متهيد
احلمدهلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد /
فيقول هللا عز وجل{ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ}(. )1
عن متيم الداري رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،قال« :الدين النصيحة» قلنا :ملن؟ قال« :هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة
املسلمني وعامتهم» ()2
مسعت يف إذاعة القرآن الكرمي عرب برنامج "اللهم بك أصبحنا" حديثا عن كثرة الطالق يف اململكة ،وأحزنين ذلك كثريا ،فكتبت
هذه الورقات؛ إسهاما يف تبصري األزواج والزوجات ،مبينا مقومات السعادة الزوجية مث معوقاهتا ،واليت يثمر عنها حتقيق السعادة
الزوجية لتصبح احلياة كلها عسال ،وليس شهرا فقط- ،كما هو دارج على ألسنة بعض الناس ،مث عرضت ماكتبته على جمموعة من
طلبة العلم الفضالء ،وأفدت منهم كثريا ،فجزاهم اهلل عين خري اجلزاء.
وأسأل اهلل أن يوفق كل زوجني إىل كل خري ،ويلهمهما الرشد والصواب ،ويكفيهما شر أنفسهما والشيطان الرجيم ،وشر كل دابة
هو آخذ بناصيتها.
علي بقراءته وإبداء ملحوظاته خري اجلزاء ،وجيعل ذلك يف ميزان
وأن جيعل ما أقوله خالصا لوجهه الكرمي ،وجيزي من تفضل ّ
حسناته ،ويغفر له ولوالديه وجلميع املسلمني.
وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
حممد بن عبدالرمحن بن ناصر الزير
الداعية يف وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد بالرياض
Alzeer9000@hotmail.com
8686525050

( )1سورة آل عمران.101:
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مقدمة
احلمد هلل الذي هداان لإلسالم ،وما كنا لنهتدي لوال أن هداان هللا ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن
حممداً عبده ورسوله صلى هللا وسلم وابرك عليه وعلى آله وصحبه أمجعني .أما بعد/
فقاال تعاااىل :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ}( )1لقدد حددل اإسدالم علددى الدلواا لعمددار ا ر  ،لدا فيده مد
صددالل للد درجمل وا تم د  ،واسددتمرار الن ،د  ،ع د معق د ب د ي،ددار -رضددهللا هللا عندده -قددا  :قددا صددلى هللا عليدده وسددلم(( :تلوج دوا الول دوجمل
الدوجملوجمل فددكا م ددا ر ب ددم ا مددم يددوم القيامد ( .)2والتأمد الرابطد العميمد العالقد اللوجيد يلحد أن ال ددارم احل دديم أحاطهددا
ب،ياا عميم ،فجعلها م حدوجمل هللا ،وعممها
وإن خري مايتمت به ال،لم

البداي و النهاي  ،ومسّى العقد اليثاق الغلي .

هذه احليا  ،اللوج الصاحل  ،ع عبدهللا ب عمر رضهللا هللا عنهما ،قا رسو هللا صلى هللا
(3

عليه وسلم« :الدنيا متام ،وخري متام الدنيا الرأ الصاحل »  ،وك إن،ان ين د ويطلب أن يعيش م زوجته
وهو مطلب عميم المي
هذا ال تاب.

سعاجمل وهناء،

احلصو عليه إال بتوفيق هللا مث بتحقي ق مقومات ال،عا اللوجي  ،والبعد ع معوقاهتا ،وهو ماسيعىن به

مقومات البيت السعيد
هناك عباجملات قد هتاون هبا بعض ا زواا واللوجات ،وظنوا أنه ال عالق هلا ابحليا اللوجي وال أت ري هلا ،واحلقيق أن هلا
صل عميم ابل،عاجمل اللوجي  ،وأوهلا وأمهها:
 .1الصالة:
إن الصال ههللا أو هذه ا سباب ،فههللا أعمم عباجمل بعد ال هاجملتني ،وههللا صل بني العبد وربه ،تورث صاحبها ال ،ين
والطمأنين .
إن م أعمم أسباب استقرار البيوت ،وف و الرمح وا لد بني اللوجني ،والبعد ع النغصات وال درات ،احملافم على
الصال  ،كيف ال! ورمح هللا تتنل عليهم قال تعاىل :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ}(. )4

( )1سورة الذاريات.14:
( )2أخرجه أبو داود ( ،)2050والنسائي. 7223 :
( )7أخرجه البخاري.1143 :
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وهلذا أرشد رسو هللا صلى هللا عليه وسلم علياً وفاطم إليها ،كما رواه علهللا ب أيب طالب رضهللا هللا عنه" ،أن
صلُّو َن  .قا علهللا :فقلت:
طرقه وفاطم بنت رسو هللا صلى هللا عليه وسلم ليل  ،فقا هلم( :أال تُ َ
رسو هللا صلى هللا عليه وسلم َ
ه
إيل
اي رسو هللا ،إمنا أند،نا بيد هللا ،فكذا شاء أن يَ َبعثَنا َبعثَنا،
قلت ذلك ،ومل يَ هرج ْ َّ
فانصرف رسو ُ هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم حني ُ
َ
ه
ه
ب فَ هخ َذه ،ويقو ُ  :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ} فانمر وأتم طََر َق النيب صلى هللا
شيئًا ،مث مسعتُه وهو ُمدبٌر ،يَض هر ُ
عليه وسلم عليهما الباب ليوقمهما ليصليا انفل ف يف ابلدريض ؟!
إن احملافم على الصال حتد ال،لم وال،لم م الوقوم

الدح اء والن ر اليت تنغص احليا  ،وجتع صاحبها كدر

وشقاء ،وعناي ابلتوافه م ا مور وإضاع الوقت فيها ،ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ }( . )1فالتقصري
الصال م أعمم أسباب اضطراب البيوت ،وحدوث ال اك اللوجي اليت تنتههللا أحياانً ابلطالق.
وأتم أخهللا البارك وأخيت البارك أن هللا سبحانه وتعاىل ذكر

سور البقر بعد آايت الطالق قوله تعاىل :ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ}( . )2وهذا فيه إشارة إىل أن احملافظة على الصالة من أهم أسباب
استقرار البيوت.
وم واق عملهللا التوعي اإسالمي ترجمل أسئل ع الطالق ،فأحيلها إىل مساح الديت حدمه هللا ،وعند سؤا م وق
الطالق ع حاله م الصال نلح أن اإجاب حملن  ،وأن أكثر م وقعوا الطالق عندهم ك ،وهتاون الصال .
أخهللا البارك وأخيت البارك  :إن احملافم على الصال نور
كانت له نورا وبرهاان وجنا يوم القيام  ،وم مل حياف عليها مل ت
وهامان وأيب ب خلف»

(3

احملافظة على األذكار:
.2
وههللا م العباجملات اليت تلهللا الصال  ،وهلا عميم ا ر

حياتك اليومي يقو صلى هللا عليه وسلم «م حاف عليها
له نورا وال برهاان وال جنا وأييت يوم القيام م قارون وفرعون

استقرار البيوت وسالمتها م الؤ رات والنغصات ،واالحرتاز م

شياطني اإنس واجل  ،الذي يت،لطون على عباجمل هللا ابحل،د اتر  ،وابل،حر اتر  ،وابلتطد اتر  ،وابلبغضاء اتر  ،وبغريها م
ا ساليب اترات أخر.
أخهللا البارك أخيت البارك كيف نتقهللا شر هؤالء ال ياطني الذي سخروا أند،هم وما ميل ون؛ إلقاء شرورهم وف،اجملهم
وإف،اجملهم على البيوت ،وخاص العالقات اللوجي  ،إنه ال مي اتقاؤهم إال ابهلل سبحانه وتعاىل مث ابحملافم على ا ذكار.

( )1سورة العنكبوت.15:
( )2سورة البقرة.272:
( )7أخرجه أمحد. 4534 :
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أتم أخهللا البارك وأخيت البارك ا حاجمليل اآلتي :
األول :بني أ ر الذكر عند جملخو البيت وعند الطعام ،ع جابر ب عبد هللا -رضهللا هللا عنهما -أنه مس النيب صلى هللا عليه وسلم
يقو « :إذا جملخ الرج بيته فذكر هللا عند جملخوله وعند طعامه قا ال يطان :ال مبيت ل م وال ع اء ،وإذا جملخ فلم يذكر هللا
عند جملخوله ،قا ال يطان :أجملركتم البيت ،وإذا مل يذكر هللا عند طعامه قا  :أجملركتم البيت والع اء» ()1
الثاين :أ ر الذكر عند اجلمام ،وإذا أراجمل ال،لم أن أييت أهله قَا َ ( :ابسم هللا ،اللهم جنبين ال يطان وجنب ال يطان ما رزقتنا ،مث

قدر بينهما

ذلك ،أو قضهللا ولد ،مل يضره شيطان أبدا"

(2

الثالث :الذكر عند اخلروا م البيت وأ ره ،ع أم سلم رضهللا هللا عنها ،أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا خرا م بيته قا :
«ب،م هللا ،توكلت على هللا ،اللهم إان نعوذ بك م أن نل  ،أو نض  ،أو نملم ،أو نملم ،أو جنه  ،أو جيه علينا»

(3

الرابع :ذكر م ا ذكار اليومي وأ ره :ع أيب هرير رضهللا هللا عنه ،أن رسو هللا صلى هللا عليه وسلم ،قا  " :م قا  :ال إله إال
هللا ،وحده ال شريك له ،له اللك وله احلمد ،وهو على ك شهللاء قدير ،يوم مائ مر  ،كانت له عد ع ر رقاب ،وكتبت له
مائ ح،ن  ،وحميت عنه مائ س يئ  ،وكانت له حرزا م ال يطان يومه ذلك حىت مي،هللا ،ومل أيت أحد أبفض مما جاء به ،إال أحد
(4
عم أكثر م ذلك"
وأتم

أذكار الصبال وال،اء وغريها م ا ذكار الثابت عنه صلى هللا عليه وسلم ،فا ذكار طمأنين وحيا للقلوب قا

تعاىل :ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ }( ، )5ع أيب موسى رضهللا هللا عنه ،قا  :قا النيب صلى هللا عليه وسلم:
«مث الذي يذكر ربه والذي ال يذكر ربه ،مث احلهللا واليت».
.7
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اإلكثار من الدعاء:

أخهللا البارك أخيت البارك إن ك م،لم وم،لم على يقني أبن هللا هو الذي بيده اخلري وهو على ك شهللاء قدير ،وهو
كاشف ك ضر ،قا تعاىل :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀﰁ}( .)7إذن جيب علينا أن نصدق
تعاىل:

جلوئنا إىل هللا ،وتضرعنا إليه ،فهو القريب ا يب وهو ح،بنا ونعم الوكي  .وقا

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ }( . )8فعليك ابلدعاء الثً ،واختيار أوقات اإجاب  ،وهللا على ك
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( )2أخرجه البخاري.5145 :
( )7أخرجه الرتمذي.7123 :
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( )5سورة الرعد.22:
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( )2سورة النمل.42:
4

شهللاء قدير ،والؤم يعلم علم اليقني أبنه مهما أويت م ذكاء وفطن  ،فال غىن له حلم م حلمات حياته ع هللا سبحانه وتعاىل
وااللتجاء إليه.
ولذا جاء عنه صلى هللا عليه وسلم قوله" :اي حهللا اي قيوم برمحتك استغيل أصلح يل شأا كله وال ت لين إىل ند،هللا طرف
عني" .فاجملم ربك قب اللواا أبن يرزقك هللا زوج صاحل  ،وبعده أبن جيع حيات م اللوجي قائم على الوجمل والرمح واالستقام
على طاع هللا وأن يدميها على ذلك ،ولتدم اللوج أيضاً ابلدعاء ند،ه.
وكلما انبتك انئب

حياتك اللوجي أو غريها فباجملر إىل مناجا احلهللا القيوم الذي بيده اخلري وهو على ك شهللاء قدير ،قا تعاىل:

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ }( . )1وقا سبحانه:

ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ }(. )2
.1

قراءة القرآن

القرآن العميم هدى وشداء وموعم وذكر وتبيان ونور ورمح  ،قا تعاىل :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ }( .)3وقا تعاىل  :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ }(. )4
أخهللا البارك أخيت البارك  ،اليوم والليل أرب وع رون ساع  ،كم خصصنا هلذا القرآن العميم م أوقاتنا؟ أم إنه ميضهللا علينا
قلوبنا ،وضعف إمياننا ،وازجملاجملت
اليوم واليومان والثال أو أكثر مل ندَثْ ه ركبنا للجلوس م أج القرآن!!ولذا جملخلت الوح

أند،نا بعداً ع طاع هللا وان غاالً مبا ال فائد فيه ،أو مبا يعوجمل على البيوت ابلضرر

الدنيا واآلخر .

إن قراء القرآن م أعمم ا سباب الن رال الصدر ،وتي،ري ا مور ،والقرب م هللا ،وحلو الربك  ،وطرجمل ال ياطني،
وزايجمل احل،نات ،إن قراء القرآن ال رمي م أعمم التجار الراحب م هللا ،قا تعاىل:

ﯪﯫﯬﯭﯮﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ }( )5والقرآن كله خري وبرك

( )1سورة غافر.40:
( )2سورة البقرة.124:
( )7سورة النساء.135- 131:
( )1سورة يونس.53:
( )5سورة فاطر.70- 24:
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ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ

ﭺ ﭻ} ( ، )1و

صحيح م،لم ع أيب أمام الباهلهللا( :اقرءوا سور البقر  ،فكن أخذها برك  ،وتركها ح،ر  ،وال

ت،تطيعها البطل ( . )2فهنيئاً مث هنيئاً لتلك البيوت اليت حازت برك القرآن.
.5

املواصفات املطلوبة للزوجني:

أ -الزوج
إن م مقومات البيت ال،عيد ح ،اختيار اللوج الصاحل فبعض ال باب عند رغبته اللواا يوصهللا م خيتار له م أم
أو أخت وغريمها ابلعناي ابجلما واحلرص عليه ،ويغد ع الواصدات الهم واليت هلا ا ر احلقيقهللا حتقيق ال،عاجمل اللوجي  ،مث
ينتج ع ذلك ندم كبري وح،ر  ،حيل أصبحت حياهتم غري م،تقر  ،ب إن بعضهم ال ي م سن أو سنتني إال وقد طلق زوجته
ب،بب ما ظهر له م سوء وخلق وتعام سيئ؛ ولذا يقو الرسو صلى هللا عليه وسلم " :تدُْن َ ُح الْ َم ْرأَُ ه َْربَ ٍ  :له َم هاهلَاَ ،و هحلَ َ،به َها،
ه ه
ه هه ه
ت يَ َد َاك " ،هذا هو التوجيه الصحيح ل أراجمل أن يتحقق له ال،عاجمل م زوجته والطمأنين
َو َمجَاهلَاَ ،ولدين َها ،فَاظْ َد ْر به َذات ال ّدي ه تَ هربَ ْ
واالستقرار.
وليس معىن هذا أن اللوا يغد ع جانب اجلما ب هو مطلب م مطالب احليا اللوجي  ،ول ال ي ون هو الطلب
ا و مواصدات اللوج  ،فالعناي جيب أن ت ون ابلواصدات الرئي ،وههللا الدي واخللق؛ ولذا قا صلى هللا عليه وسلم " :تدُْن َ ُح
ه ه
ه ه ه
ه
ه هه ه
ت يَ َد َاك ".
الْ َم ْرأَُ َْربَ ٍ  :ل َماهلَاَ ،وحلَ َ،به َهاَ ،و َمجَاهلَاَ ،ولدين َها ،فَاظْ َد ْر به َذات ال ّدي ه تَ هربَ ْ
ب  -الزوجة
ض ْو َن ُخلُ َقهُ َوهجملينَهُ فَدَلّهو ُجوهُ ،إهَّال تَد ْد َعلُوا
إن اإسالم اعتىن كثريا ابختيار اللوا قا صلى هللا عليه وسلم« :إه َذا أَ َات ُك ْم َم ْ تَد ْر َ
ه
يض» ،لذا ال بد أن يتوفر اللوا صالل جملينه وخلقه ،ومبحافمته على أوامر هللا وأمهها الصال
تَ ُ ْ فْتدنَ ٌ ه اْ َْر ه َوفَ ٌَ ،
اجمل َع هر ٌ
وانتهاؤه ع النواههللا ،وح ،اخللق مطلب عميم ومهم جداً قبو اللوا أو رفضه ،وإذا توفر الرضا ع هذي ا مري تتحقق
ال،عاجمل بني اللوجني.
حسن املعاشرة:
.4
أخهللا البارك  ..إن هللا سبحانه وتعاىل أرشد ا زواا إىل كثري م وسائ مقومات احليدا اللوجيد  ،فحدل ا زواا علدى الصدرب
وحتمد اللوجد أو اللوجددات ،ولددو كددانوا ي رهددون مددنه بعددض ا مددور؛ إبقدداءً للحيددا اللوجيد  ،فقددا  :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ }( . )3ع د د أيب هريد ددر  -رضد ددهللا هللا عند دده -قد ددا  :قد ددا

رسو هللا صلى هللا عليه وسلم« :ال يدرك ( )4مؤم مؤمن  ،إن كره منها خلقا رضهللا منها آخدر» ( )1وعنده أيضدا قدا  :قدا رسدو
([ )1سورة ص]22:
( )2أخرجه مسلم.)2012( :
( )7سورة النساء.14:
( )1أي ال يبغضها بغضا يؤدي إىل تركها.
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هللا صلى هللا عليه وسلم« :استوصوا ابلن،اء؛ فكن الرأ خلقت مد ضدل  ،وإن أعدوا شدهللاء

الضدل أعداله )2( .....،فدال بدد مد

استحضار هذه ا مور ،لي ون التعام م اللوج وفق هذه التوجيهات النبوي .
قا تعاىل :ﯢ ﯣ }( ،)3يقو ال يخ عبدالرمح ال،عدي- :رمحه هللا( -وهذا ي م العاشر القولي
والدعلي  ،فعلى اللوا أن يعاشر زوجته ابلعروف م الصحب اجلميل  ،وكف ا ذى ،وبذ اإح،ان ،وح ،العامل  ،ويدخ
ذلك الندق وال ،و وحنومها ،فيجب على اللوا للوجته العروف م مثله لثلها
ا حوا ()4

ذلك اللمان وال ان ،وهذا يتداوت بتداوت

ويقو الرسو صلى هللا عليه وسلم ( :خريكم خريكم هله وأان خريكم هلهللا ( )5أتم أخهللا البارك أخيت البارك هذه
اخلريي ل ت ون؟ إهنا م اللوا للوجته وال تتحقق هذه اخلريي إال حب ،العاشر  ،وال يتحقق ذلك كله إال ابلصرب بعد توفيق هللا.
وقد ضرب صلى هللا عليه وسلم أروم ا مثل

ذلك كما سيتبني معنا.

فكذا أخذ اللوجان بتلك الوصااي صلحت حاهلما ،وعاشا عي هني مليئ ابلوجمل والرمح وال،عاجمل  ،وإن مل تصلح احلا
فهناك حلو وخطوات شرعي  ،نتطرق هلا ختام هذا ال تاب إبذن هللا تعاىل.
.3

اجللوس يف البيت:

م العلوم أن كالً م اللوجني حباج إىل اجللوس م اآلخر؛ ليجد ا نس والتخديف م م درات هذه احليا ومهومها،
إال أنه الوقت احلاضر أصبح جلوس بعض ا زواا م زوجته قليال جداً وأكثر وقته خارا البيت اسرتاحات وحنوها ،مث ما
أجملراك ما الذي ي ون هذه االسرتاحات -وهللا ال،تعان والحو والقو إال ابهلل ،-أو رمبا ي ون موجوجملاً جملاخ البيت جب،ده

ل ين غ جبواله أو مهام أخرى وال يتدرغ للجلوس م أهله ،فالرأ م م أتنس؟ وم م تتحدث؟ وم سي ون هلا خري معني
على تربي ا والجمل ومهام احليا ؟
فيا ترى ه ينتج ع قل جلوسه

البيت زايجمل

ا والجمل والقيام على البيت؟ اجلواب :ال .ب ههللا زايجمل
عواقبها.

الوجمل ؟ ه

ذلك معاجل وختديف للمعاان اليت جتدها الرأ م

العاان  ،مث ينبين على ذلك ضعف العالق اللوجي و النهاي أمور الحتمد

إن ا حباث والوقائ الو ق لتؤكد أن م أبرز أسباب مآسهللا االبتلاز واجلرائم غري ا خالقي اليت يق فيها بعض الن،اء
والبنات احلرمان العاطدهللا م قب الرج حنو الرأ  ،واجلداف التعام  ،مما يدتح ا ا أمام شياطني اإنس للت،ل إىل ندوس طري
خاوي ضعيد فتغريها مبا ال يتوق أن ت،تجيب لثله.
( )1أخرجه مسلم.)1144( :
( )2أخرجه البخاري ،)7771( :ومسلم (.)1142
( )7سورة النساء.14:
( )1تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ،ص 132
( )5أخرجه البخاري .7245 :
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ولو ألقينا حمل سريع إىل ما جيري بيوت النيب صلى هللا عليه وسلم م تعام راق ،وأسلوب مجي  ،وتدارسنا مواقده فيما
يطرأ وحيدث تلك البيوت واقتدينا به لصلحت أحوالنا كلها ماظهر منها ومابط .
ع عائ

(1

رضهللا هللا عنها قالت " كان رسو هللا صلى هللا عليه وسلم إذا انصرف م العصر جملخ على ن،ائه فيدنو م

إحداه "  .الراجمل التقبي والباشر م غري مجام.
 وأما اللي فرمبا اجتمع بيت واحد منه فيأتيه وحياجمل ه ويؤان،ه ع أنس ب مالك رضهللا هللا عنه قا " :كانت. ،
للنيب صلى هللا عليه وسلم ت ،ن،و  .ف ان إذا ق،م بينه ال ينتههللا إىل الرأ ا وىل إال
ف

جيتمع ك ليل

(2

بيت اليت أيتيها" .

فالرأ حباج إىل م يؤان،ها وي،م حديثها حىت ولو مل ت تعاا م أي شهللاء ،فاحلديل
إذا كانت تعاا م أمر أتعبها وأرهقها سواء م عم البيت أو إزعاا ا والجمل أو غري ذلك.
فحديل اللوا م زوجته له معان وآثر

ح ّد ذاته مؤان ،ف يف

ندس اللوج أكثر ب ثري مما نتوقعه ،ب حن عنه غافلون ،وع عائ

عنها أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا صلى فكن كنت م،تيقم حد ين وإال اضطج حىت يؤذن ابلصال .

(3

رضهللا هللا

ه أتملت هذا أيها اللوا البارك فرسو هللا صلى هللا عليه وسلم يتحدث م زوجته آخر اللي قب أذان الدجر،
وأتم هذا اخللق اجلمي والتعام الراقهللا يتحدث معها إن كانت م،تيقم  ،أما إذا كانت انئم فال يوقمها صلى هللا عليه وسلم.
 -ومل يرتك النيب صلى هللا عليه وسلم هذه الؤان ،م ن،ائه حىت

ليل بنائه بلوج جديد  ،ع أنس ب مالك رضهللا هللا

عنه قا بُين على النيب صلى هللا عليه وسلم بلينب بنت جحش خببل وحلم....فخرا النيب صلى هللا عليه وسلم فانطلق إىل
حجر عائ  ،فقا  :ال،الم علي م أه البيت ورمح هللا ،فقالت :وعليك ال،الم ورمح هللا ،كيف وجدت أهلك ابرك
()4
فتقرى حجر ن،ائه كله يقو هل كما يقو لعائ
هللا لك ّ .

ويقل له كما قالت عائ .

(5

وكثري م ا زواا قد غد ع اجللوس م زوجته وأوالجمله حبج االن غا  ،ب بعضهم ال يرى أن لذلك جملاعياً ،الهم أن
يؤم ما حيتاجونه ،وما علم ال ،ني أنه ال،تديد ا و م هذه اجلل،ات ،ب إن أ رها عميم على اللوج مث ا والجمل تربيتهم
ّ
وسلوكهم وعواطدهم وهللا ال،تعان.

زوجته

معرفة كل من الزوجني لآلخر:
.2
إن هللا سبحانه وتعاىل قد أعطى كال م اللوجني ملااي وقدرات قد يغد عنها اآلخر ،وأذكر أن زوجاً كان ي ت هللا م

أمر ما ،وبعد اجللوس معه وسؤاله ع بعض أحوا زوجته ،تبني أن هللا قد أعطى زوجته ملااي مل يغتنمها ،ولو اغتنمها

( )1أخرجه البخاري.5242 :
( )2أخرجه مسلم.1142 :
( )7أخرجه البخاري1143 :
( )4أي تتبع احلجرات واحدة واحدة.
( )5أخرجه البخاري.1347 :
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لصلحت كثرياً م ال،لوكات ال ين  ،وزالت هذه ال درات ،وحتولت احليا إىل وجمل ووائم ،وفعالً بعد جلوس اللوا م زوجته
واحلديل معها الملوا ابحملب وا لد صلحت وتغريت احلا  ،مث إن ك إن،ان له سلبيات وإجيابيات فلو أ ىن على اإجيابيات
وجتاه ال،لبيات للاجمل ذلك م التقارب بني اللوجني .وهللا ال،تعان.
الرفق:
.4
دب
دت( :إه َّن َّ
الرفق هو لني اجلانب ابلقو والدع وا خذ اب سه  ،وهو ض ّد العنفَ ،ع ْ َعائه َ َ َر هض َهللا َّ
اَّللَ َرفهي ٌدق ُهحي ُّ
اَّللُ َعْند َهدا ،قَالَ ْ
ّه
الرفْ َدق ه ا َْمد هر ُكلهّ هده»  )1(.وعنهددا أيضداً قالددت :قدا الندديب صددلى هللا عليده وسددلم« :إن الرفدق ال ي ددون شدهللاء إال زاندده ،وال ينددلم
م شهللاء إال شانه»(.)2
فالرفق ا مور له مثار عميم وكثري ال تتحقق ّإال بضبط ّقو الغضب ،وضبط ّقو ال ّ هو وحدمهما على ح ّد االعتدا .
ّ

الرفق وابلغ فيه.
و ج هذا أ ىن رسو هللا صلّى هللا عليه وسلّم على ّ

أخهللا البارك أخيت البارك الرفق عام ك شهللاء م ا مور احل،ي والعنوي  ،كالرفق اختاذ القرار ،والرفق التعام ،
وغري ذلك كما هو واضح جلهللا سري النيب صلى هللا عليه وسلم تعامله م م حوله .انمر إىل هذا الوقف الذي جملار بينه
الّ ،ام
يب صلّى هللا عليه وسلّم ،فقالواّ :
صلى هللا عليه وسلم وزوجته وأحد اليهوجمل( ،ع عائ  -رضهللا هللا عنها -أ ّن يهوجمل أتوا النّ ّ
وإايك والعنف والدحش» .
ابلرفق ّ
علي م .فقالت عائ  :علي م ولعن م هللا وغضب هللا علي م .قا « :مهال اي عائ عليك ّ
قالت :أو مل ت،م ما قالوا؟ .قا « :أو مل ت،معهللا ما قلت رجملجملت عليهم في،تجاب يل فيهم وال ي،تجاب هلم » ()3
ّ
الرفق فقد أعطهللا حمّه م
يب صلّى هللا عليه وسلّم قا « :م أعطهللا حمّه م ّ
وع أيب ال ّدرجملاء -رضهللا هللا عنه -ع النّ ّ
اخلري ،وم حرم حمّه م الرفق حرم حمّه م اخلري»)4(.
ّ
إذن فلن ه هذا

تعاملنا

بيوتنا م أزواجنا وأوالجملان وخدمنا؛ حىت يتحقق ا نس والطمأنين

بيوتنا إبذن هللا.

(5

 .10الصفح:
الصدح أبلغ م العدو ن الصدح جتاوز ع الذنب ابل لي واعتباره كأن مل ي  ،أما العدو فكنه يقتضهللا إسقاط اللوم
والذنب فقط ،وال يقتضهللا حصو الثواب قا تعاىل:

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ }( ،. )6وقا تعاىل:

( )1أخرجه البخاري ، )4243( :ومسلم (.)2147
( )2أخرجه مسلم.)2541( :
( )7أخرجه البخاري.)4070( :
( )1أخرجه الرتمذي.)2017( :
( )5بتصرف موسوعة نضرة النعيم (. )2153/4
( )4سورة النور.22:
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ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ }(. )1
ُسئلت عائ رضهللا هللا عنها ع ُخلق رسو هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت( :مل ي
(2
ا سواق وال جيلي ال،يئ ابل،يئ ول يعدو ويصدح .

فاح اً وال متدح اً وال صخاابً

فهذا اخللق اجلمي أوىل أن نتعام به م أزواجنا ،فكذا صدر م زوجك كلم انبي أو تقصري حقك ،فقاب ذلك
ابلعدو والصدح والتوجيه احل ، ،وال تقاب ال،يئ ابل،يئ  ،وهللا ال يضي أجر م أح ،عمال ،وستجد أ ر ذلك العدو والصدح
تغري أحوا زوجك إبذن هللا تعاىل .إذ إن الصدح طاع هلل أوال ،مث إنه م اإح،ان ،الذي هو أعلى جملرجات اإميان ،وم
أسباب سعاجمل الرء

الدنيا واآلخر وهو مطلوب ومبتغى ك م اللوجني.

(3

 .11املعاتبة واملصارحة:
روي ع أيب الدرجملاء رضهللا هللا عنه أنه قا  :معاتب ا خ خري م فقده  ،ول

بقدر معني و حاالت معين  ،قا

الاورجملي -رمحه هللا ( : -إن كثر العتاب ت ون سببا للقطيع  ،واطرال مجيعه جمللي على قل االكرتاث

الصديق .

وقد يتخل احليا اللوجي شهللاء م ال در والنغصات ب،بب أو غريه ،ولو كاشف ك واحد منهما اآلخر برفق ومصارح
للالت هذه النغصات وال درات ،أتم هذا الوقف م النيب صلى هللا عليه وسلم ،ع عائ رضهللا هللا عنها ،قالت :قا يل
رسو هللا صلى هللا عليه وسلم« :إا علم إذا كنت عين راضي  ،وإذا كنت علهللا غضىب» قالت :فقلت :م أي تعرف ذلك؟
فقا  " :أما إذا كنت عين راضي  ،فكنك تقولني :ال ورب حممد ،وإذا كنت علهللا غضىب ،قلت :ال ورب إبراهيم " قالت :قلت:
أج وهللا اي رسو هللا ،ما أهجر إال امسك أتملوا كيف أظهرا ما ند،يهما وأجاهبا صلى هللا عليه وسلم ب لمات مجيل أذهبت
ما ند،ها)4(.
فالصارح تلي صدأ البغض وال راهي م القلوب ،وتليد احملب وا لد  ،وتذهب نلغ ال يطان ووساوسه ،وتنقهللا الندوس
وتطهرها م ظنون اإمث ،وتقوي أواصر الوجمل والتداهم بني اللوجني ،ول
(5
م الداعبات اللوجي اليت حتقق الند وتدمي الوجمل .
.12

ت ون العاتب بقدر ي،ري ،وأبسلوب مجي  ،مملوا ب هللاء

النصيحة والتواصي:

النصيح كلم جامع تتضم قيام الناصح للمنصول له بوجوه اخلري إراجمل وفعالً .قا تعاىل :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
( )1سورة التغابن.11:
( )2أخرج الرتمذي.2014 :
( )7بتصرف موسوعة نضرة النعيم ()2570/4
( )1أخرجه البخاري ،5222 :مسلم .2174
( )5بتصرف موسوعة نضرة النعيم ( 7114/2ومابعدها).
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ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ
(1
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ} وقا تعاىل :ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ}(. )2

ﮒ ﮓ }( ،. )3وذلك أبن

يوصهللا بعض الناس بعضا ابلعم ابلطاع  ،وابالنتهاء ع العصي  .قا تعاىل :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ }(، )4
وع جرير ب عبدهللا رضهللا هللا عنه قا " :ابيعت النيب صلى هللا عليه وسلم على إقام الصال وإيتاء اللكا والنصح ل

م،لم")5(.

فالتناصح والتواصهللا مطلب مهم بني ك ال،لمني وأوىل الناس بذلك اللوجان ،به ت،تقيم احليا  ،ويتعد االعوجاا،
وت ام بينهما الدضيل  ،وتُ،رت العيوب .وهو سبب لدوام احملب اليت تنتج عنها حيا م،تقر ويرتقهللا ك منهما إىل معايل ا مور،
(6
وإقام احلج على اآلخر قب فوات ا وان ،فديها استدراكات ومعاجل لألخطاء ل وفقه هللا لالستمام للنصيح .
معوقات حتقي السعادة الزوجية:
التعامل السيء مع وسائل االتصال احلديثة:
)1
هذه الوسائ مما ابتلهللا هبا الناس هذا اللمان وفيها خري وشر ،إن سوء استخدام هذه الوسائ ينتج عنه أضرار عميم .
وإذا أرجملت أن تعرف حجم هذه ا ضرار م سوء استخدام هذه الوسائ فاسأ م وق

مث هذا هذه ا سئل التالي :

 -1ما مقدار الوقت الذي يقتطعه ك يوم م هذه الوسائ ؟
 -2ما هذه الربامج  ،والقاط اليت قرأها أو رآها؟
 -3ه زاجمل إميانه بعدها أم نقص؟ ه زاجملته قرابً م هللا أم بعدا؟
 -4ه أ رت على عالقاته سواء م ربه أو

عالقاته م والديه وزوجه وأوالجمله؟.

أخهللا البارك أخيت البارك  :إن الصراح ههللا الطريق الصحيح إصالل ا خطاء
إن إطالق العنان لسمعك وبصرك ألن ترى وتسمع كل ما تريده ،يعرض النفس للوقوع يف الفحشاء واملنكر ،مث
ضعف اإلميان ،مث اإلصابة بداء خطري حذر هللا منه نبيه حممدا صلى هللا عليه وسلم أال وهو الغفلة قا تعاىل :ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ}( .)7فيغفل اإلنسان عن احلقوق الواجبة عليه جتاه اخلالق سبحانه وتعاىل ،مث املخلوقني من الوالدين والزوجة
([ )1سورة النساء]34:
( )2سورة األعراف.42:
( )7سورة األعراف.42:
( )1سورة العصر.7:
( )5أخرجه البخاري ،)1101( :مسلم (.)54
( )4بتصرف موسوعة نضرة النعيم ( 7124 /2ومابعدها) .
( )3سورة األعراف.205:
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واألوالد ،فينشغل ابلتوافه ،ويتدرج يف االدحدار ح ى يقع يف املعاص والركون إىل هذه الدنيا الفانية وإضاعة الوقت قال تعاىل:
{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ } [سورة الكهف.]50:فينسى اللقاء احملتوم بينه وبني ربه ،قا
تعاىل :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ }(. )1
التهاون باملعاصي:
)2
م أسباب اخلالفات اللوجي وحدوث ان قاقات

جدار احليا اللوجي  ،الت،اه ابلذنوب الصغري واحد تلو ا خرى،

حىت يتدرا إىل الوقوم ال بري  .ولذا يقو احل ،البصري -رمحه هللا" : -وهللا إا رى أ ر العصي جملابيت وزوجيت" .نعم
ه ذا خوف ال،لف رمحهم هللا م آثر الذنوب على عالقاهتم اللوجي  ،فه ندرك خطور العاصهللا على بيوتنا؟!
وقا صلى هللا عليه وسلم« :إه َّاي ُكم وُحمقَّر ه
الذنُ ه
ات ُّ
الر ُج ه َح َّىت يدُ ْهله ْنَهُ»
وب ،فَهكند َُّه َّ َْجيتَ هم ْع َ َعلَى َّ
ْ َََ
ي،بب الوح بني العبد وربه ،وت،لط شياطني اجل واإنس ،وصعوب فع الطاعات ،وال عور ابنقبا القلب ،وضيق الصدر،
(2

وفقد الراح

فالتهاون ابلعاصهللا

بيته وم أسرته وأوالجمله ،قا تعاىل :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ}(.)3
تدخل أهل الزوج أو الزوجة:
)7
إن بيت اللوجي مبين على عالقات متين هلا ركنان وعموجملان :الوجمل والرمح  ،وجعلهما سبحانه م آايته الداعي للتد ر
فقا  :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ }( .)4وهذا البناء ي،تمر شاخماً إذا سلم م الثقوب ،وم بداي التدخالت اخلارجي تمهر تلك الثقوب اليت
يعقبها التد ك والضعف ،إال إذا كانت هذه التدخالت تليد العالقات اللوجي قو ون اطاً ومعاجل وائتالفاً وسداً هلذه الثقوب
و ماً للجرول الطارئ فأنعم هبا؛ ولذا ينبغهللا لللوجني إذا حص بينهما شهللاء م اخلالف الباجملر لعالجه سراً أبفض الطرق
وأسهلها ،وهذا أح ،طريق للمعاجل .

منوذا فريد لعاجل مايطرأ على بيت اللوجي  ،أخرا اإمام البخاري صحيحه َع ْ َس ْه ه بْ ه َس ْع ٍد رضهللا هللا عنه ،قَا َ :
جاء رسو ُ َّه
ه
ه
اطم َ فَدلَم َهجي ْد علهيًّا ه البدي ه
ت ،فَد َقا َ « :أَي اب َع هم ه
تَ :كا َن بدَْي هين َوبدَْيدنَهُ َش ْهللاءٌ،
ك؟» قَالَ ْ
َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم بدَْي َ
َْ
اَّلل َ
َْ ُْ ّ
َ َ َُ
ت فَ َ ْ
ه هه
ه
اَّلل صلَّى هللا علَي هه وسلَّم ههإنٍْ ،
اَّللهُ ،ه َو
ان« :انْمُْر أَيْ َ ُه َو؟» فَ َجاءَ فَد َقا َ َ :اي َر ُسو َ َّ
فَدغَ َ
اضبَهين ،فَ َخَر َا ،فَدلَ ْم يَق ْ عْندي فَد َقا َ َر ُسو ُ َّ َ ُ َ ْ َ َ َ َ
( )1سورة يونس.2- 3:
( )2أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده .7212 :
( )7سورة طه.121:
( )1سورة الروم.21:
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ه ال ،هج هد راقه ٌد ،فَجاء رسو ُ َّه
ضطَ هج  ،قَ ْد س َق َط هرجملاؤه ع هش ّهق هه ،وأَصابه تدُراب ،فَجع رسو ُ َّه
ه
اَّلل
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َوُه َو ُم ْ ٌ
اَّلل َ
َ ُُ َ ْ
َ
َ َ َُ
َ َ َُ َ ٌ َ َ َ َ ُ
َْ َ
ه
اب ،قُم أَاب تدُر ٍ
صلَّى هللا َعلَْيه وسلَّم ميَْ،حهُ َعْنهُ ،ويد ُقو ُ « :قُم أَاب تدُر ٍ
اب»
ََ
ََ َ َُ
َ ُ
ْ َ َ
ْ َ َ

كم هذا احلديل م الواقف اجلميل والطيب لنبينا حممد صلى هللا عليه وسلم م ابنته وزوجها ،وحن أبمس احلاج إىل
معرف مث هذه الواقف وتدارسها ،ومي تلخيص هذه الواقف فيما يلهللا:
 .1عدم ذكر ا مر الذي جرى بينها وبني زوجها حىت خرا ومل يَهق عندها.
 .2مباجملرته صلى هللا عليه وسلم بعالا هذا الوضوم " احلا وذلك ابلبحل ع علهللا رضهللا هللا عنه .
 .3ذهابه صلى هللا عليه وسلم بند،ه إىل علهللا رضهللا هللا عنه ال،جد.
 .4م،حه صلى هللا عليه وسلم بيده ال رمي الرتاب ع علهللا رضهللا هللا عنه.
 .5ممازحته صلى هللا عليه وسلم لعلهللا رضهللا هللا عنه بقوله قم اي أاب تراب قم اي أاب تراب.
ضعف قناعة الزوجة بقوامة الرجل:
)1
أخهللا البارك أخيت البارك إن ل موضوم حدوجملاً ال نتجاوزها ب وال ن،مح ند،نا ابلولوا فيها؛ فدهللا ك أمر نل فيه
آايت تتلى ،أو جاء فيه حديل ثبت ع رسو هللا صلى هللا عليه وسلم أمراً كان أو هنياً ،فال ي ،ال،لم أو ال،لم إال أن يقو

مسعنا وأطعنا ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ}( .)1وقا تعاىل:

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ}(.)2

ﭑﭒﭓﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ } [سور
ا حلاب.]33:
نعم أي االست،الم هلل سبحانه و وامره ونواهيه ،مث إن الرأ ضعيد كما أخرب بذلك الصطدى صلى هللا عليه وسلم،
وانقص

عقلها وجملينها ،فههللا حباج إىل م يقف معها ويعضدها ويوجهها الوجه ال،ليم  ،قا تعاىل:

ﭑﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ }(. )3

( )1سورة النور.51:
( )2سورة النور.52:
( )7سورة النساء.71:
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التدخني واملخدرات واخلمور:
)5
إن هللا سبحانه ما حرم شيئاً إال وفيه م ا ضرار ال هللاء ال ثري ،علم اإن،ان شيئاً وخدى عليه أشياء ،فه التدخني م

الطيبات أم اخلبائل؟ ه يليد الا أو ينقصه؟ ه تلجملاجمل صحته وقوته أم الع س؟ ه ضرره مقتصر عليه أم أنه متجاوز إىل
الغري؟.
أخهللا البارك وأخيت البارك ُ :جبه اإن،ان على حب الرائح الطيب فتأم رائح الدخان ال ريه  ،هذا أمر ،وأمر آخر ما
يصحب ذلك م صحب وجل،ات غري طيب  ،وألداظ ال تليق ،وأ ر ذلك كله على العالق اللوجي  .هذا ابلن،ب للدخان ف يف د
وال حو وال قو إال ابهلل -د مبا هو أعمم حرم  ،وأشد أ راً ،وإف،اجملاً خالق اللوا ،وإضاع لعباجملته وماله ،وإمهاالً للوجتهوأوالجمله ،أال وهو تعاطهللا الخدرات.
أخهللا البارك وأخيت البارك  :أتم فيم ابتلهللا ب هللاء م هذه احملرمات ،كيف حياهتم م والديهم وأزواجهم وذرايهتم.
الغضب:
)4
ع أيب هرير  -رضهللا هللا عنه -أن رجال قا للنيب صلى هللا عليه وسلم :أوصين ،قا « :ال تغضب» فرجملجمل مرارا ،قا « :ال
تغضب»)1(.
لنتقهللا الغضب البد أن ندرك أ ره اخلطري ،وما ينتج عنه م أضرار ال يعلم مداها إال هللا ،ضرب وإف،اجمل لألموا  ،وتضيي
لللوج وا والجمل وقد يص إىل القت .
كيف نتقهللا الغضب:
أوال :االستعاذ ابهلل م ال يطان الرجيم ،ع سليمان ب صرجمل قا  :كنت جال،اً م النيب صلى هللا عليه وسلم،
امحر وجهه وانتدخت أوجملاجه (عروق م العنق فقا النيب صلى هللا عليه وسلم  :إا علم كلم لو
ورجالن ي،تبّان ،فأحدمها ّ
قاهلا ذهب عنه ما جيد ،لو قا ( :أعوذ ابهلل م ال يطان ذهب عنه ما جيد)2( .
اثنيا :عند حصو الغضب :إذا كنت واقداً فاقعد ،وإذا كنت قاعداً فاضطج  ،وق  :أعوذ ابهلل م ال يطان الرجيم ،اخرا

م م انك إىل م ان آخر ،توضأ ،ص ركعتني.
اثلثا :أن يتد ر
)3

ا خبار الوارجمل

فض العدو ،واحللم ،وأن أجره على هللا.

(3

الكذب:

قا تعاىل :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ }( .)1ع عبد هللا ب م،عوجمل -رضهللا هللا
عنه -قا  :قا رسو هللا صلى هللا عليه وسلم( :وإن ال ذب يهدي إىل الدجور ،وإن الدجور يهدي إىل النار ( )2بعض ا زواا
( )1أخرجه البخاري.)4114( :
( )2أخرجه البخاري ،)4115( :ومسلم ()2410
( )7بتصرف :موسوعة نضرة النعيم (.)5032/11
14

فَه َم جواز ال ذب على اللوج فهماً خطأً حىت أصبحت حياته م زوجته كلها كذب ،واحليا القائم على ال ذب ال راح فيها
وال طمأنين ب ي،وجملها االضطراب وال وك ،والمنون ال،يئ  ،ك ذلك ب،بب عدم الثق ب منهما .وم ال ذب تصبح احليا
اللوجي شقاء وعناء وبغضاً لآلخر  .لذا أخهللا اللوا ك صاجملقاً م هللا سبحانه ،وصاجملقاً م م تتعام معه ،ت،وجمل ا لد واحملب
بينك وبني زوجتك.
)2

كشف ما يدور يف البيت لآلخرين:

إن للبيوت اللوجي أبواابً حىت ال يرى م هو خارا البيت ما ي ون جملاخلها ،و هذه ا ايم مل يقتصر ك ف ما
البيوت على الل،ان فقط ،ب جتاوز ذلك إىل تو يق ذلك ابلتصوير ل شهللاء وإرساله عرب وسائ االتصا احلديث  ،و جتاوزه إىل
تصوير فع ما مل يُدع  ،والتلي مبا ليس موجوجملاً.
ال،تديد م ك ف ما
م
ُ

البيوت للناس؟ ال أحد ،ب هو ضرر كله ،وأتملوا

موقف النيب صلى هللا عليه وسلم ،ماذا
حجر النيب صلى هللا عليه

قا ل نمر إىل البيت بغري إذنه؟ كما حديل سه ب سعد ال،اعدي قا  :اطل رج م جحر
وسلم ،وم النيب صلى هللا عليه وسلم هم ْد ًرى( )3حيك به رأسه ،فقا « :لو أعلم أنك تنمر ،لطعنت به عينك ،إمنا جع
االستئذان م أج البصر»( )4هذا اجللاء م أج احملافم على البيوت وما ي ون فيها محاي وسرتاً وسالم ! هذا جلاء الناظر

والت ف للبيوت ف يف مب ي ف أحواله للناس؟!

أيليق بنا إخويت أن ن ف أحوالنا للناس ،أما ن،تحهللا؟ أما خن ى هللا؟ أما حنذر م عني حاسد أو حديثه؟! إن لذلك
آثراً ضار على البيوت ينتج عنها احل،د ،واخلالف ،وال حناء ،مث الطالق ،ن،أ هللا العافي .
)4

سوء الظن:
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ }(. )5
و احلديل" :إايكم والم فكن الم أكذب احلديل" متدق عليه .قا اب قدام - :رمحه هللا( -فليس لك أن تم
ابل،لم شراً إال إذا ان ف أمر ال حيتم التأوي ( .)6وسوء الم ابل،لمني وال،لمات م ال بائر .قا تعاىل:

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ }(. )7
( )1سورة التوبة.114:
( )2أخرجه البخاري ،)4041( :ومسلم (.)2403

(( )7واملدرى حديدة يسوى بها شعر الرأس وقيل هو شبه املشط).
( )1أخرجه البخاري  ،)4211( :مسلم (.)2154
( )5سورة احلجرات.12:
( )6خمتصر منهاج القاصدين ،ص .172
( )3سورة النجم.22:
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ﭡﭢﭣ

وإح،ان الم مطلوب بني ال،لمني وال،لمات بعضهم ببعض واب خص بني اللوجني؛ فكن سوء الم يولد ال حناء
والبغضاء ،ومدتال ل رور كثري وعواقب وخيم  ،وجمللي على ف،اجمل الني وسوء الطوي  ،وينتههللا سوء الم بني اللوجني إىل عدم الثق
()1

بينهما ،وتد،ري أي تصرف ب،وء الم  ،مث ينتههللا إىل الدارق بينهما .لذا جيب احلذر مث احلذر م سوء الم وعليك إبح،انه.
)10

النظر واخللوة احملرمة:

هللا عل وج أوجب على العباجمل أن حيصنوا فروجهم وأن يعدوا ع احلرام ،وحذرهم م الطرق الوصل إىل اللان ،وأوهلا النمر
احملرم ،قا تعاىل :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ}(. )2

ﮐﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ}(. )3
وبداي هذا ال ر م إطالق العنان للبصر لرؤي ماحرم هللا ..ولو أتملنا فوائد غض البصر لرأينا عجباً:
عوضه هللا خريا منه.
 .1حالو اإميان ول ّذته اليت ههللا أطيب وأحلى ممّا تركه هلل ،فك ّن م ترك شيئا هللّ ّ
غض البصر الّيت
عل وج ّ ،عقب آايت ّ
 .2نور القلب والدراس  ،ولذلك ذكر هللا ّ
ﮫ ﮬ ﮭ }(. )4

سور النّور قوله تعاىل :ﮨ ﮩ ﮪ

احلج .
ّ .3قو القلب و باته وشجاعته فيجع هللا له سلطان البصري م سلطان ّ
 .4يبد هللا صاحبه نوراً جيد حالوته قلبه.
 .5فيه طاع هلل ورسوله يرتتّب عليها حمبّ توصله إىل اجلنّ .
 .3فيه راح للنّدس والبدن.
اللل .
 .7يصون احملارم وجينّب الوقوم ّ
متحااب.
 .8جيع ا تم التحلّهللا هبذه ّ
الصد جمتمعاً آمناً ّ
.9

يضر ابل ّ يطان وأعوانه وي،تجلب الع ّد .
ّ

(5

فكذا أطلق اإن،ان العنان لبصره أن يرى ما حرم هللا ،بدأت خطوات ال يطان خطو خطو  ،حىت يق فيما حرم هللا ،وقد
أوضح ذلك اإمام اب القيم -رمحه هللا -كتابه الدوائد ( :جملاف اخلطر  ،فكن مل تدع صارت ف ر  ،فداف الد ر  ،فكن مل تدع
صارت شهو فحارهبا ،فكن مل تدع صارت علمي ومه  ،فكن مل تدافعها صارت فعال ،فكن مل تتداركه بضده صار عاجمل فيصعب عليك
االنتقا عنها )6( .
( )1بتصرف :موسوعة نضرة النعيم (.)1457/10
( )2سورة النور.70:
( )7سورة النور.71:
( )1سورة النور.75:
( )5بتصرف :موسوعة نضرة النعيم)7034/3( ،
()4الفوائد البن القيم ،ص .71
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فكذا أعطى أحد اللوجني ند،ه هواها ،م نمر حمرم ،أو لني ال الم ،وغري ذلك م جتاوز هلذه احلدوجمل ،فقد يق
الدواحش واآلثم ،بعدها تتصدم البيوت ،وحي هبا اخلراب والدمار ،وقد تص إىل قط
هذه اخلطوات شيئاً ف يئاً حىت يق
العالقات اللوجي ابلدارق ا بدي والدضيح بني الناس.

فعلى اللوجني أن يبذال ا سباب اليت حتقق ال،عاجمل اللوجي  ،والبعد ع أسباب الرذيل  ،وأن يتقيا هللا سبحانه مبراقبته،
كثريا.
وطاعته ،وأن حيذر ك احلذر م خطوات ال يطان قب حدوث أي احنراف قليال كان أو ً
والرأ العاقل م ُهتيئ بيتها ،وند،ها ،وأوالجملها أبح ،صور  ،حىت إذا جملخ اللوا وجد ما يغنيه ،ويغض طرفه ع
احملرمات في،عد وت،عد زوجته معه ،فه نعهللا ذلك؟

ضعف
إن ال ل حتدث عند البعض سواء م اللوا أو اللوج  ،عندما يقصر أحدمها حق اآلخر ،ويصاحب ذلك
ٌ
الدي فتبدأ خطوات ال يطان ،ولذا أقو على ك م اللوجني االعتناء ابحلقوق اللوجي  ،واحملافم على الطاعات اليت يتحقق
سعاجملهتا وأمهها الصال ونوافلها ،وا ذكار ،وغض البصر عما حرم هللا تعاىل.
وليس معىن هذا أن الرأ إذا قصرت هذا اجلانب كان م،وغا لتجاوز اللوا حدوجمل ما حرم هللا ،كال وأبداً أبي حا م
خمرجا ابلطرق ال رعي  ،وم اعتىن حبد أوامر هللا توىل هللا حدمه ،قا رسو هللا صلى هللا عليه وسلم:
ا حوا  ،فاهلل جع له ً
(ايغالم احد هللا حيدمك)1(. ...
وكذلك اللوا أن يتقهللا هللا سبحانه
ا ر

ح ،ع رته م زوجته ابل الم اللطيف اجلمي  ،والتعام احل ، ،والذي له أبلغ

سد أبواب ال ر ،واالكتداء مبا أح هللا.

فعلى ك م اللوجني التواصهللا ابحملافم على أوامر هللا سبحانه ،واجتناب نواهيه ،ومعرف حقوق ك منهما على اآلخر،
والقيام هبا ،حىت تتحقق ال،عاجمل احلقيق  ،ويثمر عنها البعد ع هذه اللالق والنعطدات اخلطري اليت توجملي حبيا ال خص وزوجته
إىل االهنيار والدمار والحو والقو إال ابهلل العلهللا العميم.
تنبيهات ومسائل قبل إيقاع الطالق
 .1تعظيم أمر الطالق وعدم التساهل به:
الطالق وسيل للرجملم والرتغيب والعالا وقد قا هللا تعاىل :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ }(، )2يقو ال يخ
ال،عدي -رمحه هللا-

تد،ريه ( :نه تعاىل مل ينلهلا عبثاً ،ب أنلهلا ابحلق والصدق واجلد ،هنى ع اختاذها هلواً ،أي :لعبا هبا،

( )1أخرجه الرتمذي.)2514( :
( )2سورة البقرة.271:
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وهو التجرؤ عليها ،وعدم االمتثا لواجبها ،مث استعما الضار اإم،اك ،أو الدراق ،أو كثر الطالق ،أو مج الثالث ،وهللا
م رمحته جع له واحد بعد واحد  ،رفقا به وسعيا مصلحته)1( . .
وم الناس م يُطلهّق تده سبب! وعند أو ش اي بينه وبني زوجته ،وبعضهم يُطلهّق
فيه ،أو يطلق الثالث مجيعا ،وك ذلك حر ٌام وتع ٍّد حلدوجمل هللا تعاىل ،يدع ذلك حال طيش وغضب على أمر ال ي،تحق
خمرجا مما وق فيه ،ولو التلم حدوجمل
الغضب مث يندم على فعله ،فيبحل ع العلماء ويطرق طالب العلم ،وأييت إىل احملاكم لعله جيد ً
هللا وامتث أمره مل يوق ند،ه حرا.
حا احليض ،أو

طهر جامعها

وم الناس م يتلد ابلطالق على ك شهللاء ،وأبجملىن حدث! في،تعمله بدالً م اليمني ،وإذا أراجمل أن حيلف على ند،ه

"علَ َّهللا الطالق!" ،فكذا انتقضت ميينه وق احلرا وصار ي،أ ع احللو اليت تنقذه م الطالق الذي حلف
أو على غريه قا َ :
به ،حىت بلغ الطالق بالجملان حداً خميداً ،وصران نقدم أكثر م ال ني ألف كرمي م كرائمنا سنواي لصريه احمللن ،وع رات
ا لوف م ا والجمل لل تات ورمبا كثر م ذلك!!
أيها ا زواا :ه هان أمر ا سر على مث هذا الرج لدرج أن ي ون حلُّها بيدي ضيف يؤكد عليه ابجللوس أو حنوه م
ا مور؟
أخهللا اللوا اقرأ سور الطالق أكثر م مر وأتملها جيداً ،كم فيها م تذكري ابلتقوى ،وخماف هللا ،وحدوجمل هللا ،وابليوم

اآلخر ،لاذا هذا التذكري كله؟! إنه يد على عمم ميثاق اللواا وحرمته ،والتحذير م الت،اه فيه ،قا تعاىل :ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ }( )2ب إنه مسى الطالق حداً م حدوجمل هللا.
 .2ما أمرنا اهلل به ب أن احل مني ،قا تعاىل :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ }( . )3ف م أمثر تدخ احل مني م اخلري
لللوجني.
 .3اإفاجمل م اجلهوجمل البذول م قب م اتب الصلح
جلاهم هللا خري اجللاء.

احملاكم ومراكل إصالل ذات البني

ا حياء ،فلهم جهوجمل مثمر

 .4عدم ختلهللا اآلابء واإخو وا قارب ع بناهتم و أخواهتم ،والوقوف معه قب الطالق وبعده لتحقيق مصلح ك م
اللوجني.
 .5حماسب الندس فقد ي ون اللوا أو اللوج ال،بب هذا ا مر ،ل،وء الع ر أو جداء أو غلم  ،أو تقصري حقوق
أحدمها على اآلخر ،فليجلس ك م ند،ه جل ،مصارح وصدق تمهر احلقيق ..

( )1تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ،ص 107
( )2سورة النساء.21:
( )7سورة النساء.75:
18

 .3ال ور  .فعلى اللوا أن ي،ت ري م هم أه  ،وقا سبحانه ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ } [سور ال ورى .]38:قال تعاىل :ﭭ ﭮ ﭯﭰ } [سورة آل عمران.]152:

 .7االستخار  :وههللا طلب خري ا مري ل احتاا إىل أحدمها( ،كان رسو هللا صلّى هللا عليه وسلّم يعلّمنا االستخار

ال،ور م القرآن ( ،)1وا فض أن جيم بني االستخار واالست ار ؛ فك ّن ذلك م كما
ا مور كلّها كما يعلّمنا ّ
لل،نّ .)2( .
االمتثا ّ

عندما تقرر الطالق:
إذا أخذ اللوا بتلك الوصااي ،ومل تصلح احلا  ،فكن هللا جع الطالق خمرجاً بعدما تد

ك احللو ؛ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ }(.)3

وعلى اللوا إذا أراجمل طالق امرأته أن يطلقها طلق واحد ،

طهر مل جيامعها فيه قا هللا -تعاىل :-ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ }(( ،)4لهعهد ه
َّهت َّ أي :للمان هعدَّهت  ،وهو الطهر ،وذلك أبن يطلقها
جيامعها فيه؛ نه ال جيوز طالق الرأ وههللا حائض ،وال أن يطلقها طهر جامعها فيه ،إال إن تبني محلها فله أن يطلقها وههللا
طه ٍر مل

حام .
مث ماذا بعد الطالق ُّ ..
تعتد

بيت زوجها ،وال جيوز له إخراجها م البيت ،قال تعاىل :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ} [سورة
الطالق.]1:

وكذلك ههللا الجيوز هلا اخلروا م البيت ،وال تتحجب عنه ب تتجم له ،لع هللا حيدث بعد ذلك الطالق أمراً ال يتوقعه

فرياجعها ،قا تعاىل :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ }( .)5فكذا انتهت العد ومل يراجعها حصلت البينون منه،
فكن كانت الطلق ههللا ا وىل أو الثاني فههللا البينون الصغرى ،فالحت له إال مبوافقتها ،ومهر جديد ،وإن كانت الطلق ههللا الثالث
فههللا البينون ال ربى ،فالحت له حىت تن ح زوجاً غريه.

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه (.)57/2
( )2بتصرف :موسوعة نضرة النعيم)144/2( ،
( )7سورة النساء.170:
( )1سورة الطالق.1:
( )5سورة الطالق.1:
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وليحذر ك م نهما بعد ذلك إبداء وإف اء أسرار اآلخر ،أو ذكر معايبه ،أو شح ا والجمل ببغض أو قطيع الطرف اآلخر .وهللا
ال،تعان.
أقو خهللا القارئ ماوجدت م صواب فذلك م فض ريب وتوفيقه ،وماوجدت م خالفه فم ند،هللا وال يطان ،وأستغدر هللا
وأتوب إليه.
وأخرياً أسأ هللا ال رمي أن يصلح حا ك زوا وزوج  ،وجيع بينهما موجمل ورمح  ،وي ديهما شر أند،هما واهلوى
وال يطان .واحلمدهلل رب العالني ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
بعض املراجع :األفضل أن تذكر املراجع كلها ،وأن تذكر الطبعات؛ ألنها خمتلفة.
 الدوائد الب القيم
 صحيح البخاري
 صحيح م،لم
 سن أيب جملاوجمل
 سن الن،ائهللا
 سن الرتمذي

 م،ند اإمام أمحد

 تد،ري ال،عدي.
 موسوع نضر النعيم.
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