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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 نحو زواج راشد

 ( كيف يكون التعامل بين الزوجين٥)
خالد بن عثمان السبت /الشيخ  

 
 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، أما بعد: 

ىو أن ىذا الرجل قد اصطفاِك على نساء العادلُت، اختارِك من بُت ماليُت النساء، حينما  :الذي أقولو وأذكر بو ادلرأةف
لرمبا صلد أن غالب  ؛نذىب إىل ادلطار، نذىب إىل أي مكان ،نذىب إىل العمرة ،كليات البنات  ،نذىب إىل اجلامعات

والرجل لرمبا يبقى مدة طويلة  ،الفنادق من نواجههم ونراىم ىم النساء، جتد أعداد ىائلة تتوجو إىل احلرم ويف مصاعد
ينتظر مىت يتسٌت لو الذىاب واجمليء إىل حيث يريد، وإذا نظرت إىل أعداد الطالبات يف الكليات على سبيل ادلثال جتد 

واصطفاِك من بينهن فيجب أن تقدري ىذا االختيار  ،أن ذلك يفوت احلصر، فهذا الرجل قد اختارِك على ىؤالء مجيعاً 
فظي لو ذلك، وأن تكوين عند حسن ظنو، إن مل تستطيعي أن تكوين أفضل شلا يظن فال أقل من أن تكوين عند وأن حت

فإذا عرفت وقت رليئو من  ؛حسن الظن كما يظن، فما الذي يضر ادلرأة أن تتجمل بالقول والعمل وأن تبقى حافظة للود
وأخذت ما  ،وتركت ما بيدىا وىشت وبشت ،ن استقبالواستقبلتو أحس ،عملو أو من أشغالو أو ضلو ذلك هتيأت للقائو

بيده وأخذت بيده فأجلستو، ما الذي دينعها من ىذا، فتجلس جبواره وتواسيو وتسليو، ىذه األمور تؤثر غاية التأثَت 
 .واإلحسان يأسر النفوس أسراً 

فتتكلم معو بالكالم الذي  ،تبعلهاوادلرأة مع ضعفها إال أهنا تستطيع أن تأسر الزوج أسرًا ال فكاك معو وذلك حبسن 
يطرب لو قلبو، وأما إذا كانت ادلرأة ال تبايل بو دخل أو خرج لرمبا يستيقظ ويذىب لعملو وىي نائمة، وإذا سأذلا رمبا ال 

أن تستيقظ وتقوم على شؤون الزوج مث تنام، ولرمبا يأيت من عملو يف غاية ما تعودت، ما تعودت  :يسأل الكرمي قالت
وإمنا  ،ق والتعب ودخولو كخروجو ال فرق، كأنو دخل أصغر األوالد، وال حشمة ترفع صوهتا حبضرتو وىذا ال يليقاإلرىا

تكون يف حال رضية وإال فالنتيجة نتيجة التبذل باللباس والتفريط والتضييع يف احلقوق، أنا أخربكم عنها شلا أعرفو من 
أمخاس بأسداس يف التفكَت بأمور أخرى، فقد جيلس حيرك يديو ويكلم  مشاعر الرجال، وشلا أمسع منهم كثَتاً يبقى يضرب

وىي ال تدري، ويندب حظو ويتأسف ولرمبا تأتيو بعض الرسائل باخلطأ من بعض الزوجات  ؟!ومباذا ؟!نفسو دلاذا
أن أقوذلا اآلن يف   أستطيعالألزواجهن ضغطت على الرقم اجملاور سلزن فتأيت الرسالة باخلطأ أحياناً من امرأة تقول كلمات 

تقوذلا لزوجها ال تنسى ودتر وحتضر الشيء الفالين شلا حتتاج إليو يعٍت من ادلشًتيات يا كذا يا كذا عبارات  ،التبعلغاية 
وىو ما مسع هبا قط ىذا الزوج ادلسكُت، فتأتيو ىذه الرسالة فينظر ويفحص ويقلب يف ناس يقولون يف زوجة تقول لزوجها 

فيبقى يف أسى، فيبقى يفكر ما ىو ادلخرج  ؟الذي يف غاية العذوبة واللطف ودلاذا ضلن يف ىذا احلرمان ىذا الكالم :مثل
أو ستكون بدياًل عند  ،وكيف سيكون الوضع ىل سيضعها يف نفس البيت ،ما ىو احلل يبدأ يفكر بالثانية صباح مساء

كون زواج ما يسمى بادلسيار، أو يكون يسافر  األوىل، أو سيضعها يف بيت آخر، أو سيضعها يف مدينة أخرى، أو سي
، وىذا زواج ينبغي احلذر منو، أنا ال أبرر ىذا لكن أقول ىذا الذي يعتلج يف فعل كثَتون خلسة ويتزوج يف أسبوعكما ي
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أذىان الكثَتين، أنا أوصف ما جيري، ال يعٍت ىذا إقرار مثل ىذه ادلمارسات لكن ىذه النتيجة يذىب ويتزوج من غَت 
تعرف وقت رليئو ووقت  ،وحسن الفعال ،عات، فالعاقلة ينبغي أن تعرف كيف تصل إىل قلب زوجها حبسن الكالمتب

ذىابو، وإذا كلمتو أو أرسلت لو رسالة تكون بأحسن ما يكون من التبعل، وتعرف الوقت الذي يذىب فيو إىل نومو 
خرج وأنت موجود، أنا ال أزور ومهابة وحشمة أنا ال أوالوقت الذي يستيقظ فيو، وتظهر لو تعظيمًا واحًتامًا  ،وفراشو

لو أعددت لك إفطارك أجلس عندك قد حتتاج شيء، أحد وأنت موجود، أنت اليوم صائم ال ديكن أنا أذىب حىت 
اذىيب ما حيتاج، ال ما أذىب كيف أذىب وأنت موجود، النساء األوائل األمهات األوائل القدديات تعامل الزوج مبعاملة 

نساء اجليل السابق لرمبا شلن قد تفعل ىذا، لكن  -عز وجل-فقو اهلل ويوجد شلن و  ،ة مبا ذكرت اآلن من احلشمةشبيه
تتحدث مع أمها أو مع قد وإمنا مهابة وارتباكًا وأهنا  ،تنتفض ال خوفاً  ،ترتعش إذا استيقظ قبلها ومل هتيأ لو ما حيتاج إليو

ألنو موجود أبو فالن، وال تناديو بامسو وإمنا يف أقل األحوال  ؛أستطيع أن أزوركم أنا مااليوم  :أختها أو مع صاحبتها تقول
مبا ىو ألطف من ىذا أيضاً، فإن فعلت ذلك فإهنا تأسر قلبو، وىذا وإال ديكن أن تناديو  ،أن تناديو بكنيتو، بأقل األحوال

حاالت أخرى الزوج يطالب فيها ادلرأة بعنت   الكالم الذي أذكره من غَت مبالغة، يعٍت: ىذه ليست مبالغات، أنا أعرف
كالذي يغضب ويهجر بسبب أهنا لرمبا جاء يف ساعة متأخرة ووجدىا نائمة، ودلاذا تطالبها مبثل ىذه ادلطالب الصعبة، ال 
ديكن أن يقبل حبال من األحوال أن يأيت يف أي ساعة وىي نائمة، ىذا غلط، ويوجد من ال يفتح الباب ومعو مفتاح 

وأعرف من ىم هبذه ادلثابة،  ،وتأخذ بيده وتصعد معو، ىذا موجودب اخلارجي تنزل حىت تأيت ىي لتفتح لو الباب البا
خطأ وىذه مبالغة، ال ديكن أن يستمر اإلنسان على مثل ىذه احلال، لكن ضلن نتكلم يف أمور ال تكلف شيئاً، ما ىذا 

أو ترفع  ،دتو بعبارة لطيفة بدل شلا تناديو بامسو مثالً كأنو أحد األوالدونا ،الذي يكلف ادلرأة شيئاً إذا قالت الكالم اجلميل
 .صوهتا يف حضرتو، أو يأيت البيت غَت مهيأ وال نظيف، ىذا غلط

إذا أراد النساء أن  ،وأما تبذذلا يف نفسها فإن ىذا من أعظم الدواعي اليت جتعل الرجل يفكر طوياًل يف كل يوم يف البدائل
 ،احلقيقية الكربى اليت تعتلج يف نفوس الرجال، البد أن يفهمها النساء ويدركوا ىذا ادلعٌت فإذا اكتوت يعرفوا فهذه ىي

والكي ىو أن يتزوج عليها عند ذلك حتولت إىل حال من ادلراىقة حتولت حياهتا يف التزين والتجمل وتصبيغ الشعر 
التزين وىذا التجمل قبل ذلك! فمن البداية باعتدال، فهذه والعدسات ادللونة وأمور وقضت أوقاهتا أمام ادلرآة، أين ىذا 

 .قضية حتتاج ادلرأة أن تتفطن ذلا
فإن ذلك ينفعو بإذن اهلل يف  -صلى اهلل عليو وسلم-اليت جاءت عن ادلعصوم وأما الرجل فينبغي أن يتذكر بعض ادلعاين 

وأن أعوج الشيء يف الِضلع  ،أن ادلرأة خلقت من ِضلعحياتو وتعامالتو مع أىلو، الرجل حينما يتذكر بعض األشياء دائماً 
، يتذكر ىذا ادلعٌت معناىا مهما بلغت سيبقى ىذا الوصف مالزمًا إذًا ال تطلب (1)أعاله، وأنك إن أردت تقيمها كسرتو

: وتعاىلتبارك -يف قولو  -رضي اهلل تعاىل عنو-وذلذا قال ابن عباس  ،امرأة كاملة، مث انظر أنت إىل نقصك أيضاً 

                                      

(، ومسلم، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، برقم 3331خلق آدم صلوات اهلل عليو وذريتو، برقم ) :أخرجو البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب - 1
(1468.) 
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، ففسر الدرجة باإلغضاء عن بعض (2)"ما أحب أن أستويف حقي منها"[، قال: 228]البقرة: {َولِلرَِّجاِل َعَلْيِهنَّ َدرََجة  }
رر وال يقف عند كل شيء، وذلذا قالوا: "ما استوىف كرمي قط"  يفوت ، الذي يريد أن يستقصي ال(3)احلقوق، أن يفوت وديم

وجيادل ىذا ال تستقيم لو احلياة، وإمنا ىناك أمور ديكن أن يتجاوزىا ويغضب ويعاتب عندىا إال يقف وال كبَتة صغَتة 
 التغافل عن بعض األمور، فهذه من ادلعاين اليت حيتاج أن يتذكرىا اإلنسان. ،"ما استوىف كرمي قط" ،اإلنسان

، وقل مثل ذلك (4)بالتوسع والزيادة يف النفقة يطالبنوعليو  -صلى اهلل عليو وسلم-وىكذا أيضًا اجتماع أزواج النيب 
حينما شرب عساًل عند  ،حينما تظاىر عائشة وحفصة كما يف الروايات ادلشهورة يف سبب نزول صدر سورة التحرمي

إين " :إذا دخل عليها تقولكل واحدة   -صلى اهلل عليو وسلم-فاتفقتا على النيب  -عنها رضي اهلل-زينب بنت جحش 
من أجل أن ال يعود إىل شرب ىذا العسل ثانية، فادلرأة تبقى بشر فيها من الضعف والقصور  ؛(5)"مغافَت أجد منك ريح

وكثَت  ،(6)"تبسمف !أنت الذي تزعم أنك رسول اهلل" :حينما قالت لو -صلى اهلل عليو وسلم-فَتاعي ىذا الرجل، فالنيب 
 من الرجال قد يتخذ موقفاً صارماً يف مثل ىذا أو يف أقل منو بكثَت واألمر قد ال يستدعي ذلك.

صلى اهلل -األحاديث فإن ذلك خيفف عنو ويقارن حالو ونفسو بالنيب  ىذهحينما يتذكر العاقل ادلوفق مثل  :ولذلك أقول
 مث بعد ذلك ينظر ما يصدر عنو. -عليو وسلم

إىل معرفة طبيعة الرجل، فإذا كانت تعرف من طبعو سرعة الغضب واالنفعال  حباجةما يتعلق بادلرأة فهي وىكذا أيضًا في
وال  ،فتتكلم مبا ال يثَت كوامنو ،عنده مثاًل سوء ظن أو ضلو ذلك فًتاعي ىذا ،أو تفسَت األمور على غَت وجهها ،مثالً 

عت ادلرأة والرجل استطاع كل واحد منهما أن ال حيتاج إىل تتكلم بكالم ديكن أن يمفهم على غَت مرادىا، وإذا استطا
ألنو قد محل نفسو على أمجل ما يكون من األعمال واألقوال إن استطعت دائمًا يف تعاملك مع الناس عموماً  ؛االعتذار

ن ال يعرف أن تتجمل فال تعتذر فهذا ىو الكمال، فإن وقع التقصَت أو اخلطأ فينبغي أن يعتذر اإلنسان، من الناس م
االعتذار؛ ألن تربيتو اليت ترىب عليها منذ الصغر ليس يف قاموسها ىذه األلفاظ غَت موجودة، ومن الناس من قد يًتك 

أنا  :، الرجل إذا أخطأ يقولتذلك أنفة وترفعاً، فاإلنسان إذا حصل منو التقصَت أو اخلطأ يقول أنا آسف أنا أخطأ
أنا اعتذر ىذا  :وتقول ،طأ، انتهى كل شيء، ادلرأة قصرت حصل منها إساءة تعتذرأخطأت، أنا أعتذر، أنا أقر هبذا اخل

وتبقى النفوس مشحونة،  ،الذي وقع خطأ وأقر بو وألتمس العفو مث تنتهي ادلشكلة، لكن يبقى كل طرف يعاند ويأنف
فالذي حيصل أن ذلك يكرب يف  ،وجتتمع إن مل يكن ىناك زلاورة ،وىذه ادلواقف قد تتكرر يومًا بعد يوم حينًا بعد حُت

                                      

 (.4/123الطربي )تفسَت  - 2
 (.1/515بدائع السلك يف طبائع ادللك ) - 3
يف اإليالء، واعتزال النساء،  :(، ومسلم، كتاب الطالق، باب4913، برقم )}تَ ْبَتِغي َمْرَضاَة َأْزَواِجَك{ :أخرجو البخاري، كتاب تفسَت القرآن، باب - 4

 (.1479،  برقم )[4رمي:]التح }َوِإْن َتظَاَهَرا َعَلْيِه{وختيَتىن وقولو تعاىل: 
ما يكره من  :(، كتاب احليل، باب6972(، وبرقم )5267، برقم )[1]التحرمي: }ِلَم ُتَحرُِّم َما َأَحلَّ اللَُّه َلَك{ :أخرجو البخاري، كتاب الطالق، باب - 5

وجوب الكفارة على من حرم امرأتو، ومل ينو  :كتاب الطالق، بابيف ذلك، ومسلم،   -صلى اهلل عليو وسلم-احتيال ادلرأة مع الزوج والضرائر، وما نزل على النيب 
 (.1474الطالق، برقم )

 (.2985(، وضعفو األلباين يف السلسلة الضعيفة، برقم )4675أخرجو أبو يعلى يف مسنده، برقم ) - 6
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أو رجل يدعو على امرأتو، ومن الطريف  ،نفس اإلنسان حىت يتحول إىل أحقاد، فكم مسعت من امرأة تدعوا على زوجها
ولكنها تدعوا أن ال يكون زوجها زوجًا ذلا يف  ،إهنا تدعوا كثَتًا ألوالدىا باجلنة وذلا :إحدى النساء أرسلت برسالة تقول

على ىذا؟ ىي ما تراه منو، فهي لشدة ما جتد اجلنة والزوج سيتغَت يف اجلنة حجرِت واسعاً، ما الذي محلها اجلنة، ادخلي 
دلاذا تتحول ىذه  :تظن أن اآلخرة فيها مثل ىذه النقائص والعيوب، فأقول ،ال تريد أن ديتد ذلك أيضًا إىل اآلخرة

ألن أحد  :ادلسرات واألفراح إىل قروح وآالم وأحوال مزعجة لرمبا بعضهم يتمٌت رمبا ادلوت ويفضلو على ىذه احلياة، أقول
ما عليو فحصل مثل ىذا  ومل يؤدِ  ،ولرمبا كل واحد مل يقف عند حده الذي جيب أن يقف عنده ،ىؤالء الزوج أو الزوجة

الطرف على التقصَت انتقاماً ومقابلة، وكم مسعت كثَتاً من نساء تريد الواحدة أن تعاقب زوجها  ولرمبا محل ذلك ،التقصَت
ىو ال يستحق، ىو   ؟ىل ىذا جيوز أو ال جيوز ،باذلجر بالفراش دلا جتد منو من سوء التعامل والظلم والتقصَت يف احلقوق

واحتسب فيما يعمل  -عز وجل-ا عليو واتقى اهلل كذا، وعبارات موحشة، ما احلاجة دلثل ىذا، لو أن كل أحد أدى م
ومن ال يستطيع ىذا ديكن بالكتابة، لكن الذي دينع من  ،وإذا رأى شيئًا فإنو ديكن أن حياور بالكالم الطيب واللطيف

ال أستطيع أن أحتدث معو، ال أستطيع أن  :ىذا من الناس من ليس عنده لغة أصاًل يف احلوار يغضب مباشرة، تقول
 ىم معو مباشرة ينقلب علّي، ىذه مشكلة، ديكن أن يكون عن طريق الكتابة.أتفا

يظهر ىذا يف وجو إذا ذكرت لو ادلالحظة أو ادللحوظة، رلرد ما  ،الزوج أو الزوجة يتحامل اإلنسانوأحيانًا يكون ىذا 
و ذلك يرى يف وجهها ذلك تذكر ملحوظة بسيطة ترى الذي حصل كذا ما كان ينبغي أو يعٍت يذكر ذلا تقصَتاً رآه أو ضل

فهذا يؤدي يف النهاية إىل ماذا؟ يؤدي إىل أنو يتحاشى ذكر ادللحوظات؛ ألنو إذا ذكر شيئًا بأحسن عبارة رأى  ،أياماً 
 ،وال جرح مشاعرىا ،وىو مل يفعل شيئًا ما ظلمها وال أساء إليها ،وال تكاد تتكلم ،منها اإلشاحة واحلزن يف وجهها

َتًا حتتاج إىل تالفيو، فهذا يؤدي يف النهاية إىل أن أحد الطرفُت يتحاشى تكليم اآلخر يف شيء مبجرد أنو ذكر تقص
بعد مدة يتكرر ىذا التقصَت إىل لون من الشحناء، وىذه الشحناء تتحول فيما بعد إىل يسكت، وىذا السكوت يؤدي 

 ذلك. أو ضلو ،بغضاء قد تتجذر وتتغلغل مث بعد ذلك تنتهي ىذه احلياة بالفراق
ينبغي على كل إنسان أن يراعي ىذه اجلوانب والعاقل يتبصر فيما يصلح فيقبل عليو وما يسيء فيتحاشاه، وهبذا  :فأقول

تستقيم األمور، وإذا كان اإلنسان منفعاًل فإنو جيب أن ال يتكلم وال يدخل يف حوار أو نقاش يف حال االنفعال، دع 
 أن تتكلم وأنت تعرف ماذا تقول، كم من إنسان ندم لكن بعد فوات األوان.مث بعد ذلك تستطيع  تةادلشكلة تكون بائ

عبثاً  ىكف" :ادلرأة ادلسلمة فيمكن الرجوع إىل درس بعنوان وأدب ،لعل ىذا يكفي، وأما ما يتعلق بأمور اللباس
، وما يتعلق باختيار الزوجة وما شابو ذلك من قضايا، (8)"كيف رىب القرآن أمهات ادلؤمنُت، وكذلك أيضاً: "(7)"باللباس

 .(9)"مقومات احلياة الزوجية" :بعنوانقد تكلمت عليها بشيء من التوسع يف درس 

                                      

 .http://www.khaledalsabt.com/cnt/lecture/144على الرابط:  - 7
 .http://khaledalsabt.com/cnt/lecture/1473على الرابط:  - 8
 .http://khaledalsabt.com/cnt/lecture/3511على الرابط:  - 9

http://www.khaledalsabt.com/cnt/lecture/144
http://khaledalsabt.com/cnt/lecture/1473
http://khaledalsabt.com/cnt/lecture/3511
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وصلى اهلل على نبينا زلمد ، ويقينا شر أنفسناأن يوفق اجلميع دلا حيب ويرضى وأن يلهمنا رشدنا  -عز وجل-سأل اهلل أ
 وعلى آلو وصحبو.

 
 
 
 
 
 
 
 


