظروا ما كانت تصنع أسماء بنت أبي بكر الصديؽ 

بىٍيري  قىالىٍت: " عنيما -رضي اهلل - عىٍف أىٍسمىاءى ًبٍنًت أىًبي بىٍكرو  ًني الزُّ كَّجى مىا لىوي ًفي  ،تىزى كى
، غىٍيرى فى  ٍمميكؾو كىالى شىٍيءو ًسًو، قىالىٍت: فىكيٍنتي أىٍعًمؼي فىرىسىوي، كىأىٍكًفيًو مىئيكنىتىوي اأٍلىٍرًض ًمٍف مىاؿو كىالى مى  ،رى

ٍربىوي  ،كىأىسيكسيوي كىأىديؽُّ النَّكىل ًلنىاًضًحًو، كىأىٍعًمفيوي، كىأىٍستىًقي اٍلمىاءى  زي غى ـٍ أىكيٍف أيٍحًسفي  ،كىأىٍخري لى ، كى كىأىٍعًجفي
ارىاته ًمفى اأٍلى  كىافى يىٍخًبزي ًلي جى ، كى ارً أىٍخًبزي كيٍنتي أىٍنقيؿي النَّكىل ًمٍف  ،ٍنصى كيفَّ ًنٍسكىةى ًصٍدؽو، قىالىٍت: كى كى
بىٍيًر الًَّتي أىٍقطىعىوي رىسيكؿي اهلًل  مىى ثيميثىٍي فىٍرسىخو  أىٍرًض الزُّ مىى رىٍأًسي، كىًىيى عى  .(1)" عى

أرأيتـ إلى تعب الزكجة الكريمة المصكنة مع زكجيا، فرضيى اهلل عف نساء أصحاب 
كأفضؿ النماذج في تحمؿ أعباء صناعة الحياة  ،مثمةالبلتي ضربف أركع األ بينا محمدو ن

نما اتخذف القرار الصائب مع الزكج ليعيشا  ، كا  مع الزكج، ما منعيف عمكُّ نسبو كال حسب أبو
 كيشتركا في صناعة ذلؾ بأنفسيما. ،حياة الكرامة كالعزة

 

 
  

                                       
 .2182ركاه اإلماـ مسمـ في صحيحو، حديث رقـ:  (1)
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الزكجة المؤمنة العفيفة الطاىرة ال تينسى أبد الدىر، كالزكج المؤمف العفيؼ الطاىر ال 
يينسى ما بقي الميؿ كالنيار، فيك سكفه كلباسه كستره لزكجتو، يجكع فيطعميا، كيظمأ فيسقييا، 

 كيتعب فيريحيا، يعيش معيا حياة التكامؿ ال التضاد.
 ؛ه، كيرجك أف يككف ذا ماؿ كفير كرزؽ كبيرما في يدً  قمةً  رغـى  كجتوً عمى ز  يجكدي 

التي ال تينسى كيشقى  ػػػ الصعبةػػػ ليغدؽ عمى زكجتو التي تحمَّمت معو البدايات األكلى 
 ليجمع ما قؿَّ ككثير كيكدعو في يد زكجتو. ؛المسكيف ليؿ نيار

يا عمينا أـ المؤ كبيف أيدينا قصة جميمة تكلَّ   -رضي اهلل عنيا  -منيف عائشة ى قصَّ
ع القصة كاممة ىنا كدً القصة طكيمة بحيث أنني لـ أي  كاف يسمع منيا، مع أفَّ  كرسكؿ اهلل 

كاف يستمع  ي اكتفيت بنقؿ الشاىد الذم أريد، كالعجيب أف رسكؿ اهلل في الكتاب، غير أنّْ 
عمى كؿ ما ذكرت بكبلـ  -رضي اهلل عنيا -مف أكؿ القصة آلخرىا، ثـ عمَّؽى لمسيدة عائشة 

 .ان كتعمق ان زادىا بو حبٌ 
اًئشىةى  تىعىاقىٍدفى أىٍف  رض اهلل عنيا عىٍف عى مىسى ًإٍحدىل عىٍشرىةى اٍمرىأىةن، فىتىعىاىىٍدفى كى أىنَّيىا قىالىٍت: جى
اًديىةى ...  ان ٍخبىاًر أىٍزكىاًجًيفَّ شىٍيئالى يىٍكتيٍمفى ًمٍف أى   عىٍشرىةى:  قىالىًت اٍلحى

،  ،ي َأُبو َزْرعٍ َزْوجِ  دىمَّ ى ًمٍف شىٍحـو عىضي مىؤلى ، كى ًميٍّ أيذينىيَّ ؟ أىنىاسى ًمٍف حي ٍرعو فىمىا أىبيك زى
ًييؿو كىأىًطيطو  عىمىًني ًفي أىٍىًؿ صى دىًني ًفي أىٍىًؿ غينىٍيمىةو ًبًشؽٍّ، فىجى ٍت ًإلىيَّ نىٍفًسي، كىجى ًني فىبىًجحى حى بىجَّ  ،كى

مينىؽٍّ، فىًعٍندىهي  دىاًئسو كى بَّحي، كىأىٍشرىبي فىأىتىقىنَّحي كى ، كىأىٍرقيدي فىأىتىصى أىقيكؿي فىبلى أيقىبَّحي
(1). 

ُـّ  ؟ عيكيكمي َأِبي َزْرعٍ  ُأ ٍرعو ا أيُـّ أىًبي زى دىاحه ، فىمى بىٍيتييىا فىسىاحه  ،يىا رى كى
(2).  

عيوي كىمىسىؿّْ شىٍطبىةو َأِبي َزْرعٍ  اْبفُ  ؟، مىٍضجى ٍرعو ا اٍبفي أىًبي زى ييٍشبً  ،، فىمى ٍفرىةً كى عيوي ًذرىاعي اٍلجى
(3). 

                                       
أشبعيا، كفرَّحيا كأسعدىا، كأغناىا بماؿ كخيؿ، بعد أف المعنى: أنو أكثر مف الذىب المقدَّـ ليا، كأطعميا ف (1)

كانت عند أىميا في غنـ ال خيؿ، كجدت عنده مف كؿ أنكاع الطعاـ، تقكؿ ما = تشاء، كتناـ دكف اكتراث بخدمة 
 بيت، فعندىا مف يخدميا، كيأتييا ما تشرب حتى ترتكم، فيي إذان في راحة كسعادة، كفرح كسركر.

 ية طعاميا كاسعة، كبيتيا فسيح، لمضيفاف كألىؿ بيتيا.( المعنى: أف أكع2)
 المعنى: أنو ميفيؼ خفيؼ المحـ، قميؿ األكؿ، كىذا مما يمدح بو الرجؿ. (3)
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ًمٍؿءي َأِبي َزْرعٍ  ِبْنتُ  ؟ طىٍكعي أىًبييىا كىطىٍكعي أيمّْيىا، كى ٍرعو ا ًبٍنتي أىًبي زى كىغىٍيظي  ،ًكسىاًئيىا ، فىمى
ًتيىا ارى جى
(1). 

ًديثىنىا تىٍبًثيثَأِبي َزْرعٍ  َجاِرَيةُ  ؟ الى تىبيثُّ حى ٍرعو اًريىةي أىًبي زى تىنىا تىٍنًقيث، كىالى تينى ان ، فىمىا جى ، كىالى ان قّْثي ًميرى
ي بىٍيتىنىا تىٍعًشيش  .(2)ان تىٍمؤلى

اًئشىةي: قىاؿى ًلي رىسيكؿي اهلًل قىالىٍت   .(3)" َكَأِبي َزْرٍع ِِلُِـّ َزْرعٍ  ُكْنُت َلؾِ  ": عى

دكف أف  ،كىي تقصُّ عميو قصةن مف األكليف فانظر إلى جميؿ صمتو لكبلـ زكجتو 
نما تتكمـ  ،كال تقرأ أحاديث ،عمييا، فيي ال تتمك آياتأك ينكر  ،ييسكتيا كال تسأؿ في الفقو، كا 

 .كىك مف ىك؟  ،كتركييا لزكجيا ،بقصة سمعتيا

 فيا لمركعة! " ُكْنُت َلِؾ َكَأِبي َزْرٍع ِِلُِـّ َزْرعٍ  "ثـ انظر إلى جماؿ التعميؽ النبكم الكريـ: 

ٍرعو أًليْـّ أىٍم كي  قاؿ ابفي حجر العسقبلني رحمو اهلل: " ٍنتي لىًؾ ًفي سىاًبًؽ ًعٍمـً المًَّو كىأىًبي زى
فىاءً  ٍرعو ًفي اأٍليٍلفىًة كىاٍلكى بىٍيري ًفي آًخًرًه: " ،زى زىادى الزُّ ًء، كى بلى نِّي اَل  ،ِإالَّ َأنَُّو َطمََّقَيا الى ًفي اٍلفيٍرقىًة كىاٍلجى َواِ 

ًمٍثميوي ًفي ًركىايىةو ًلمطَّبىرى  ،" ُأَطمُِّقؾِ  زىادى النَّسىاًئيُّ ًفي ًركىايىةو لىوي كىالطَّبىرىاًنيّْ قىالىٍت عىاًئشىةي  ،اًنيّْ كى يىا  :كى
ًفي أكؿ ًركىايىة لمزبير ؛َأْنَت َخْيٌر ِمْف َأِبي َزْرعٍ  ؛ بؿرىسيكؿى المَّوً  ِبَأِبي َوُأمِّي َِلَْنَت َخْيٌر ِلي  " كى

كىأىنَّوي  " ِمْف َأِبي َزْرٍع ِِلُِـّ َزْرعٍ  ٍأًنينىةن ًلقىٍمًبيىا ،لىيىا ان قىاؿى ذىًلؾى تىٍطًييب كى طيمى دىٍفع ،كى ييىاـً عيميكـً  ان كى إًلً
ٍرعو  ٍممىًة أىٍحكىاًؿ أىًبي زى  .(4)" التٍَّشًبيًو ًبجي

 

 .لنساِئوِ  فُكْف ِلزوجِتَؾ َكرُسوِؿ اهلِل 
ْرِع ومْف أِبي َزْرع فيو   ... خيٌر مْف ِمأِل اِلْرِض مْف الزَّ

  

                                       
 المعنى: أنيا ممتمئة الجسـ مف خير أبييا، تغيظ بجماليا جارتيا أك ضرتيا. (1)
اـ كال تفرقو؛ بؿ ىي أمينة، كتداـك عمى تنظيؼ المعنى: أنيا تكتـ حديث أىؿ البيت كال تنشره، كال تفسد الطع (2)

 البيت.
 .2448ركاه اإلماـ مسمـ في صحيحو، كتاب: الفضائؿ، باب: ذكر حديث أـ زرع، حديث رقـ:  (3)
  9/275فتح البارم شرح صحيح البخارم لئلماـ ابف حجر العسقبلني:  (4)
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 ،" فاستغربت مف ىذا القكؿ إفَّ قمبى كعقؿى الرجؿ في أذنو الخبراء يقكؿ: " أحدسمعتي 
كقمبو في جكفو، كالتأثير عميو ال  ،فالرجؿ عقمو في رأسوكقمت في نفسي: ليس ليذه الدرجة، 

!ال مف مأكؿ ك  ،يككف إال منيما  مشرب كمسمعو

كلكف ظير لي مع األياـ أفَّ العبارةى السابقةى ليا نصيبه كبيره مف الصحة كالسبلمة، 
فالرجؿي يحتاجي كيحبُّ أف يسمعى مف زكجتًو ما ال يسمٍعوي مف غيًرىا، كفي صحيح البخارم مف 

قىاؿى  قالت:  الكحي ءكىي تركم لنا قصة بد -رضي اهلل عنيا -حديث عائشة  النبي أم ػػػ  كى
 َأْبِشْر، َفَوالمَِّو اَل  ": ػػػ أم خديجة زكجتوػػػ  فىقىالىٍت لىوي  " َقْد َخِشيُت َعَمى َنْفِسي ": ػػػ ، َكالَّ

ْيَؼ، َوُتِعيُف اً ُيْخِزيَؾ المَُّو َأَبد ، َوَتْقِري الضَّ ، َوَتْصُدُؽ الَحِديَث، َوَتْحِمُؿ الَكؿَّ ـَ ، ِإنََّؾ َلَتِصُؿ الرَِّح
ةي " اِئِب الَحؽِّ َعَمى َنوَ  ًديجى  .(1)رضي اهلل عنيا ، ثيَـّ اٍنطىمىقىٍت ًبًو خى

يبحث في تمؾ  كانظر إلى جميؿ كبلميا كعذكبة عباراتيا، لقد كاف رسكؿ اهلل 
كعو، فما ذىب يدأ مف رى كيي  ،ت قمبوبّْ ثى ا يي فؽ، عمَّ المحظة عف الحناف كالعطؼ، عف الميف كالرّْ 

ذىب إلى قمًب  بؿ إنو  ؛بيرو مف أعمامو كأخكالو كأرحاموإلى قكمٍّ مف أصحابو، كال خ
، َأْبِشْر، َفَوالمَِّو اَل ُيْخِزيَؾ المَُّو  " :لتكدع في مستقر قمبو قكلىيا ؛كسمَّـ ليا أذفى قمبو ،زكجًتو َكالَّ

 ."، بيذه الكممات كما بعدىا ىدأ ركعي النبي  اً َأَبد

، إنو مفتاحي القمبً  ،كالسحري الحبلؿي  ،إنَّو الكبلـي الجميؿي   كمذىبي الحيزف ،كالبيافي الساحري
ْٔ ََكَن يُرِيُد اُفِزَّةَ نَِِِٗ اُفِزَّةُ َْجِيف كالكبلـي الطيبي  ،... إنو المسافي الطيبي  إََِلِْٗ يَْصَفُد  اً َْ

يِّئَا ُروَن الصَّ ٍُ ْٓ َٔ َح ِي ُٗ َواذلَّ اُُِح يَرَْذُف َُ الصَّ َٓ ّيُِب َواَُف ُّ اُػَّ ِ ُر الََك ٍْ َْ َذاٌب َشِديٌد َو ـَ  ّْ ُٙ َ ِت ل
َٚ َحتُٚرُ  ُ٘  ًَ ِ وَُه

ُ
 . [10 فاطر:]  أ

فى أيتيا الزكجات الكريمات عمى أزكاجكيفَّ بالحديث الجميؿ كالكبلـ الطيب، مٍ خى بٍ فبل تى 
ي ُتجيُد الَحديَث مَع زوِجيا تإفَّ البكؿ صراحة:  فَّ في القمب كالعقؿ، كأقكؿ لك ان ليذا أثر  فإفَّ 
 ُيَخالُفَيا!. قمَّما

                                       
 .6982دئ بو رسكؿ اهلل مف الكحي، حديث رقـ: ركاه البخارم في صحيحو، كتاب: التعبير، باب: أكؿ ما بي  (1)
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أذف الزكج  يةىذه الصفة؛ كىي جميؿ محادثة الزكجة لزكجيا، ككفا كمف عجبو أفَّ 
بؿ إف نساء أىؿ الجنة  ػػػ فقطػػػ ، ليس صفة الزكجة في الدنيا ان رببالكبلـ الذم يزيده منيا قي 

 نصيب مف ىذه الصفة الكريمة الجميمة، كما ذاؾ إال لعظيـ أثرىا! فَّ لي

ُرب : قوؿ اهلل  جاء في تفسير حَْراة اً ـُ
َ
 [.37 الواقعة:]  اً أ

 : ـى ٍيًد ٍبًف أىٍسمى قىتىادىةى:  ،" اْلَحَسَنُة اْلَكاَلـِ  "]عىٍف زى اْلُعُرُب اْلُمَتَحبَِّباُت ِإَلى  "كىعىٍف ًعٍكًرمىةى كى
كبي تيبىيّْ  ،" َأْزَواِجِيفَّ  ، فىاٍلعىري ٍكًجيىا ًبشىٍكؿو كىاٍشًتقىاقيوي ًمٍف أىٍعرىبى ًإذىا بىيَّفى بَّتىيىا ًلزى ٍسًف  ،كىغيٍنجو  ،في مىحى كىحي

ـو   .(1)[ كىبلى
 فيا أيتيا الزوجات الكريمات: 
، أشبً   ،عرضةن لمقيؿ كالقاؿ فَّ كال تترككى ،بالسماع عكا رغبتيفَّ عميكيفَّ بآذاف أزكاًجكفَّ

يىا فما أجمؿى ككثرة البحث كالسؤاؿ،  يىاأك تظمـ ىي  ،الزكجة حيف يظمميا زكجي تجيئ  ،زكجى
 اً َىِذِه َناِصَيِتي ِبَيِدَؾ، اَل َأُذوُؽ َغْمض "كتقكؿ بكؿ ليف كرقة  ،كتفيئ إليو مسرعة، تأخذ بيده

 ." َحتَّى َتْرَضى

ىـ، فالزكجي يحب أف رُّ سي يى  ان كال عمى أزكاجكفَّ بإسماعيـ كبلم ،كال تبخمفى عمى أنفسكفَّ 
، ان ندىا بكؿ الرجاؿ، كأنيا ال تعدؿ بو أحديسمع مف زكجتو تفضيميا لو عمى غيره، كأنو ع

كأفَّ قمبيا منكطه بنياط قمبو، كأفَّ الميثاؽى الذم بينيما غميظ، كأفَّ المحبة بينيما راسخة كباقية 
 ما بقي الميؿ كالنيار.

 

 ...اً أسأَؿ اهلَل أْف ُيسِعَدُكـ َجِميع
 

  
  

                                       
 .19/140تفسير القرطبي لئلماـ أبي عبد اهلل محمد بف أحمد القرطبي:  (1)
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    الحياةي الزكجيةي تيبنى مف أكؿ يكـو عمى الثقة المتبادلة بيف الزكجيف، كالتفاىـ 
 ... المشترؾ

ُـّ أكالده ،كمستكدعي أسراره ،فيي ربَّةي بيتو ؛يثؽ الزوُج بزوجتو كصندكؽي مالو، كىي  ،كأ
كمستقبمة  ،شككاه ىكميتمق ،س ىمكموفَّ بيتو، كىي ميتنى  كأميرةي  ،كحاممةي اسمو ،حافظةي عرضو

 كأثناء غيابو. ،أميرة بيتو حاؿ كجكدهكىي  ،كأـ أكالده المصكنة ،أفكاره، ىي زكجتو الكريمة

 جديرٌة بالِحفظ والمكانة. ،مِحؿٌّ لألمانة ،: أىٌؿ لمثقةفيي ،كمف كانت مثؿ ىذه

لنفس، ىك جناحيا كمستقر ا ،كحاضف الركح ،فيك ربُّ البيت وتثؽ الزوجُة بزوجيا؛
كبمسـي  ،كبيتييا الذم ال يضيؽ، ىك ميخفؼ آالميا ،كبابيا الذم ال ييغمؽ ،الذم ال ييكسر

في حياتيا كبعد  أحبلميا كفارسي  ،بنييا ككأبي  ،يا الكريـكحافظ أسرارىا، ىك زكجي  ،جراحيا
 مماتو.

 لمكانة.جديٌر بالِحفظ وا ،مِحؿٌّ لألمانة ،أىٌؿ لمثقةفيك:  ،كمف كاف مثؿ ىذا

كيستمر  ،كبمثؿ ىذه الثقة المتبادلة تيبنى البيكت، كتستقر العائبلت، كتدـك المحبة
كالفرح  ،كتطيب الحياة، كيصبح لمحياة الزكجية معاني الجماؿ كالجبلؿ ،جميؿ العبلقة

عطاء األماف  ػػػ كالمرح، تغمر بيذه المعاني مف كؿ  السعادةي  تغمر الحياةى ػػػ مف بذؿ الثقة كا 
 ب.جان

كالخكؼي مف  ،فمف تنجحى أمُّ حياةو زكجيةو فييا نكعه مف أنكاع الشككؾ كقٌمةي االطمئناف
تجعمؾ تينأ كتعيشي حياتؾ، كأنت مطمئفه  التي، فالثقةي ىي كتصرفاتو مشاعر الطرؼ اآلخر

مف حبٍّ ككدٍّ كاحتراـ، كييعطي ىذه  ،بأفَّ الشخص الذم معؾ يشعري بنفًس ما تشعري بو
 .ؾى أنت فقطالمشاعر ل

ذا اعترت العبلقةى  فالثقة الشؾُّ أصبحت  بيف الزكجيف أساس استقرار حياتيما، كا 
سرعاف ما  ،لة، ثـ تصبح الحياة مستحيمةؤكَّ كالتمتمات مي  ،كالحركات مراقبة ،اليمسات مشبكىة
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    ف خرَج الحبُّ م ،نافذةإذا دخَؿ الشؾُّ مف ال قالكا: " ان تنتيى بما ال ييحمد عقباه، كقديم
 ." الباب

ف مف أكسع األبكاب التي يدلؼ منيا الشيطافي  كيفرح بيا حزبو مف  ،لييفتؾ باألسرة ؛كا 
در الثقة الظفشياطيف اإلنس كالجف: ]    كيذىب  ،كييكسر زجاج المحبة ،[ فبو تيحطَّـ جي

 األماف !

نما تستقر الحياة كتزدىر في ظبل ،كالحياة ال تيبنى عمى الظنكف كالتخمينات ؿ اليقيف كا 
ررِي  :فقاؿ ،حذَّرنا مف الظف السيء كالثقة، كاهلل  ٌَ ٚا  ٚا اْجخَنِتُ ُٖ َْ َ َٔ آ ِي ا اذلَّ َٙ حُّ

َ
ً يَا أ ِ  ا ّٔ َٔ اُؾَّ ِْ

ّْ َبْفظ ٚا َوََل َحْلخَْب َبْفُظُس ُص ٌّ َوََل ََتَصَّ ِ إِثْ ّٔ َّ  اً إِنَّ َبْفَض اُؾَّ ََ َِلْ ُز
ْ
ْن يَأ

َ
ّْ أ َخُدُز

َ
ُُيِبُّ أ

َ
أ

 َْ ِخيِٗ 
َ
ٌّ  اً يْخأ َّٚاٌب رَِخي ٚا اَّلَل إِنَّ اَّلَل حَ ُي ٚهُ َواتَّ ُٓ ْ٘خُ رِ

ٍَ  .[12 الحجرات:]  نَ

بؿ مف قً  [ سوء الظف ]مف األسباب التي تؤدم إلى كقكع المشاكؿ الزكجية: ف
 ،، حتى تفقد الثقةبو تسيء الظف ان الزكجة دائم أفبامرأتو، أك  ان دائم ؛ فيظف السكءى يفالزكج

د أف ال بي كلذا كاف قداف الثقة بيف الزكجيف مف أعظـ عكامؿ تدمير األسرة، كيفقد الثقة، كف
 حتى يككف أىبلن ليا. ،ي قمب اآلخرؽ الثقة فيعمتيعمؿ كؿ زكج ككؿ زكجة عمى 

 كاحدةن  إلى سنيف، لكف ىدميا مرةن  الثقة يحتاجي  بناءى  أفَّ كمف فضكؿ الكبلـ أف ييعمـ 
خفاء، حتى الكلد الثقة في قمب اآلخر بالكضكح كعدـ فعمى كؿ مف الزكج كالزكجة أف يي  فقط،
نكار كالجحكد، ال اإل ،عمييما أف يبادرا إلى العبلج كالكضكح ،طأ الزكج أك الزكجةلك أخ

كال  كاحد، كعمى الزكجيف أف يقبؿ كؿُّ كاحدو عذرى اآلخر، فالحياة الزكجية ال تييدـ بخطأ
نما ىي األخطاء إف ترا كمت استحالت الحياة، ككذلؾ األفراح إف تستمر بفرحو كاحد، كا 

 استمرت ىي التي تستقر بيا الحياة.

فَّ  كال  ،يحيمو إلى رجؿو ال تستقر عنده امرأة بعض الرجاؿالذم يصيب  [ اليوس] كا 
كحساب لكؿ حركة  ،تبقى معو زكجة، إذ ال يمكف لئلنساف أف يعيش بحساسية مفرطة

ب لممحاسبة عمى اليمسات كالنظرات لساعة، كترقُّ بالمراقبة عمى مدار ا كاستشعارو  ،كسكنة
 كالخطرات!
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، إذا زادت عف حدىا دخؿى بعض النساءالتي ييبتمى بيا  [ الغيرة] ككذلؾ فإف 
ذا نيزعت الثقة بيف كلكف عمى عى  ،ان الشيطافي مف أكسع األبكاب، كنيزعت الثقة تدريجي ، كا  جؿو
 ؛ ألنيا راحة كطمأنينة كسعادة.ان ثقة ميمة جدٌ الزكجيف، فيتح عمييما بابه عظيـه مف الشر، فال

 

 يـثقًة بنسائِ  الرجاؿِ  قموبَ  يزيدَ  أفْ  اهللَ  أسأؿُ 
 يـ.أزواجِ  تجاهَ  النساءِ  ي قموبِ فِ  اِلمفَ  يعمؽَ  وأفْ 
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أف يقكؿ بعضيكما لبعض:  ان مكال حرا ان ليس عيب ػػػ أييا العركسافػػػ مف البداية أقكؿ لكما 
 !.ان كال عيب ان أنا آسؼ عمى ما بدرى مني، ال كاهلل ليس حرام

ف الذم ما ساءى قط كمف لو صرار عمى الخطأ، ثـ مى فاالعتذار خيره ألؼ مرة مف اإل
: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  كفي الحديث عىٍف أىنىسو  ،الحسنى فقط؟ فكمنا ذكك خطأ ُكؿُّ َبِني  : "قىاؿى

ـَ َخطَّاٌء، َوَخْيُر اْلَخطَّاِئيَف التَّوَّاُبوفَ   .(1)" آَد

مف  افمف الكاجب عمى الزكجيف أف يعيشا مع بعضيما عمى أنيما ليس ،كعمى ىذا
بؿ ىما مف بني آدـ كحكاء، كآدـ كحكاء  ؛كال مف األنبياء المعصكميف ،المبلئكة المكرميف

َْٖٓا   :اؿ اهلل عنيما في القرآفعمييما السبلـ كقع منيما في الجنة ما كقع، كق َٖا َؽَِ ىَاََل َربَّ
 َٔ َٔ اخلَاِِسِي ِْ َّٔ َٚج ٍُ َٖا ََلَ ّْ َتْلهِْر ََلَا َوحَرَْْحْ َ جُْهَصَٖا ِإَوْن ل

َ
 . [23 األعراؼ:]  أ

       فيو: ،مترفٌع عف الذنب ،منزٌه عف السيئة ،ومف ادَّعى أنو معصوـٌ مف الخطأ
 ... ذَّاٌب أِشرػػػػػػػػػػك

أف زكجتو ال كلف تككف معصكمةن مف  ان يجب عميو أف يعمـ يقين وىذا يعني أف الزوج
ألنو باختصار ىك ليس كذلؾ، كىذا يستدعي أف  ؛كال كلف تككف مبلئكية الطبع ،الخطأ

تيا، المتشكمة مف مزيج مف طيفو كركح، فيستمتع بزكجتو كبيا ًعكج تيا كآدميَّ يتقبميا عمى بشريَّ 
 ككسر المرأة طبلقيا كما في الحديث ،عمى كلك حاكؿ فربما ازداد الًعكج فانكسر الضّْ  ،لف ييعدَّؿ

ٍيرىةى  : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل   عىٍف أىًبي ىيرى ـَ َلَؾ َعَمى  ،ِإفَّ اْلَمْرَأَة ُخِمَقْت ِمْف ِضَمعٍ  ": قىاؿى َلْف َتْسَتِقي
ْف َذَىْبَت تُِقيُمَيا، َكَسْرَتَياَطِريَقٍة، َفِإِف اْسَتْمَتْعَت ِبَيا اْسَتْمَتْعَت بِ  َوَكْسُرَىا  ،َيا َوِبَيا ِعَوٌج، َواِ 

 .(2)" َطاَلُقَيا
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 قاؿ النككم رحمو اهلل:

ًفي " طىفىةي النّْسىاءً  كى ًديًث ميبلى ٍحسىافي ًإلىٍيًيفَّ  ،ىىذىا اٍلحى ًقًيفَّ  ،كىاإٍلً مىى ًعكىًج أىٍخبلى ٍبري عى  ،كىالصَّ
ٍعًؼ عيقيك  ًقًيفَّ ًببلى سىبىبو  ،ًلًيفَّ كىاٍحًتمىاؿي ضى كىرىاىىةي طىبلى ًتيىا ،كى      كىالمَّوي  ،كىأىنَّوي الى ييٍطمىعي ًباٍسًتقىامى

ـي   .(1)" أىٍعمى

يجب عمييا كذلؾ أف تحتمؿ سكء خمؽ زكجيا، فيك ليس  وما سبؽ يعني أف الزوجة
 ،اه، كلك بقيت طكاؿ عمرىاكلطالما يشبو الكلدي أب ،مف أكالد آدـ ؛ بؿمرسبلن  ان كال نبي ،ان مبلئكي

ىي ستعيش  ان فػػػػػقطع ،آخر تنتظر فارس األحبلـ المعصـك المنزه ان كأضافت إلى عمرىا عمر 
 يا خبلؼ المنطؽ كالكاقع.تألف أمني ؛يا ما كانت تحمـ بو أك تتمناهيكلف ترى بعين ،كتمكت

كألنيما  ،كأنيما لف يعيشا حياة العصمة ،كألف الزكج كالزكجة مف أىؿ الخطأ ،ىذا
لبلعتذار  ػػػ حيف الخطأػػػ سيخطآف كيسيئاف، ىذا كمو يقتضي أف يبادر كؿ كاحدو منيما  ان حتم

 ليقبمىيا منوي غيريهي.  ؛[ جزءن مف حياتو؛ يقبمييا مٍف غيًرهً  أنا آسؼكليجعؿ ]  ،كالتأسؼ

 والشاعر يقوؿ:

 ارَ جَ فَ  وْ أَ  اؿَ ا قَ يمَ فِ  ؾَ دَ نْ رَّ عِ ْف بَ إِ   راً ذِ تَ عْ مُ  يؾَ تِ أْ يَ  فْ يَر مَ اذِ عَ ْؿ مَ بَ اقْ 

 ار تِ تَ سْ مُ  يؾَ صِ ف َيعْ مَ  ؾَ اعَ طَ أَ  دْ قَ وَ   هُ رُ اىِ ظَ  ؾَ ػػػيف ُيرضِ مَ  مَّؾَ جَ أَ  دْ قَ فَ 

رجاء أف يقبؿ اهلل عذرنا يـك القيامة،  ،ف يعتذر إليناكنحف مأمكركف أف نقبؿ عذر مى 
 عذرىه يـك القيامة. أف يقبؿى  يكشؾي اهللي  ،ف قىًبؿ عذرى الناًس في الدنيافإنو مى 

، فإنؾ إف قًبمتىيا اليـك [ أنا آسؼ]  :، كال تترفعا عف قكؿان بعضكما بعض فاقببل عذرى 
 ممف قاليا، يكشؾ أف يقبميا منؾ حيت تقكليا.

ـَ اهلُل بينَ أدَ   ةَ مَ حْ َة والرَّ دَّ وَ ا المَ مَ كُ ا
 إنَُّو َجَواٌد َكِريـ.

  

                                       
 .10/57شرح النككم عمى صحيح مسمـ:  (1)
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بؿ إف ما ييزرع  ؛الحياة التي يعيشيا الزكجاف ليست منفكَّة عف اآلخرة، كال مبتكرة عنيا
كىذا ما يجب أف  -تعالى –إف شاء اهلل  ان ىنا في الحياة الدنيا نجد حصادىه في اآلخرة خير 

ات قكؿ رب كيعمبل عمى إقراره في حياتيما الدنيا، فمف اآليات المحكم ،يفيمو الزكجاف
، بكسطية كدـك مغاالة العالميف عمى لساف المؤمنيف الناظريف إلى الدنيا كاآلخرة العامميف ليما

ِ َخَصًَٖث َوىَِٖا  : أك تفريط أك إفراط جَْيا َخَصًَٖث َوِِف الَِخَرة ْٔ َحُيُٚل َربََّٖا آَحَِٖا ِِف الُّ َْ  ّْ ُٙ ْ َوِْٖ
َذاَب اَلَّارِ    .[201 البقرة:]  ـَ
كال  ،أف الدنيا ليست آخر المطاؼ ان كقف تمامالزكجة عمييا أف تي  فَّ إ :ا أريد قوَلو ىناوم

     ان كنقطة االنطبلؽ، كال يمكف أبد ،إف حياتيا مع زكجيا ىي بداية اآلخرة ؛ بؿنياية الحياة
ـى الدنيا المميئة بالخير المكصأف تنفؾ حياتي  ػػػ كمسمميفػػػ  مة إلى نا الدنيا عف اآلخرة، فًنٍع

 اآلخرة.

مثمما  ،الزكجة يجب عمييا أف تنظر إلى األجر كالثكاب كما عند اهلل كىذا يعني أفَّ 
كما عند زكجؾ نافده، كما  ،فما عند اهلل باؽو  ػػػ بؿ كأكثرػػػ  كعطاياه تنظر إلى ىدايا زكجيا
نافس تي  كليس بباؽو، كالكاجب عمى العاقمة أفكما عند زكجؾ ذاىبه  ،عند اهلل خيره كأبقى

 .بالفردكس األعمى ليا منزالن  إال زكجيا في كؿ خيرو كأجرو يحصمو دكنيا، كأال تقنع

ّْ  اإلنساف بشكؿ عاـ ضعيؼ  اهلل سبحانو يعمـ أفَّ  كألفَّ  ْن ُُيَّهَِم َخُْٖس
َ
يُرِيُد اَّلُل أ

 ،ف الرجؿأضعؼ م ان كيعمـ كذلؾ أف المرأة خصكص [28 النساء:]  اً وَُخَِِو اإِلنَْصاُن َطفِيه
إلى غير ذلؾ مف الصفات اليادئة قة كالكداعة كالمطافة كأنيا بطبيعتيا األنثكية المرتبطة بالرّْ 

المرأة األجكر العظيمة التي  ػػػ ان منو ككرم فضبلن  ػػػ اهلل بى ىى كى  كغيره الكديعة؛ ألجؿ ذلؾ كمو
 ف عناء ...يحكزىا الرجاؿ مف خبلؿ بعض األعماؿ التي يمكف لممرأة أف تقـك بيا دك 

بَّاسو  ٍنييمىا -عىًف اٍبًف عى اءىًت اٍمرىأىةه ًإلىى النًَّبٌي  -رىًضي المَّوي عى : جى فىقىالىٍت: يىا رىسكؿى  قىاؿى
اؿً  ،ًإنّْي كىاًفدىةي النّْسىاًء ًإلىٍيؾى  ،اهللً  مىى الرّْجى ف قيًتمي  ،ىىذىا اٍلًجيىادي كىتىبىوي المَّوي عى كا، كىا  كا فىًإٍف نىًصبيكا أيًجري

قيكفى  ـٍ ييٍرزى بًّْي مىٍيًيـٍ  ،كىانيكا أىٍحيىاءن ًعٍندى رى نىٍحفي مىعىاًشرى النّْسىاًء نىقيكـي عى ؟ ،كى  .فىمىا لىنىا ًمٍف ذىًلؾى
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ْوجِ  ": فىقىاؿى النًَّبٌي  َيْعِدُؿ  ،ِبَحقِّوِ  اً َواْعِتَراف ،َأْبِمِغي َمْف َلِقيِت ِمَف النَِّساِء َأفَّ َطاَعَة الزَّ
 .(1)" َوَقِميٌؿ ِمْنُكفَّ َمْف َيْفَعُموُ  ،َذِلؾَ 

كتتطمع لمثكاب يـك القيامة، األمر ىيّْف لمف  ،ىيّْف عمى مف ترقب اآلخرة ان فاألمر إذ
نظرت إلى ما أعد اهلل لمف أطاعت زكجيا مف عظيـ األجر كجزيؿ الثكاب، األمر ىيّْف عمى 

 كؿ امرأة تسأؿ اهلل حسنةى الدنيا كحسنة اآلخرة.

 فَّ تي جعمف ىمَّيف الحياة الدنيا كاطمئنبلليف في اآلخرة، كال تي ال حظَّ بلالنساء ال أمَّا
في  ليفَّ  ردف الحياة الدنيا كزينتيا، فبل حظَّ تي يي بل، مثؿ ىؤالء التعف اآلخرة غافبل فَّ بيا، ككي 

 الحياة إال التمتع كالسراح الجميؿ، فبل يصمحف زكجات لممؤمنيف ...
.وفي غيرىف مف المؤ   منات التقيات الصالحات ُغْنيَّة عنيفَّ

إنسافو ما يصمحو كيناسبو مف الذككر كاإلناث، كال يحؿ لكاحدو مف  كؿَّ  لقد أعطى اهللي 
ؿ اهلل الرجاؿ بأمكران منو ككرم الطرفيف أف يتطمع لما منح اهلل اآلخر فضبلن  كذلؾ  ،، فكما فضَّ

ؿ اهلل النساء بأمكر أخرل  ىَْربَُٚن َولِِنَِّصاءِ َِٕصيٌب لِِرَِّجاِل َٕصِ  فضَّ
َ
اِن َواْل َٚاِلَ ا حََرَك ال َّٓ يٌب مِ

ُُثَ َِٕصيت ٌَ ْو 
َ
ُٗ أ ِْْٖ ََّ ا ىَ َّٓ ىَْربَُٚن مِ

َ
اِن َواْل َٚاِلَ ا حََرَك ال َّٓ ْهُروط اً مِ   [.7 النساء:]  اً َْ
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كتكزيع التصنيفات، تجدىـ  ،غريبه شأف بعض الناس؛ ال يعيشكف إال بمراقبة الخمؽ
إال كقد قمَّبكا  ،كال يقر ليـ قمب ،ال يستريح ليـ عقؿ ،ككشؼ الخبايا ،مكلعيف بمعرفة الخفايا

يـ كال تعنييـ، كأغمب ىذا ليصمكا لنتائج ال تخصُّ  ؛جيرانيـ كأصحابيـ عمى كؿ كجو كاحتماؿ
 ." اً مْف راَقَب النَّاَس ماَت ىمّ  ، ذلؾ ألفَّ "ان الناس إف مات سيمكت ىمٌ الصنؼ مف 

كأخذ  ،مف استشار زكجتو أفَّ  ػػػ كنساءن  رجاالن ػػػ قد استقر في أذىاف بعض الناس 
ف صرَّح الزكج  ،كعمؿ باستشارتيا ،كاستمع لكبلميا ،برأييا فيك ناقص العقؿ قميؿ الديف، كا 

كبدكف تردد ييطمؽ  ،فعمى الفكر ،أك أف زكجتو أشارت عميو بكذا ،كذامرةن أنو استشار زكجتو ب
 !َمْحُكػػػػػػػػػػـوعميو لقب: 

 كببل شؾٍّ يقصدكف بيذا ]المقب[ االنتقاص كالذـ، ال الثناء كالمدح.

 طكيبلن  ان شكاليات فكرية متراكمة، يأخذكف كقتإفأمثاؿ أصحاب ىذه العقكؿ يعانكف مف 
مف أكىاـو عمقت كعشعشت في عقكليـ عمى مدار سنكات طكاؿ، في العبلج حتى يخرجكا 
مف جاىمية القرف العشريف أك الكاحد  ان مف حياتو شيئ ةفي مرحمكربما معظميـ قد عايش 

فنمى كشبَّ ىذا كذاؾ عمى ىذا الجيؿ الذم يرل في  ػػػ عند بعض الناس ال كميـػػػ كعشريف 
لمرأة النقص المتكامؿ في كؿ ناحية إال في الرجؿ الكماؿ المطمؽ مف كؿ جانب، كيرل في ا

 ...ػ الناحية ال

أف تسكد لغة الحكار كالنقاش كالتفاىـ بيف الزكجيف، ىـ ال  وجوبَ ىؤالء ال يعرفكف 
بالمشاركة في اتخاذ القرار، ىـ لـ يتذكقكا حبلكة سماع رأم  يدرككف أف الحياة تزداد جماالن 

تأتي لزكجيا برأمو مف بيف فكضى اآلراء كتشتت حيف الزكجة الناصحة العاقمة الفىًيمة، 
 ىك الرأم كما سكاه ضياع كتيو. ػػػ رأمػػػ األذىاف 

صنؼ الرجاؿ الذيف يظنكف أف الحياة ال تتحرؾ إال بالعضبلت كاألكامر كالنكاىي؛  إفَّ 
، كليس ىذا بدافع التقارب مع الغرب ان ىذا الصنؼ مف الرجاؿ بدأ يتبلشى يكم أك  ،بعد يـك

شبكات التكاصؿ االجتماعي أذابت الفكارؽ بيف الثقافات المختمفة، ال ليس ىذا ىك  ألف
 السبب؛ بؿ ىك النضج الذم بدأ يتحمى بو الشباب مف خبلؿ العمـ كالمعرفة.
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يدرؾ عظيـ تقديره لئلناث بشكؿ عاـ، كألىؿ بيتو  إف الناظر في حياة النبي محمد 
غير أنو كاف يعطي كؿ كاحدةو منيف  ،زكجة متزكج مف أكثر مف بشكؿ خاص، كمع أنو 

لكي تبدم كؿ كاحدة منيف برأييا دكف  ان حقَّيا دكف حيؼ أك ظمـ، فسح المجاؿ أماميف جميع
 ، ، كعمميف أف يتكممف بما في داخميف دكف كجؿو  كمع أنو نبي مكحى إليو إال أنو خكؼو

، كيميك معيف، كما قصة كاف: يخيرىف، كيستشيرىف، كيسمع ليف، كيقضي بينيف، كيمازحيف
 عنكـ ببعيد في صمح الحديبية. -رضي اهلل عنيا -أـ سممة 

 

♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥      
 ما أروع الحياة حيف تكوف آية في المودة والرحمة

♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥      
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لنسكف إلييف، كأنو  ان هلل فييا الزكاج، كأنو خمؽ لنا مف أنفسنا أزكاجإف اآلية التي ذكر ا
 كجعميفَّ لباس ان جعمنا لباس ، الزكاج فييا عمى أمريف اثنيف؛  ىي آية بنى اهلل لنا،  ان ليفَّ

 كىما:
 المكدة. ♥
 الرحمة. ♥

الحب كىما كفيبلف بأف يجعبل الحياة مميئة بالسعادة كاليناء كالسركر، فالمكدة قمةي 
كاأللفة، كالرحمة ىي عيف اإلحساف كالتجاكز عف األخطاء، كأيما حياةو زكجيةو صيبغت 

 فبل مجاؿ إال أف يعيش فييا الزكجاف بكؿ مشاعر جميمة كأحاسيس رقيقة. ،بالمكدة كالرحمة

كما داـ الزكاج قد تَـّ، كالتبلقي قد كقع، فقد آف األكاف أف أكجو خطابي لمزكجة كلمزكج 
، كأبدأ الحديث ان أف يتنحكا جانب ػػػ عمى كزف عيذَّابػػػ كف كاسطة، كىنا عمى العيزاب مباشرة د

 زكجةه ال تعرؼ أف تقكؿ: المع الزكجة عف الزكجة نفسيا بعنكاف: 

كال تعاني  ،فيي امرأةه ال مشكمةى عندىا في نطًؽ ىذيًف الحرفيفً  ،سمكـ ال تعجمكاعمى رً 
 ،كصناعةى التخاطبً  ،ىي تجيد ففَّ الكبلـً  ؛ بؿفي كبلًميا جمةو كال عي  ،مف لثغةو في لساًنيا

يا أف يقكؿ ليا ألنيا لـ  ؛" عمى الدكاـ نعـ " :كشيد ليا الكراـ مف الناس، كلكنيا ألزمىت زكجى
 .!" ال : "تقؿ لو يكمان 

فكاف ليا سماءن، ال يقعي نظريه عمى  ،ان عاشت مع زكًجيا أرض ،إنيا زكجةه كريمةه كدكدةه  ♥
 رضا اهلل عمييا.  إال غامرى السركري قمبىو، كاستمطر ،منيا أك في بيتيا شيءو 

    َلبَّْيَؾ  "إال كجدىىا بفعًميا قائمةن:  ،أك نياىىا عمَّا يزعجيو ،كال أمىرىىىا بما يرًضيو ♥
 ." َوَسْعَدْيؾَ 

 ." ُيَضيُِّعَنا ِإَذْف اهلُل ال "إال أتبعٍتوي بما يسيرُّهي قائمةن:  ،كال غابى عنيا في حاجةو  ♥

 ". َعَمى الرَّْأِس َواْلَعْيفِ  : "قائمةن  َأَبرَّْتوُ أك ترًؾ آخرى إال  ،كال أقسـى باهلًل عمييا لفعًؿ أمرو  ♥
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مًب رزؽو  ؛كال تىغىيَّبى عنيا ♥ َنَصَحْتُو ِفي َنْفِسَيا  " ًإال ،أك دفاعو عٍف ديفو أك كطفو  ،لجى
 ." َوَماِلوِ 

ٍيرىةى ىي الخيري كمُّو بعد تقك  ♥ َخْيِر عىٍف  سيًئؿى رىسيكؿي المًَّو  :قىاؿى   ل اهلل، عىٍف أىًبي ىيرى
: النَِّساِء   .(1)[ ] الَِّتي ُتِطيُع ِإَذا َأَمَر، َوَتُسرُّ ِإَذا َنَظَر، َوَتْحَفُظُو ِفي َنْفِسَيا َوَماِلوِ فقىاؿى

يا في أكًؿ ليمةو مف زفاًفوً  عمييا إلى أف يمقى اهللى  كتخيمكا معي امرأةن يدخؿي عمييا زكجي
ـي، كيؼ ستككف حياتيييمىا؟ كما  ،أحديىما يا إال مرةن كافى ىك فييا الظال كلـ تيغضًب الزكجةي زكجى

 .ان الزكجةي إذ تً مى عٍ نً كلى  ،الزكجي  ـى عٍ نً مى ىي السعادة التي بينيما؟ فى 

قاـ فتكضأ  ،و لما تزكج بامرأةو مف بني تميـفإنَّ  خير لنا، ؿى ثى كىذا القاضي شريح مى 
فتكضأٍت زكجتيو معو، كصمى فصمٍت معو، فمما انتيى مف الصبلًة دعا اهللى بأف تككفى ناصيةي 

 كيكفيًو شرَّىا. ،زكجًتو مباركةن، كأف يعطيىوي اهللي مف خيًرىا

ًمدىًت اهللى كأثنٍت عميو، ثـ قالت: إنني امرأة غريبة عميؾ، فماذا يعجبؾ فآتيو،  قاؿ: فحى
 .نبو؟كماذا تكره فأجت

 فقمت: إني أحبُّ كذا، كأكره كذا. قاؿ:

 .ىؿ تحب أف يزكرؾ أىمي؟ فقالت:

، كأخاؼ أف أممَّيـ. فقمت:  إنني رجؿه قاضو

 مف تحب أف يزكرؾ مف جيرانؾ؟ فأخبرتيا بذلؾ. فقالت:

ه حتى حاؿ الحكؿ، إذ دخمتي أفجمست مع ىذه المرأة في أرغد عيش كأىن قاؿ شريح:
 .ر كتنيى، فسألت مف ىذه؟فإذا بعجكز تأم ،البيت

 .إنيا أمي، فسألتو األُـّ: كيؼ أنت كزكجتؾ؟ فقالت:

 خير زكجة. فقاؿ ليا:

 فعميؾ بالسكط. ،مف المدلمة، فإذا رابؾ منيا ريبه  ان ما حكًت البيكتي شر  فقالت:
                                       

 كىك حديث حسف . 7277( ركاه اإلماـ النسائي في عشرة النساء : 1)





  103 

ومكثُت مَع زوجِتي ابنتيا كتكصييا،  سنة، تنصحي  كؿَّ  فكانت تأتينا مرةن  قاؿ شريح:
 .(1)اً لـ أغضْب إال مرًة واحدًة، وكنُت ليا ظالم ،اً عشريَف عام

 ،النساُء الصالحاتُ ]كخير ما فييا  ،إف قمت: أجمؿ ما في الدنيا ان ال أككف مبالغ
، كىي  ،، فبل يكرمييفَّ إال كريـه [الحافظاُت لمغيِب بما حفَظ اهللُ  فَّ المجتمعي كال يغمبييفَّ إال كؿُّ لئيـو

ٍبًد المًَّو ٍبًف  ،أنفسيييفَّ كمُّوي ال نصفو، فنصفيوي  ، فىعىٍف عى      كالنصؼي اآلخري يصنعنىوي بأيديًيفَّ
ك ٍمرو اِلَحةُ  ،الدُّْنَيا َمَتاعٌ  ] :قىاؿى  أىفَّ رىسيكؿى المًَّو   عى  .(2)[ َوَخْيُر َمَتاِع الدُّْنَيا: اْلَمْرَأُة الصَّ

كؿ: ال، كيؼ سيككف حاؿي كلكـ أف تتخيمكا كيؼ ىك البيت الذم ال تعرؼ ربتيو أف تق
، عمى الرأًس  ،الرجؿ فيو ككـ ىي سعادتو كفرحتو كىك ال يسمع مف زكجتو إال: كبلميؾ أمره

ًمقتي لراحتؾ،  ان كالعيًف، حاضر، سمع كطاعةن مكالم، طكعى أمًرؾ سيدم، خادمتيؾ الصغيرة، خي
 ،،، ، كما شابو ىذا الكبلـ المعسكؿ الجميؿ الرقيؽ العذبمكجكدةه لخدمتؾ

 ان ربما كجد بعضي النساء مثؿى ىذه الكممات ثقيمةن عمى أنفسيف، كلكني أقكؿ ليفَّ ناصح
مف أجٍر وثواٍب  ف ما عند اهلل موال تن ؛ بؿقموَب أزواِجُكفَّ إال بيذا واهلِل ال تكسبفَ : ان مشفق

 إال بمثؿ ىذا.

تقكؿ:   جاءت إلى رسكؿ اهلل -رضي اهلل عنيا - كىذه أسماء بنت يزيد األنصارية
اًؿ كىالنّْسىاءً  ؽّْ ًإلىى الرّْجى ، ًإفَّ اهللى بىعىثىؾى ًباٍلحى فىآمىنَّا ًبؾى  ،ًبأىًبي أىٍنتى كىأيمّْي، ًإنّْي كىاًفدىةي النّْسىاًء ًإلىٍيؾى
، قىكىاًعدي بيييكتً  نَّا مىٍعشىرى النّْسىاًء مىٍحصيكرىاته مىٍقصيكرىاته ، كىاً  مىؾى ًىؾى الًَّذم أىٍرسى ًبًإالى مىٍقضىى كى ، كى ـٍ كي

مىاعىا ميعىًة كىاٍلجى مىٍينىا ًباٍلجي ٍمتيـٍ عى اًؿ فيضّْ ـٍ مىعىاًشرى الرّْجى نَّكي ، كىاً  ـٍ ًدكي تي أىٍكالى اًمبلى ، كىحى ـٍ ًت، كىًعيىادىًة شىيىكىاًتكي
ؿي ًمٍف ذىًلؾى اٍلًجيىادي  ، كىأىٍفضى جّْ جّْ بىٍعدى اٍلحى نىاًئًز، كىاٍلحى شيييكًد اٍلجى ى، كى فَّ اٍلمىٍرضى ًفي سىًبيًؿ اهلًل، كىاً 

اجٌ  ـٍ ًإذىا أيٍخًرجى حى ؿى ًمٍنكي ميرىاًبط ان أىٍك ميٍعتىًمر  ان الرَّجي ـٍ أىٍثكىاب ان كى ٍلنىا لىكي ، كىغىزى ـٍ ـٍ أىٍمكىالىكي ًفٍظنىا لىكي بٍَّينىا ان حى رى ، كى
ـٍ ًفي اأٍلىٍجًر يىا رىسيكؿى اهلًل؟ ا نيشىاًركيكي ، فىمى ـٍ دىكي ـٍ أىٍكالى  .لىكي

:  فىاٍلتىفىتى النًَّبيُّ  :َقاؿَ  اًبًو ًبكىٍجًيًو كيمًّْو، ثيَـّ قىاؿى ـْ َمَقاَلَة اْمَرَأٍة َقطُّ  "ًإلىى أىٍصحى َىْؿ َسِمْعُت
 ". َأْحَسَف ِمْف َمْسَأَلِتَيا ِفي َأْمِر ِديِنَيا ِمْف َىِذِه؟

                                       
 ( انظر: ىذه ىي زكجتي لمشيخ أبي أحمد ، تقديـ: أبي بكر الجزائرم.1)
  1467 في كتابو صحيح مسمـ، حديث رقـ: مسمـاإلماـ ( ركاه 2)
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 لىى ًمٍثًؿ ىىذىا!، مىا ظىنىنَّا أىفَّ اٍمرىأىةن تىٍيتىًدم إً يىا رىسيكؿى اهللً  َفَقاُلوا:

" اْنَصِرِفي َأيَُّتَيا اْلَمْرَأُة، َوَأْعِمِمي َمْف َخْمَفِؾ ِمَف ًإلىٍييىا، ثيَـّ قىاؿى لىيىا:  فىاٍلتىفىتى النًَّبيُّ 
     َتْعِدُؿ َذِلَؾ النَِّساِء َأفَّ ُحْسَف َتَبعُِّؿ ِإْحَداُكفَّ ِلَزْوِجَيا، َوَطَمَبَيا َمْرَضاِتِو، َواتَِّباَعَيا ُمَواَفَقَتُو 

 .(1)" ُكمَّوُ 

إف ظممىيا ػػػ  ان كال تذكؽ غمض ،كتتبع مكافقتو ،زكجةه كريمةه تطمب رضا زكجيا ان ىي إذ
ٍتو بَّاسو  ػػػ أك ظممى ٍبًد المًَّو ٍبًف عى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو   حتى ترضيو، فىعىٍف عى ـْ  " :قىاؿى َأاَل ُأْخِبُرُك

ـْ ِمْف َأىْ  كفي  آَذْت َأْو ُأوِذَيتْ اْلَوُدوُد، اْلَوُلوُد، اْلَعُؤوُد َعَمى َزْوِجَيا، الَِّتي ِإَذا  ؟ِؿ اْلَجنَّةِ ِبِنَساِئُك
َـّ َتُقوؿُ  ركايةو  َوالمَِّو اَل َأُذوُؽ  :)الَِّتي ِإَذا َظَمَمْت، َأْو ُظِمَمْت( َجاَءْت َحتَّى َتْأُخَذ َبْيَد َزْوِجَيا، ُث
 .(2)" َحتَّى َتْرَضى اً ُغْمض

كيشككا ليا أمرىه،  ،ىذه ىي الزكجةي الحبيبةي إلى قمًب زكًجيا، يأنس لسماع صكتيا
كمستقري أخباًره، إف خشيى عمى نفًسًو  ،كيبث ليا ىمكمىو، ىي مستكدعي سرّْه ،كيطمب رأيىيا

َفَوالمَِّو اَل  " َأْبِشرْ  :ليسمعى إلى حنيًف ما تقكؿ ػػػ ال إلى غيرىاػػػ كرجفٍت بكادريهي ذىبى إلى زكجًتًو 
 ،َوَتْكِسُب اْلَمْعُدوـَ  ،َوَتْحِمُؿ اْلَكؿَّ  ،َوَتْصُدُؽ اْلَحِديثَ  ،َفَوالمَِّو ِإنََّؾ َلَتِصُؿ الرَِّحـَ  ،اً ُيْخِزيَؾ المَُّو َأَبد
ْيؼَ   . (3)" َوُتِعيُف َعَمى َنَواِئِب اْلَحؽِّ  ،َوَتْقِري الضَّ

 وَيا اهلُل ...
أثناء ركعو مف  -رضي اهلل عنيا - يذىب لمسيدة خديجة ما الذم جعؿ رسكؿى اهلل 

مف الرجاؿ األشداء األقكياء! إنو الحناف  ػػػ ان قطعػػػ الكحي؟ مع أنيا امرأة أضعؼ مف غيرىا 
 ؿ أعباء النبكة كالرسالة.لتحمُّ  ؛في بداية الكحي الذم كاف يحتاجو رسكؿ اهلل 

  

                                       
 .11/177ركاه اإلماـ البييقي في شعب اإليماف  (1)
 كقاؿ الشيخ األلباني: حسف. 116/1ركاه النسائي في عشرة النساء: (2)
 4954ركاه اإلماـ البخارم في صحيحو، حديث رقـ:  (3)
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 إليؾ أيتيا الزوجة الكريمة: اً وختام

فاتًؽ اهللى فيو، أسكنيو بالقرار، كألزميو الطمأنينة، كأشعريو  كًجؾ بيف يديؾً قمبي ز 
َما  ]فرحو، كاجعميو يقكؿ بصكتو تسمعو الدنيا كمُّيا: بالحناف، كأسمعيو ما يسرُّهي، كأريًو ما يي 

 ،َقْتِني ِإْذ َكذََّبِني النَّاُس َقْد آَمَنْت ِبي ِإْذ َكَفَر ِبي النَّاُس، َوَصدَّ  ،ِمْنَيا اً َخْير  َأْبَدَلِني المَُّو 
 .(1)[ َوَواَسْتِني ِبَماِلَيا ِإْذ َحَرَمِني النَّاُس 

 

♥♥♥♥♥ 
 أسأُؿ اهلَل أْف َييَب َشباَبَنا َزْوَجاٍت َكِريمَاٍت 

 .َتُسرُُّه إْف َنَظَر ِإليَيا 
 .َوَتْحَفُظُو إْف َغاَب َعْنَيا

 .َوُتِطيُعُو إْف َأَمَرَىا 
 : اَل.اً َيْومَوال ُتْسِمُعُو 

♥♥♥♥♥ 
  

                                       
 قاؿ الييثمي : إسناده حسف.ك  23917( ركاه اإلماـ أحمد في مسنده: 1)
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رغبة كثيرو مف األزكاج، كلعؿَّ بعضيـ يأخذ كبلمي  ػػػ ربماػػػ كأما اآلف كبعد أف أشبعت 
كيمصقو في صدر غرؼ بيتو كميا، ككأنو يقكؿ  ،بخط أسكد عريض A3كيطبعو عمى كرؽ 

جتو: ىذه الزكجة التي أريد، كالمسكيف غفؿ أك تغافؿ عما سأكتب في حقو اآلف، كتعالكا لزك 
ـْ لنبدأ الحديث عف:   .زوٌج يجيُد أْف يقوَؿ: َنَع

يا يعيش  إفَّ الزكجة التي تيحسف إلى زكجيا، فتطيعو فيما أمر كنيى، كتجعؿ زكجى
كيطيع، فإذا طمبت سارع  ليا معحياةى النعيـ قبؿ أف يصؿ إلى دار النعيـ، تفرض عميو أف يس

ف تمنَّ  ف رغبت في شيء بادرى في تحقيؽ ما رغبت فيو، كا  سعى  ان ت شيئبإحضار ما طمبتو، كا 
؟ سىارعى فقاؿى  ػػػ حسب قدرتوػػػ  ذا سيًئؿى مىٍف أىحىبُّ النَّاًس إليؾى ليحقؽ ليا مرادىا مف األمنيات، كا 

ٍمًرك ٍبًف ال : يىا رىسيكؿى المَّوً   عىاصً بكؿّْ بجرأةو: زكجتي، فىعىٍف عى مىٍف أىحىبُّ النَّاًس  ،أىنَّوي، قىاؿى
 : ؟ قىاؿى  .(1)[ َعاِئَشةُ  ]ًإلىٍيؾى

ـٌ، يذكر زكجتىو بخيرو في حياتيا كبعد مماتيا، فإذا قيؿ لو في  ىو زوٌج حكيـٌ كري
ٍير  قىٍد أىٍبدىلىؾى اهللي  شأنيا بعد مكتيا: ِمْنَيا، َقْد  اً َخْير  َأْبَدَلِني اهلُل َما  َقاَؿ: ] ًمٍنيىا، ان ًبيىا خى

آَمَنْت ِبي ِإْذ َكَفَر ِبي النَّاُس، َوَصدََّقْتِني ِإْذ َكذََّبِني النَّاُس، َوَواَسْتِني ِبَماِلَيا ِإْذ َحَرَمِني 
 .(2)[ َوَلَدَىا ِإْذ َحَرَمِني َأْواَلَد النَِّساءِ  النَّاُس، َوَرَزَقِني اهلُل 

ـٌ  ، كسكءى لحسناِتيايصبري عمى سيئاًت زكجًتو، كييبي سىيّْئىتىيىا  كريـٌ،ىو زوٌج حكي
ياًة فقاؿى أخالِقَياخميًقيىا ًلحيسًف  نا بحسًف الًعشرًة كمعركًؼ الحى ]َوَعاِشُروُىفَّ  :، كاهللي سبحانو أمىرى

[ كقد ثبت عف اً َكِثير  اً المَُّو ِفيِو َخْير َوَيْجَعَؿ  اً ِباْلَمْعُروِؼ َفِإْف َكرِْىُتُموُىفَّ َفَعَسى َأْف َتْكَرُىوا َشْيئ
ٍيرىةى  َرِضَي  اً اَل َيْفَرْؾ ُمْؤِمٌف ُمْؤِمَنًة ِإْف َكرَِه ِمْنَيا ُخُمق ] :قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  :قىاؿى  أىًبي ىيرى
 .(3)[ ِمْنَيا آَخرَ 
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ـٌ،  لكفاء ليا ليا بتقصيره في حقيا، كعدـ ا ان يعيشي مع زكجتو معترف ىو زوٌج حكيـٌ كري
 ،كيقر ليا بالفضؿ في تربية أكالده ،بكاجبو نحكىا عمى الكجو األكمؿ كاألتـ، يذكيريىا بخيرو 

كالحفاظ عمى بيتو، ينظري إلييا فتسره، كيأميريىا فتطيعيو، كيغيبي عنيا فتحفظيوي في مالو 
:  ػػػ كربّْ الكىعبةػػػ كنفسيا، فيي  ا يىٍكًنزي اٍلرجؿي الصالحي ٍيري مى اِلَحٌة ِإَذا َنَظَر ِإَلْيَيا امَ خى ْرَأٌة صَّ

َذا َغاَب َعْنَيا َحِفَظْتُو،  َذا َأَمَرَىا َأَطاَعْتُو، َواِ  ـي عنو َسرَّْتُو، َواِ  ـي الذم نتكم ـي الحكي كالرجؿي الكري
خميؽه أف ييكرـى بمثًؿ جنًة الدنيا مف ىؤالًء النساًء المؤمناًت الطاىراًت، فالطيبات لمطيبيف 

 .ػػػ إف شاءى اهللي ػػػ لمطيبات كالطيبكف 

رُّ سي كيى  ،ياحي قمبى فرً ىكى الذم ييسًمعي زكجتىوي جميؿى صكًتو، كعذكبةى كبلًمو، فيي  الزوُج الكريـُ 
، يشعريىا بحبًو ليا، كقربًو منيا، فيحنيك عمييا حيفى يعكدي، خاطرى  ىا بكمماتو رقيقاتو قميبلتو

، كيدعكا ليا حيف  يصمي، كيفتقدىا بيديةو حيف يسافر، كيذكريىا بخيرو كيشتاؽي ليا حيف يغيبي
]َربََّنا َىْب َلَنا ِمْف َأْزَواِجَنا في حضكرىا كحيفى غيبتيا، كلـ ال؟ كىي مما تقر بو العيف 

يَّاِتَنا ُقرََّة َأْعُيفٍ   [.َوُذرِّ

ىك الذم يصبري عمى خمًؽ زكجًتو، فما كؿُّ بيكًت المسمميف تيبنى عمى  الزوُج الكريـُ 
الحيب، كىناؾى الكثيري مف األمكًر التي تزيدي الرباطى األسرمَّ قكةن بيف الرجؿ كزكجتو، كىذا أميري 

 ،كأرضاه يأتيو رجؿ يشكك لو حاؿ زكجتو، فيجد زكجتو ترفع صكتيا عميو المؤمنيف عمر 
، إنَّيا حتِمُميا لحقوٍؽ َليا َعميَّ أَيا أِخي إنِّي  ]كىك يصبر كيحتسب، فيخرج إليو كيقكؿ لو: 

تطبُخ لي َطعاِمي، وتخبُز لي ُخبزي، وَتغسُؿ لي ِثياِبي، وُترضُع لي َولدي، وَيسكُف بيا َقمبي 
 .(1)[ عِف الَحراـ

؟ أمير المؤمنيف الشديد  ذك البأس الذم ييابو البعيد كالقريب! ،ىذا كىكى مٍف ىكى

نادرة، كال يعيشي في  ال ييبحثي عنو بيفى الذىًب األحمًر، كليس عممةن  ومثُؿ ىذا الزوجِ 
ىك  ؛ بؿأك األنبياًء المرسميف ،القرف النبكم األكؿ، كال صاًحبى لو مف المبلئكًة المقربيف
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إال كىك يعمـ  ، فما مف مؤمفو متبعو لنبينا محمدو ػػػ ىـكما أكثرى ػػػ مكجكده بيف الرجاؿ المؤمنيف 
ـْ ِِلَْىِموِ  ] ـْ َخْيُرُك  .(1)[ ِِلَْىِمي َوَأَنا َخْيُرُكـْ  ،َخْيُرُك

، فبل يعيبي عمييا ذلؾ ىو زوجٌ   ؛يجدي زكجتىو ميتمةن بالزينة أكثرى منو كبشكؿو ممحكظو
]َأَو َمْف ُيَنشَُّأ ِفي اْلِحْمَيِة َوُىَو ِفي اْلِخَصاـِ أفَّ المرأةى تينىشَّأي كالحميةي بيف يدييا  ان ألنو يعمـ يقين
، فيقكؿ لمف انتيرىكيرل زكجتو كعندىا الجكا َغْيُر ُمِبيٍف[ مف  ليكفكا عما ىـ فيو فرم ييغىنّْيفى
ـُ ِعيدٍ  ،َدْعُيَما َيا َأَبا َبْكرٍ  ] :فرحو كمرحو   ،الكريمات كيسافر معو بعضي نسائو ،(2)[ َفِإنََّيا َأيَّا

ْيَحَؾ اْرُفْؽ َيا َأْنَجَشُة وَ  ] :ان متمطف ان فينادم عميو مترفق ،[ بالسير أْنَجَشةُ  فيسرعي حادم الركب ]
 ،لمنظر إلى المتبلعبيف بالحراب في يىٍكـً ًعيدو ييٍمعىبي فيو ان كيمحظ في زكجتو حب ،(3)ِباْلَقَواِرير[
ـٍ  [َتْشَتِييَف َتْنُظِريَف؟] : فيقكؿ ليا دّْهً  ،فتقكؿ: نىعى مىى خى دُّىا عى رىاءىهي، خى فيقيميا كى

(4) . 

العزؼى عمى كتًر عقًميا مرةن، فيك إذان رحيـه بأىؿ بيتو، عطكؼه عمى زكجتو، يجيدي 
في ىذا كذاؾ لمكصية الخالدة مف نبيي  ان كيحسفي الغناءى عمى إيقاًع عاطفًتيا ألؼى مرةو، مستجيب

 .(5)[اً اْسَتْوُصوا ِبالنَِّساِء َخْير  ] العطؼ كالرحمة 
 

♥♥♥♥♥ 
ـَ أْف َيَيَب بَناِتَنا أْزَواج  َأيِدْيِيفَّ ِإَلى الَجنَّة.، َيْأُخُذوَف بِ اً ِكَرام اً أسأُؿ اهلَل العظي

♥♥♥♥♥ 
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 ،يجب أف تككف ببل مشاكؿ كال ىمـك يخطئ كثيره مف الناس عندما يظنكف أف الحياة
ر أف يحقؽ ليـ تمؾ كال كجع رأس، متمنيف ذلؾ مف أعماؽ قمكبيـ، راجيف مف اهلل العمي القدي

أف يعيشكا حياة مميئةن برغد العيش، كطيب النفس، كراحة الباؿ، كانشراح الصدر  ،األماني
 ... ككك

 كلكف أقكؿ ليـ: ،كأنا في البداية أسأؿ اهلل أف يحقؽ ليـ ذلؾ

كالشقاء، كىي كذلؾ  إف الحياة مجبكلةه عمى شيء مف الكدر، مخمكقةه بشيء مف اليْـّ 
 قيا كذلؾ:خم ألف اهلل 

 اِلْكَدارِ وَ ِمَف اِلْقَذاِر  اً ْفو صَ   ُجِبَمْت َعَمى َكًدٍر وأْنَت ُتِريُدَىا

إنو مف  ؛ بؿأف نرضى ببقاء ىذا الكدر كالقذر في حياتنا الدنيا ان كال يعني ىذا أبد
 ،ر حياتنا، نجتيد كال نقصرما مف شأنو أف يكدّْ  الكاجب عمينا أف نتجنب طكاؿ حياتنا كؿَّ 

قبؿ  ػػػ آدـ ػػػ أف اإلنساف األكؿ  ان معتقديف جيد ،كال نكسؿ، كالبقية عمى اهلل كنعمؿ 
َّٖثِ   :خركجو مف الجنة ًقيؿ لو َٔ اَْل ا ِْ َٓ ٍُ َّٖ ًَ نََل ُُيْرَِج ًَ َولَِزوِْج َ ُدوٌّ ل ـَ َذا  َ٘ َذُيَِْٖا يَا آََدُم إِنَّ 

 :مف الجنة كنزكلو إلى األرض ًقيؿ لوبعد خركجو  ػػػ اإلنسافػػػ كأنو   [117 طو:]  نَتَْشَق 
 ٌَْدخ يَا  ًَ ِ ًَ ََكدٌِح إََِل َربّ ا اإِلنَْصاُن إَِّٕ َٙ حُّ

َ
َلرِيِٗ  اً أ ُٓ  .[6 االنشقاؽ:]  َذ

شيء، كالسعيد الفًطف  مح، شقاء كسعادة، فييا كؿُّ ر كمً كَّ فالحياة الزكجية أخذه كردّّ، سي 
ياكـ أف تظنكا أفَّ ىك الذم ييغمّْب جانب السعادة كالحسف عمى ج مف  انب الشقاء كالقيبح، كا 

، فبل يخمك بيت مف كدرو  بلأك خى  ،ًمـ مف المشاكؿسبقكـ بالزكاج سى  كال يخمك بيت  ،مف اليمـك
 مف مراجعةو، كالبيكت كما يقكلكف أسرار، كال يعمـ بما في داخؿ البيكت إال اهلل رب العالميف.
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كالتغافؿ، أما الكقكؼ عمى كؿ نقرة، كالمحاسبة  كال تسير الحياة الزكجية إال باإلحساف
فتغافموا يرحمكـ نياء الحياة األسرية، ا  ك  ،عمى كؿ ىفكة؛ فيذا مف شأنو نقض عركة الزكاج

 اهلل.

فالتغافؿي مف أخبلًؽ الكبار، كال يقكل عميو إال صاحب نفس كبيرة، يقدر عمى تجاكز 
كفي القرآف الكريـ ما اـ المحبة، شرة كدك أخطاء بعض أصحابو كحتى خصكمو، لبقاء العً 

ْزَواِجِٗ   :قائبلن  أخبر عف نبيو محمدو  يشير إلى ىذا، فاهلل 
َ
َِسَّ اَلَِِّبُّ إََِل َبْفِض أ

َ
ِإَوذْ أ

ا اً َخِدير َ٘
َ
ا َجتَّأ َّٓ ْٔ َبْفٍض نََِ ـَْرَض َخ َ

ُٗ َوأ رََّف َبْفَظ ـَ َِيِْٗ  ـَ َرهُ اَّلُل  َٙ ْؽ
َ
ْت ةِِٗ َوأ

َ
ا َجتَّأ َّٓ ةِِٗ ىَاَُْج  نََِ

ُّ اخلَترِيُ  ِّنَ اَُفِِي
َ
َذا ىَاَل َجتَّأ َ٘ َك 

َ
جْتَأ

َ
ْٔ أ َْ  [:3 التَّحريـ]. 

كقاؿ أبك بكر بف أبي الدنيا: عف شيخ لو عف  : ]كقد جاء في تيذيب الكماؿ ما نصو
 الَعافيُة َعشرُة َأجزاٍء تسعٌة منَيا ": محمد بف عبد اهلل الخزاعي سمعت عثماف بف زائدة يقكؿ

      عافية عشرة أجزاء كميا في ال :فحدثت بو أحمد بف حنبؿ فقاؿ :قاؿ " ِفي التََّغاُفؿ
 .(1)[ التغافؿ

يمكف أف يجد زكجةن  ثـ مف الذم قاؿ بأف الزكج يريد زكجةن ببل أخطاء، أك أنو أصبلن 
تختمؼ ألف الحياة الزكجية  ؛ببل أخطاء كامبلن  ان ال كلف تجد زكج ،ببل أخطاء! ككذلؾ الزكجة

عف حياة العزكبية، فأنتـ اآلف ركحاف كنفساف كجسداف، كميما تشابيتما سيبقى ىناؾ شيء 
ببل  ػػػ ىذاػػػ شيءه مف الًخبلؼ، كالخبلؼ  اشئتما أـ أبيتما سيبلزمي حياةكال ،مف االختبلؼ

دّْ كتعكير صفك المحبة.  شيء سببه في إفساد الكي

 ... كي َتستمَر الَحياة. اتِو إِلى حسناتوِ والسعيُد مْف َوَىَب َسيئاِت َشريِؾ َحي
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نما الحسنات ييذىبف  فبل ييعالج الخطأ بمثمو، كال السكء بمشابيو، كال الفحش بزكجو، كا 
إال  ان إال كدلنا عميو، كال ترؾ شرٌ  ان خير   فما ترؾ ،السيئات، كأتبًع الحسنة السيئة تمحيا

كييبعد  ،شيء يجمب السعادة لنا الذم عمَّمنا كؿٌ  كرًحـى اهللي رسكؿى اهلًل  كنيانا كحذرنا منو،
كم عف سمماف ا، كما ري الشٌر عن

(1). 

 وا مني ىذا الحديث تحفًة لكـ ...وخذ

: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل   عىٍف كىٍعًب ٍبًف عيٍجرىة ـْ ِبِرَجالِ  ": قىاؿى ـْ ِمْف َأْىِؿ َأاَل ُأْخِبُرُك    ُك
 ا رىسيكؿى اهلًل.بىمىى يى اُلوا: قَ "  اْلَجنَِّة؟

دِّيُؽ ِفي اْلَجنَِّة، َواْلَمْوُلوُد ِفي  "َقاَؿ:  النَِّبيُّ ِفي اْلَجنَِّة، َوالشَِّييُد ِفي اْلَجنَِّة، َوالصِّ
  اِنِب اْلِمْصِر ِفي اْلَجنَِّة.اْلَجنَِّة، َوالرَُّجُؿ َيُزوُر َأَخاُه ِفي جَ 

ـْ ِبِنسَ  ـْ ِمْف َأْىِؿ اَأاَل ُأْخِبُرُك  .بىمىى يىا رىسيكؿى اهللً َقاُلوا: "  ْلَجنَِّة؟اِئُك

َأُذوُؽ  الَِّتي ِإْف َظَمَمْت َأْو ُظِمَمْت َقاَلْت: َىِذِه َناِصَيِتي ِبَيِدَؾ، اَل  ،اْلَوُدوُد اْلَوُلودُ  "َقاَؿ: 
 .(2)" َحتَّى َتْرَضى اً َغْمض

 قرة العيف وميجة الفؤاد؟ ،ىي الزوجة أرأيتـ مثؿ

ت أك ظيممت ما ذىبت ألىميا، كال تركت بيتيا، كال سعت ألخذ إنيا التي إف ظىمم
نما ىي المرأة التي تأخذ بقمب زكجيا ،حقيا ثبات شخصيتيا، كا  حكـ القبضة عمى عقمو كتي  ،كا 
 ... بأقكاؿ كأفعاؿ ال يككناف إال مف زكجة مؤمنة كريمة ،ان أيض

كلف  ،أكقف بأنؾ لف تظممني ... فافعؿ بيا ما تشاء، فإني ؾَ دِ يَ ي بِ يتِ اصِ نَ  ذهِ ىَ تقكؿ: 
 ستأخذني مف ناصية قمبي إليؾ ... إلى كؿ خير. ؛ بؿكفشعرني بالدُّ كلف تي  ،تأكؿ حقي

                                       
ـٍ  (1) ـٍ نىًبيُّكي مَّمىكي : ًقيؿى لىوي: قىٍد عى ، قىاؿى ٍممىافى ٍؿ " عىٍف سى : أىجى : فىقىاؿى تَّى اٍلًخرىاءىةى قىاؿى ؿى لىقىٍد نىيىانىا أىٍف نىٍستىٍقبً  كيؿَّ شىٍيءو حى

ثىًة أىحٍ  ، أىٍك أىٍف نىٍستىٍنًجيى ًباٍليىًميًف، أىٍك أىٍف نىٍستىٍنًجيى ًبأىقىؿَّ ًمٍف ثىبلى ، أىٍك بىٍكؿو ، أىٍك أىٍف نىٍستىٍنًجيى ًبرىًجيعو أىٍك اٍلًقٍبمىةى ًلغىاًئطو ارو جى
 ." ًبعىٍظـو 
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 ؟!كما ىذا السُّميك ؟!... اهلل أكبر، ما ىذا الرًُّقي َحتَّى َتْرَضى اً اَل َأُذوُؽ َغْمضتقكؿ: 
يا، كال يغمض ليا جففه حتى ، فمف تذكؽ الزكجة طعـ الراحة حتى يرتاح زكجي ؟!كما ىذا العيميك

 .يفرح زكجيا حيف ينظر إلييا

ه حيف ينظر إلييا، فرضي اهلل عف كؿ زوجٍة تطيع زوَجيا حيف يأمرىا، وتسرُّ 
 وتحفظو في مالو وعرضو، حاؿ وجوده وأثناء غيابو.

♥♥♥♥♥ 

  





  115 

 

 
 

 توركة : ♥

 فم أفؾك اآلن أواًل: أفل اؾزوِج ♥

 األم، امَلِدَرَدة وامُلَدرَِّدة: ًاثاـق ♥
 األوالد ؼصٌة أخرى : ًاثاؾن ♥

 ًاال تؽٔسري زوَجك اؼمصادٓق: ًارابع ♥

 ُتنابون بصؾة أرحاِم بعٔضؽم: ًاخاؿس ♥

 واألجفزة امُللعدة امُللغضة مإقاؽ: ًادادد ♥

 املعؾؼات .... ـساء حباجة إلـصاف: ًادابع ♥

 ـا أؽره تعدد اؾزوجاتأ: ًاثاؿـ ♥

 اؾطالق حالْل وؾؽن : ًاتادع ♥

 ؿا فو احلالل واحلرام يف اؾعالؼة اجلـسقة؟: ًاعاذر ♥

 احلادي عشر: اؾودائل اؾعشر ل احُلبِّ اؾدائم ♥
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 :مقدمة
الحمد هلل الذم أحؿ الحبلؿ كحـر الحراـ، الحمد هلل الذم أباح النكاح كحرَّـ السفاح، 

في  ان ، كجعؿ المعاشرة بيف الزكجيف سببان في قضاء شيكة الزكجيف أجر الحمد هلل الذم جعؿ 
عنا بعبادتو كمتَّ  ،كبثّْ البشر في األرض، الحمد هلل الذم أكرمنا بالتعرؼ عميو ،إنجاب الذرية

 كطاعتو.

كحثَّ عميو، كأخبرنا أف  ،الذم رغَّب في الزكاجكالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد، 
فيك ليس  ،كسمؾ طريؽ العزكبية ،ب طريؽ الزكاجمف تنكَّ  ميف، كأفَّ الزكاج مف سنف المرس

 .مف منا آؿ محمدو 

ما مف شؾٍّ أف الزكاج مف نعـ اهلل عمى بني آدـ، فبو ييغض البصر، كبو ييحصف 
ْٔ  الفرج، كبو تينجب الذرية الصالحة إف شاء اهلل تعالى  ِْ ّْ ْن َخََِو َُُس

َ
ْٔ آَيَاحِِٗ أ َوِْ

جُْهِصسُ 
َ
ْزَواجأ

َ
ْٚ ٍٍ  اً ّْ أ ًَ َلَيَاٍت َُِي ِ ةً َورَْْحًَث إِنَّ ِِف ذَل َٚدَّ ّْ َم ََ ةَيَُْٖس ا وََجَف َٙ ٚا إََِلْ ُٖ ٍُ ُِتَْص

ُرونَ  ٍَّ :]  َحخََه ـك   [21 الرُّ
 وبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد:

 ،مما رأيت أف يعممو الشباب الميقبؿ عمى الزكاج ان كثير  المباحث السابقة في ذكرتفقد 
 مف كاقع التجربة كاالحتكاؾ بالناس؛ سؤاالن  ػػػ ببل شؾػػػ ك الذم حدث كتزكج، كذاؾ الحديث أ

كشككل كاستشارة، في سنكات طكاؿ أمضيناىا بيف الناس ناصحيف هلل كلرسكلو  ،ان كجكاب
 كلممؤمنيف، كاهلل كلي التكفيؽ.

تتضح متممات لما سبؽ كتابتو، حتى تكتمؿ الصكرة ك  أتناكؿكفي ىذا المبحث 
 المسيرة، فاألمر متعمؽ باألسرة كىي المبنة األكلى لممجتمع ثـ األمة.

كىذه المتممات سيككف فييا مف الفكائد ما يكفؿ أف تبقى األسرة عمى خير كفي خير، 
لى سعادة إف شاء اهلل تعالى.  تتجنب الشر كالنكد، كتسير بسعادة كا 

♥♥♥♥♥ 
  





  117 

 

 

 

 

 

 

  





 118 

أقوؿ لؾ مف  أـ لؾ زمف متزوجة، ،حديثة الزواج سواء كنتِ  ،أيتيا الزوجُة الكريمة
لى مف  اآلف: قد كنًت في بيًت أىًمؾ ال تربطؾ عبلقة بأحد، كاهلل كحده أعمـ أيف نصيبؾ؟ كا 

 "حبت زكجةن لرجؿ يقكؿ بمؤل الفـ: ؾ اآلف كبعد زكاجؾ أصستنتسبيف مف الرجاؿ؟ غير أنَّ 
 بأنؾ أصبحًت اليـك أىمىو! ان فًرح ،ان معتزٌ  ان نعـ؛ يقكليا الرجؿ مفتخر "  ىذه أىمي

لؾ أيتيا الزكجة الكريمة، فكالد الزكاج  كىذا يعني ببل شؾ أف الرجؿ كأىمو صاركا أىبلن 
خكانو كأخكاتو ،ككالدتو ا ... كؿ ىؤالء أصبح كىكذ ،كأخكالو كخاالتو ،كأعمامو كعماتو ،كا 

بينؾ كبينيـ عبلقة نسب كرًحـ كدـ، أصبحًت أنًت منيـ كىـ منًؾ، كىذا ما يجب أف تفيمو 
 .فأىُؿ الزوِج ىـ أىؿ البنت بعد الزواجكؿ بنات المسمميف، 

كف مف عبلقتؾ بأىؿ زكجؾ، كيريدكف أف مي لمذيف يقمّْ  يكأقكؿ لًؾ بكؿ صراحةو: ال تمتفتً 
 أىؿ كال نسب، يقكلكف لؾ: ال عبلقة لكؿ ؛ ببلكأنو مقطكع مف شجرةيجعمكؾ زكجة لرجؿ ك 

 العائمة! يكلـ تتزكجً  ،ان ىؤالء بؾ، فإنما تزكجت فبلن

 ان ف ليس لو أب أك أـ، ككأنيا تزكجت شابسبحاف اهلل، ككأنيا تزكجت مى  !عجيب
ب لقيط ال ال عبلقة لو بأىمو، ككأنيا تزكجت مف شا مف شجرة، ككأنيا تزكجت رجبلن  ان مقطكع

، يعيش ان عائمي مبتكره  ،ان ييعرؼ لو نسب، إفَّ الذم يقكؿ ىذا الكبلـ كيصرح بو: مقطكعه اجتماعي
 .ان كيمكت كحيد ،ان كحيد

حيف يربط اهلل بيف الزكج كالزكجة برباطو كثيؽ كما عبَّر عف ذلؾ في القرآف الكريـ، 
أنيا اآلف منو كىك منيا، بزكجيا بكؿ مككنات حياتو، ك  تيذا يعني أف المرأة قد اختمطف

ال تقـك عمى كاجبات تؤدَّل ككاجباتو تؤخذ،  ػػػ عمى األقؿ حسب ما أعمـػػػ فالحياة الزكجية 
نما الحياة الزكجية ىي: لباس كستر كمحبة كرحمة، الحياة الزكجية: تبلقي لؤلركاح،  ،كا 
جميمة الكريمة كتحت سقؼ كاحد، إنيا الحياة ال ،كتمازج لؤلفكار، كتعايش في بيت كاحد

َّٔ  السعيدة  ُٙ َ ّْ بِلَاٌس ل جْخُ
َ
ّْ َوأ َّٔ بِلَاٌس َُُس ُ٘  ّْ نَُد إََِل نَِصانُِس َياِم الرَّ ّْ ََلََِْث الّصِ ََّ َُُس ِخ

ُ
    أ

...  [:187 البقرة]. 
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لى أىمو، فأرحامو كأصياره كأخكالو كخاالتو  ،كأعمامو كعماتو ،إنًؾ اليـك منتسبةه إليو كا 
فاحرصي عمى صمتيـ كمعاممتيـ بالتي ىي  ،الء أصبحًت مرتبطةن معيـكغيرىـ؛ كؿ ىؤ 

ياؾ أف تككني سبب أىمو، ربطو ب لو عمى ان ككني عكن ؛ بؿر زكجؾ عمييـفي تغيُّ  ان أحسف، كا 
 .ان كمعركف ان صمةن كبرٌ 

أكثر  ػػػ بيتؾػػػ لت، كأصبح بقاؤؾ في بيت زكجؾ كاألمكر قد تبدَّ  ،رتإف الحياة قد تغيَّ 
كفتح بيت  ،نشاء حياة جديدةإمشكار  ألنؾ بالزكاج بدأتً  ؛ؾ كأبيؾؾ في بيت أمّْ ئمف بقا

ال يناسب معو التنقؿ الكثير مف بيت  ان جديد، كىذا التأسيس لبيت العمر كالمستقبؿ يتطمب كقت
 الزكج إلى أم بيت آخر؛ إال لبيت فيو منفعة عاجمة أك آجمة.

 فاىتمي أيتيا الزوجة الكريمة بػػػػػػ/
 كتفقدىـ بيف الحيف كاآلخر؛ ىذا إذا كنًت ال تسكنيف معيـ. ،ؤاؿ عف كالديوالس .1
 كاطمئني عمى أخبارىـ. ،كاتصمي بيـ ،تكاصمي معيـ .2
 كاحرصي عمى مشاركتيـ األفراح كاألحزاف. ،تعاىدييـ في مناسباتيـ .3
 ًفيىا.ييـ ضيفة تنتظر تىٍضيً تكاخدمييـ بنفسؾ، كال تككني في بي ،ابذلي ليـ مف كقتؾ .4
 ميصمحة. ان ال تقحمي نفسؾ في مشاكؿ ربما تقع بيف الزكج كأىمو، كككني دائم .5
 إلى غير ذلؾ مما يقربؾ منيـ أكثر كأكثر. .6

:  وأنت أييا الزوج المحتـر
لييـ ببل ال تقصّْ  .1 ر في بيت أىؿ زكجتؾ، فيـ أىمؾ كصمة رحمؾ كأخكاؿ أكالدؾ، كا 

 فيـ حرزيؾ كعصبتؾ بعد أىمؾ.بينكما،  ػػػ ال قدَّر اهللػػػ شؾ ترجع في كؿ خبلؼ 
في قطيعة الرحـ، كاحرص عمى رفع  ان ال تمنعفَّ زكجتؾ عف أىميا، كال تكف سبب .2

 ىذا مما يزيد المحبة بينكما. كاذكرىـ بخير، فإفَّ  ،شأف أىؿ زكجتؾ أماميا كأماميـ
ر أىؿ زكجتؾ .3  ؛كاسعى لمساعدتيـ قدر ما استطعت ،كأكرميـ ،كادعييـ إلى بيتؾ ،زي

ليا بيف أىميا، ككؿ ىذا ببل شؾ سيعكد عميؾ بالمحبة  ان كرفع ،لزكجتؾ ان إكرام
 .كاالستقرار
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 قيؿ: قد، ك نعـ األُـّ تككف ميدرّْسةن ألكالدىا كمدرىسةن ليـ في محطات حياتيـ كميا
ُـّ   اَِلعراؽِ  َطيِّبَ  اً َشعب َددتَ ػػػَأع  ياػػػػػػػػػَأعَددتَ  ِإذا ةٌ ػػػػَمػػدَرسَ  اُِل
ُـّ   إيػػراؽِ  ػاػػػػػَأيَّم َأوَرؽَ  ِريِّ ػػػػػِبال  اػػػػَ الَحي َتَعيَّػَدهُ  ِإفْ  َروٌض  اُِل
ُـّ   ػػػاؽِ اآلفَ  َمدى َمآِثُرُىـ َشَغَمت  ىلَ اِلُ  اِتَذةِ ػػػػػػػاَِلس اذُ ػػتَ ُأسْ  اُِل

كالتييؤ  ،كترتيب البيت ،ال تنحصر رسالتيا في إعداد الطعاـ إفَّ الزوجة المؤمنة
 فاجرات! ـلمزكج، فإف ىذه األفعاؿ يفعميا معظـ النساء؛ سكاء كف بارَّات أ

ـي تحمؿ عمى كاىميا إخراج جيؿ مؤمف متعمّْ  الزوجة المؤمنة الصالحة أف الكقت  ـ، يعم
ييـ ربّْ يا حب القراءة كالتعمؽ بالعمـ، كتي ئو ال حياة ببل عمـ كقراءة، فتزرع في أبناكأن ،ىك الحياة

 كتجريـ ضياعو ببل فائدة عاجمة أك منفعة آجمة. ،عمى أىمية الكقت
كفي يمينيا األخرل كتاب  ،الميد بيمينيا ىي التي تيزُّ  الزوجة المؤمنة الصالحة

كمعرفةن مف أجؿ أف تككف مدرىسةن  ان كتزداد عمم ،كمصحؼ تتمك آياتو، ىي تقرأ كتطالع ،تقرأه
يضاح عف  ألكالدىا كبناتيا، يجدكف عند األـ ما يحتاجكف مف إجابة عف األسئمة، كا 

 اإلشكاالت، كتفسير لغكامض المسائؿ، ىي مىدرىسة ال ميدرّْسة فحسب.

ركب ثـ بأمو التي ربتو كألزمتو  ككـ مف عالـو أصبح لو اسـ كرسـ بفضؿ اهلل أكالن 
العمماء، كحثَّتو عمى مبلزمة أىؿ العمـ، كال زالت بو حتى غدا ييشار إليو بالبناف، كىك يقكؿ 

 أنا ابُف أمي، أنا الذي ربَّتني أمي.بعد ذلؾ بكؿ فخر كاعتزاز: 

 ومف ىؤالء اِلميات الكريمات والزوجات المؤمنات الصالحات:

، كأـ عة الرأم، كأـ سفياف الثكرمأـ زيد بف ثابت، كأـ معاكية بف أبي سفياف، كأـ ربي
كثيرات  ف، كغيرىاإلماـ البخارم، كأـ اإلماـ مالؾ، كأـ اإلماـ الشافعي، كأـ اإلماـ أحمد

 رحميـ اهلل كرضي عنيـ أجمعيف. ... ككثيركف
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بيـ في  جفيف إلى العمـ، كزجئأمياتي ىؤالء العمماء، ىيفَّ المكاتي أخذف بأيدم أبنا
معيـ أعباء العمـ كالتعمـ،  فيـ حكؿ مكائد السنة النبكية، كتحممنكأجمس حمقات القرآف الكريـ،

 ان ككاف ليف كألكالدىف قدر في الغيب ال يعممنو، غير أف اهلل سبحانو جعؿ ىذا القدر مكتكب
ال تكوف إال بػػػالعمـ، ر الرّْفعة كالمكانة التي دى ، يعرفو القاصي كالداني، إنو قى ان معمكم ان مسطكر 

 ِلـ!وعمى يد ا

 مف ليا اجتمع كقد ال ككيؼ بو، القياـ ؤلـل يمكف عمؿو  أعظـ ىك فالتربية كالتعميـ
 .لؤلب؟ يجتمع لـ ما معيـ األكقات أغمب كقضاء األبناء تربية كسائؿ

فاألـ أقرب الناس لقمكب أبنائيا، كأحرص الناس عمى منفعتيـ، كلك جعمت القضية 
اخر بو العالميف، فاألـ مدرسة حقيقية، شريطة أف قضيتيا، كالميمة ميمتيا لخرج لنا جيؿ نف

 يا.يتضع مصالح األمة كىمـك المسمميف نصب عين

 وكما قيؿ:

 اتِ يَ مَّ اِلُ  ػػػػفِ ِحضْ كَ  ايُ ّذبُ يَ يُ   ػؿّ ػػػػػػَمحَ  فمِ  ؽِ الئِ خَ مْ لِ  رَ أَ  ـْ لَ وَ 

 اتِ نَ البَ  وِ أَ  ػػيفَ نِ البَ  ػةِ يَ بِ رْ تَ بِ   تْ امَ سَ تَ  ةٌ سَ رَ دْ مَ  ِـّ اِلُ  فُ ضْ حُ فَ 

 اتِ دَ الِ الوَ  ػػػػاءِ سَ النِّ  الؽِ خْ أَ بِ   اً ػػنسْ حُ  اُس تُقَ  يدِ لِ الوَ  الؽُ خْ أَ وَ 
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عمى عىًقب، ىي ىكذا بدكف مجامبلت كال  ان بعد الزكاج سينقمب نظاـ الحياة رأس
أييا الزكج كأيتيا الزكجة األمر عمى حقيقتو، فمف تبقى حياتكما  تجميبلت، كيجب أف تفيـ

 كال قبؿ أف ترزقكا باألكالد كالبنات. ،كما ىي ال قبؿ الزكاج

 ... نعـ؛ اِلوالد قصٌة أخرى

ـي  كيجب أف يسعى الزكجاف أف تبقى ىذه األياـ حاضرةن  ،الزكاج األكلى ال تينسى فأيا
كيعيدكف لحياتيـ المجد كالحيكية بيف الحيف  ،إلييا ليـ في كجدانيـ، يتذكركنيا كيحنكف

ياـ الجميمة، كىذا يتطمب مف الزكجيف الكريميف العمؿ عمى اغتناـ ر ىذه األكاآلخر بتذكُّ 
 كالتي تككف شديدة الحساسية. ،فرصة حياتيـ األكلى بعد حياة الخطكبة

يعني أنكما قد انتقمتما فيذا  -تعالى –كحيف يكرمكما اهلل بالذرية الصالحة إف شاء اهلل 
إلى طكرو آخر مف الحياة، ىك طكر األبكة كاألمكمة، أصبحتما اآلف مسؤكليف عف تربية 

كىي كذلؾ عظيمة  ،فيي كاهلل ميتعبة كشاقة ػػػ كاهلل يعينكما عمى ىذه المسؤكليةػػػ األبناء 
 األجر كثيرة الثكاب.

نمان ككمٌ  ان األرض عدد نحف ال نريد ذريةن تمبلن  ا الذم نريده ذرية طيبة صالحة تقر ، كا 
        ، ذرية صالحة ال فاسدة، متعممة ال جاىمة، مؤمنة ال كافرةان بيا عيكف األب كاألـ مع

  ِخَّينَِي إ ُٓ ْ ْخنُيٍ َواْجَفَِْٖا لِِ
َ
ةَ أ َٖا َوذُّرِيَّاحَِٖا ىُرَّ ْزَواِج

َ
ْٔ أ ْب ََلَا ِْ َ٘ َٔ َحُيٚلَُٚن َربََّٖا  ِي اَْواذلَّ   اً َْ

 .[74 الفرقاف:]
كمسؤكليةه عيظمى،  ،ككظيفةه سامية ،فتربية األكالد عمى الخير كالمعركؼ ميمةه كبرل

مطمكب مف الكالديف أف يبذال ما استطاعا مف جيد كفكر ككقت مف أجؿ أف يساىما في 
 .ان كجكر  ان كما ميمئت بكثير مف األبناء ظمم ،كعدالن  ان إخراج جيؿ كريـ، يمؤل األرض قسط

بؿ ىك  ػػػ فحسبػػػ نا كال زلنا نقكؿ: إف الزكاج ليس قضاءن لمشيكة كالكطر كلذلؾ ك
مسؤكليات ككاجبات، إنو اليدم الذم شرعو اهلل لبقاء الذرية في األرض التي تعبد اهلل كحده، 

 كتعمر األرض بما يريد مف خير كمعركؼ، فالزكاج مصنع إلنبات خمفاء اهلل في األرض.
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صبلح جزءه مف المسؤكلية الميناطة  ان فإف القياـ عمى شؤكف األكالد كالبنات تربيةن كا 
:  عىًف النًَّبيّْ   بأعناؽ اآلباء كاألميات، فىعىًف اٍبًف عيمىرى  ـْ  "أىنَّوي قىاؿى ـْ َراٍع، َوُكمُُّك َأاَل ُكمُُّك
َمى النَّاِس َراٍع، َوُىَو َمْسُئوٌؿ َعْف َرِعيَِّتِو، َوالرَُّجُؿ َراٍع َمْسُئوٌؿ َعْف َرِعيَِّتِو، َفاِْلَِميُر الَِّذي عَ 

، َواْلَمْرَأُة َراِعَيٌة َعَمى َبْيِت َبْعِمَيا َوَوَلِدِه، َوِىَي َمْسُئولَ  ـْ ٌة َعَمى َأْىِؿ َبْيِتِو، َوُىَو َمْسُئوٌؿ َعْنُي
، َواْلَعْبُد َراٍع َعَمى َماِؿ َسيِِّدهِ  ـْ ـْ َمْسُئوٌؿ َعْف َوىُ  ،َعْنُي ـْ َراٍع، َوُكمُُّك َو َمْسُئوٌؿ َعْنُو، َأاَل َفُكمُُّك

 .(1)َرِعيَِّتِو"

فَّ  عمى التربية  الحرصً  نحكى  كالمرأةى  الرجؿى  ىي التي تدفعي  ىذه المسؤكليةً  استشعارى  كا 
 ؛ بؿالدائمة كالتعميـ المستمر، كلف يمبلَّ مف أمر أكالدىما بالمعركؼ أك نيييما عف المنكر

ُمْر  أك لمنكرو تمبسكا بو  ،عمى أكالدىما لمعركؼ لـ يفعمكه فكيصبرا
ْ
َلةَ َوأ ِّ الصَّ ِ ى

َ
يَا ُبَِنَّ أ

ُمٚرِ 
ُ
زِْم اْل ـَ  ْٔ ِْ ًَ ِ ًَ إِنَّ ذَل َصاةَ

َ
ا أ َْ رِ َواْصِِبْ لََعَ  ٍَ ْٖ ُٓ ِٔ ال ـَ  َٗ ْ ْفُروِف َوإ َٓ  .[17 لقماف:]  ةِال
 ،ية كاإلصبلح أف يبقى ليما لسافه يذكرىما بالخيركيكفي الكالديف إف ىما أحسنا الترب

ٍيرىةى  : " أىفَّ رىسيكؿى اهلًل  كيدعك ليما بالعفك كالمغفرة، فىعىٍف أىًبي ىيرى ْنَساُف  قىاؿى ِإَذا َماَت اإلِْ
َفُع ِبِو، َأْو َوَلٍد َصاِلٍح اْنَقَطَع َعْنُو َعَمُمُو ِإالَّ ِمْف َثاَلَثٍة: ِإالَّ ِمْف َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، َأْو ِعْمـٍ ُيْنتَ 

 .(2)" َيْدُعو َلوُ 

إف الدعاء لمكالديف في حياتيما كبعد  ؛ بؿكال تظنكا أفَّ استغفار األبناء لكما أمر سيؿه 
عىٍف أىًبي كخير حياتيما، كرفعة درجتيما في الجنة كذلؾ، فى  ،مكتيما يزيد في بركة كجكدىما

ٍيرىةى  : قىاؿى رىسيكؿي المَّ   ىيرى اِلِح ِفي اْلَجنَِّة،  ِإفَّ المََّو  ": ًو قىاؿى َلَيْرَفُع الدََّرَجَة ِلْمَعْبِد الصَّ
، َأنَّى ِلي َىِذِه؟ َفَيُقوُؿ: ِباْسِتْغَفاِر َوَلِدَؾ َلؾَ   .(3)" َفَيُقوُؿ: َيا َربِّ

 فارحـِ الميَـّ آباءنا وأمياتنا، وَربِّ الميَـّ أبناءنا وبناتنا، 
 .وانفعنا بدعائيـ ،ىـرَّ وارزقنا بِ 

                                       
 .1631ركاه اإلماـ مسمـ في صحيحو حديث رقـ:  1))
سناد الحديث صحيح. 8844ركاه اإلماـ أحمد في مسنده، حديث رقـ:  (2)  ، كا 
سناد الحديث حسف.10610ركاه اإلماـ أحمد في مسنده، حديث رقـ:  (3)  ، كا 
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أنيـ يقكمكف بميمة  ان فعمييـ أف يعممكا جيد ،بناءفحيف تنشغؿ األـ كاألب بتربية األ
 كالثكاب الجزيؿ. ،يترتب عمى إتقانيا األجر العظيـ ،ككظيفة عظمى ،كبرل

أف ىذا  ان نا تمامأف يكق افعميي ،كحيف ييعطي األب كاألـ خالص أكقاتيما ألبنائيما
ليذا الجيؿ، فنحف كشياطيف اإلنس كالجف في صراعو  ىالكقت مف أثمف ما يمكف أف ييعط

ما أف نسحبو لمخير ،عمى ىذا الجيؿ، فإما أف نكسبو لمحؽ ما أف نخسره لمباطؿ، كا  أك  ،كا 
 ييجٌر لمشر.

كاجب  شركرىاك  تربية األبناء كالبنات، كالحفاظ عمييـ مف مغريات ىذه الدنيا الخدَّاعة
فقد  ،ه، كمف ضحَّى بوك كحؽّّ لؤلبناء، فمف فرَّط فيو فقد عؽَّ أكالدىه قبؿ أف يعقٌ  ،عمى الكالديف

 فىقىدى أكالده قبؿ أف يفقدكه.

: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو   عىٍف أىنىسو فى  ٍيًرًه، قىاؿى َمْف َعاَؿ اْبَنَتْيِف َأْو َثاَلَث َبَناٍت، َأْو  ": أىٍك غى
، ُكْنُت َأَنا َوُىَو َكَياَتْيفِ ُأْخَتيْ  كىأىشىارى ًبأيٍصبيعىٍيًو  " ِف َأْو َثاَلَث َأَخَواٍت، َحتَّى َيِبفَّ َأْو َيُموَت َعْنُيفَّ

السَّبَّابىًة كىاٍلكيٍسطىى
(1).  

كال زالت كممة الشيخ الشييد أحمد ياسيف رحمو اهلل نسمع صداىا في آذاننا إلى اليـك 
 كتكراران: حيث كاف يقكؿ مراران 

 .يؿ "ى الجِ مَ عَ  وـَ ا اليَ نَ صراعَ  " إفَّ 
  

                                       
سناده صحيح كما ق12498ركاه اإلماـ أحمد في مسنده، حديث رقـ:  (1)  اؿ الشيخ شعيب رحمو اهلل.، كا 
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عداد الشراب،  الزكجةي في بيت زكجيا كىك بيتيا ببل شؾ، ليست لطيي الطعاـ كا 
عميو الرجؿ دكف زكجة؛ غير أنيا قائمة عمى  كترتيب األثاث، فإف ىذا يقكل ،ككنس البيت

 .ػػػ إف ىي فىًقيت دكرىا ػػػكثير مف الشؤكف الحياتية التي ال تككف إال بيا 

يا اقتصادي كفي أركقة الرجاؿ يقكلكف: إفَّ  تجعمو  ان الزكجة إف قررت أف تكسر زكجى
كال يدخر  ،يجمع لبيتو مو، فبل حصّْ يميث كراء الرغيؼ كال يشبع، كيجرم كراء الرزؽ كبالكاد يي 

، كربما يحدث ىذا مف بعض ًخفاؼ العقكؿ مف الزكجات بحجة كاىية، ينفثيا الشيطافي  لزمافو
فسرعاف ما  فإنو إف رأل في يديو ماالن  ،في رأسيا مفادىا: ال تجعمي زكجؾ يدخر ماالن 

 .ِمْسِكيَنةٌ ...  سيتزكج عميؾً 

سؤكلية تقع عمى عاتؽ الزكجة في مكجمع الدرىـ عمى الدينار،  ،إف ادخار األمكاؿ
يعني ىذا أنيا لف تككف عالةن  ،البيت، فأف تدخر الزكجة الماؿ ليا كألكالدىا في مستقبؿ األياـ

، كلتذر الزكجة المحترمة كساكسى الشيطاف، ان زكجيا طبعال عمى أحد، ال ىي كال أالدىا ك 
كج سيجمب الماؿ لزكاجو مف تحت إف قرر أف يتز  ػػػ وصدقونيػػػ كنزغاًت إبميس، فإفَّ الرجؿ 

 األرض كما يقكلكف.

فادَّخرم لنفسؾ كلزكج كألكالدؾ، فأمامؾ إف شاء اهلل مشكار طكيؿ، مف تربية األبناء 
 ػػػ دلكعةػػػ البداية تككف بعركسة جميمة  كتزكيجيـ كمساعدتيـ بعد كأثناء ذلؾ، فإفَّ  ،كتعميميـ

كالد كالبنات، ثـ حماةن لزكجات أكالدىا كأزكاج بناتيا، لؤل ان تنتيي بأنيا أصبحت أمٌ  ان كلكنيا حتم
عمى أنو المستكدع كالمستقر، فيو كؿ  ػػػ ان الحقػػػ ككؿ ىؤالء مع األحفاد سيتعاممكف مع بيتؾ 

 شيء!

 ان جعمو اهلل قيام ػػػ أقصد الماؿ ػػػ كليس بخاؼو عميؾ أىمية الماؿ لؤلسرة المسممة، فإنو
بو، كربما نحف اليـك في زماف أصبح الدرىـ كالدينار أصمح لديف  لحياة الناس، ال حياة إال

 كثير مف الشباب مف الصبلة كالصياـ.
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تربيف أكالدؾ أحسف تربية، كتدخمينيـ أحسف المدارس، تعممينيـ أحسف  فبػػػػػ الماؿ
 ،كعينىيـ مؤلل ،تجعميف يدىـ عميا ،يـ شر السؤاؿنتعميـ، كتسكنينيـ أحسف المنازؿ، كتكفي

  ينظركف إلى ما في أيدم غيرىـ مف أكالد الناس.فبل

عفكف أنفسيـ عف التطمع لمحراـ مف المأكؿ سبلح المؤمف كالمؤمنة، يي  فػػػػ الماؿُ 
مىى ربما أتى كيستعيذ باهلل مف الفقر، ك  ،يسأؿ اهلل الغنى كالمشرب، كقد كاف رسكؿ اهلل  عى
ـي النَّاًس زىمىافه الى يىٍنفىعي ًفيًو ًإالَّ الدّْ   .ينىاري كىالدٍّْرىى

 سِّعْ نيا، ووَ ي الدَّ ىِّْدنا فِ زَ  َـّ الميُ  "سفيافى الثكرم رحمو اهلل قاؿ: كاف مف دعائيـ: فعف 
 ." فترغَِّبنا فييا ،اا عنَّ ا، وال َتْزِوىَ نيَ عمينا مِ 

 كاجعميا لنا ميسرة. ،بارؾ لنا في أرزاقنا فالميـ

 .كبارؾ لنا فييا ،ابسط لنا في أرزاقنا الميـ

 كأليمنا الشكر كالرشاد. ،كبارؾ لنا فيما رزقتنا ،أكثر الماؿ في أيدينا الميـ
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كجعميا  ،بيا في كتابو الكريـ فضؿي صمة الرحـ التي أمرنا اهلل  خفى عمى مسمـو ال يى 
ّْ  فات المؤمنيف الطيبيف الذيف مف ص ُٙ َْٚن َربَّ ََ َويَْخَش ْن يَُٚص

َ
َمَر اَّلُل ةِِٗ أ

َ
ا أ َْ يَِصَُِٚن 

َٚء اِلَِصابِ   [.21 الرعد:]  َويََخانَُٚن ُش
التي كعدت  ،في عشرات األحاديث النبكية الصحيحة حثَّنا عمييا رسكؿي اهلل  قدك 

اًلؾو : بركة الرزؽ، كطكؿ العمر، ػكاصؿى الرحـ ب نساء األثر، فعف أىنىس ٍبف مى أىفَّ رىسيكؿى   كا 
:  اهلًل   .(1)" َفْمَيِصْؿ َرِحَموُ  ،َمْف َأَحبَّ َأْف ُيْبَسَط َلُو ِفي ِرْزِقِو، َوُيْنَسَأ َلُو ِفي َأَثرِهِ  "قىاؿى

ػػػ عمى تشجيع الزكجة  بقدر ما أنا حريصه  ،كلستي ىنا بصدد الحث عمى صمة الرَّحـ
ككذلؾ حث زكجيا عمى أف يصؿ  ،في صمة رحـ زكجيا بنفسيا ان أف تككف سبب ػػػ خاصة

بيف الزكج كأىمو، كأف يعمـ الجميع  ان رحمو بنفسو، كأف تساىـ الزكجة بتغذية العبلقة إيجابي
 سعدو كصمةو عمى زكجيا كأىؿ زكجيا. أنيا قدـي 

عمى العكس  بؿ؛ في قطع رحـ زكجتو ألىميا ان ككذلؾ مطمكبه مف الزكج أال يككف سبب
كيحث زكجتو عمى أف تصؿ أىميا كأال تقطعيـ بعد زكاجيا،  ،فيك يصميـ كيكدىـ ،ان تمام

كؿ يكـو لبيت  ػػػ بعد زكاجياػػػ ككؿ شيء بقدر ببل شؾ، فميس مف المعقكؿ أف تذىب الزكجةي 
عمى  مف الكاجب عمييا أف تدرؾ أف تأسيس بيتيا الجديد ىك الميقدـ اآلف ؛ بؿأىميا أك يكميف

 غيره، كالتكافؽ بينيا كبيف زكجيا ىك سىيّْدي األحكاـ.

فالزكجة المؤمنة بنت األصكؿ الطيبة ىي مف تدفع بزكجيا نحك أىمو، كتعينو عمى أف 
لو  ان كأف يعفك عنيـ إف ىـ أساءكا إليو، تككف عكن ،كأف يعطييـ إف حرمكه ،يصميـ إف قطعكه

 عمى الطاعة ال عميو بالمعصية!.

العادةي أف الشباب بعد زكاجيـ ينشغمكف بزكجاتيـ كأىالييـ، كينشدُّكف ليذا كقد جرًت 
كال يككف  ،تعارؼ كتآلؼ ى، فالنَّسىب الجديد يحتاج إلان كليس في ىذا عيبه أبد ،ان األمر كثير 

في  ان سيئ ان ىذا إال بمزيد مف التزاكر كالتجالس كالتآنس، كلكف العيب أف تمعب الزكجة دكر 

                                       
 .2557ركاه اإلماـ مسمـ في صحيحو، حديث رقـ:  (1)
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في حيف يظير عمى السطح صمتو ألىميا كانشغالو  ،حمو بعد زكاجيا منوقطيعة زكجيا لر 
 بيـ!

عمى صمة رحمو كالتكاصؿ مع عائمتو، لزكجيا  ان محفز  ان أف تككف الزكجة سبب ما أجمؿى 
، كتؤزه ان فكـ مف دعكة صالحة ستناؿ مف كراء ىذا الخير، حيف تأطر زكجيا عمى الصمة أطر 

 يا عمى بيت الزكج بركةن كرحمةن كصمةن.، فيككف مجيئي ان عمى الزيارة أزٌ 

 
ـَ اهلل امرأًة أخذْت بقمِب زوِجيا حتى يذوَؽ أىُمؾ  اً وقالت: واهلل ال أذوُؽ غمض ،فَرِح

 والجموس معؾ. ،السعادَة برؤيتؾ
وقاؿ ليا: واهلل ال أرضى وواحٌد مف أىؿ بيتؾ  ،أخذ بيد زوجتو ورحـ اهلل رجالً 

 .وعائمتؾ بينؾ وبينو قطيعةٌ 
واِلجر بيننا بإذف اهلل  ،وىذا مف رضاي ،ىدي أىمؾ وزورييـ بيف الحيف واآلخرتعا

  رب العالميف.
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كمنيا:  ،ةاستخداـ األجيزة االلكتركنيفي اآلكنة األخيرة مف القرف الماضي  انتشر
أـ األجيزة ذات المكحات االلكتركنية  ،سكاء كانت اليكاتؼ الخمكية ،األجيزة المحمكلة

كغيره، مما ساىـ في انكفاء كاكتفاء كٍـّ مف الناس بيذه  IPADالمتكسطة الحجـ مثؿ: 
 األجيزة عف كثير مف العبلقات االجتماعية التي تثرم الحياة.

األزكاج كالزكجات، حيث تجد إحداىفَّ يدخؿ زكجيا " بعض  الفخ كممَّف كقع في ىذا "
بعد غياب طكيؿ في العمؿ كغيره، فتنيض لتقدـ الطعاـ ثـ تعكد بسرعة مفرطةو إلى ىذا 

 لمتابعة ىذا الخبر أك ذاؾ! ؛الجياز أك ذاؾ

بعض األزكاج إذا دخؿ بيتو كزكجتو في اشتياؽ لمجمكس معو  ػػػ لؤلسؼػػػ ككذلؾ 
، إلى ان في الجياز الخمكم بشكؿ كبير جدٌ  تجده مشغكالن  ،كالمشاركة البيتية كالحديث كاالستشارة

   مي وأنا مكت "كيقكؿ ليا:  ،أف تتكمـ كالجياز بيده ػػػ ان أحيانػػػ درجة أنو يطمب مف زكجتو 
 !" معؾ

 ... إفَّ سوَء استخداـِ اِلجيزة االلكترونية تيدد الحياة الزوجية بشكؿ جدِّي وكبير

المشاكؿ التي كردت ككاف سببيا انشغاؿ الزكجة عف الزكج بالجياز، أك كثيرة ىي 
كيجمب  ،ر حياتيـانشغاؿ الزكج عف الزكجة بالجياز، ككأف الناس لؤلسؼ يبحثكف عمَّا ييكدّْ 

 كالنكد، كرحـ اهلل أياـ زماف. كالغَـّ  ليـ اليَـّ 

 ... نعـ، أياـ زماف

 ،كتييئ البيت ،عد الطعاـفالزكجة تي يـك كاف الناس يعيشكف ببل أجيزة أك ىكاتؼ، 
 ان كتستعد الستقباؿ الزكج بعد عكدتو الميمكنة مف عممو طكاؿ النيار، فيعكد الزكج فيجد بيت

كمشتاقةن لمحديث  ،متميفةن لمجمكس بيف يديو ،كزكجةن صالحةن كريمة ،ان ميعدٌ  ان كطعام ،ان نظيف
 ،أطراؼ الحديث عف حياتيما كأكالدىما ثـ يتبادالف ،معو، فيأكبلف ما قسـ اهلل ليما مف رزؽو 

 فتسكد المحبة كالمكدة، كيتشاركاف في صناعة السعادة كاليناء كالسركر.
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يـك كاف الناس يعيشكف ببل أجيزة أك ىكاتؼ، يعكد الزكج مف عممو الشاؽ طكاؿ 
س كيتناكؿ الطعاـ مع كريمتو، ثـ يجم ،النيار، في تميؼو لمقاء زكجتو كأـ عيالو، يدخؿ بيتو

كيسمع منيا شككاىا كاشتياقيا كاستشاراتيا، فيطفئ لييب  ،معيا يسأليا عف نيارىا كساعاتيا
الشكؽ إلى الحديث مع الزكج، فيشاركيا حياتيا فيما تبقى مف ساعات النيار، فتزداد المكدة 

 كيبنياف البيت عمى تقكل مف اهلل كرضكاف. ،كالرحمة

وجاتيـ عنيـ باِلجيزة االلكترونية، وكثُرت لقد َكثُرت الشكوى مف اِلزواج بانشغاؿ ز 
 الشكوى مف الزوجات بانشغاؿ أزواجيـ عنيـ باِلجيزة االلكترونية، فإلى متى؟

لقد أصبحت ىذه األجيزة ميبًعدةن ميبًغضةن ميكىدّْرةن لمحياة الزكجية لؤلسؼ، فمتى يفيؽ 
فيخرجكف  ،طكف في استخداميافيتعاممكف مع ىذه األجيزة بقىدىر، ال ييفرً  ،األزكاج مف الجنسيف

في البيت يتكلَّى التفريؽ  ان ميفًسد ان عف حدّْ المقبكؿ المعقكؿ، كيجعمكف مف ىذه األجيزة شيطان
 بيف المرء كزكجو. 

إلى بيتو إذا كجد زكجتو مشغكلةن عنو بما نشرت  يعكد ثـ مع مف يتكمـ الزكج حيف
نة، كتتابع كـ اليؾ ،فبلنة  ككـ بكست ،يرككـ ش ،كما عمَّقت عبلَّ

 بعد كؿ ىذا مع مف يتكمـ زكجيا؟...  في ىذا المكضكع أك ذاؾ

يا إلى البيت مف كمع فيتناكؿ طعامو كشرابو، ثـ يعكيؼ  ،تتكمـ الزكجة حيف يعكد زكجي
 ما يينشر عمى اليكتيكب ان متابع ،تغريدات تكيتر ان متصفح ،صفحات الفيسبكؾ ان عمى جيازه مقمّْب

 تتكمـ زكجتيو؟... بعد كؿ ىذا مع مف 
 

 وأقوليا صراحًة:
 

 ،،،لتذىب ىذه اِلجيزة كمُّيا إلى الجحيـ
 بيف اِلزواج والرحمةُ  وتبقى المحبةُ 
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 ،ال ينفؾي إلي يـك القيامة ،كميثاؽو غميظو  ،األسرة عمى بناءو متيفو  -تعالى –أقاـ اهلل 
ْٔ آَيَاحِِٗ  : ليعيش الجميع بأمفو كسعادة يقكؿ  ؛يسكد بيف أفراد األسرة المكدةي كالرحمةي  َوِْ
ْزَواج

َ
ّْ أ جُْهِصُس

َ
ْٔ أ ِْ ّْ ْن َخََِو َُُس

َ
ةً َورَْْحًَث إِنَّ ِِف  اً أ َٚدَّ ّْ َم ََ ةَيَُْٖس ا وََجَف َٙ ٚا إََِلْ ُٖ ٍُ ًَ ُِتَْص ِ  ذَل

ُرونَ  ٍَّ ْٚ ٍٍ َحخََه  . َلَيَاٍت َُِي

الناسي دكف ظمـو أك بخسو  ىكليحي ،ليقكـى الناسي بالقسط ؛كقد أنزؿ اهللي البيناًت كالميزافى 
ٍَِخاَب  : فقاؿ  ان،لحقكؽ بعضيـ بعض ُّ ال ُٙ َف َْ َْٕزَْلَا 

َ
َٖا رُُشََِٖا ةِابلَيَِّٖاِت َوأ رَْشِْ

َ
ََُيْد أ

ِٓزَياَن َِلَ  َٚم اَلَّاُس ةِاُيِْصِع َوال  ،كعاش الناس في ظبلؿ الشريعة المطيرة في أمفو كأمافو  ، ُي
 ... كيأخذكنو دكف ظمـ أك حيؼ ،فيطمبكنو ،نو كيعرفكف الذم ليـك فيؤد ،يعرفكف الذم عمييـ

كآدـي مف  ،كألفَّ الناسى مف آدـ ؛كمضى عمى ىذا الناس منذي بعثًة النبي محمدو 
فيغفر اهلل ليـ ، فعف  ،كصاركا ال ينفككف عف ذنبو يستغفركف منو ،معصيةي لزمتيـ ال ،ترابو 
ـَ َخطَّاءٌ  :قىاؿى  أفَّ النًَّبيَّ  أنس  . ركاه الترمذم َوَخْيُر اْلَخطَّاِئيَف التَّوَّاُبوَف [ ،] ُكؿُّ اْبِف آَد

 كقاؿ األلباني: حسف.

ال  ،عاشت كريمةن عزيزةن  ػػػ ىكلكىي عماد األسرة كلبنةي البيت األ ػػػكلقد عاشت المرأة 
كالزكجة  ،ـكؤ كىي في ذلؾ األـ الر  ،نسى ليا فضؿه كال يي  ،كال ينقص ليا قدره  ،يضيع ليا حؽّّ 

فالنساء  ،كأعمى اهلل مف شأنيا ،ىارفع اهللي مف قدرً  ،كالبنت الكريمة ،كاألخت المصكف ،الحنكف
كال يغمبيف  ،كال يغمبفى إال الكريـى  ،اكىك يكدع الدني كىف كصية رسكؿ اهلل  ،شقائؽ الرجاؿ

ـي   ،،،إال المئي

يقع عمييا بعضي أنكاع الظمـ الذم يقع عمى الكثير مف  ،كلكفَّ المرأة في دنيانا كالرجؿ
كاف ال بدَّ مف اإلشارة إلى نكعو مف الظمـ  ،كألفَّ الحديث في ىذه الكممات عمى المرأة ،الناس

مف أف يطاؿ النساء عمى يد بعض  كحذَّر منو النبيُّ  ،رآفي كمنعو الق ،الذم حرَّمو اإلسبلـي 
حقكؽ  اال ىي متزكجة لي ،الرجاؿ ممف ال خبلؽى ليـ، بحيث يترككف المرأة في ميبّْ الريح

 كال ىي مطمقة تبحث عف حياتيا. ،الزكجية
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 ،" المعمقات"  ػكقد تعارؼ الناس عمى تسمية مف يقع عمييا ىذا النكع مف الظمـ ب
َفََِّيثِ   :تمشيان مع قكؿ اهلل تعالىكذلؾ  ُٓ ا ََكل َ٘ َِ َذخََذُرو يْ َٓ ٚا ُُكَّ ال ِٓيُِ كالمرأة المعمقة  ، نََل حَ

كاستحالًة الحياة بينيما  ،حًش معاشرتياكفي  ،لسكًء معاممتو ؛ىي مف تطمب الطبلؽ مف زكجيا
 ؛كلكف ترفضو بشدة إما أنو يريدىا ،معمقةً كيتركيا  ،فيرفض الزكج طبلقيا ،بمكدةو كرحمةو 

 كىذا ىك األغمب. ،انتقامان منيا معمقةأك أنو يتركيا  ،لسكء معاممتو ليا

فإف استحالت الحياة بيذه  ،يقيـ الحياة الزكجية عمى الحب كالمكدة كالرحمة كاهلل 
ال  ،كىك التسريح بالمعركؼ كىك حبلؿ ،فقد جعؿ اهلل لمنساء كالرجاؿ سبيبلن  ،المعاني

َّٔ   :قاؿ اهلل ،ضرار كىك منكر حراـاإلمساؾ باإل ُٙ َجَِ
َ
َٔ أ ُّ اُنَِّصاَء َذتََِْل ِإَوذَا َغَِّْيخُ

ار َّٔ ِْضَ ُ٘ ٚ ٍُ ِْٓص ْفُروٍف َوََل ُت َٓ ِ َّٔ ة ُ٘ ْو َِسُِّخٚ
َ
ْفُروٍف أ َٓ ِ َّٔ ة ُ٘ ٚ ٍُ ْمِص

َ
ً نَأ ًَ  ا ِ َْ ذَل ْٔ َحْهَف َْ ِِلَْفخَُدوا َو

ُٗ َوََل َتخَِّخُذوا آَيَ  َّ َجْهَص ُزوَذَيْد َؽَِ ُ٘ ّْ  اً اِت اَّللِ  َِيُْس ـَ َْٕزَل 
َ
ا أ َْ ّْ َو َِيُْس ـَ َث اَّللِ  َٓ ُروا ِْٕف ٌُ َواذْ
 ٌّ ِِي ـَ ٍء  ِ ََشْ

َّ نَّ اَّلَل ةُِس
َ
ٚا أ ُٓ َِ ـْ ٚا اَّلَل َوا ُي ّْ ةِِٗ َواتَّ ثِ يَفُِؾُس َٓ ٍْ ٍِخَاِب َواِلِ َٔ ال ِْ . 

إذا طمؽى أحديىـ  ،لمرجاؿ ىذا أمر اهلل  " يقكؿ اإلماـ ابف كثير رحمو اهلل تعالى:
كلـ يتؽ منيا إال  ،أف يحسف في أمرىا إذا انقضت عدتيا ،المرأةى طبلقان عمييا فيو رجعة
أك  ،أم يرتجعيا إلي عصمة نكاحو بمعركؼ ،فإما أف يمسكيا ،مقدار ما يمكنو فيو رجعتيا

مف غير  ،أك يتركيا حتى تنقضي عدتيا كيخرجيا مف منزلو بالتي ىي أحسف ،يسرحيا
 ". كال تقابح ،كال مخاصمة ،شقاؽ

فالظمـ ظممات يـك  ،شرة بيف الرجؿ كالمرأة بالمعركؼ كالحبلؿ ال بالمنكر كالحراـفالعً 
فأما أف يعاشر الرجؿ  ،كجعمو بيننا محرمان  ،حـر الظمـ عمى نفسو -تعالى –كاهلل  ،القيامة

رجع المرأة أما أف يي ك  ،امرأتو بالمعركؼ يحفظ ليا كدىا كخيرىا كيصكف األمانة التي أخذىا
حَاِن   :يقكؿ اهلل سبحانو ،إلي بيت أىميا معززة مكرمة دكف ظمـ أك مجاكزة حد َلُق َمرَّ اُػَّ

ْو تَْْسِيٌح بِإِْخَصانٍ 
َ
ْفُروٍف أ َٓ ِ َّٔ   :كقاؿ أيضان   نَإِْمَصاٌك ة ُ٘ ٚ ٍُ ْمِص

َ
َّٔ نَأ ُٙ َجَِ

َ
َٔ أ نَإِذَا ةََِْل

 ِ َّٔ ة ُ٘ ْو نَارِىُٚ
َ
ْفُروٍف أ َٓ ِ ْفُروٍف ة َٓ   فيك سبحانو  -تعالى –فميتًؽ اهللى الرجاؿي فيما ممَّكيفَّ اهللي

 خصـي الظالـً يكـى القيامة.
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يجب عمى المجتمع بأسره أف يسعى لرفع الظمـ  ػػػ بأم صكرةػػػ قة مظمكمةه كالمرأة المعمَّ 
أك أنيا تخاؼ  ،ةكأف تككف يتيم ،عممان بأنيا ال تبقى معمقة إال لعدـ كجكد مف يساندىا ،عنيا

أك أف أىميا قد شغمتيـ دنياىـ عف التفكير في شأف  ،مف تيديدات زكجيا إف كاف لو سمطاف
 بنتيـ!!

لحؿ ىذه  ؛كحكـه مف أىمو ،كحؿ ىذه القضية إف تيسر ذلؾ أف يأتي حكـه مف أىميا
ا نَابَْفرُ   ى:كىك كما قاؿ اهلل تعال ،القضية َٓ ّْ ِشَياَق ةَيِِْٖٙ ِٓإَوْن ِخْهخُ ٍَ ٓ اً ٚا َخ ٍَ ِِِْ٘ٗ وََخ َ

ْٔ أ  اً ِْ
ا إِْن يُرِيَدا إِْصَلخ َٙ ِِْ٘ َ

ْٔ أ ِِيٓ اً ِْ ـَ ا إِنَّ اَّلَل ََكَن  َٓ ُٙ َّٚذِِو اَّلُل ةَيَْٖ كالمعنى: إما أف   اً َخترِي اً يُ
ذا لـ يكف ىناؾ رغبة بينيـ االثنيف أك أحدىما ،يعيداىما كيصمحا بينيما فالفراؽ خير  ،كا 

 ،فالفراؽ خير مف الشقاؽ كالخبلؼ ،دكف مشاكؿ أك الكقكع في الحراـ ،افليما، كذلؾ بإحس
ً  : كليذا قاؿ  ِٔ اَّلُل ُُكّ ْٔ َشَفخِِٗ َوََكَن اَّلُل َواِشف ِإَوْن َحخََهرَّىَا ُحْل ٍِيٓ اً ِْ  . اً َخ

فتركيا في بيت أىميا ما  ،ثـ بدا لو طبلقييا ،يكمان فقط 18كلقد تزكجٍت شابةه مف رجؿو 
كلـ يتـ الطبلؽ كالفراؽ  ،بمكقعو في جياز أمني ظالـ يان أعكاـ دكف طبلؽ، مستقك  10ب يقار 

إال بعد بذؿ جيد كتعب كنصب حتى رضي بإتماـ الطبلؽ، كما تـ في ظني إال بعد زكاؿ 
كيتكأ عمييا في ظممو طكاؿ ىذه المدة القاسية  ،كتبلشي القكة التي كاف يستقكم بيا ،سمطانو
 الطكيمة.

 تاـ:وفي الخ

عمى المجتمع بكؿ ىيئاتو كمؤسساتو أف يسعى جاىدان لرفع الظمـ كالضيـ عف النساء 
 ؛أف ييسر ليف مف يأخذ بأيدييف -ىتعال –كالبلتي بتف يناجيف اهلل  ،المعمقات المظمكمات

 ليعشفى بقيةى حياتيف بكؿ كرامة كسعادة.

..... 
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بيف بعض الرجاؿ نتجاذب أطراؼ الحديث، فدار الكبلـ حتى كصمنا  ان كنت جالس
ألني  ؛ما عدت أحب الحديث عف ىذا المكضكع ان لمحديث عف تعدد الزكجات، كأنا شخصي

مف  ان قتنع أف مثؿ ىذا المكضكع عممي أكثر منو قكلي، كالميـ في المكضكع أفَّ كاحدم
ذا بو يقكؿ: "  "!. أنا أكره تعدد الزكجات الجالسيف صرح بكبلـ فاجأ الجميع، كا 
ألنيا  ؛بيف الحاضريف مف الرجاؿ ان كبير  ان كلمحؽ أقكؿ: لقد نالت ىذه العبارة استغراب

كلكنيا خرجت مف رجؿ، لو  ػػػ ربماػػػ بداية لـ تخرج مف امرأة فمك خرجت مف امرأة الستيكعبت 
مف  ان ـ الشرعي، مما دعاني لمكتابة في المكضع بشيء مف المكضكعية، راجينصيب مف العم

 .ان أك إيجاب ان أف يرسمكا لي ردىـ عمى ما يقرؤكف سمب ػػػ أك امرأةن  رجبلن ػػػ الجميع 
نو قد انضـ أكببل شؾ فإفَّ أكثر الرافضيف لمبدأ تعدد الزكجات ىـ النساء، كالعجيب 

بعضي الرجاؿ، كأصبحنا نمسؾ عف الحديث في ىذا  ػػػ كخديعةن  ان كر أك م ،رغبةن أك رىبةن ػػػ  فإليي
 ،مف كقكؼ بعض الرجاؿ في كجكىنا، متشدقيف بأفَّ األمر يخالؼ الكفاء ان خكف ؛المكضكع

نو ناتج عف: بياض العيف، كسعار الشيكة، كعدـ الرضا أكيعاكس تيار الزكاج المعتدؿ! ك 
 بالقدر.

امرأة ينكر أف الزكاج مف أكثر مف امرأة، آية في كتاب كاف أك  رجبلن  ان كال أظفُّ مسمم
إلى يكمنا ىذا، فقد قضى القرآف أف الرجؿ لو أف ينكح ما  اهلل، كسنة متبعة مف لدف النبي 

رَِْن َوذَُلَث َوُربَاعَ  طاب لو  َْ َٔ اُنَِّصاءِ  ِْ  عىٍف سىًعيًد ٍبًف  5069، كقد ثبت في البخارم
: قىاؿى  ، قىاؿى بىٍيرو : جي بَّاسو ْجَت؟  ًلي اٍبفي عى :َىْؿ َتَزوَّ : الى، قىاؿى َفَتَزوَّْج َفِإفَّ َخْيَر َىِذِه اُِلمَِّة  ] قيٍمتي

 [. َأْكَثُرَىا ِنَساءً 

كأحببت في ىذا المقاؿ أف أطرؽ المكضكع بيدكء، عمّْي أف أساىـ في تجمية 
في إيجاب التعدد، أك كبياف كجو الحؽ فيو، بكؿ شفافية كمكضكعية، دكف إفراط  ،المكضكع

تفريط في إلزاـ الرجؿ بكاحدة فقط، كلست ممف ينظر لممسألة مف زاكية األصؿ، أتعدد ىك أـ 
إف الكاقع الذم تحياه األمة يفرض عمينا أف نجير بالحؽ الذم نديف اهلل بو،  ؛ بؿ؟كاحدة

ث مف كنسعى إلقناع الناس بو، دكف استخفاؼ بالعقكؿ، أك تسمط عمييا باآلية كالحدي
المنقكؿ، مع أف قراءة سريعة في سيرة الرجاؿ مف السمؼ الصالح تدؿ بجبلء أف األمر لـ 
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، فباالطبلع  يكف بيذه الحساسية عندىـ، كما ىي عند بعض الرجاؿ كالنساء في زماننا اليـك
كال  يعابي فاعميو،ال ، ال ييذُـّ ك ان طبيعي ان عمى سيرة ىؤالء الكراـ ندرؾ أف التعدد كاف عندىـ شيئ

 يينتقصي تاركيو ...

 : كاره مبدأ تعدد الزوجات عمى خطر عظيـأوالً 

؛ نعـ، ىك كاهلل عمى خطر عظيـ، فاألمر جزء مف الشرع، كليس في شرع اهلل أمره ييكره
ف قمنا: إف كاره مبدأ تعدد الزكجات يشابو الذيف كفركا في كراىيتيـ ما أنزؿ إإننا ال نبالغ  بؿ

َٔ َزَهُروا َذخَْفص  في حبكط أعماليـ اهلل تعالى، فتسبب ذلؾ ِي ّْ  اً َواذلَّ ُٙ َ ال َٓ ْخ
َ
ََّ أ َط

َ
ّْ َوأ ُٙ َ  (8)ل

 ّْ ُٙ َ ال َٓ ْخ
َ
ْختََع أ

َ
ُ نَأ َْٕزَل اَّللَّ

َ
ا أ َْ ٚا  ُ٘ رِ

ٌَ  ّْ ُٙ جَّ
َ
ًَ ةِأ ِ كلمشيخ عبد العزيز ابف باز رحمو اهلل  ، ذَل

دُّ خطير  كبلـ في ىذه اآلية جو

 -تعالى –دـ العدؿ، لكنا ال نكره ما شرعو اهلل أك ع ،قد نكره الفعؿ أك التصرؼ
ألف العدؿ كاف  ؛لعباده، كاستمر عمى فعمو كاإلتياف بو اآلالؼ مف رجاؿ األمة، دكف نكير

ف تعدد الزكجات بالعدؿ، كبيف العيش مع زكجة بيرائدىـ في األكلى كاألخرل، ففرؽ كبير 
لربح الكفير، كبيف البيع كالشراء بالغش كاحدة بالظمـ، كما الفرؽ كبير بيف البيع كالشراء با

ف كاف أصؿ الفعؿ كاحد ،كعدـ الرحمة، فشتاف بيف الصكرتيف ، فبالعدؿ كالرحمة أجر ان كا 
 كفير، كبالظمـ كالغش كزر كبير.

 :زوجة واحدة إال : ىناؾ مف ال يصمح لواً ثاني

مف قكم عمى أماـ  ان إف اآلية التي أباح اهلل فييا تعدد الزكجات تجعؿ الباب مفتكح
 ،مف الناس مف ال يصمح لو إال زكجة كاحدة، فيك قميؿ الحكمة التعدد، مع العمـ اليقيني أفَّ 

قميؿ الصبر، كمثؿ ىؤالء ال يصمح ليـ أف يجمعكا ليـ  ، أكقميؿ العقؿ أك ،قميؿ الماؿ أك
اؿ كالم ،زكجة أخرل، فمسنا نخاطب بالتعدد إال أصحاب العقكؿ الكبيرة كالحكمة الكثيرة

، فكاف أف كجد نفسو بيف  ان الكفير، كحقَّا إف مف ىؤالء مف استيكتو الفكرة كقت فاقتحـ دكف تركٍّ
فيستريح بقية  ،ؽ إحداىماناريف، إمساؾ الزكجتيف بنارو ال يقكل عمى حرّْىا مثميوي، أك أف ييطمّْ 

و سأؿ قبؿ ما يمجأ مثؿ ىؤالء إلى الطبلؽ لؤلسؼ، كلك أن ان حياتو مع غصة في قمبو، كغالب
 اإلقداـ لنصحناه باإلحجاـ.
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ألف مثمو ال يصمح لو إال  ؛مف ننصحيـ بعدـ الزكاج ػػػ يعمـ اهللػػػ بؿ إف مف الرجاؿ 
سًخ، كالشحّْ  العزكبية، فصاحبي المزاًج النكد، كالعصبيًة الطائشًة، كاليًد الطكيمًة، كالمساًف الكى

، كالمركءًة الناقصةً  ، كالرجكلة المخدكشًة، أنى لو بنصؼ زكجة ال القتَّاؿ، كالفيـً السقيـً
 زكجات!

 :: العدؿ مناط اإلباحةاً ثالث
قضكا حياتيـ ببل زكاج، كالظمـ مذمـك  ـالعدؿ مطالب بو الناس سكاء تزكجكا أ

ما ييذىكَّر بو مف  ان ، كلكفَّ العدؿ الذم نحف بصدد الحديث عنو، كثير ان صاحبو كلك عاش كحيد
، كذلؾ خشية الكقكع في الظمـ، كالذم يميؿ بشؽ صاحبو يـك رغب في الزكاج مف أخرل

ٍيرىةى فالقيامة،  :  عىٍف النًَّبيّْ   عىٍف أىًبي ىيرى َفَماَؿ ِإَلى ِإْحَداُىَما  ،]َمْف َكاَنْت َلُو اْمَرَأَتافِ قىاؿى
َجاَء َيْوـَ اْلِقَياَمِة َوِشقُُّو َماِئٌؿ[
(1). 

قبؿ عمى الزكاج بعدـ القدرة عمى العدؿ، فيك مما مي ع بعض الناس بتذكير الكلطالما تبرَّ 
يشؽ عمى النفس، كال يقكل عميو اإلنساف، كال يكجد مف تزكج فعدؿ، كيجعمكف الخكؼ مف 

 .العدؿ القاعدة التي ال يقكل عمى تجاكزىا إنساف، كأيف مف تزكج فعدؿ؟
 ،لقميؿ كالكثيرككنا في زكاجنا مف المقسطيف، في ا ،كاهلل يشيد: أننا تزكجنا فعدلنا
يخبركنكـ عف العدؿ الذم يحيكف في ظبللو بحب  فكالصغير كالكبير، كىذه نساؤنا فسألكى

 -تعالى –ككئاـ، كرحمة كسبلـ، مع كجكد ما يمكف أف يكجد في كؿ بيت، كلكف بفضؿ اهلل 
كؿ  السمت العاـ لبيكتنا أنيا إسبلمية ممتزمة، يسكد فييا التنافس عمى طاعة اهلل كرضاه، قبؿ

شيء، كلئف قدَّر اهلل كيسَّر كتزكجتي الثالثة، فميبقيفَّ العدؿ رائدنا، كلف نقبؿ أف تأخذنا الحياة 
آخرة حساب ببل  ان الدنيا بشيكة زائمة إلى ظمـ كجكر، فاليـك دنيا فييا عمؿ ببل حساب، كغد

 عمؿ، كاهلل خير الشاىديف.
ىذا سيد الخمؽ كحبيب الحؽ أف العدؿ نسبي، ك  ان كمف الكاجب أف يعرؼ الناس جميع

َـّ َىِذِه ِقْسَمِتي ِفيَما ، كاف بعد أف يقسـ فيعدؿ بيف نسائو فيما يستطيع يقكؿ: محمد  ]المَُّي

                                       
 .بسند صحيح 2133سنف أبي داكد ركاه ( 1)
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ٍعنىى قىٍكًلًو ](1)َأْمِمُؾ َفاَل َتُمْمِني ِفيَما َتْمِمُؾ َواَل َأْمِمُؾ[ مى ا ِإنَّمَ  "[: اَل َتُمْمِني ِفيَما َتْمِمُؾ َواَل َأْمِمؾُ ، كى
. " َيْعِني ِبِو اْلُحبَّ َواْلَمَودَّةَ   كىما فىسَّرىهي بىٍعضي أىٍىًؿ اٍلًعٍمـً

فالعدؿ مقدكر، كىا ىـ الصحابة كالتابعكف كخيار األمة عمى مدار التاريخ، تزكجكا 
يـ، كعاشكا حياة ممؤىا الحب كالسعادة، كىا ىي أخبارىـ كسيرتيـ تمؤل الكتب ئفعدلكا بيف نسا
كيؼ عاش ىؤالء  لعد مف شاء إلى أم كتاب مف كتب السيرة كالتاريخ، ليرى كالمراجع، فمي

كليس مف البلئؽ ذكر  ػػػبالتعدد في مكدة كرحمة، كأنا عمى عمـ بالكثير مف رجاؿ اليـك 
يعيشكف الرحمة ذاتيا كالمكدة ذاتيا، دكف ظمـ أك حيؼ أك ميؿ يجمب ليـ النار  ػػػ األسماء

ذا ما كصمنا ممارسة  -تعالى –كثر بفضؿ اهلل  ؛ بؿأك اثنيف ان حديـك القيامة، كىـ ليسكا كا كا 
 ؛ بؿظالمة متعنتة عف رجؿ أك امرأة أعزب أك متزكج بكاحدة أك أكثر ال نرضى كال نقر

 كنسعى لرفع الظمـ ما استطعنا.
 :مناسب : أعداد توجب التفكر في حؿٍّ اً رابع

ف أعداد غير المتزكجات مف بمخاطبة بسيطة لئلخكة في كزارة الداخمية، سألت ع
مناسب ليذه األزمة  كيكجب التفكر في حؿٍّ  ،الشابات، فكاف العدد يبعث عمى الخكؼ

المعضمة، كالتي ضربت بأطنابيا في العدد مف الدكؿ، إف لـ أقؿ العالـ كمو، كىا أنا أضع 
ف ىذه األعداد الكبيرة تشمؿ ، ك ان لنفكر جميع ؛األعداد بيف أيديكـ كما كصمتني أعداد البنات ا 

ال إذان لتضاعؼ العدد، مما يستدعي ػػػ كاهلل ػػػ أف يفكر الجميع في المسألة 22فيما دكف  ، كا 
 بشكؿ جدّْم، فخيرىا يعـ الجميع، كشرىا ال يكاد أال يستثني أحدان.

 العدد الفئة ـ
 34692 25حتى  22غير المتزكجات مف االناث مف سف  1
 69768 سنو 25ؽ غير المتزكجات مف االناث فك  2
 55417 30حتى  25غير المتزكجيف الذككر مف سف  3
 34004 سنو30غير المتزكجيف مف الذككر فكؽ  4
 13346 2020-07-27عدد المطمقات حتى تاريخ  5
 36465 2020-07-27عدد االرامؿ مف النساء حتى تاريخ  6
 4241 2020-07-27عدد االرامؿ مف الرجاؿ حتى تاريخ  7

                                       
 .1140الترمذم  ركاه( 1)
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 :: ما ىو البديؿ؟اً خامس
نعـ، إف لـ يكف تعدد الزكجات بالعدؿ كاإلنصاؼ مف القادريف عميو ىك الحؿ، فما ىك 

، أف تبقى المرأة مف األعداد التي ذكرت، حبيسة بيتيا، أسيرة غرفتيا، تنتظر ؟الحؿ يا ترل
ى المكت المكت كتتمناه، أتترؾ البنت مف ىؤالء تكبت شيكتيا كأنكثتيا كأمكمتيا إلى أف تمق

، ان جعؿ ليف متسع -تعالى –مـز بناتنا بيذا مع أف اهلل ، أيعقؿ أف ني ؟كىي عمى ىذه الحالة
، ثَـّ أال يدرم مف يكره التعدد كال يطالب بو القادريف عميو كـ ان لتعيش الكاحدة منيفَّ زكجةن كأمٌ 

 .أخبلقية ]الجنسية[ التي تتزايد صباح مساء في الببلد؟بلنسب المشاكؿ ال
الرجؿ القادر حيف يقدـ عمى الزكاج مف أخرل، إنما يقدـ عمى أمر فيو مسؤكلية  إف

كتكاليؼ كبيت جديد، فالزكجة األخرل حيف زكاجيا تعيش في بيت كحدىا معززة مكرمة، ليا 
استقبلىا في بيتيا كمصركفيا ككيانيا، ىي زكجةه ثـ أـ ألكالد مربية كمعممة، تعيش الحناف 

 صمة، ال ينتقص مف كيانيا كال يخدش مف كرامتيا ...كاألمكمة، كالبر كال
 :: إلى النساء المتزوجات وغير المتزوجاتاً سادس

كتفكر في  ،كتخرج مف أنانيتيا -تعالى –اهلل  يىي نصيحة لممرأة المتزكجة أف تتق
، كلك تعمَّؽ األمري بابنتيا أك أختيا ان بنات جنسيا، فمك كانت ىي لىفىكَّرىت في األمر كثير 

فَّ ل يستدعي الخركج مف  ان كفي ببلدنا أيض ،كثرة القتمى مف الرجاؿ في الببلد العربية تعىقَّمىت، كا 
عفافيف مُّ مى الذاتية كاالستئثار بالزكج كتى  كو، كاألمر صعب ببل شؾ، كلكف ستر النساء كا 

كالسعي في إنجاب ذرية طيبة صالحة، كفتح بيكت تذكر اهلل، كاإلكثار مف نسؿ أمة محمد 
 ،... كؿ ىذا كغيره ييكف األمر إف شاء اهلل تعالى 

 ،ان فتيا جانبنى ، كلتدع أىان فمتفكر في األمر كثير  ،كأما األخت الكريمة غير المتزكجة
كتتنازؿ عف شيءو مف كبريائيا، فاألياـ تمر كالسنكات تسير، كالعمر ال يتكقؼ، كالرفض 

 ان فضة أصابع الندـ، حيف ال ترل كلدالدائـ يكجب الندـ البلحؽ، كفي أكاخر العمر تعض الرا
، كال مف يرعاىا في كبرىا كشيبتيا، ربما ىي اآلف مزىكة بنضرة ان كال حفيد ان ، كال صبيٌ ان كال بنت

 .شبابيا، كصغر سنيا، كمستكاىا كمكانتيا، كشيادتيا، كتنتظر!
 .ولكف مع اِلياـ ستكتشُؼ حقيقَة سراِب السعادِة التي كانت ُتمنِّي نفَسيا بو
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ألف  ؛لمحديث في ىذا المكضكع ان كلكني أجد نفسي مضطر  ،ال أحب الطبلؽى ابتداءن 
يطمقكف نساءىـ ببل  ػػػ إف طمقكاػػػ ، فيـ ان قاتم ان سيئ ان ؿ بعض الرجاؿ جعمو أسكدبى ممارستو ًمف قً 
كلكنو طالبنا حيف  ،أمر إمساؾ الزكجة بالمعركؼ ركؼو كال إحساف، كاهلل عدؿو كال مع

ْو تَْْسِيٌح بِإِْخَصانٍ  فقاؿ  ،باإلحساف ػػػ إف كقعػػػ الًفراؽ 
َ
ْفُروٍف أ َٓ ِ حَاِن نَإِْمَصاٌك ة َلُق َمرَّ   اُػَّ

...  [:229 البقرة.]  
شاىد في غير أف المي  في قطاع غزة، كالتي بدأت تتزايد كمع تعدد حاالت الطبلؽ

معظـ الحاالت أف استخداـ الطبلؽ مف ًقبؿ الرجاؿ فيو تعسؼه كعدـ إنصاؼ، كال ينتيي 
كمركر الشيكر كاألياـ،  ،ككقكؼ المحاميف ،كرفع القضايا ،الطبلؽ إال عبر المحاكـ

كنشر القصص كالحكايات التي كانت مخبأة  ،كنقؿ الكبلـ ،كيصاحب كؿ ىذا إغارة الصدكر
 مف الزمف.مدة 

الحياة الزكجية ال تكقيت ليا، كغير مبنية عمى زمف محدد، كال ييعرؼ في الزكاج 
ذلؾ ألنو ال يتـ ابتداءن إال بعد سؤاؿ  ؛الشرعي اتفاؽ عمى تجربة لمزكاج بشيكر أك أسابيع

يجاب، كمضي فترة لمخطكبة يتعارؼ فييا العركساف عمى بعضيما ،كجكاب  ،كقىبكؿو كا 
كتفاىـ متقارب يمكف معو أف تتككف األسرة عمى خير كتقكل  ،ؽ مشتركةإلى أخبل فكيصبل

 مف اهلل كرضكاف.

كمف الضركرم أف يفيـ العركساف أف الحياة الزكجية حياة غير حياة العزكبية، كىي 
كالتناغـ  ،حتى يصؿ الزكجاف إلى التفاىـ المشترؾ ػػػ يطكؿ كيقصرػػػ تحتاج إلى كقت 

 اتيما ببل مشاكؿ أك منغصات.ليستمرا في حي ؛الحياتي

ألنو  ؛بالنسبة لمزكج أنو لف يجد زكجةن كاممة األكصاؼ ان كمف الضركرم أف ييعمـ أيض
، ان لو نصيب مف العيب أيض ألنو أصبلن  ؛، كلف يجد زكجةن ببل عيبليس كامبلن  أصبلن 

آدـ كىذا شيءه طبيعي، يناسب النقص الذم خمؽ اهلل بني  ،ف النساء قميبلتفالكامبلت م
فيـ معجكنكف بالخطأ  ،عميو، كال يشينيفَّ أنيفَّ كذلؾ، فيذا مقتضى طبيعة البشر عامةن 

 .ان أبد ان كليس طبيعي ،فيذا أمره غير كارد ،طمب منيـ الكماؿ كالعصمةمتمبسكف بالزلؿ، كأف يي 
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: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  فىعىٍف أىًبي ميكسىى  ـْ َيْكُمْؿ ِمَف َكَمَؿ ِمَف الرَِّجاِؿ َكِثي] : قىاؿى ٌر، َوَل
فَّ َفْضَؿ َعاِئَشَة َعَمى النَِّساِء َكَفْضِؿ  :النَِّساِء ِإالَّ  ـُ ِبْنُت ِعْمَراَف، َواِ  آِسَيُة اْمَرَأُة ِفْرَعْوَف، َوَمْرَي

 .(1)[ الثَِّريِد َعَمى َساِئِر الطََّعاـِ 

أف تقبؿ الزكج ككذلؾ الرجاؿ فييـ مف النقص كقمة الكماؿ ما فييـ، كعمى الزكجة 
فيذا ال يككف  ،عمى ما فيو مع محاكالت العبلج المتكررة، دكف أف تطمب الكماؿ كالعصمة

ّْ  كالعصمة قد انتيت  ،إال لؤلنبياء، كالنبكة قد خيتمت ْٔ رَِجاُُِس َخٍد ِْ
َ
ةَا أ

َ
ٌد أ َّٓ ا ََكَن ُُمَ َْ

َّ اَلَّبِّينَِي َوََكَن اَّلُل  ْٔ رَُشَٚل اَّللِ وََخاَت ِِيَٓوَُِس ـَ ٍء  ِ ََشْ
َّ   [.40 األحزاب:]  اً ةُِس

عمى ما  ان أف يقبؿ بعضيـ بعض عمييما مف الزكج كالزكج كما سبؽ بيانو يعني أف كبٌلن 
 ... كستستمر. فييما مف استقامة كًعكىج حتى تستمر الحياة

 آخرُ بْؿ حالٌؿ، ولكنَُّو  اً الطالُؽ ليَس حرامتقريره يبقى أف نقكؿ:  سبؽ كبعد كؿ ما
 ... الجِ لعِ ا

لكنو ليس طبلؽ الفاجر الغادر، ليس طبلؽ الفاضح الناشر، ليس طبلؽ الفاسد 
 لكنو لـ يصؿ إلى حؿ، ىك طبلؽ مف صبرت ،الناكر، ىك طبلؽ الذم حاكؿ كحاكؿ

 كلكنيا فشمت مرة بعد مرة،،، ،كحاكلت

إنو طبلؽ المؤمنيف بصمت دكف فضيحة، ىك طبلؽ المؤمنيف بفضؿ ال بعدؿ، ىك 
كال يذيعكف  ،ان ؽ المؤمنيف بإحساف دكف تقتير، ىك طبلؽ المؤمنيف الذيف ال يفشكف سرٌ طبل

 ... كال يعمنكف مخبكءن  ،ان مستكر 

  ْفُروٍف َوََل َٓ ِ َّٔ ة ُ٘ ْو َِسُِّخٚ
َ
ْفُروٍف أ َٓ ِ َّٔ ة ُ٘ ٚ ٍُ ْمِص

َ
َّٔ نَأ ُٙ َجَِ

َ
َٔ أ ُّ اُنَِّصاَء َذتََِْل ِإَوذَا َغَِّْيخُ

ار َّٔ ِْضَ ُ٘ ٚ ٍُ ِْٓص ً ُت ُزو ا ُ٘ ُٗ َوََل َتخَِّخُذوا آَيَاِت اَّللِ  َّ َجْهَص ًَ َذَيْد َؽَِ ِ َْ ذَل ْٔ َحْهَف َْ ً ِِلَْفخَُدوا َو  ا

                                       
ركاه البخارم في صحيحو، كتاب أحاديث األنبياء، باب: قكؿ اهلل تعالى ] كضرب اهلل مثبلن...[، حديث رقـ:  (1)

رحمو اهلل عند شرحو ليذا الحديث أقكاالن كثيرة في تعداد فضؿ غير مف ذيكر مف  ، كقد ذكر ابف حجر3411
النساء أمثاؿ السيدات الكريمات: خديجة كفاطمة رضي اهلل عنيـ جميعان، انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم 

6447. 
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ٚا اَّلَل  ُي ّْ ةِِٗ َواتَّ ثِ يَفُِؾُس َٓ ٍْ ٍِخَاِب َواِلِ َٔ ال ِْ ّْ َِيُْس ـَ َْٕزَل 
َ
ا أ َْ ّْ َو َِيُْس ـَ َث اَّللِ  َٓ ُروا ِْٕف ٌُ َواذْ

 ِ
َّ نَّ اَّلَل ةُِس

َ
ٚا أ ُٓ َِ ـْ ٌّ َوا ِِي ـَ ٍء    . ََشْ

، ان كمخرج ان فإذا استحالت الحياة بيف الزكجيف بسعادة كرحمة، فقد جعؿ اهلل ليما فرج
 ... ف يحفظ الكد كالعيدعمى الدنيا إذا لـ يبؽ بيا مى  كسبلـه ، نعـ قد جعؿ اهلل ليما سبيبلن 

 : (1)يقكؿ اإلماـ الشافعي رحمو اهلل
 اػػػػػػػػػػِو الَتَأسُّفػػػػػػػػػػر َعَميػػػػػَفَدعُو َوال ُتكثِ  اً ػػػػػػػػػػ َتَكمُّفاَؾ ِإالػػػػػرُء ال َيرعػػػػِإذا المَ 

 اػػػػػػَجفَ  ِب َوَلوْ ػػػيٌر ِلمَحبِ ِب َصبْ ي الَقمْ َوفِ  اَحةٌ ِؾ رَ ي الَترْ اٌؿ َوفِ دَ اِس َأبْ ي النَّ َففِ 

 اػػػػػَصفَ  ُو َلَؾ َقدْ ػػػػػاَفيتَ ؿُّ َمف صَ ػػػػػػَوال كُ  اَؾ َقمُبوُ وَ ػػػػػػػواُه َييْ ػػػَتي فْ ػػػا ُكؿُّ مَ َفمَ 

 اػػػػػػػػػػػػيُء َتَكمُّفَ ػػػػػػػدٍّ َيجي وُ َر فِ ػػػػػَفال َخي ةً ػػػػػُو الِوداِد َطبيعَ ػػػػَصفْ  ِإذا َلـ َيُكفْ 

 اَودَِّة ِبالَجفَ ػػػػػػِد المَ ػػػػػْ اُه ِمف َبعػػػػػػػػػػػقَ َوَيمْ  يَموُ وُف َخمِ ػػػػػؿٍّ َيخُ ػػػي خِ َر فِ ػػػػْ َوال َخي

ـَ َعيُدهُ ػػػػَتقَ  دْ ػػػػػًا قَ ػػػػػػشَ َوُينِكُر َعيْ   اِس َقد َخفَ اَف ِباَِلمْ رًّا كَ ػػػػػػػػُر سِ ػػػػَوُيظيِ  اَد

 ااِدُؽ الَوعِد ُمنِصفَ وٌؽ صَ يٌؽ َصدُ َصدِ  اِبيَ  فْ ػػػػا َلـ َيكُ ا ِإذَ يَ ى الُدنْ َسالـٌ َعمَ 
 يؤذف بمجيء الساعة، كال بقياـ القيامة، كال بانتياء ػػػ مع صعكبتو ػػػ الفالطبلؽ 

 العمر.
إف الطبلؽ ػػػ إف كقع ػػػ يعني انتياء مرحمة مف العمر؛ لتبدأ مرحمة أخرل، بتجربة 

 سابقة كخبرة زائدة.
ككـ مف امرأة طيمقت مف زكج كاف ظالمان فاسدان، فكاف في طبلقيا خيران ليا، قد أنشأت 

 ياة جديدة مميئة بالحب كالرحمة.أسرة سعيدة كافتتحت ح
ككـ مف رجؿ طمؽ زكجتو ػػػ النكدية ػػػ ثـ تزكج بغيرىا، ففرح أيما فرح، كسيعد أيما 

 سعادة.

   

                                       
 .1/667صيد األفكار في األدب كاألخبلؽ كالحكـ كاألمثاؿ لمقاضي: حسيف الميدم  (1)
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ىذا المكضكع يصؿ إلى درجة "المحرمات" عند بعض  أعرؼ بدايةن أف الحديث في
ػػػ ى مف التحدث كالتكمـ فيو، كىـ ىنا يكييستح ،الناس، كحجتيـ في ذلؾ أف ىذا أمره فطرم

المكقظ لمشيكة، كبيف  ،المثير لمغريزة ،يخمطكف بيف الكبلـ الفاحش الرذيؿ ػػػ مع احترامي ليـ
 ػػػ. ببل شؾػػػ ذات البعد الشرعي  ،اإلنسانيةالحديث عف الحبلؿ كالحراـ في ىذه العبلقة 

إال نيانا عنو، كمف  ان مف الخير إال دلَّنا عميو، كال ترؾ شرٌ  ان شيئ كما ترؾ رسكؿ اهلل 
،  ،ـ، فبالحبلؿ أجره الخير قضاء الشيكة بالحبلؿ، كمف الشر قضاؤىا بالحرا ًكزره كبالحراـ إثـه كى

اًب النًَّبيّْ ًمٍف  ان أىفَّ نىاس  عىٍف أىًبي ذىرٍّ  : يىا رىسيكؿى اهلًل، ذىىىبى أىٍىؿي قىاليكا ًلمنًَّبيّْ  أىٍصحى
 ، ـٍ دَّقيكفى ًبفيضيكًؿ أىٍمكىاًلًي يىتىصى كـي، كى ا نىصي يىصيكميكفى كىمى مّْي، كى مُّكفى كىمىا نيصى الدُّثيكًر ًباأٍليجيكًر، ييصى

 : دَّ  "قىاؿى ـْ َما َتصَّ ُقوَف؟ ِإفَّ ِبُكؿِّ َتْسِبيَحٍة َصَدَقًة، َوُكؿِّ َتْكِبيَرٍة َصَدَقًة، َأَوَلْيَس َقْد َجَعَؿ اهلُل َلُك
، َوُكؿِّ َتْحِميَدٍة َصَدَقًة، َوُكؿِّ َتْيِميَمٍة َصَدَقًة، َوَأْمٌر ِباْلَمْعُروِؼ َصَدَقٌة، َوَنْيٌي َعْف ُمْنَكٍر َصَدَقةٌ 

ـْ َصَدَقةٌ  ؟ "، قىاليكا: يىا رىسيك  َوِفي ُبْضِع َأَحِدُك يىكيكفي لىوي ًفييىا أىٍجره تىوي كى دينىا شىٍيكى ؿى اهلًل، أىيىأًتي أىحى
 : ـْ َلْو َوَضَعَيا ِفي َحَراـٍ َأَكاَف َعَمْيِو ِفيَيا ِوْزٌر؟ َفَكَذِلَؾ ِإَذا َوَضَعَيا ِفي اْلَحاَلِؿ َكاَف  "قىاؿى َأَرَأْيُت

 .(1)" َلُو َأْجرٌ 

ا عف بعض الجكانب التي تمس العبلقة الجنسية ث اهلل فييكفي القرآف الكريـ آياته تحدَّ 
، البغاء، السفاح، ىبيف الرجؿ كالمرأة، كمف ىذه الكممات بتشعباتيا: ]النكاح، الكطء، الزن

األخداف، ماء مييف، ماء دافؽ ... كغيرىا[، ىذا غير اآليات التي كانت تشير كتكمئ كال 
 تتكمـ مباشرة.

نشائي، كفييا أف تيحصى، فييا العمـ االبتدائي اإل فيي أكثر مف ،كأما في السنة النبكية
... كما ىذا الكتاب  لما يقتضيو الحاؿ ان اإلجابة عمى السؤاؿ، كفييا الشرح كالتفصيؿ أحيان

كل   بحر السنة النبكية عمى صاحبيا أفضؿ صبلة كأتـ سبلـ. في أحاديث إال نقطةمف بما حى

                                       
( ركاه اإلماـ مسمـ في صحيحو، كتاب: الزكاة، باب: بياف أف اسـ الصدقة يقع عمى كؿ نكع، حديث رقـ: 1)
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ليبّْ المراد دكف لجكء إلى تفصيؿ ييخؿ  كأنا ىنا سأتكمـ بعمكميات يفيـ منيا كؿُّ ذم
نا أف الديف يذىب بيف مٍ باألدب كالذكؽ العاـ، كيخدش حياء الكاتب قبؿ القارئ، كقد تعمَّ 

ـَ النَِّساُء ِنَساُء  "بر، كرضي اهلل عف أـ المؤمنيف عائشة يـك أف قالت: الحياء كالكً  ِنْع
ـْ َيْمَنْعُيفَّ الَحَياُء َأْف  ،اَِلْنَصارِ   .(1)" َيَتَفقَّْيَف ِفي الدِّيفِ َل

ـى  كأستطيع أف أختصر الحبلؿى  في مكضكع العبلقة الجنسية بيف الرجؿ كالمرأة  كالحرا
العالقة الجنسية بيف الرجؿ والمرأة مبنية عمى  ]بجممة مف كممات مختصرات مفادىا: 

المرأة، ومف  والحراـ فييا ىو ما كاف فيو ضرٌر محقٌؽ عمى الرجؿ أو ،ػػػكمياػػػالحالؿ 
تياف المرأة في دبرىا  [. الحراـ: إتياف المرأة وقت الحيض والنفاس، وا 

ىذه الجممة المختصرة تكفي كتصمح لتككف إجابة عف كؿ سؤاؿ يخطر لمرجؿ أك 
 المرأة في حدكد العبلقة الجنسية بينيما.

َٓ  : فالجماع كقت الحيض أك النفاس حراـه لقكلو  ِٔ ال ـَ  ًَ لَُٕٚ
َ
َٚ َويَْصأ ُ٘  َْ ِديِض ىُ

ْٔ َخيْ  ِْ َّٔ ُ٘ حُٚ
ْ
ْرَن نَأ َّٙ ْرَن نَإِذَا َتَػ ُٙ َّٔ َخِتَّ َحْػ ُ٘ َِٓديِض َوََل َتْيَربُٚ ٚا اُنَِّصاَء ِِف ال ُ ذًى نَاْخََتِل

َ
ُد أ

 َٔ ِرِي ّٙ خََػ ُٓ َّٚابنَِي َويُِدبُّ ال ُّ اَّلُل إِنَّ اَّلَل ُُيِبُّ اِلَّ َمَرُك
َ
 .[222 البقرة:] أ

 أمر اهلل فييف الرجؿ بعدـ االقتراب مف المرأة: ان،ية كممات ثبلثكأنت ترل في اآل
 .ىك أذل 
 .فاعتزلكا 
 .كال تقربكىف 

كمماته ثبلثه ييفدف منع االقتراب مف المرأة حاؿ فكراف الدـ بالحيض أك النفاس، 
ال فيجكز لمزكجيف  ف يستمتعا ببعضيما كقت الحيض في غير أكالمقصكد ىنا الجماع، كا 

َكاَف  "قالت:  -رضي اهلل عنيا  -ركاه الدارمي في سننو مف حديث عائشة الجماع، لما 
َـّ ُيَباِشُرَىا اً َيْأُمُر ِإْحَداَنا ِإَذا َكاَنْت َحاِئض َرُسوُؿ المَِّو   .(2)" َأْف َتُشدَّ َعَمْيَيا ِإَزاَرَىا، ُث

                                       
ركاه اإلماـ البخارم في صحيحو، كتاب: العمـ، باب: الحياء في العمـ، كىك حديث مكقكؼ عمى عائشة  (1)

 رضي اهلل عنيا.
 كىك حديث صحيح. 1087ة، باب: مباشرة الحائض، رقـ: ( ركاه اإلماـ الدارمي في سننو، كتاب: الطيار 2)
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اًئشىةى ك  ، َفَأَراَد َرُسوُؿ اً اَنْت َحاِئضَكاَنْت ِإْحَداَنا ِإَذا كَ قىالىٍت:  -رضي اهلل عنيا - عىٍف عى
ـْ َيْمِمُؾ ِإْرَبوُ  المَِّو  َـّ ُيَباِشُرَىا، َقاَلْت: َوَأيُُّك ، َأْف ُيَباِشَرَىا َأَمَرَىا َأْف َتتَِّزَر ِفي َفْوِر َحْيَضِتَيا، ُث

 .(1)َيْمِمُؾ ِإْرَبوُ  َكَما َكاَف النَِّبيُّ 

 

 
  

                                       
 .(67/ 1صحيح البخارم )( 1)
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فعميؾ أف تحاكؿ تجديده كالمحافظة  ،رضة لممرض أك لممكتإذا كاف الحب الزكجي عي 
 عميو، كذلؾ مف خبلؿ ىذه الكسائؿ المقترحة:

د عمى استخداـ العبارات اإليجابية  أواًل: تعوَّ

مثؿ أف تقكؿ لزكجتؾ: لك عادت بي األياـ؛ ما  ،ءكالدعكات الصالحة، أك كممات الثنا
 .اخترتي زكجةن غيرؾ! كقكلي أنت لزكجؾ مثؿى ىذا

كتحب كثرتو، كىك السبلح  ،كتطرب لسماعو ،كيعجبيا ،إفَّ الكبلـ العاطفي يثيري المرأة
ـى الحصكف كالقبلع الشريفة، كسرقة محتكياتيا الثمينة  .الذم استطاع بو المصكصي اقتحا

 .ٍميىا أنت قبؿ أف تسمعىيا مف غيرؾلكممة الطيبة تنعش قمبى المرأة؛ فقي إفَّ ا

 ثانيًا: التصرفات الصغيرة المعبرة

يمزمو أف يقـك  ،يخطئ كثير مف األزكاج حينما يعتقدكف أف المرأة حتى ترضى كتيسر
أك أف ييدم ليا ىدية كبرل، أك أف يأخذىا برحمة إلى السماء، ككؿ ىذا مف  ،بعمؿ ضخـ

ما كيجدت إال عند فئة قميمة مف النساء تكاد أال تيذكر في دنيا الناس  ػػػ ربماػػػ كىاـ التي األ
.  اليـك

 كمف األعماؿ التي تيدخؿ السركر عمى الزكجيف كال يمكف أف ييستياف بيا:

إف كجدتى زكجتىؾ نائمة؛ فضع عمييا الغطاءى، كلك أضفت قيبمة عمى جبينيا يككف 
 أجمؿ.

 كتطمئف عمييا، كال تستقؿ أمَّ  ،كتسأؿ عف أخبارىا ،ـ عمييالتسمّْ  ؛لعمؿاتصؿ بيا مف ا
زكجؾ، حتى المقمة حيف  عأف تقكمي بو م خيرو يمكنؾ القياـ بو مع زكجتؾ، أك يمكنؾً 

 فإنو يصبح مذاقيا لو لكف كطعـ آخر... كىك مف الصدقة كذلؾ. ،تيكضع في الفـ
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َوَلْسَت تُْنِفُؽ َنَفَقًة َتْبَتِغي ِبَيا  " :قاؿ رسكؿ اهلل  :قاؿ عف سعد بف أبي كقاص 
 .(1)اْمَرَأِتَؾ" َوْجَو اهلِل، ِإالَّ ُأِجْرَت ِبَيا، َحتَّى المُّْقَمُة َتْجَعُمَيا ِفي ِفيِّ 

نما عبَّ لـ يعبّْ  قد يعني ىذا: اإلنفاؽ عمى المرأة، لكف النبي  ر بالمقمة ر باإلنفاؽ، كا 
. كىك تعبير مقصكد ببليضعيا أحدنا في فيّْ امرأتو،   شؾٍّ

 .يصنع مع أىمو كىكذا كاف النبي 

د المرء عميو؛ فإنو ال يحتاج إلى كبير جيد كؽ كالفف، إذا تعكَّ ىذا جزءه مف الذَّ 
 .لممارستو

كيفضؿ بقاء  ،كمف لـ يتعكد ذلؾ، ربما إذا سمع ىذا الكبلـ يشعر بالخجؿ كباإلحراج
 .محاكلة، التي ربما يعتبرىا مغامرةاألمكر كما ىي عميو، بدالن مف ىذه ال

 ثالثًا: تخصيص وقت لمحوار بيف الزوجيف

كمنغصات كذلؾ،  ،الماضي الذم عاشو الزكجاف ال يخمك مف مفرحات كمضحكات
كيجمب ليما السعادة كيديـ عمييـ  ،كعمى الزكجيف أف يسعيا لتذكر ما يفرحيما مف الماضي

 ر عمييـ صفك حياتيما.ما أف يتجنبا تذكر ما يكدّْ نعمة المكدة كالرحمة، كمف الكاجب في حقي

 ػػػػ كىذا ما ال يككف إال في النادر كببل نسبة مئكية تيذكر ػػػػ ان كلئف كاف الماضي كمو سيئ
عمى الحاضر كالمستقبؿ، كأف يدـك حكاريىما عف  ان فعمى الزكجيف أف يجعبل كبلميما منصبٌ 

 ة الجديدة إف شاء اهلل.المستقبؿ، كعف كعكده، كخططو، كحظكظو الجيد

نما ىي تفاىـه كتحاكره  ،فالحياة الزكجية ليست قرارات كأكامر مف قبؿ أحد الطرفيف  ،كا 
 كمشكرة كمشاركة، فقراري أحدىما يؤثر ببل شؾ عمى اآلخر، فكبلىما في سفينة كاحدة.

د ككنيما ق ،كالحكار كالمشكرة يبصرىما بخير اآلراء كشرىا، كيكسبيما جزءن مف الرضى
تمت استشارتيما، كيكسع دائرة اليمة كالعزيمة في تنفيذ ما تـ االتفاؽ عميو بعد التحاكر 

 كالتشاكر.

                                       
 .1628ركاه اإلماـ مسمـ في صحيحو، كتاب: الكصية، باب الكصية بالثمث، حديث رقـ:  (1)
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 رابعًا: التقارب الجسدي
االعتياد عمى التقارب في  ؛ بؿليس فقط مف خبلؿ الكصاؿ كالمعاشرة الجنسية

ف كاف ىناؾ مف ال يزاؿ يست ، كا  حي أف يرل المجالس كفي المسير، كأثناء الجمكس كالنـك
فيذا شأنو ىك، كليس مف اإلسبلـ في  ،الناسي امرأتو تمشي بجانبو، أك حتى تمشي كراءه

ليعمـ حقيقة العبلقة الجميمة  شيء، كالكاجب عميو أف يعكد فيقرأ السيرة النبكية لخير البشر 
 بيف الرجؿ كزكجتو كيؼ كانت؛ دكف أف يقيد نفسو بآراء فقيية ال تستند لدليؿ.

 تأميف المساعدة العاطفية عند الحاجة إلييا خامسًا:
؛ ان قد تككف المرأة حامبلن، أك في فترة الدكرة الشيرية؛ كتحتاج إلى الكقكؼ معيا معنكيٌ 

كذلؾ بتقدير حالتيا النفسية؛ فقد قاؿ أىؿ الطب: إف معظـ النساء في حالة الحمؿ أك 
 .رفاتياتضطرب معو بعض تص ،الحيض أك النفاس يعانيف مف تكتر نفسي

كعدـ استغنائو  ،كمف ىنا تحتاج المرأة إلى مؤازرة عاطفية تشعرىا بحاجة الزكج ليا
 .خاصة في مثؿ ىذه الحالة ،عنيا

فينبغي لمزكجة أف تراعي ذلؾ، كأم عبلقة  ،ان ، أك مجيدان كقد يككف الزكج أيضان مريض
 ،شًعر اآلخر بقربؾ منوفبل بد فييا مف أف تي  ػػػ إذا أراد طرفاىا أف تدـكػػػ بشرية آدمية 
 .كبكقكفؾ معو

 سادسًا: التعبير المادي عف الحب
 .بغير مناسبة، كالمفاجأة ليا كقع جميؿ ـمف خبلؿ اليدية سكاء كاف ذلؾ بمناسبة أ

اختر ىدية معبرة، كليس الميـ في اليدية قيمتيا المادية عند المرأة؛ بؿ بمناسبتيا 
عف شعكرؾ بيا، كاستذكارؾ ليا، خاصة إف كانت كمبلءمتيا لذكقيا كما تحبو، كتعبيرؾ 

، أك أف اليدية جاءت عمى حيف غفمة مف ان اليدية في مناسبات ال تذكرىا المرأة إال نادر 
مع  كأف تدَّخر الزكجة لزكجيا مف المصركؼ قميبلن  ،المرأة، أك كانت اليدية مفاجئة لمزكج

 .ان ماؿ محترممف ال ان لتفاجأه بعد حيف بأنو ادَّخرت لو مبمغ ،قميؿ
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 سابعًا: إشاعة روح التسامح والتغافؿ عف السمبيات
كالتغافؿ عف كؿ ما  كالتغافر ال تستقر الحياة بيف الزكجيف إال بإشاعة خمؽ التسامح

فيذا  ،كلمسة كغمطة ،يشيف الحياة الزكجية، كيكدر صفكىا، أما الكقكؼ عمى سيكة كىفكة
 نتيجتو شبو الحتمية ىك: الطبلؽ.

أنصح بأف يتكرر الصفح كنسياف األخطاء؛ خاصة في األمكر الحياتية البسيطة كلذا ف
 .التي ينبغي لكريـ النفس أال يتعاىدىا بالسؤاؿ

، كثير التغاضي، ال تفتقد كثير  فكف: مما جئت بو ألىؿ بيتؾ مما يذىب  ان شديد الكـر
ثرب عمى ما كال تي  ،ذىب أك مما يستخدـ بكثرة في البيت، فبل تمتفت لما ،عادة مف ًقبؿ األكالد

 لـ تجد.
كال تنتظر أف يرد عميؾ مف تصاحبو الحسنة بمثميا دائمان، فبل بد مف العدؿ 

 .كاإلنصاؼ
كمف الخطأ، أف نضع إبيامنا عمى طرؼ الكفة عند حسابنا أخطاء اآلخريف؛ كأف 

كلف  نطيؿ كنفصؿ عند حساب صكابنا، فالمرء ييقاس بحسناتو كسيئاتو، بأعمالو كميا، كال
كامؿ العقؿ كالديف ببل  ان تجد امرأة كاممة العقؿ كالديف ببل نقصاف، كما ال كلف تجد المرأة زكج

 أخطاء.
كالكاجب أف ننظر لمحسنات كالسيئات، فمعؿَّ حسنة ال تبقي سيئةن! ثَـّ مف ذا الذم ما 

 ساء قط؟ كمف لو الحسنى فقط؟
ٍيرىةى  : قىاؿى رىسيكؿي ال  عىٍف أىًبي ىيرى ـُ اْلَقَذاَة ِفي َعْيِف َأِخيِو،  ": مًَّو قىاؿى ُيْبِصُر َأَحُدُك

 .(1)" َوَيْنَسى اْلِجْذَع ِفي َعْيِنوِ 
 ثامنًا: التفاىـ والتشاور حوؿ القضايا المشتركة

كاألكالد، المنزؿ، العمؿ، السفر، المصركؼ، بعض المشكبلت التي قد تيدد الحياة 
أنو ينفرد باتخاذ كافة القرارات البيتية، كال  ان أحيان الزكجية، فمف الغباء الذم يصيب الزكج

                                       
 ، كقاؿ األلباني: صحيح.5716حديث رقـ:  13/73ركاه اإلماـ ابف حباف في صحيحو  (1)





  159 

كيزيد الطيف بمة حيف يقتنع أحدىـ أف المرأة ال تيشاكر بحجة أنيا مصابة  ،لزكجتو ان يرجع أبد
 .بعقدة نقصاف العقؿ
 ىذا الصنؼ مف األزكاج ىك مف يشكك مف عمة نقص العقؿ ال غيره. وأقوؿ بداية:

بالتشاكر كالتفاىـ لمكصكؿ إلى رأم  يأمره ربو  لحؽ فإذا كاف سيد الخمؽ كحبيب ا
َْٖج َذؾّ   :فيقكؿ لو ،كقرار حكيـ ،سديد ٌُ  ْٚ َ ّْ َول ُٙ َ َٔ اَّللِ َِلَْج ل ا رَْْحٍَث ِْ َٓ ِ َكِِيَؼ اَُيِِْب  اً نَت

 ّْ ُٙ َ ّْ َواْشخَْلهِْر ل ُٙ ًَ نَاْخُم َخْٖ ِ ل ْٚ ْٔ َخ ٚا ِْ ْمرِ ََلجَْهظُّ
َ
ّْ ِِف اْل ُ٘ ِ  وََشاوِْر ْ لََعَ اَّللِ نَإ ََّٚكَّ َْْج َذخَ َز ـَ ذَا 

نِيَ  ّّكِ َٚ خَ ُٓ  .[159 آؿ عمراف:]  إِنَّ اَّلَل ُُيِبُّ ال
قالكا: مف شاكر  ان كاطمئناف لآلخر، كقديم ،كأخذه لمرأم ،المشكرة فييا مشاركة لمعقؿ

الناس شاركيـ في عقكليـ، كأف يككف القرار بعقميف خير مف أف يككف بعقؿ كاحد، كحيف 
 كال يقؼ أحدىـ عمى الحياد. ،القرار بالتشاكر يتحمؿ الجميع المسؤكليةيككف 

ذابة الجميد ،تاسعًا: التجديد  وا 
قد  ،حيف تستمر الحياة عمى كتيرة كاحدة، كركتيف ال يقبؿ الكسر كال التجديد مع األياـ

 يصيب أحد الزكجيف السآمة كالممؿ، كعميو: 
أك يسمع شريطان؛ حتى يستطيع أف  ،أف يقرأ كتابان  ػػػرجبلن أك امرأة  ػػػفبإمكاف اإلنساف 

يجدد الحياة الزكجية! كأف يضيؼ عمييا مف المعاني، كالتنكيع في: الممبس، كالمأكؿ، 
ما يجعؿ الحياة تستمر، كتجٌد، كال  ،كالمشرب، كاألثاث، كالمنزؿ، كطرؽ المعاممة، كالمعاشرة

 أك السأـ. ،يتسرب إلييا الممؿ

 فالزوجة:

أك تنقص كتيبدؿ، تطيك  ،كتضيؼ كتزيد ،ر ترتيب المنزؿ، فتقدـ كتؤخرأف تغيّْ يمكنيا 
 ،، تزكر أىميا مع زكجياػػػ ان حسب المقدرة طبعػػػ كيككف الغداء مف الخارج مرة  ،مرات

 ،كما استطاعت أف تتجمؿ بيا لزكجيا ،ر مف شكميا كلبسيا كشعرىاكتزكرىـ لكحدىا، تغيّْ 
 .ان اة إف اتسمت بالجمكد كالتكقؼ أصابيا األسف كما الماء تمامر، فالحيفمتفعؿ كال تقصّْ 

  





 160 

 والزوج:
كال يبخؿ عمييا فيما يجمب لو كلبيتو  ،ر كاإلصبلحييمكنو أف يساعد زكجتو في التغي

مما يكفؿ ألسرتو الراحة كالمحبة، فمرة  ،السعادة كالفرح، كلينفؽ مما آتاه اهلل عمى أىؿ بيتو
لمساعد في الخدمة، كمرة يككف الزكج الميحب الكدكد، يتزيف لزكجتو يككف األب، كمرة يككف ا

ر مف غيّْ نظؼ لباسو، كيي كيي  ،سرح شعرهكيي  ،ؼ أسنانوبما استطاع مف حبلؿ ال مف حراـ، ينظّْ 
 نفسو. ففإنما يبخؿ ع ،نمط حياتو ما استطاع كال يبخؿ، كمف يبخؿ

 لمقارنة مع اِلخرياتمثؿ: ا ،عاشرًا: حماية العالقة مف المؤثرات السمبية
فإف الكثير مف الرجاؿ يقارنكف زكجاتيـ مع زكجة فبلف، أك حتى مع فتاة رآىا في 

 مجمة، أك في الشاشة، أك غيرىا.
 كالمرأة قد تقارف نفسيا مع صديقاتيا!!

...،  فيذه زكجيا غني، كتمؾ زكجيا كسيـ، كىذه زكجيا كثير السفر معيا، كىكذا
 أك النقص. ،التالي تشعر بالغبففتقارف نفسيا بيؤالء، كب

 منيما في اآلخر. د كبٌلن ىّْ زى ر الحياة الزكجية، كتي إف ىذه المقارنات تدمّْ 
 مع مف ىك أقؿ منؾ! ػػػ إف كيجدت ػػػ كالمفترض أف تككف النظرة المقارنة

ٍيرىةى  : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو   عىٍف أىًبى ىيرى ـْ َواَل َتْنُظُروا  اْنُظُروا ِإَلى َمْف َأْسَفؿَ ] : قىاؿى ِمْنُك
ـْ َفُيَو َأْجَدُر َأْف اَل َتْزَدُروا ِنْعَمَة المَّوِ   .(1)[ ِإَلى َمْف ُىَو َفْوَقُك

لنا، كأال نمد أبصارنا  عمينا أف نتعكد أف نعيش كاقعنا، كأف نقنع بما كتب اهلل 
 خدامو سيككف كثيران.كأعيننا إلى ما عند اآلخريف، فالشيء القميؿ الذم عندؾ إذا أحسنت است

كيثنكف عمى أزكاجيـ غير صادقيف في  ،كقد يككف كثير ممف يتحدثكف عف السعادة
 ذلؾ، كلكنيـ يتشبعكف بمثؿ ىذه األمكر، أك يقكلكنيا مف باب المجاممة عند اآلخريف.

 كعادة ما تبدك الزىكر التي في بساتيف غيرنا أجمؿ! بسبب أف أيدينا ال تقترب منيا.
لموئاـ  اً الحبَّ بينكـ، وأسكف اهلل المودة أفئدتكـ، وجعؿ قموبكـ مستقرّ  أداـ اهلل

  اً دوم

                                       
 .6490، حديث رقـ: ركاه البخارم في صحيحو (1)
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 أعزْب اؾـيب  ♥

 وزواجه األول اؾـيب  ♥

 .عائشة يف ؼؾب اؾـيب  ♥

 ؿع أوالده وبـاته.  اؾـيب ♥

 ؿع أصفاره. اؾـيب  ♥

 ؿع أحػاده.  يباؾـ ♥
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 ُمَقدُِّمٌة:
يأكؿ القكم فييا الضعيؼ،  ،يعيشكف في مذأبة كاف الناسي قبؿ بعثة نبينا محمدو 

سكل أخبلؽ الجاىمية  ،كينزكا العزيز فييا عمى الذليؿ، يعيش الناس ببل ضمائر كال أخبلؽ
كالسحؽ  ،عبيد، الحقكؽ في المجتمع لؤلقكياء األغنياءالقائمة عمى تقسيـ الناس إلى أسياد ك 

 ... كالمحؽ لمضعفاء الفقراء
مف  ان معصكم  اهلل في كسط ىذا المجتمع الجاىمي: محمدي بف عبد يعيشي  كافى  كقد

عف مشاركة أىؿ مكة شعائرىـ الجاىمية القائمة عمى غير ديف أك  ان كمعرض ،اقتراؼ الكبائر
الة حتى أراد اهلل أف يبزغ فجري الحؽ عمى ىذه األرض، فأرسؿ كبقي عمى ىذه الحشريعة، 

 ،كالتقاه أكؿ ما التقاه في غار حراء ،إلى محمد بف عبد اهلل  أميفى كحي السماء جبريؿ 
 حيث كاف يتحنث الميالي ذكات العدد.

ِي َخَِوَ  كمف ساعة نزكؿ  ًَ اذلَّ ِ ِّ َربّ  ةِاْش
ْ
سماء األ تر كقد تغيٌ  [1 العمؽ:]  اىَْرأ

، كالكنى كاأللقاب، فبعد أف كاف االسـ: محمد بف عبد اهلل، أصبح اآلف: محمده رسكؿ اهلل 
 ،لمبشرية غاية ما ييقاؿ عنو: الصادؽ األميف، أصبح اليـك رسكالن  ان عاديٌ  ان كبعد أف كاف إنسان

ّْ ِِف رَُشِٚل اَّللِ  لمعالـ، ىك محؿُّ األسكة كالقدكة  ان كىادي ْٔ ََكَن ََُيْد ََكَن َُُس َٓ ِ َٚةٌ َخَصٌَٖث ل ْش
ُ
 أ

ررِي ٌَ َر اَّلَل  ٌَ َْٚم الَِخَر َوذَ  .[21 األحزاب:]  اً يَرُْجٚ اَّلَل َواَلَ
َْ   ىي أبرز عبلمة محبة اهلل  ؛ بؿمحؿ التأسي كاالقتداء كأصبحت سيرتيو  ىُ

ُّ اَّلُل َويَْلهِ  ّْ َُتِتَُّٚن اَّلَل نَاحَّتُِفِِٚن ُُيْتِتُْس ْٖخُ ٌُ ٌّ إِْن  ّْ َواَّلُل َدُهٌٚر رَِخي ّْ ذُُٕٚبَُس       ْر َُُس
 .[31 آؿ عمراف:]
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 ،مف أعمامو، يعيش في كنفيـ في مكة يتيـ األب كاألـ، مكفكالن  نشأ رسكؿي اهلل 
 ،ث ال ليككيتعمـ منيـ، كشبَّ في أحضاف مكة ذات الجك القاسي كالصحراء الصمبة، حي

 كصمفيا ال كجكد فييا لضعيؼ فقير.الحياة بقسكتيا 

 ،بني سعد انتقؿ مف بداية ميبلده إلى ديار نجده قد كبمركرو سريع عمى حياة النبي 
مع مرضعتو حميمة السعدية، ثـ عاد إلى مكة لينشأ بيف أىمو كأقاربو، ثـ بدأ مشكار رعي 

 ،لحبلؿ، ثـ يسَّر اهلل لو التجارة مع أعمامواألغناـ عمى قراريط كاف يأخذىا مف أصحاب ا
 بصدقو كأمانتو. ان معركف ان قكيٌ  ان حتى غدا شابٌ 

 وفي ىذه الفترة حدثت معو حادثة شؽ الصدر اِلولى:

عىةى  ٍعصى اًلًؾ ٍبًف صى اًلؾو عىٍف مى ٍنييمىا -عىٍف أىنىًس ٍبًف مى  أىفَّ نىًبيَّ المًَّو  -رىًضيى المَّوي عى
دَّثىييـٍ عىفٍ  ، ] لىٍيمىًة أيٍسًرمى ًبًو قاؿ:  حى  اً ُمْضَطِجع ػػػَوُربََّما َقاَؿ: ِفي الِحْجِر  ػػػَبْيَنَما َأَنا ِفي الَحِطيـِ

:  ػػػِإْذ َأَتاِني آٍت، َفَشؽَّ َما َبْيَف َىِذِه ِإَلى َىِذِه  ٍنًبي: مىا يىٍعًني ًبًو؟ قىاؿى كًد كىىيكى ًإلىى جى اري فىقيٍمتي ًلٍمجى
ًتًو ًمٍف ثيٍغرى  َـّ أُِتيُت ِبَطْسٍت ِمْف َذَىٍب َمْمُموَءٍة ِإيَمان ػػػًة نىٍحًرًه ًإلىى ًشٍعرى ، َفُغِسَؿ اً َفاْسَتْخَرَج َقْمِبي، ُث

َـّ ُأِعيَد... َـّ ُحِشَي ُث  .(1)[َقْمِبي، ُث

سـ كاف شابان رزينان يتَّ  ؛ بؿعبلمات التيكر أك االندفاع لـ تظير عمى نبي اهلل 
 الشرؾى  حٌكـ في المسائؿ كالمنازعات، نبذى ستشار في األمكر، كيي صيرة النافذة، كيي بالحكمة كالب

ٌبب إليو الخبلء كالتعبد في غار حراء، ك  فقد  ،مف الناحية المينيةا أمَّ الذم كاف عميو قكمو، كحي
كذاع  ،تى برع فيياح ،تمٌكف مف أدكات التجارة كأساليبيا ،تاجران محترفان   كاف النبي الكريـ
 صيتو في اآلفاؽ.

كاف يشاركيـ فيما ليس  ؛ بؿعمى نفسو يان عف مجتمعو منطك  منعزالن  كلـ يكف النبي 
 فيو شر كمنكر كشرؾ، يصؿ الرحـ، كيعيف عمى نكائب الحؽ.

                                       
 .3887ركاه اإلماـ البخارم في صحيحو، كتاب: مناقب األنصار، باب: المعراج، حديث رقـ:  (1)
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قكمو في بعض األمكر التي ذكرتيا كتب السيرة  ان يـك أف كاف أعزب فقد شارؾ النبي 
 منيا:

 :وىو أعزب المساىمة في إعادة بناء الكعبة

اًىًميَّةً  ػػػ عىٍف أىًبي الطُّفىٍيؿً  ذىكىرى ًبنىاءى اٍلكىٍعبىًة ًفي اٍلجى ٍتيىا قيرىٍيشه  ػػػ كى : فىيىدىمى عىميكا  ،قىاؿى كىجى
ارىًة اٍلكىاًدم مىى ًرقىاًبيىا، فىرىفىعيكىىا ًفي السَّمىاًء ًعٍشًريفى ًذرىاع ،يىٍبنيكنىيىا ًبًحجى فىبىٍينىا ، ان تىٍحًممييىا قيرىٍيشه عى

مىى  النًَّبيُّ  عي النًَّمرىةى عى مىٍيًو النًَّمرىةي، فىذىىىبى يىضى اقىٍت عى مىٍيًو نىًمرىةه، فىضى ارىةن ًمٍف أىٍجيىادو كىعى يىٍحًمؿي ًحجى
اًتًقوً  :  ،عى تيوي ًمٍف ًصغىًر النًَّمرىًة، فىنيكًدمى ـْ يُ  ،َيا ُمَحمَُّد، َخمِّْر َعْوَرَتؾَ  "فىتيرىل عىٍكرى َبْعَد  اً َر ُعْرَيانَفَم
 .(1)" َذِلؾَ 

نو كاهلل لشرؼه عظيـ لمنبي الكريـ  كىك إعادة  ،أف يشارؾ قكمو في خير عظيـ كا 
كاف  مية أىؿ مكة، كلكنو بناء الكعبة المشرفة، كقد كاف ال يقدـ عمى ىذا إال كبار القـك كعً 

ميثكف كراء شيكاتيـ مع كسط فعؿ الخير، في حيف أف أقرانو كانكا ي ان قد أكجد لنفسو مكان
 نساء مكة ككؤكس خمرىا!

 :شيوُد حمؼ المطيبيف وىو أعزب

شيدُت حْمؼ َالُمَطيَّبيف مع ] قاؿ:  عف النبي   عف عبد الرحمف بف عكؼ
: قاؿ رحمو اهلل ، قاؿى الزىرم[ أنُكثُو يوأن لي ُحْمَر النََّعـِ  عمومتي وأنا غالـ، فما أحبُّ أفَّ 

، كقد أىٌلؼى [ ُيِصب اإلسالـ حْمفًا إال زاده شدًة، وال حْمؼ في اإلسالـ لـ] : اهلل  رسكؿي 
 .(2)بيف قىريش كاألنصار  اهللً  رسكؿي 

كبار لمنبي  جبلؿ كا  كريعاف  ،كىك ال يزاؿ في فكرة شبابو ،كنقؼ ىنا بإعجاب كا 
 أشراؼ عمره، حيف أكجد لنفسو مكانةن بيف كجياء مكة كأشرافيا، فما دخؿ في ىذا الحمؼ إال

إال كىـ يركف  ػػػ  محمد بف عبد اهللػػػ كأىؿ الحؿ كالعقد منيـ، كما أًذف ىؤالء لمشاب  ،القـك
 مف صدؽو كأمانةو، فيك الميمقب عندىـ بػػػػ الصادؽ األميف. لو فضبلن 

                                       
 ، كقاؿ الشيخ شعيب: إسناده قكم.23800ركاه اإلماـ أحمد في المسند:  (1)
 ، كقاؿ الشيخ شعيب: إسناده صحيح.1676ركاه اإلماـ أحمد في المسند:  (2)
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 :وىو أعزب وصرُؼ اهلل لو ،ىمُّو بشيء مف أعماؿ الجاىمية

ًميّْ ٍبًف أىًبي طىاًلبو  :  : سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو قىاؿى  عىٍف عى َما َىَمْمُت ِبَقِبيٍح ِممَّا ] يىقيكؿي
ُـّ ِبِو َأْىُؿ اْلَجاِىِميَِّة ِإالَّ َمرََّتْيِف ِمَف الدَّْىرِ  قيٍمتي لىٍيمىةن ًلفىتنى ، ِكْمَتاُىَما َعَصَمِني المَُّو ِمْنُيَما ،َيُي

نىـو أًلىٍىًمنىا نىٍرعىاىىا: كىافى مىًعي ًمٍف قيرىٍيشو ًبأىٍعمىى مىكَّةى ًفي  َأْبِصْر ِلي َغَنِمي َحتَّى َأْسُمَر َىِذِه غى
 المَّْيَمَة ِبَمكََّة َكَما َيْسُمُر اْلِفْتَياُف.

 ، ٍكتى ديفيكؼو ، فىمىمَّا ًجٍئتي أىٍدنىى دىارو ًمٍف ديكًر مىكَّةى سىًمٍعتي ًغنىاءن، كىصى رىٍجتي ، فىخى ـٍ : نىعى قىاؿى
مىزىامً  : قيمٍ  ،يرى كى ، َما َىَذاتي ٍيشو كَّجى اٍمرىأىةن ًمٍف قيرى ٍيًش تىزى نىةى ًلرىجيؿو ًمٍف قيرى كَّجى فيبلى فه تىزى ؟ قىاليكا: فيبلى

ْوِت َحتَّى َغَمَبْتِني َعْيِني، َفِنْمُت َفَما َأْيَقَظِني ِإالَّ َمسُّ  َفَمَيْوُت ِبَذِلَؾ اْلِغَناِء، َوِبَذِلَؾ الصَّ
، ى َصاِحِبيالشَّْمِس، َفَرَجْعُت ِإلَ  ؟ فىأىٍخبىٍرتيوي، ثيَـّ فىعىٍمتي لىٍيمىةن أيٍخرىل ًمٍثؿى ذىًلؾى : مىا فىعىٍمتى ، فىقىاؿى

مىبىٍتًني  تَّى غى ، حى ا ًقيؿى ًلي، فىسىًمٍعتي كىمىا سىًمٍعتي ، فىًقيؿى ًلي: ًمٍثؿي مى ، فىسىًمٍعتي ًمٍثؿى ذىًلؾى رىٍجتي فىخى
ا أىٍيقىظىًني ًإالَّ مىسُّ  ٍيًني، فىمى ا  عى : مى ؟ فىقيٍمتي ا فىعىٍمتى اًحًبي، فىقىاؿى ًلي: مى ٍعتي ًإلىى صى الشٍَّمًس، ثَـّ رىجى

َفَوالمَِّو، َما َىَمْمُت َبْعَدُىَما ِبُسوٍء ِممَّا َيْعَمُمُو َأْىُؿ اْلَجاِىِميَِّة، : ، قىاؿى رىسيكؿي المًَّو ان فىعىٍمتي شىٍيئ
ِتوِ   .(1)[ َحتَّى َأْكَرَمِني المَُّو ِبُنُبوَّ

ؿ فترة شبابو أسكةن لكؿ مف لحؽ بو كاتبعو مف ، يشكّْ ان محفكظ ان معصكم كبقي النبي 
 ،الناس، حيث لـ يقع منو ما يقع مف كثيرو مف الشباب في ىذه األياـ، مف نزكاتو كىفكاتو 

 ... كسيئاتو كمنكرات

كال أنو بكى مف عيسر  ،شكى مف تسمط الشيكة كلـ تذكر لنا كتب السيرة أنو 
. ،الزكاج، كال تذمَّر مف كثرة التبرج  أك كجكد النساء ببل حجابو

عمى سمتو كدلّْو، لـ تزؿ  ان محافظ ،بأخبلقو ان مستعصم ،بآدابو ان مستمسك بقي النبي 
 .ان كلـ ييسجؿ عميو أقرانو كال التاريخ مف بعده ما يخدش سيرتو أعزب ،لو قدـ

  

                                       
ـى أىفَّ النًَّبيَّ  ركاه ابف حباف (1) بىًر اٍلميٍدًحًض قىٍكؿى مىٍف زىعى  في صحيحو، كتاب التاريخ، باب: بدء الخمؽ "ًذٍكري اٍلخى

ى ًإلىٍيوً  مىى ًديًف قىٍكًمًو قىٍبؿى أىٍف ييكحى  ، كقاؿ الشيخ شعيب: إسناده حسف.6272"، رقـ: كىافى عى
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ال تينسى ما بقي الميؿ  ،ان خطيرة جدٌ  ػػػ عند المكفقيفػػػ الزكاج األكؿ يشكؿ مرحمة 
لمتعرؼ عمى الحياة بشكميا  ؛لمزكجيف ان كالنيار، فاألياـ األكلى ىي التي تفتح الباب كاسع

 كاهلل أعمـ ػػػ نامف خبلؿ التشارؾ في إنشاء األسرة التي يقـك عمييا المجتمع، كمف ى ،األكسع
 ." إنما الحبُّ لمحبيب األكؿ درج عمى ألسنة الناس: " ػػػ

اؽى  ٍيًمدو  ": (1)رحمو اهلل قىاؿى اٍبفي إٍسحى كى ةي ًبٍنتي خي ًديجى كىانىٍت خى اٍمرىأىةن  -رضي اهلل عنيا - كى
مىاؿو  ،تىاًجرىةن  اًليىا، ذىاتى شىرىؼو كى اؿى ًفي مى اًربي  ،تىٍستىٍأًجري الرّْجى تيضى ، كى ييـٍ إيَّاهي، ًبشىٍيءو تىٍجعىميوي لىييـٍ

كىانىٍت قيرىٍيشه قىٍكم ار  ان كى ًديًثًو، كىًعظىـً  ، فىمىمَّا بىمىغىيىا عىٍف رىسيكًؿ المًَّو ان تيجَّ ٍدًؽ حى مىا بىمىغىيىا، ًمٍف صى
مىٍيًو أىٍف يىٍخريجى  ٍت عى ًقًو، بىعىثىٍت إلىٍيًو فىعىرىضى ـً أىٍخبلى كىرى انىًتًو، كى ، ان ًفي مىاؿو لىيىا إلىى الشَّاـً تىاًجر أىمى

ـو لىيىا ييقىاؿي لىوي مىٍيسىرىةى، فىقىًبمىوي رى  اًر، مىعى غيبلى ٍيرىهي ًمٍف التُّجَّ تيٍعًطيًو أىفىٍضؿى مىا كىانىٍت تيٍعًطي غى سيكؿي كى
مييىا مىٍيسىرىةي  المًَّو  رىجى مىعىوي غيبلى ، كىخى اًليىا ذىًلؾى رىجى ًفي مى ـى  ًمٍنيىا، كىخى ـى الشَّا تَّى قىًد  ." حى

، ثيَـّ أىٍقبىؿى قىاًفبلن  ثيَـّ بىاعى رىسيكؿي المًَّو " رىجى ًبيىا، كىاٍشتىرىل مىا أىرىادى أىٍف يىٍشتىًرمى  ًسٍمعىتىوي الًَّتي خى
مىعىوي مىٍيسىرىةي. فىكىافى مىٍيسىرىةي  ، يىرىل إذىا كىانىٍت اٍليىاجً  ػػػ ًفيمىا يىٍزعيميكفى  ػػػ إلىى مىكَّةى كى رىةي كىاٍشتىدَّ اٍلحيرُّ

ًنًو ًمٍف الشٍَّمسً  مىكىٍيًف ييًظبلَّ مىى بىًعيًرهً  ػػػ مى اًليىا، بىاعىٍت  ػػػ كىىيكى يىًسيري عى ةى ًبمى ًديجى مىى خى ـى مىكَّةى عى فىمىمَّا قىًد
اءى ًبًو، فىأىٍضعىؼى أىٍك قىًريب  ."ان مىا جى

 :منو  في زواجيا رضي اهلل عنيا تفكير السيدة خديجة

ةي  " ًديجى كىانىٍت خى ا أىرىادى المَّوي ًبيىا ًمٍف  -رضي اهلل عنيا - كى اًزمىةن شىًريفىةن لىًبيبىةن، مىعى مى اٍمرىأىةن حى
ًتًو، فىمىمَّا أىٍخبىرىىىا مىٍيسىرىةي ًبمىا أىٍخبىرىىىا ًبوً  ا يىزٍ  ػػػ ، فىقىالىٍت لىوي بىعىثىٍت إلىى رىسيكًؿ المًَّو  ،كىرىامى  عيميكفى ًفيمى

ْـّ ايىا  ػػػ ًصٍدًؽ  :بف عى ، كى ميًقؾى ٍسًف خي ًسطىًتؾى ًفي قىٍكًمؾى كىأىمىانىًتؾى كىحي ، كى إنّْي قىٍد رىًغٍبتي ًفيؾى ًلقىرىابىًتؾى
ةي يىٍكمًئذو أىٍكسىطى ًنسىاًء قيرىٍيشو نىسىب ًديجى كىانىٍت خى مىٍيًو نىٍفسىيىا. كى ٍت عى ، ثيَـّ عىرىضى ًديًثؾى فَّ ، كىأىٍعظىمىيي ان حى

ًريص، كىأىٍكثىرىىيفَّ مىاالن ان شىرىف مىٍيًو. ان ، كيؿُّ قىٍكًميىا كىافى حى مىى ذىًلؾى ًمٍنيىا لىٍك يىٍقًدري عى  عى

                                       
 كما بعدىا. 1/189 -اهلل رحمو-( ىذا األثر كما بعده مف كتاب: سيرة ابف ىشاـ 1)
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رىجى مىعىوي  و،مىامً عٍ ذكر ذىًلؾ ألى  فىمىمَّا قىالىٍت ذىًلؾى ًلرىسيكًؿ المًَّو  ٍبًد  فىخى ٍمزىةي ٍبفي عى عىمُّوي حى
يىا.اٍلميطًَّمًب، رىًحمىوي المَّوي  كَّجى طىبىيىا إلىٍيًو، فىتىزى ، فىخى ٍيًمًد ٍبًف أىسىدو كى مىى خي ؿى عى تَّى دىخى  ، حى

: كىأىٍصدىقىيىا رىسيكؿي المًَّو  يىا رىسيكؿي  قىاؿى اٍبفي ًىشىاـو كَّجى ؿى اٍمرىأىةو تىزى كىانىٍت أىكَّ ًعٍشًريفى بىٍكرىةن، كى
مىٍييىا غىٍيرىىىا حى المًَّو  كٍَّج عى ـٍ يىتىزى لى ٍنيىا.، كى اتىٍت، رىًضيى المَّوي عى  تَّى مى

 :ىذا ىو الزواج اِلوؿ لمنبي 
، فقد شاء اهلل سبحانو شرفدى األكؿ عمى قى  قد جاء ىذا الزكاجي  رضي  -لمسيدة خديجة  ان رو

فرحت بو مبلئكة السماء كاألرض، كاف ىك المحطة الرحبة  ان فيسَّر ليا زكاج -اهلل عنيا
 ان مف أكثر النساء حنان -رضي اهلل عنيا -السماء، فخديجة الكاسعة الستقباؿ الكحي مف 

 كمكدةن كرحمةن.

في حياتيا كبعد  -رضي اهلل عنيا - لمكد لمسيدة خديجة ان حافظ كقد بقي النبي 
كصب، كبمَّغيا السبلـى مف  كال ،ال صخبى فيو ،مماتيا، ففي حياتيا بشَّرىا ببيت مف قصىبو 

 و معيا.ئبقا، كلـ يتزكج عمييا طيمة جبريؿ 

لعيده كأيامو  ان ذاكر  ،لكده ليا ان حافظ فقد بقي  -رضي اهلل عنيا -كأما بعد مماتيا 
فاقرأ معي ما ركاه اإلماـ أحمد  ،معيا، كحتى تقؼ عمى جماؿ بقاء ذكراىا في حياة النبي 

اًئشىةى  كؽو، عىٍف عى ةى   قىالىٍت: كىافى النًَّبيُّ  -رضي اهلل عنيا- في مسنده عىٍف مىٍسري ًديجى ًإذىا ذىكىرى خى
مىٍييىا، فىأىٍحسىفى الثَّنىاءى، قىالىٍت: فىًغٍرتي يىٍكم : ان أىٍثنىى عى َما َأْكَثَر َما َتْذُكُرَىا َحْمَراَء الشِّْدِؽ، َقْد ، فىقيٍمتي

: ِمْنَيا اً ِبَيا َخْير  َأْبَدَلَؾ اهلُل  آَمَنْت ِبي ِإْذ َكَفَر ِبي  ِمْنَيا، َقدْ  اً َخْير  َما َأْبَدَلِني اهلُل ] ، قىاؿى
 النَّاُس، َوَصدََّقْتِني ِإْذ َكذََّبِني النَّاُس، َوَواَسْتِني ِبَماِلَيا ِإْذ َحَرَمِني النَّاُس، َوَرَزَقِني اهلُل 

 .(1)[ َوَلَدَىا ِإْذ َحَرَمِني َأْواَلَد النَِّساءِ 

 ال يمتمؾ أحدينا كىك يقرأ إال أف يقكؿ:

 "ـ عمى سيِدنا محمَّدالميَـّ صؿِّ وسمِّ "

 
                                       

  كىك حديث حسف صحيح كما قاؿ الشيخ شعيب كمف معو. 24864( ركاه اإلماـ أحمد في مسنده رقـ: 1)
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 ان كتحب المرأة زكجيا، كىذا األمر معركؼ سرٌ  ،أف يحب الرجؿ زكجتو إفَّ الطبيعيَّ 
فتو، فمف معالـ األسرة كعبلنيةن، سكاء ذكر الرجؿ ىذا أـ أخفاه، كسكاء ذكرت المرأة ىذا أـ أخ

 المسممة: المكدة كالرحمة، كالمكدة ىي قمة الحيب، كالرحمة في أسمى معانييا: اإلحساف.

كمف حب المرأة لزكجيا،  ،تزيد مف حب الرجؿ لزكجتو ان كىناؾ عكامؿ كثيرة جدٌ 
يمتمؾ ٍتو كحفظٍتو؛ لف كالنتيجة طبيعة كال إشكاؿ فييا، فمف اقتربت مف زكجيا كأطاعٍتو كأسرَّ 

 الرجؿ إال أف يحب زكجتو كيعشقيا كيرضييا بيكاىا.

، برؤيا، كىي جزءه مف الكحي -رضي اهلل عنيا -الزكاج بعائشة  كلقد ابتدأ النبي 
 كىي في حؽ األنبياء حؽّّ ال مريةى فيو.

اًئشىةى  َجِؾ  ُأِريُتِؾ َقْبَؿ َأفْ ] : قىالىٍت: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  -رضي اهلل عنيا - عىٍف عى َأَتَزوَّ
َمرََّتْيِف، َرَأْيُت الَمَمَؾ َيْحِمُمِؾ ِفي َسَرَقٍة ِمْف َحِريٍر، َفُقْمُت َلُو: اْكِشْؼ، َفَكَشَؼ َفِإَذا ِىَي َأْنِت، 

َـّ ُأِريُتِؾ َيْحِمُمِؾ ِفي َسَرَقٍة ِمْف َحِريٍر، َفُقمْ  ُت: َفُقْمُت: ِإْف َيُكْف َىَذا ِمْف ِعْنِد المَِّو ُيْمِضِو، ُث
 .(1)[ اْكِشْؼ، َفَكَشَؼ، َفِإَذا ِىَي َأْنِت، َفُقْمُت: ِإْف َيُؾ َىَذا ِمْف ِعْنِد المَِّو ُيْمِضوِ 

حتى كقعت كفمؽ الصبح، كما ىك عادة  ،كلـ يمًض عمى ىذه الرؤيا كقته طكيؿ
 كىذه قصة زكاجو بعائشة رضي اهلل عنيا: الرؤل مع النبي 

ـي أحمدي في مسنًده ع ةي  ف أبيركل اإلما ًديجى : لىمَّا ىىمىكىٍت خى يىٍحيىى، قىاالى مىمىةى، كى رضي  - سى
؟  -اهلل عنيا كَّجي ، قىالىٍت: يىا رىسيكؿى اهلًل أىالى تىزى ًكيـو اٍمرىأىةي عيٍثمىافى ٍبًف مىٍظعيكفو ٍكلىةي ًبٍنتي حى اءىٍت خى جى
 : ٍف ًشٍئتى ثىيّْ ان " قىالىٍت: ًإٍف ًشٍئتى ًبٍكر  َمْف؟ "قىاؿى : ان ب، كىاً  قىالىٍت: اٍبنىةي أىحىبّْ  " َفَمِف اْلِبْكُر؟ "؟ قىاؿى

ٍمًؽ اهلًل  :  ،ًإلىٍيؾى  خى ، قىاؿى ٍمعىةى،  " َوَمِف الثَّيُِّب؟ "عىاًئشىةي ًبٍنتي أىًبي بىٍكرو قىالىٍت: سىٍكدىةي ًبٍنتي زى
 : ، قىاؿى مىى مىا تىقيكؿي ، كىاتَّبىعىٍتؾى عى ،  "، ِريِيَما َعَميَّ َفاْذَىِبي َفاْذكُ  "آىمىنىٍت ًبؾى مىٍت بىٍيتى أىًبي بىٍكرو فىدىخى
ؿى اهللي  اذىا أىٍدخى كمىافى مى ؟ قىالىٍت:  فىقىالىٍت: يىا أيَـّ ري مىا ذىاؾى كىًة؟ قىالىٍت: كى ٍيًر كىاٍلبىرى ـٍ ًمفى اٍلخى مىٍيكي عى

مىًني رىسيكؿي اهلًل  اًئشىةى، قىالىٍت: اٍنتىًظًرم أى  أىٍرسى مىٍيًو عى ، أىٍخطيبي عى اءى أىبيك بىٍكرو ، فىجى تَّى يىٍأًتيى بىا بىٍكرو حى

                                       
  .7012( ركاه اإلماـ البخارم في صحيحو، كتاب: التعبير، باب: ثياب الحرير في المناـ، حديث: 1)
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ؿى اهللي  مىًني  فىقىالىٍت: يىا أىبىا بىٍكرو مىاذىا أىٍدخى ؟ قىالىٍت: أىٍرسى ا ذىاؾى مى : كى كىًة؟ قىاؿى ٍيًر كىاٍلبىرى ـٍ ًمفى اٍلخى مىٍيكي عى
مىٍيًو عىاًئشىةى  رىسيكؿي اهلًل   مد هلل عمى خير حاؿ.كالحالزكاجي  كقد تَـّ  ،(1)" أىٍخطيبي عى

كصمٍت، حتى  تحث الخطى نحك قمب النبي  -رضي اهلل عنيا -كبقيت عائشة 
 !كلقد كاف ىناؾ تصريحه نبكمّّ بذلؾ

ك ٍبًف اٍلعىاصً  ًسًؿ، فىأىتىٍيتيوي  أىفَّ رىسيكؿى اهلًل   فعف عىٍمري ٍيًش ذىاًت السَّبلى مىى جى بىعىثىوي عى
: أىمُّ النَّاًس أىحىبُّ  :  فىقيٍمتي ؟ قىاؿى اًؿ؟ قىاؿى  " َعاِئَشةُ  "ًإلىٍيؾى : ًمفى الرّْجى : ثيَـّ مىٍف؟  " َأُبوَىا " :قيٍمتي قيٍمتي

 : االن  ،" ُعَمرُ  "قىاؿى  .(2)فىعىدَّ ًرجى
نا الشييد د. نزار رياف رحمو اهلل كال زلتي  كىك يعمؽ عمى ىذا الحديث  ،أذكر ىنا شيخى

كلـ يؤجؿ  ،لكنو لـ يكارً  ،زكجة زكج مف أكثر مفمع أنو مت كىنا نجد أف النبي  بقكلو: "
   بؿ صرَّح بذلؾ  ؛-رضي اهلل عنيا -غير عائشة  يان مراع ،كلـ يكتـ عاطفتو ،اإلجابة
 ." عبلنية

 حتى إنو  ،تحتؿ منزلة كبيرة في قمب النبي  -رضي اهلل عنيا -كبقيت عائشة 
ـْ  ": أييا قائبلن مكانتيا ككماؿى عقميا كرجاحة ر  ان أعمف لممسمميف جميع َكَمَؿ ِمَف الرَِّجاِؿ َكِثيٌر، َوَل

فَّ َفْضَؿ َعاِئَشَة َعَمى  ـَ ِبْنِت ِعْمَراَف، َوآِسَيَة اْمَرَأِة ِفْرَعْوَف، َواِ  َيْكُمْؿ ِمَف النَِّساِء َغْيُر َمْرَي
 .(3)"النَِّساِء َكَفْضِؿ الثَِّريِد َعَمى َساِئِر الطََّعاـِ 

 يث عف مناقب كفضائؿ أـ المؤمنيف كحبيبة رسكؿ رب العالميفكلستي ىنا بصدد الحد
  نما ىي اإلشارات كاإليماءات، كمف أراد االستزادة فعميو  -رضي اهلل عنيا -عائشة كا 

 فسيجد ىناؾ بغيتو. ،بكتب الحديث
  

                                       
سناد25769( ركاه اإلماـ أحمد في مسنده، حديث رقـ: 1)  الحديث حسف كما قاؿ الشيخ شعيب كمف معو. ، كا 
 .2384ركاه اإلماـ مسمـ في صحيحو، حديث رقـ:  (2)
 .2431ركاه اإلماـ مسمـ في صحيحو، حديث رقـ:  (3)
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،  ديث في ىذا العنكاف، كاف ذا شجكفو لي قبؿ أف أكتب أمَّ أعترؼ بدايةن أف الح حرؼو
ببقاء كلدو لو ينعـ بو في حياتو،  سكل ما في ذىني مف عدـ فرحتو  ان كال أدرم لذلؾ سبب

في السف، كلكني عمى يقيف أف اهلل ما  تاير صغ فكمما كقع لبناتو في حياتو مف مكتو كى
 إال األفضؿ كاألحسف. اختار لرسكلو 

 بسبعة أكالد، ثبلثة ذككر، كأربع إناث.  زؽ رسكؿي اهلل ري 

الذم كاف ييكٌنى بو، حيث كاف ينادل بأبي القاسـ،  ىك القاسـ  أكبر أوالده الذكور
  ي خديجة بنت خكيمد رضي اهلل عنيا.كأٌمو ى

الذم كاف ييمٌقب بالطيب أك الطاىر، كأمو خديجة بنت خكيمد  كالثاني ىك عبد اهلل 
 هلل عنيا.رضي ا

 كأٌمو مارية القبطية رضي اهلل عنيا. ،كآخرىـ إبراىيـ 

 تكٌفاىـ اهلل صغاران. الذككر  كتجدر اإلشارة إلى أف كؿ أبناء رسكؿ اهلل 

، كرقية، كفاطمة رضي اهلل عنيف جميع أما اإلناث ، ككميف مف ان فيف زينب، كأـ كمثـك
 بنات أـ المؤمنيف خديجة رضي اهلل عنيا.

ا  أف يعيش لو كلده ذكر لحكمة يعمميا اهلل سبحانو  لـ يتسفَّ لرسكؿ اهلل ىذا ك   َْ

ءٍ  ِ ََشْ
َّ ُ ةُِس َّ اَلَّبِّينَِي َوََكَن اَّللَّ ِ وََخاَت ْٔ رَُشَٚل اَّللَّ ّْ َوَُِس ْٔ رَِجاُُِس َخٍد ِْ

َ
ةَا أ

َ
ٌد أ َّٓ  ََكَن ُُمَ

ِِيٓ  .[40]األحزاب:   اً ـَ

 تي بالترتيب:عمى النحك اآل  ان كأبناؤه جميع

زؽ بو قبؿ البعثة، كبو كاف : ىك أكبر أبناء رسكؿ اهلل القاسـ عميو السالـ ، حيث ري
ييكٌنى، كقد اختمؼ أىؿ العمـ في المٌدة التي عاشيا، كييرٌجح أنو عاش سبعة عشر شيران، 

 . ككاف أكؿ مف تكفاه اهلل مف أكالد الرسكؿ 
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، حيث قاؿ ي ميبلد عبد اهلل بف محمد : اختمؼ أىؿ العمـ فعميو السالـ عبد اهلل
لد بعدىا؛ ألنو ليٌقب بالطاىر كالطيب، كقد إ :بعضيـ لد قبؿ البعثة، كرٌجح آخركف أنو كي نو كي

 تكٌفي عبد اهلل في مكة كىك صغير. 

لدت عندما كاف رسكؿ اهلل : ىي أكبر بنات النبي عمييا السالـ زينب  ، حيث كي
بف الربيع، الذم كاف ييعٌد اكجت مف ابف خالتيا أبي العاص في الثبلثيف مف عمره، كقد تز 

تعٌده كأحد أكالدىا،  -رضي اهلل عنيا - مف خيرة رجاؿ مكة، ككانت أـ المؤمنيف خديجة
العاص بقي عمى  ايا أبزكجى  كلكفَّ  -رضي اهلل عنيا -أسممت زينب  كبعد بعثة رسكؿ اهلل 

زكجيا كىي مؤمنة كىك مشرؾ قبؿ أف تنزؿ مع  -رضي اهلل عنيا -شركو، كقد عاشت رقية 
 آيات تحريـ ذلؾ، إلى أف أسمـ بعد ذلؾ كرجع إلى زكجتو.

لدت رقية في العاـ الثالث كالثبلثيف مف مكلد رسكؿ اهلل  رقية عمييا السالـ: ، كي
حٌرضت قريش عتبة عمى  كتزكجيا عتبة بف أبي ليب قبؿ اإلسبلـ، كلما بيعث النبي 

بزكج مف  -تعالى –ففارقيا قبؿ أف يدخؿ بيا، ثـ أكرميا اهلل  -ي اهلل عنيارض-مفارقة رقية 
، ككلدت لو عبد اهلل الذم كاف يكٌنى بو، كىاجرت خير أىؿ مكة، كىك عثماف بف عفاف 

 -رضي اهلل عنيا -معو إلى الحبشة، ثـ إلى المدينة المنكرة، كقبؿ معركة بدر مرضت 
عثماف بف عفاف بالبقاء في المدينة لمعناية بيا، كلكف قٌدر  مرضان شديدان، فأمر رسكؿ اهلل 

 مف معركة بدر كجدىـ قد سككا قبرىا. ليا الكفاة، كلما رجع النبي  -تعالى – اهلل

عيرفت أـ كمثـك بكنيتيا، كلـ تيعرؼ باسميا، كزٌكجيا رسكؿ  أـ كمثـو عمييا السالـ:
 -رضي اهلل عنيا-رة بعد كفاة أختيا رقية في السنة الثالثة لميج لعثماف بف عفاف  اهلل 

 كبكى عمييا. ،، كجمس عمى قبرىاكتكٌفيت في السنة التاسعة لميجرة، فصمى عمييا النبي 
 ىي فاطمة الزىراء، سيدة أىؿ الجنة، كأحب أىؿ رسكؿ اهلل  فاطمة عمييا السالـ:

لدت قب :إلى قمبو، كقد اختيمؼ في تاريخ ميبلدىا، حيث قيؿ ؿ النبكة بخمس سنكات، إنيا كي
لدت سنة كاحد كأربعيف مف مكلد النبي  :كقيؿ ، كفي العاـ الثاني لميجرة تزكجيا عمي إنيا كي

، كزينب، كمحسفبف أبي طالب  كلكنو مات في  ،، ككلدت لو الحسف، كالحسيف، كأـ كمثـك
 صغره.
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: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل   عىٍف أىنىًس ٍبًف مىاًلؾو  :إبراىيـ  ـٌ،  ": قىاؿى ُوِلَد ِلي المَّْيَمَة ُغاَل
ْيُتُو ِباْسـِ َأِبي ِإْبَراِىيـَ   .(1)" َفَسمَّ

كلده، أنقؿ لكـ حديث أنس بف  مىع كعاطفتو كلمكقكؼ عمى طرؼو مف شفقة النبي 
ٍمنىا مىعى رىسيكًؿ المًَّو  مالؾو  : دىخى كىافى ًظٍئر  قىاؿى مىى أىًبي سىٍيؼو القىٍيًف، كى ٍبرى  ان عى ـى إًلً ذى اًىي ، فىأىخى

،  رىسيكؿي المًَّو  عىمىٍت  َفَقبََّمُو، َوَشمَُّو،ًإٍبرىاًىيـى كدي ًبنىٍفًسًو، فىجى ـي يىجي ٍبرىاًىي مىٍيًو بىٍعدى ذىًلؾى كىاً  ٍمنىا عى ثيَـّ دىخى
ٍينىا رىسيكًؿ المًَّو  ٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبفي عىٍكؼو َتْذِرَفافِ  عى : : كىأىٍنتى ، فىقىاؿى لىوي عى  "يىا رىسيكؿى المًَّو؟ فىقىاؿى

ِإفَّ الَعْيَف َتْدَمُع، َوالَقْمَب َيْحَزُف، َواَل  ": ثيَـّ أىٍتبىعىيىا ًبأيٍخرىل، فىقىاؿى ، " َيا اْبَف َعْوٍؼ ِإنََّيا َرْحَمةٌ 
ـُ َلَمْحُزوُنوفَ  نَّا ِبِفَراِقَؾ َيا ِإْبَراِىي  .(2)" َنُقوُؿ ِإالَّ َما َيْرَضى َربَُّنا، َواِ 

فَّ أكثر ما نيقؿ إلينا مف عبلقتو  بأبنائو كاف مع سيدة نساء العالميف فاطمة رضي  كا 
 اهلل عنيا.

 ان كحديث كداٌلن  ان كىدي ان سمت أشبوى الناس برسكؿ اهلل  -رضي اهلل عنيا -فقد كانت 
كانىٍت  ، "ان ككبلم مىٍت عميوكى يا في مجمسو، قاـ إلييا، فأخذ بيدىا، كقبَّمىيىا، كأجمسى   إذا دىخى

ؿى عمييا قامىٍت إليو ف ٍجًمسياأككاف إذا دىخى  .(3)" خذٍت بيًده فقبَّمىٍتو، كأجمسىٍتو في مى

نما أكتفي باإلشارة ،االستقصاء ػػػ مرة ثانيةػػػ كلستي أقصد ىنا  كبيا المبيبي يفيـ،  ،كا 
كآؿ   سيرة النبيكأما مف أراد االستزادة فعميو بجكامع الكتب كأمَّات المراجع التي تناكلت 

 بيتو الطاىريف.
  

                                       
 3215ركاه اإلماـ مسمـ في صحيحو، حديث رقـ:  (1)
 1303ركاه اإلماـ البخارم في صحيحو، حديث رقـ:  (2)
سناده صحيح. 5217سننو، حديث رقـ:  ركاه اإلماـ أبك داكد في (3)  كا 
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 عادة تتشكؿ طبيعة العبلقة بيف األب كأزكاج بناتو في األياـ األكلى مف الزكاج، كالتي
ظيار كؿ خمؽ جميؿ كمعاممة طيبة، كلكف دكاـ ىذه الحالة الجميمة  ،ما تتسـ باألدب كالرقة كا 

كيؼ يتعامؿ أىؿ الزوجة  :ف المعاممة الحسنة متكقفة عمى كثير مف العكامؿ؛ مف أبرزىام
 .؟زوج ابنتيـمع 

كالعبلقة بيف أىؿ الزكجة كالزكج تبدأ كتستمر بالمكدة كالرحمة، إذ إف الرباط الكثيؽ 
، كاإلحساف يجب أف يككف سيد المكقؼ، فكمما أحسف الزكج لزكج ان بينيـ يزداد يكم تو بعد يـك

كراميـ لزكج ابنتيـ، ككمما رأل  كمما انعكس ىذا عمى حسف عبلقة األىؿ معو كتقديميـ كا 
 كزاد تقديرىـ كحبيـ ليا. ،كمما ارتفعت في عيكنيـ ،البنيـكتقديرىا أىؿ الزكج احتراـ الزكجة 

قبؿ أف يككف بينو كبيف أحد مف الصحابة مصاىرة كنسب، كاف  كىذا نبينا محمد 
 ....  ان كريم ان ، شيمان أمين ان صادق عمى خمؽ عظيـ،

 الذيف ليـ ذكر في السيرة النبوية ىـ: وأصيار النبي 

 .عثماف بف عفاف  -1
 .عمي بف أبي طالب  -2
 .أبك العاص بف الربيع  -3

كىاجرت معو إلى  -رضي اهلل عنيما -فقد تزكج رقية بنت خديجة  :ا عثماف أمَّ 
أف  لغزكة بدر، فأمر عثمافى  خركج النبي  الحبشة ثـ إلى المدينة، كقد مرضت في كقت

 يقيـ معيا، كضرب لو بسيمو مف الغنائـ.

عثماف البنتو أـ كمثـك  زكَّج النبي كبعد كفاة رقية بنت خديجة رضي اهلل عنيا 
(1). 

                                       
ييركل أنو بعد زكاجو مف رقية قيؿ لو: " لك كاف عندنا ثالثة لزكجناؾ إياىا يا عثماف " كلـ أقؼ عميو في  (1)

 كتاب معتمد.
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في أكثر مف مرة، أنو أعمف حبو لو  بصيره عثماف  كمف جميؿ عبلقة النبي 
ؿ، كأماـ جمعو مف الصحابة الكراـ رضي اهلل عنيـ كأظير فضيمتو في أكثر مف محف

 أجمعيف.

 ان ًفي بىٍيًتي، كىاًشف ان ميٍضطىًجع قىالىٍت: كىافى رىسيكؿي اهلًل  -رضي اهلل عنيا - فعف عىاًئشىةى 
اًؿ، فى  مىى ًتٍمؾى اٍلحى ، ثيَـّ اٍستىٍأذىفى عىٍف فىًخذىٍيًو، أىٍك سىاقىٍيًو، فىاٍستىٍأذىفى أىبيك بىٍكرو فىأىًذفى لىوي، كىىيكى عى دَّثى تىحى
مىسى رىسيكؿي اهلًل  ، فىجى ، ثيَـّ اٍستىٍأذىفى عيٍثمىافي دَّثى ، فىتىحى ، فىأىًذفى لىوي، كىىيكى كىذىًلؾى سىكَّل ًثيىابىوي عيمىري  ػػػ، كى

مَّده: كىالى أىقيكؿي ذىًلؾى ًفي يىٍكـو كىاًحدو  رى  ػػػقىاؿى ميحى ، فىمىمَّا خى دَّثى ؿى فىتىحى ؿى أىبيك فىدىخى اًئشىةي: دىخى جى قىالىٍت عى
ؿى عيٍثمى  ـٍ تيبىاًلًو، ثيَـّ دىخى لى ـٍ تىٍيتىشَّ لىوي كى ؿى عيمىري فىمى ـٍ تيبىاًلًو، ثيَـّ دىخى لى ـٍ تىٍيتىشَّ لىوي كى مىٍستى بىٍكرو فىمى افي فىجى

 : ٍيتى ًثيىابىؾى فىقىاؿى سىكَّ  .(1)" ْلَماَلِئَكةُ َأاَل َأْسَتِحي ِمْف َرُجٍؿ َتْسَتِحي ِمْنُو ا "كى

فضمو كحظَّو  عثماف  ػػػ عمركػػػ كقد حفظ الصالحكف مف ىذه األمة ألبي عبد اهلل 
أغمؽ بابو عمى ابنتي  ان كذلؾ ألنو ال ييعمـ أف أحد ؛" ذا النكريف فأطمقكا عميو " ،مف اإلسبلـ
 كاهلل أعمـ. ،نبي غيره

رضي اهلل  -زىراء فاطمة ال فقد تزكج بضعة النبي  :وأما عمي بف أبي طالب 
، غير أننا ان ، كأخباره مع رسكؿ اهلل كثيرة جدٌ ككاف لو النصيب األكبر بصبحة النبي  -عنيا

 .ان جميع -رضي اهلل عنيـ -مع أصياره  ىنا نأخذ ما يفيدنا في بحث طبيعة عبلقة النبي 

جب منيا خيرةى في بداية الفترة المدنية، كأن -رضي اهلل عنيما -تزكَّج عميّّ فاطمةى 
و سيدا شباب أىؿ الجنة: الحسف كالحسيف عمييما السبلـ، كقد كاف لعىميٍّ مع رسكؿ اهلل ئأبنا
 :مكاقؼ عديدة جميمة، منيا 

 لعميٍّ وفاطمة بقياـ الميؿ بعد الزواج: أمُر النبي 

سىٍيفو أىفَّ حيسىٍيفى ٍبفى  ًميُّ ٍبفي حي ًني عى : أىٍخبىرى ًميَّ ٍبفى أىًبي  عىًف الزٍُّىًرمّْ قىاؿى ًميٍّ أىٍخبىرىهي: أىفَّ عى عى
فىاًطمىةى ًبٍنتى النًَّبيّْ  طىاًلبو أىٍخبىرىهي: أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  قىوي كى :  طىرى  " َأاَل ُتَصمَِّياِف؟ "لىٍيمىةن، فىقىاؿى

: يىا رىسيكؿى المًَّو، أىٍنفيسينىا ًبيىًد المًَّو، فىًإذىا شىاءى أىٍف يىبٍ  رىؼى ًحيفى قيٍمنىا ذىًلؾى فىقيٍمتي ـٍ  ،عىثىنىا بىعىثىنىا، فىاٍنصى لى كى

                                       
 .2401ركاه اإلماـ مسمـ في صحيحو، كتاب: الفضائؿ، باب: عثماف بف عفاف، حديث رقـ:  (1)
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: ان يىٍرًجٍع ًإلىيَّ شىٍيئ ؿٍّ يىٍضًربي فىًخذىهي، كىىيكى يىقيكؿي ٍء  ، ثيَـّ سىًمٍعتيوي كىىيكى ميكى ْزَُثَ ََشْ
َ
َوََكَن اإِلنَْصاُن أ

 . (1) َجَدَلً 

بعد زكاج ابنتو، ككأنو بزكاج  مف اآلباء لؤلسؼ ينقطع عف بنتو كزكج ابنتو ان إف كثير 
"،  لقد أصبحت في رقبة غيرم اآلف "ابنتو أراد أف يستريح منيا، كيؤكد بعضيـ ىذا فيقكؿ: 

 كال يزجر عف معصية! ،كال ينيى عف منكر، كال يشجع عمى طاعة ،فبل يأمر بمعركؼ

بؿ يعني قػػػ يذىب إلى بيت صيره في آخر الميؿ  كفي الحديث السابؽ نرل النبي 
 ليكقظو لصبلة قياـ الميؿ! ؛ بؿال ليكقظو لصبلة الفجر ػػػ الفجر

كاستجابة مباشرة  ،لـ تكف ردة فعمو ىي المتكقعة مف قياـ فكرم  ان كمع أف عميٌ 
"  ثىنىايىا رىسيكؿى المًَّو، أىٍنفيسينىا ًبيىًد المًَّو، فىًإذىا شىاءى أىٍف يىٍبعىثىنىا بىعى  " :اكتفى بقكلو ؛ بؿلمترغيب النبكم

بعد  مف كصؼ جميؿ لفعؿ النبي  أقكؿ: كمع ذلؾ انظر إلى جميؿ تعقيب عميٍّ 
" : رىؼى ًحيفى قيٍمنىا ذىًلؾى  سماعو كبلـ صيره؛ قاؿ عميّّ ـٍ يىٍرًجٍع ًإلىيَّ شىٍيئ ،فىاٍنصى لى ثيَـّ سىًمٍعتيوي  ،" ان كى

 : ؿٍّ يىٍضًربي فىًخذىهي، كىىيكى يىقيكؿي ٍء َجَدَلً َوََكَن ا كىىيكى ميكى ْزَُثَ ََشْ
َ
 . إِلنَْصاُن أ

 .. كطيب المعاشرة ،إنيا الحياة المبنية عمى الفيـ كالحكمة، كعمى جماؿ العبلقة

 لبيت صيره عمّي ودخولو عميو في بيتو وفراشو: زيارة النبي 

ـي أىتى  ا السَّبلى مىٍيًيمى ًميّّ أىفَّ فىاًطمىةى عى دَّثىنىا عى ا  ًت النًَّبيَّ عىًف اٍبًف أىًبي لىٍيمىى حى تىٍشكيك ًإلىٍيًو مى
اًدٍفوي، فىذىكىرىٍت ذىًلؾى ًلعىاًئشىةى، فى  ـٍ تيصى ًقيؽه، فىمى اءىهي رى بىمىغىيىا أىنَّوي جى ى، كى اءى تىٍمقىى ًفي يىًدىىا ًمفى الرَّحى مىمَّا جى

اًجعىنىا، فىذىىىبٍ  ٍذنىا مىضى قىٍد أىخى اءىنىا كى : فىجى ٍتوي عىاًئشىةي، قىاؿى : أىٍخبىرى اءى  ،" َعَمى َمَكاِنُكَما "نىا نىقيكـي، فىقىاؿى فىجى
 : مىى بىٍطًني، فىقىاؿى ٍيًو عى ٍدتي بىٍردى قىدىمى تَّى كىجى بىٍينىيىا، حى َأاَل َأُدلُُّكَما َعَمى َخْيٍر ِممَّا  "فىقىعىدى بىٍيًني كى

َوَثاَلِثيَف، َواْحَمَدا  اً َفَسبَِّحا َثاَلث ػػػِفَراِشُكَما  َأْو َأَوْيُتَما ِإَلى ػػػَسَأْلُتَما؟ ِإَذا َأَخْذُتَما َمَضاِجَعُكَما 
 .(2)" َوَثاَلِثيَف، َفُيَو َخْيٌر َلُكَما ِمْف َخاِدـٍ  اً َوَثاَلِثيَف، َوَكبَِّرا َأْرَبع اً َثاَلث
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 ان بنفسو متفقد ، حيث يجيء النبي !ما أجمؿ ىذه العبلقة المشاعرية الجميمة ،يا اهلل
ه، حيف عمـ أف ابنتو تشكك مف عدـ كجكد خادـو يساعدىا في مينة البيت، بيت ابنتو كصير 
أف  ... كال غرابةن  ان كلـ يجد في نفسو حرج ،كىك مف ىك بأبي ىك كأمي  ،فيذىب بنفسو 
 ،كيجدىما في فراش الزكجية؛ فييبَّا لمقياـ ،كيدخؿ بيت زكج ابنتو ،بنفسو يذىب النبي 

   حتى يقكؿ  ،كيجعؿ قدميو الشريفتيف بينيما ،يجمس بينيماثـ  ،فيأمرىما بمزـك مكانيما
 "! َحتَّى َوَجْدُت َبْرَد َقَدَمْيِو َعَمى َبْطِني ": عميّّ 

مع صيره كزكج ابنتو، إنو  كدالؿو كجماؿو كاف لطيب عبلقة النبي  ،رقةو كعذكبةو  أيُّ 
 رسكؿ اهلل الذم عمى عرش األخبلؽ استكل ...

 بعد الزواج:  ه عميٍّ لصير   النبي تعيدُ 

اءى رىسيكؿي المًَّو   عىٍف سىٍيًؿ ٍبًف سىٍعدو  : جى ًميٌ  ،بىٍيتى فىاًطمىةى  قىاؿى ـٍ يىًجٍد عى ًفي البىٍيًت،  ان فىمى
 : ـٍ يىًقٍؿ ًعٍنًدم " َأْيَف اْبُف َعمِِّؾ؟ "فىقىاؿى ، فىمى رىجى بىًني، فىخى بىٍينىوي شىٍيءه، فىغىاضى  ،قىالىٍت: كىافى بىٍيًني كى

:  فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ٍنسىافو ٍسًجًد  ،"اْنُظْر َأْيَف ُىَو؟ "إًلً : يىا رىسيكؿى المًَّو، ىيكى ًفي المى اءى فىقىاؿى فىجى
اءى رىسيكؿي المًَّو  عىؿى  رىاًقده، فىجى ، فىجى ابىوي تيرىابه كىىيكى ميٍضطىًجعه، قىٍد سىقىطى ًردىاؤيهي عىٍف ًشقًّْو، كىأىصى

:  ًو رىسيكؿي المَّ  يىقيكؿي ٍنوي، كى وي عى ـْ َأَبا ُتَرابٍ  "يىٍمسىحي ـْ َأَبا ُتَراٍب، ُق  .(1)" ُق

إف الحديث كما قبمو يظير بجبلء أف طبيعة العبلقة بيف كالد الزكجة كصيره قائمةه 
 كالطاعة كالخير، في المنشط كالمكره. ،عمى التعاكف عمى البر كالتقكل

ذا لـ يكف لمرجؿ خيره في أىمو كمف أكائؿ أىمو فمذات كبده كميج فؤاده ]أكالده  ،كا 
.  كبناتو[ فبل خيرى فيو ألحدو

 اهلل أكبر ...
كىك يعممنا أال نيكره أزكاجى بناتنا  ،ما ىذه العظمة النبكية كالمكانة الرسالية لمنبي 

 ،عمى شيءو يكرىكنو، كأف نأتي ليـ بالذم ىك خير، فنمسح عف ككاىميـ بأيدينا الرقيقة
 .كريمةكأيعطياتنا ال ،نا اليادئةككممات

                                       
 441ركاه اإلماـ البخارم في صحيحو، كتاب: المساجد، باب: نـك الرجاؿ في المسجد ح  (1)
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كطائؼ الشر، فيغدك  ،كنزغة الشيطاف ،نمسح عنيـ بكؿ ما سبؽ غبارى سكًء العبلقة
َأَما َتْرَضى َأْف َتُكوَف ِمنِّي ِبَمْنِزَلِة َىاُروَف ِمْف ُموَسى؟ َغْيَر َأنَُّو  "ييقاؿ لو:  ان قريب ان صيرينا حبيب
 .(1)" اَل َنِبيَّ َبْعِدي

  

                                       
 .2404حو، كتاب: الفضائؿ، باب: فضؿ عمي بف أبي طالب، حديث رقـ: ركاه اإلماـ مسمـ في صحي (1)
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ال يمتمؾ في كؿ حيف إال أف يميج لسانيو بالصبلة كالسبلـ  الدارس لحياة النبي  إفَّ 
 . ، فيك القدكة الحسنة، كاألسكة الحيسنى، كىك اإلماـ كالقائد ان كأبد ان عميو دائم

كما يتبعيا مف  ،لحياة الزكجيةالمثؿ العالي في ا كلقد ضرب لنا رسكؿ اهلل    
 عبلقات مع: الزكجة، األكالد، األصيار، كالحبلئؿ، كاألحفاد ...

ثمانية أحفاد، خمسة منيـ البنتو فاطمة الزىراء، كعمي بف أبي  كاف لرسكؿ اهلل 
 كىـ:  -رضي اهلل عنيما -طالب 

 . الحسف .1
 . الحسيف .2
 ، كقد تكٌفي في صغره. محسف .3
 عنيا. رضي اهلل أـ كمثـك .4
 رضي اهلل عنيا. زينب .5

 كىما:  -رضي اهلل عنيما -كلو اثناف مف أحفاده البنتو زينب كأبي العاص 
 .كقد تكٌفي عمي في صغره ، عمي .6
 رضي اهلل عنيا.أمامة  .7
 :بنتو رقية كعثماف بف عفاف رضي اهلل عنيمالو حفيد كاحد الك 

 . كاسمو عبد اهلل .8
 .د اهلل لما بمغ السادسة مف العمريكٌنى بو، كقد تكٌفي عب ككاف عثماف 

بأحفاده أنو كاف ييشارؾ صيره كبنتو بتسمية أكالدىـ كبناتيـ،  كمف جميؿ عبلقتو 
 كعظيـ تعمقو بيـ. ،ظير حبو ليـكيبلعبيـ كيجالسيـ، كيي  ،كيذكر أحفاده بخير

لى تسمية الحسف بف عمي فيك  يقكؿ:  كعؽَّ عنو بكبش، ككاف البراءي  ،الذم تكَّ
: أىٍيتي النًَّبيَّ رى  اًتًقًو، يىقيكؿي مىى عى ًميٍّ عى سىفي ٍبفي عى َـّ ِإنِّي ُأِحبُُّو َفَأِحبَّوُ  "، كىالحى  . (1)" المَُّي

                                       
 .3749ركاه البخارم، كتاب: المناقب، باب: مناقب الحسف كالحسيف، حديث رقـ:  (1)
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حتى إنو  مكانة عظيمة في قمب النبي  -رضي اهلل عنيما -محسف كالحسيف لككاف 
 عميو السبلـ كاف يجير بعظيـ مكانتيما في قمبو.

ٍدًرمّْ عىٍف أىًبي سىًعيفى  : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل   دو اٍلخي اْلَحَسُف َواْلُحَسْيُف َسيَِّدا َشَباِب  : "قىاؿى
 .(1)" َأْىِؿ اْلَجنَّةِ 

ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى  ُىَما َرْيَحاَنتَاَي ِمَف  ": قاؿ: قىاؿى النًَّبيُّ  -رضي اهللي عنيما -كعف عى
 .(2)"الدُّْنَيا

صرَّح بحبو ألحفاده  إنو  ؛ بؿف تبقى حبيسة القمب النبكمكما كاف ليذه المكانة أ
 مف العجب! ان ، كربما جمب ىذا شيئكفعبلن  قكالن 

ٍبدً  عف ٍيدىةى  المًَّو ٍبفً  عى : رىأىٍيتي رىسيكؿى المًَّو   أىفَّ أىبىاهي  بيرى دَّثىوي، قىاؿى ، فىأىٍقبىؿى  حى يىٍخطيبي
اًف  مىٍيًيمىا قىًميصى سىفه كىحيسىٍيفه عى اًف، فىنىزىؿى النًَّبيُّ حى يىقيكمى ا  أىٍحمىرىاًف، يىٍعثيرىاًف كى عىييمى ذىىيمىا فىكىضى فىأىخى

 : ـْ ِفْتَنةٌ  "َصَدَؽ المَُّو َوَرُسوُلُو }ًفي ًحٍجًرًه، فىقىاؿى ـْ َوَأْواَلُدُك ـْ َأْصِبْر" { َأنََّما َأْمَواُلُك  ،َرَأْيُت َىَذْيِف َفَم
ٍطبىًتوً  ذى ًفي خي  .(3)ثيَـّ أىخى

 ،نصيب مف ىذا الدالؿ النبكم - ارضي اهلل عنيم -ككاف لحفيدتو أمامة بنت زينب 
 بأصياره كأحفاده. كالتكريـ الرسالي الميعمف، كالذم يظير منو عظيـ عبلقتو 

: رىأىٍيتي رىسيكؿى اهلًل   فىعىٍف أىًبي قىتىادىةى  َة ِبْنَت َوُىَو ُيَصمِّي َيْحِمُؿ ُأَماَمَة، َأْو ُأَمْيمَ  قىاؿى
، َوَيَضُعَيا ِإَذا َرَكَع َحتَّى َفَرغَ  ـَ  .(4)َأِبي اْلَعاِص، َوِىَي ِبْنُت َزْيَنَب، َيْحِمُمَيا ِإَذا َقا

 :اً قمت معمق
 آهو ثـ آه لك فعميا كاحده مف خطباء اليـك !!!

ًكيت قصتو في كؿ ميداف، كألصبح مثبلن  ييضرب  لك فعميا ألصبح عمى كؿ لساف، كلحي
 ... اففي كؿ زم

  

                                       
 كىك حديث صحيح. 10999ركاه اإلماـ أحمد في مسنده، حديث رقـ:  (1)
 .3753 ركاه اإلماـ البخارم في صحيحو، كتاب: المناقب، حديث رقـ: (2)
 كىك حديث صحيح. 3600ركاه اإلماـ ابف ماجو في سننو، حديث رقـ:  (3)
 كىك حديث صحيح. 22519ركاه اإلماـ أحمد في مسنده، حديث رقـ:  (4)
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 الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات، كالصبلة كالسبلـ عمى سيد السادات، كبعد:
 "الزواج فقو وتجربةاالنتياءي مف كتابًة ىذا الكتاب، الميسمَّى بػ " فقد تَـّ بفضًؿ اهلل 

أكالن  اهلل  أكدعتي فيو كثيران مف التجارب كالحمكؿ، كالنصائح كاإلرشادات، راجيان بذلؾ كجوى 
 قبؿ كؿ شيء، كمساىمةن ًمنّْي في إسداء النصح لؤلسر المسممة.

 كقٍد جاءى الكتابي في مباحثى متعددةو كىاآلتي:
 مقدمات 
 قبؿ الزواج 
 فترة الخطوبة 
 أثناء وبعد الزواج 
  قبٌس مف سيرة النبي. 

حبلؿ كالحراـ، كما كالكتاب كما تبيَّف لمقارئ الكريـ ليس كتابنا فقييِّا ييعنى بتبياف ال
ف كاف قد اشتمؿ عمى طرؼو مف  يجكز كما ال يجكز في الحياة الزكجية أك االجتماعية، كا 

 ىذا، لكفَّ الكتاب كاف عبارةن عف:
  ٍتجربٍة وِحكمة 
  أسئمٍة وأجِوبٍة 
  ٍمشاكَؿ وُحموؿ 

أكدعتي في الكتاب خبلصةى ما مرَّ معي مف تجاربو سكاءى عشتييا بنفسي أـ مٍف خبلًؿ 
ا كصؿى مف مشاكؿى زكجيةو شاركتي في حمّْيا، أك أسئمةو كردت إليَّ ساىمتي في اإلجابة م

 عمييا، أك لقاءاتو ديعيتي إلييا أفدتي فييا المستمعيف حكمةن كتجربةن.
إنو كتابه أنصح كؿ الميقبميف عمى الزكاج مف الشباب كالبنات أف يطالعو أكثر مف 

ر الجميع بما ليـ  .مرة، فيك ييبىصّْ  كما عمييـ، يرشدىـ لبناء أسرة سعيدة مف أكؿ يكـو
كببل شؾٍّ كمما قرأت الكتاب مرة أك مرتيف تبيف لي كثيرنا مف األمكر التي أحبُّ أف 
أضيفيا رجاء الفائدة لمقارئ الكريـ، كلكف خشية اإلطالة اقتصرتي عمى ما في الكتاب، عمى 

 أمؿ أف نمتقي في كتب قادمةو إف شاء اهلل.
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، ذلؾ ألنو كتابه بشرم، كقد أبى اهلل  الكتابي كؿَّ  ؾٍّ مرة ثانية فمف يعجبى كببل ش قارئو
ْٔ َبنْيِ   إال أف يجعؿ العصمة كالكماؿ لكتاب سكل كتابو الكريـ فقاؿ: ِْ َُ تِيِٗ ابْلَاِغ

ْ
ََل يَأ

ٍِيٍم َْحِيدٍ  ْٔ َخ ِْ ٌَ ْٔ َخِْهِِٗ َتْْنِي  ]فصمت[  يََديِْٗ َوََل ِْ
ا أميننا، فإف رأل خيرنا أذاعو كنشره كدعا مف كؿ  والمرجو قارئ لمكتاب أف يككف ناصحن

ف رأل خطأن فميراسمني كلينصحني فميس  ليى بحيسف الًختاـ كنيؿ الشيادة في سبيؿ اهلل، كا 
 ىناؾ مف بشرو إال كىك متمبسه بالنقص كالخطأ.

 وفي الختػػػػاـ:
 كانو:في الكتاب القادـ، كسيككف عن ألتقي بكـ بإذف اهلل 

ُة لمنَِّبيِّ   َمَع ِنَساِءِه" " الَحَياُة الَخاصَّ
 

ْرد  .َواِئؿ ُمْحِيي الدِّْيف الزَّ
  و ُحَساـبُ أَ            
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كتـ نشريىا بفضؿ اهلل، كيمكف لمقارئ الكريـ أف  - يسَّر اهللي كتابتيا -مف الكتب التي 
أك يراسمني إلرساليا إليو عمى جيميؿ:  -االنترنت-يجدىا عمى الشبكة العنكبكتية 
Dr.WaelAlzard@gmail.com 

 مقاالت أياـ العدكاف 
 رحمتي مع الشيخ مف البداية حتى االستشياد 
 المقاالت الريانية 
 ذكرياتي في الحج 
  ىذا ما رأيت في اندكنيسيا 
 الزكاج فقوه كتجربة 
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