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هللالحمـد .بحكمتهأمورهموصرف، بقدرتهالخلقخلقالذيهللالحمد

السحاببأمرهوجرى،الصعابلقوتهوالنت،الرقابلعظمتهذلتالذي

والجبـال ،الجارياتواألنهار،الزاخراتالبحارتسبحهالذيهللالحمد.

.الراسيات

علـى وفضلهوأشكره،التكرارمعتزدادمحامدهوحالوةسبحانهحمدهأ

.مدرارشكرمن

عبدبنمحمد، المسداةوالرحمة،المهداةالنعمةعلىوالسالموالصالة

.التسليموأتمالصالةأفضلآلهوعلىعليهاهللا

 

وكل من  ؛الزواجفييفكرمنكلإليهيسعىهدفالزوجيةالسعادةفإن  

النفـسي االسـتقرار نـشدنا هوالعالقةهذهإنشاءمنفالهدف، تزوج  

نعتـرف أنعليناالوقتذاتفيلكنالعاطفي،األمنحالةإلىوالوصول

يعنـي وهو،وتعميمهقياسهيسهلالنسبيمفهومالزوجيةالسعادةبأن

.ليةعاوبدرجةعامبشكلالزوجيةحياتهماعنالزوجينرضايعنيفيما

بمرحلةيرتبطأنلهالبدتعيسة،أوسعيدةبأنهاالزوجيةالعالقاتوتقييم

قمـة فـي تكـون العالقاتوبعض.. العالقةهذهفيهاتمرمعينةزمنية

وهنـاك .. واألحـوال األمورتتغيرثم.. معينةفترةفيالزوجيةالسعادة

أو.. اتسـنو أوأسـابيع، أوأيام،أوساعات،أو.. جداًسعيدةلحظات

.أفضلذلككانكلماالسعيدةالمدةطالتكلماوبالطبع... كلهالعمر
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ومهماتهـا وظائفهافيالزوجيةالعالقةبنجاحالزوجيةالسعادةوترتبط

:التاليةالجوانبفيتتمثلوالتي

النفـسية الرغبـات وتلبيـة والحـب، والسكنالمشترك،العيشتأمين

تلبيـة وفيوتربيتهم،األطفالإنجابفيوللطرفين،والجنسيةوالعاطفية

االجتماعيـة واألدوارالمتطلباتتحقيقوفيوالمعيشة،المنزلمتطلبات

.ذلكوغيرالمتنوعة،

زادوكلمـا نحلتـان، تبنيهالعسلمنبقرصأشبهالزوجيةالسعادةإن

.فيهالشهدحالوةزادتفيهالجهد

مـن فالبـد الـزوجين، ىعلتقعالزوجيةالسعادةمسؤوليةأنشكوال

.الزوجينبينالمحبةوجود

بـل وحدهاالمحبةعلىيقفالالسعيدالبيتإن: نقولنفسهالوقتوفي

نظرفيالزواجإنالزوجينبينوالتصافيالتسامحروحتتبعهاأنالبد

بـين وتعاونمشترك،قلبيوصفاءروحيواطمئناننفسيسكناإلسالم

.واحددربعلىمعاالحياةمرحلةقطععلىالزوجين

كما قال اهللا تعالى عن ماهية هذه العالقة حينما وصفها في كتابه الكريم             

وجعـلَ ِإلَيهاِلتَسكُنُواَأزواجاًَأنْفُسكُممنلَكُمخَلَقََأنآياتهومن{: فقال  

نَكُميةًبدوةًممحرو {

وَأنْتُملَكُمِلباسهن: " سبحانهوصفها في أبدع وأروع وصف فقال    وكما  

اسِلبنلَه .. 

فهـي بعـد، فيمـا الناشئةالمشاكلكلتحلالصفاءوهذاالمودةوبهذه

فـالرابط غيرهمـا أماالوفاءإالبينهماجامعالحبيبينبينتنشأمشاكل

.والمصلحةالمنفعةهوبينهما
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وال بد من التكامـل بـين       ، وجزرمدبينتبقى دائما   الزوجيةسعادةوال

فكل من الزوجين يتقدم خطوة نحو اآلخر كي يحصال         ، الزوجين لتحقيقها   

. هذه السعادة 

والحصانأمتاربضعةاألمامإلىالخلفمنالحصانيدفعأنشخصأراد

الخيـال فقـال المـشهد ذاهالخيالفرأىيتقدمأنيرفضمتصلبثابت

أمـام الخيـال فـذهب ،تفضل: ؟قاللكأقدمهأنليتسمحهل: للرجل

وبـدأ إصبعهيلمسالحصانوبدأفمهفياإلبهامإصبعهووضعالحصان

الهـدف عنـد أوقفـه ثماألمامإلىيتبعهوالحصانإصبعهيقدمالخيال

الرجـل إلىخيالالالتفتثم.شديدباستغرابإليهينظروالرجلالمنشود

.أنتتريدفيماالهويحبهفيماففكرالحصانتحركأنأردتإذا: قائال

ولكي تتحقق السعادة الزوجية فعلى الزوجين مراعاة تلك األمور واألخـذ           

. والتي تضمنتها هذه الرسالة بهذه التوجيهات والنصائح 
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ال تغلبنكما التوافه -١
، بعض األزواج يسمحان للتوافه أن تتغلب على حياتهما بل وتتحكم فيها            

فعلى الزوجـة أن    .لزوجين لطبيعة اآلخر    وكل ذلك يأتي بسبب عدم فهم ا      

وتدرك أن للرجل طبيعة    ، تتفهم طبيعة زوجها وتعرف ما يحب وما يكره         

فالرجل بطبيعته التي فطره اهللا عليها يحكـم علـى      ، تختلف عن طبيعتها    

عكس طبيعة المرأة   ، وال يهتم بالتفاصيل كثيرا     ، األمور بعقله ال بعاطفته     

وكثيـرا مـا    ، الجياشة وتهتم كثيرا بالتفاصـيل       فالمرأة لديها العاطفة  ، 

: تتسرع في الحكم على األشياء لذا فقد قال النبي صلى اهللا عليه وسـلم               

ياِلمقَالُواالنِّساءَأهلهاَأكْثَرورَأيتُقَطُّمنْظَراكَالْيومَِأرفَلَمالنَّارورَأيتُ"

ويكْفُـرن الْعـشير يكْفُـرن قَاَلبِاللَّهيكْفُرنقيَلرِهنبِكُفْقَاَلاللَّهرسوَل

انساِإلحنْتَلَوسِإلَىَأحناهدِإحرهالدَأتْثُمرنْكًئاماقَالَتْشَيـتُ مَأير

نْكامرقَطُّخَي.

 
 

روى أن المعتمد بن عباد وكان ملكا من ملوك الطوائف اشترى جاريـة             

يومذاترأتأنّهارويباعتماد،الملقّبةوأوالدهأمتسمى الرميكية وهي    

فيسوقهنعنرافعاتوهنالقربفياللبنيبعنالباديةنساءبأشبيلية

فـأمر النساء،هؤالءمثلوجواريأناأفعلأنأشتهي: لهتفقالالطين،

فـي طينـاً الجميعوصيرالورد،وماءوالكافوروالمسكبالعنبرالمعتمد

وجواريهـا هـي وخرجـت إبريـسم، منوحباالًقرباًلهاوجعلالقصر،

فجـرى مرةمعهتتكلّموكانتخلعلماإنّه: فيقالالطين،ذلكفيتخوض

فقـال خيراً،منكرأيتماواهللا: لهفقالتالزوجين،بينيجريمابينهما
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ماالاألموالمنفيهأبادالذياليومبهذالهاتذكيراًالطين؟يوموال: لها

وسكتتفاستحيتتعالى،اهللاإالّيعلمه

 
 

هـو، كماوقبولهبهالثقةمعهيحملالذيالحبإلىيحتاجمثالًفالرجل

إلـى المرأةتحتاجبينما.يقدمهوماجهودهتقديرعنيعبرالذيوالحب

وتقـدر تفهممشاعرهاوأنإليها،يستمعوأنهرعايتهامعهيحملالحب

.وتحترم

لذا نجد كثيرا من المشكالت والخالفات التي تحدث بين الـزوجين يكـون           

وعدم حرصهما علـى التغلـب     ، فهم كل منهما لطبيعة اآلخر       سببها عدم 

فمعظم نار الخالف مـن مستـصغر       ، على التوافه التي تعترض طريقهما      

.شرر التوافه

: أن زوجا قبض على طائر صغير، وأخذ يتأمله مع زوجته، ثم قال       يروى

: فقال الزوج .عفواً إنها عصفورة  : فأجابت الزوجة ! ما أجمل هذا العصفور   

وتشبث كل منهمـا برأيـه، واحتـدم        .عصفورة: فقالت الزوجة .صفورع

الجدال، وتحول إلى مناقشة، فمشاجرة لم تهـدأ نارهـا إال بعـد وقـت               

: وبعد مضي سنة تذكر الزوج هذه الحادثة فقال لزوجتـه ضـاحكاً           .طويل

نعم أذكر، وقـد    : أتذكرين تلك المشاجرة البلهاء بخصوص العصفور؟قالت     

، ولكنني أشكر اهللا على النهاية السعيدة، وأعترف        كذايوم  فكرت بالطالق   

لك يا عزيزي أنك كنت على خطأ في إحداث كـل هـذه األزمـة بـسبب                 

بـل  ! كـال : ولكنـه عـصفور قالـت     ! عصفورة: فقال الزوج .عصفورة
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كم هناك من عصفور وعصفورة وراء      !!واحتدم القتال من جديد   .عصفورة

.!المشاجرات

وأن تكـون مثـل     ، تستطيع ترويض زوجهـا     والزوجة العاقلة هي التي     

امرأة رووا أن   ، وتقبل زوجها كما هو     ، سفنجة تمتص جميع الخالفات     إلا

ألحد العلماء وهي تظنه ساحرا وطلبـت منـه أن          ذهبت  في إحدى القرى    

يعمل لها عمال سحريا بحيث يحبها زوجها حبا ال يرى معه أحد من نساء              

نك تطلبين شيئا ليس بسهل لقد طلبـت  وألنه عالم ومرب قال لها إ  . العالم

إن : قال لها    نعم: قالت   شيئا عظيما فهل أنت مستعدة لتحمل التكاليف؟      

: األسد ؟ قـال     : قالت.األمر ال يتم إال إذا أحضرت شعرة من رقبة األسد           

كيف أستطيع ذلك واألسد حيـوان مفتـرس وال أضـمن أن            : نعم  قالت    

ال يمكن أن يتم لك : قال لها  كثر أمنا ؟  يقتلني أليس هناك طريقة أسهل وأ     

ما تريدين من محبة الزوج إال بهذا وإذا فكرت ستجدين الطريقة المناسبة            

ذهبت المرأة وهي تضرب أخماس بأسـداس تفكـر فـي     .لتحقيق الهدف   

كيفية الحصول على الشعرة المطلوبة فاستشارت من تثق بحكمته فقيـل           

وعليها أن تشبعه حتى تـأمن شـره         لها أن األسد ال يفترس إال إذا جاع       

أخذت بالنصيحة وذهبت إلى الغابة القريبة منهم وبدأت ترمي لألسد قطع           .

اللحم وتبتعد واستمرت في إلقاء اللحم إلى أن ألفت األسـد وألفهـا مـع            

وفي كل مرة كانت تقترب منه قليال إلى أن جاء اليوم الذي تمـدد          . الزمن

بتها له فوضعت يـدها علـى رأسـه         األسد بجانبها وهو ال يشك في مح      

وأخذت تمسح بها على شعره ورقبته بكل حنان وبينما األسد فـي هـذا              

االستمتاع واالسترخاء لم يكن من الصعب أن تأخذ المرأة الـشعرة بكـل             
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هدوء وما إن أحست بتمكلها للشعرة حتى أسرعت للعـالم الـذي تظنـه              

مالك الذي سيتربع علـى  ساحرا لتعطيه إياها والفرحة تمأل نفسها بأنها ال      

ماذا فعلت حتـى    : فلما رأى العالم الشعرة سألها    . قلب زوجها وإلى األبد   

استطعت أن تحصلي على هذه الشعرة؟ فشرحت له خطة ترويض األسد،           

والتي تلخصت في معرفة المدخل لقلـب األسـد أوال وهـو الـبطن ثـم                

نها قـال   االستمرار والصبر على ذلك إلى أن يحين وقت قطف الثمرة حي          

زوجك ليس أكثر شراسة من األسد  افعلي مـع          . يا أمة اهللا    : لها العالم   

تعرفي على المدخل لقلبه وأشبعي     . زوجك مثل ما فعلت مع األسد تملكيه      

. جوعته تأسريه وضعي الخطة لذلك واصبري 

:قال الشاعر
 

 
:وقال آخر

 
 
 
 
 

عنْدوسلمعليهاهللاصلىالنَّبِيكَان:قَاَلعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه 

يـد فَضربتْ،طَعامفيهابِقَصعةُأخْرىفََأرسلَتْ،الْمْؤمنينُأمهاتِإحدى

وسلمعليهاهللاصلىالنَّبِيفََأخَذَ،فَانْكَسرتْ،الْقَصعةُفَسقَطَت،الرسوِل

ويقُوُل،الطَّعامفيهايجمعفَجعَل،اُألخْرىِإلَىِإحداهمافَضم،الْكسرتَينِ

فـي الَّتيبِقَصعتهاجاءتْحتَّى،فََأمسك،فََأكَلُوا،لُواكُ،ُأمكُمغَارتْ: 
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بيـت فيالْمكْسورةَوتَرك،الرسوِلِإلَىالصحيحةَالْقَصعةَفَدفَع،بيتها

.كَسرتْهاالَّتي

 

فال بد أن تسود بين الزوجين روح التفاهم والتسامح فالحياة أقصر مـن             

. نقضيها ونقطعها في األحزان والخصومات 

ال تكثرا من اللوم والعتاب -٢
قـال ، مـضر  انعدامهالعتب واللوم بين الزوجين كالغيرة كثيرها يفسد وا    

.استخفافوتركهإلحاف،العتابكثرة: أعرابي

وكثـرة العتاب،كثرة: األخوةويقطعنالمروءةيفسدنعشر: قال حكيم   

وقلـة والحـدة، اللفظ،وقبحاللقاء،وقلةوالحمية،والتعنت،الهجران،

.الوعدوخلفالحفاظ،وقلةالمواساة،

: قال بشار بن برد 
 

 
 

:قال الشاعر
 

:وقال ابن القيم
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فالمسلم مطالب بحسن   ، وكثرة اللوم والعتاب في الحياة الزوجية يفسدها        

ى منها شيئاً يكره فعليه بالـصبر والتجمـل         المعاشرة لزوجته وإذا ما رأ    

فَعـسى كَرِهتُموهنفَِإنبِالْمعروفوعاشروهن: " امتثاال لقوله سبحانه      

واَأنهًئاتَكْرَلشَيعجيواللَّهيهافراخَييركَث 

رضـي اهللا   هريرةَه أبو ولقول النبي صلى اهللا عليه وسلم فيما رواه عن        

،مْؤمنَـةً مْؤمنيفْركالَ:وسلمعليهاهللاصلىاِهللارسوُلقَاَل: قَاَلعنه  

ِإناكَرِهنْهخُلُقًاميضارنْهم آخَـر.

 
 

، وكان حكي أن بعض الصالحين كان له أخ في اهللا وكان من الصالحين           و

؟يزوره في كل سنة مرة فجاء لزيارته فطرق الباب فقالت امرأتـه مـن             

اهللا وال   هدفقالت راح يحتطب ال ر     ، فقال أخو زوجك في اهللا جئت لزيارته      

لَسه وفَ مفبينما هو واقف على البـاب       ، ل به وفعل وجعلت تذمذم عليه     ع

ب على ظهر أسد    وإذا بأخيه قد أقبل من نحو الجبل وقد حمل حزمة الحط          

وهو يسوقه بين يديه فجاء فسلم على أخيه ورحب بـه ودخـل المنـزل              

وأدخل الحطب وقال لألسد اذهب بارك اهللا فيك ثم أدخل أخاه والمرأة على          

حالها تذمذم وتأخذ بلسانها وزوجها ال يرد عليها فأكل مع أخيه شيئا ثـم           

ال فلما كان قودعه وانصرف وهو متعجب من صبر أخيه على تلك المرأة        

:العام الثاني جاء أخوه لزيارته على عادته فطرق الباب فقالت امرأتـه           

فقالت مرحبا بك وأهال وسهال ،قال أخو زوجك فالن في اهللا    ؟ من بالباب 

قال فتعجـب مـن لطـف       ،  اجلس فإنه سيأتي إن شاء اهللا بخير وعافية         

فتعجب أيضا  إذ جاء أخوه وهو يحمل الحطب على ظهره          ، كالمها وأدبها 

لذلك فجاء فسلم عليه ودخل الدار وأدخله وأحضرت المرأة طعاما لهمـا            
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فلما أراد أن يفارقه قال يا أخي أخبرني         ، وجعلت تدعو لهما بكالم لطيف    

قـال عـام أول أتيتـك        ؟ قال وما هو يا أخي    ؟  عما أريد أن أسألك عنه      

رأيتك قد أتيت من فسمعت كالم امرأة بذيئة اللسان قليلة األدب تذم كثيرا و    

ورأيت العام   ؟ نحو الجبل والحطب على ظهر األسد وهو مسخر بين يديك         

كالم المرأة لطيفا ال تذمذم ورأيتك قد أتيت بالحطب علـى ظهـرك فمـا               

السبب قال يا أخي توفيت تلك المرأة الشرسة وكنت صابرا على خلقهـا             

قد سـخر لـي      ن اهللا أوما يبدو منها كنت معها في تعب وأنا أحتملها فك         

األسد الذي رأيت يحمل عني الحطب بصبري عليها واحتمالي لهـا فلمـا             

توفيت تزوجت هذه المرأة الصالحة وأنا في راحة معهـا فـانقطع عنـي         

األسد فاحتجت أن أحمل الحطب على ظهري ألجل راحتي مع هذه المـرأة         

. المباركة الطائعة  

:الوردبنعروةقال 
 

 
 
 
 
كـان إذا: يقولوكانالصمت،طويلرجالًحاتمكان: حاتمبنعديقال

.كهفاترالتركيكفيكهالشيء

أفـق واغبـر األرض،لهـا اقشعرتسنةٌأصابتنا: امرأتهالنواروقالت

فمـا أوالدهـا عنالمراضعوضنتحدابير،حدباًاإلبلوراحتالسماء،

ليلةلفيإنيفواهللالهالك،أنهوأيقناالمال،السنةوجلفتبقطرة،تبض

ـ الجـوع، منأصيبيتناتضاغىإذالطرفين،بينمابعيدةصنبرٍ اهللادعب
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مـا فـواهللا الصبية،إلىوقمتالصبيين،إلىحاتمفقاموسفانة،وعدي

يعللنـي وأقبـل معـه، أناونمتنامواثمالليل،منهدأةبعدإالسكنوا

رفعقدشيءإذاالنجومتهورتفلمافتناومت،يريد،مافعرفتبالحديث،

فيعادثملىفوهذا؟من: فقالعاد،ثمفولىهذا؟من: فقالالبيت،كسر

أصـيبية عنـد منأتيتكفالنة،جارتك: فقالتهذا؟من: فقالالليل،آخر

عـدي، أباعليكإالمعوالوجدتفماالجوع،منالذئابعواءيتعاوون

فقـد أعجليهم: فقالعليك،ال: قالأين؟من: فقلتألشبعنهم،واهللا: فقال

ـ ابنينتحملالمرأةفأقبلتوإياهم،اهللاأشبعك أربعـةٌ، جانبيهـا شيويم

ثـم فخـر، بمديته،لبتهفوجأفرسهإلىفقامرئالها،حولهانعامةكأنها

اللحـم، علىفاجتمعنااآلن،شأنك: فقالالمرأةإلىالمديةودفعكشطه،

هبـوا ويقـول، بيتاًبيتاًيأتيهمجعلثمالصرم؟دونأتأكلونسوأةً: فقال

الإلينـا، ينظـر ناحيةًبثوبهوالتفعفاجتمعوا،بالنار،عليكمالقوم،أيها

األرضعلىومافأصبحنامنا،إليهألحوجوإنهمزعةً،منهذاقماواهللا

:يقولحاتمفأنشأذلك،علىفعذلتهحافر،أوعظمإالالفرس،من
 
 
 
 
 

نـساءه، يكرم،األزواجخير-وسلمعليهاهللاصلى-النبي  كانولقد

عـن ويتجـاوز يعفـو ،ويضاحكهنويالعبهنيمازحهن،معهنوفياً

علىويصبر،أخطائهنعنيفاًيكنلم،أذيتهن،أصحابهلهشهدعليهن

وال،يضربال،هللامعصيةفيهليسأمركلفيمعهنيتساهلكانبأنه
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إلىويرشدهن،بينهنيعدل،والعتاباللوميكثروال،يشتمالو،يحقر

.أمورهمنكثيرفيويشاورهنصالحهن،فيهما

فينتهـي  ، فقد يقول الرجل لزوجته كلمة جارحة في ساعة من الغـضب            

هنـاك طفـل يـصعب    كان، الموقف ولكن يبقى أثر الكلمة طوال العمر 

مسماراقم بطرق: بالمسامير وقال لهمملوءاًأعطاه والده كيساً,إرضاؤه

تختلف مع أيتفقد فيها أعصابك أوفي كل مرةفي سور الحديقةواحدا

مسمارا في سور سبعة وثالثين قام الولد بطرقفي اليوم األول. شخص 

وكان عدد تعلم الولد كيف يتحكم في نفسهلتاليوفي األسبوع ا،الحديقة

بسهوله كيف أنه تعلمالولد اكتشف،ينخفضيومياالمسامير التي توضع

.سور الحديقة علىنفسه أسهل من الطرقفييتحكم

مـسمار فـي سـور   فيه الولد أيفي النهاية أتى اليوم الذي لم يطرق

يطـرق أي  عد بحاجة إلى أنوعندها ذهب ليخبر والده أنه لم ي، الحديقة

يمـر بـك   بخلع مسمارا واحدا عن كل يوماآلن قم:قال له والدهمسمار

وأخيراً تمكن الولد من إبـالغ  مرت عدة أيام! .. أعصابك دون أن تفقد

إلـى قام الوالد بأخذ ابنه ..ن السورقد قام بخلع كل المسامير موالده أنه

الثقـوب  هـذه إلىانظر ولكن،بني قد أحسنت التصرف:وقال لهالسور

عندما تحدث بينك وبـين  ..كانتأبدا كمالن تعودالتي تركتها في السور

فأنـت  ،اختالف وتخرج منك بعض الكلمـات الـسيئة  اآلخرين مشادة أو

تـستطيع أن  . .  أنت تراها التيبجرح في أعماقهم كتلك الثقوب تتركهم

تركـت أثـرا   ولكن تكون قد،جوفهتطعن الشخص ثم تخرج السكين من



١٥

المرات قد تأسفت له ألن الجـرح ال زال  ال يهم كم منلجرحا غائرا لهذا

. بداناألجرح اللسان أقوى من جرحموجودا

: لذا فقد قال الشاعر 
 

 

الكلمة الطيبة صدقة -٣
وهدوا ِإلَى الطَّيبِ   {: دعانا اهللا تعالى إلى الطيب والحسن من القول فقال          

    يدمالْح اطروا ِإلَى صدهِل والْقَو نم {)٢٤ ( وقال: } ْقُولُواو

) ٨٣(} ِللنَّاسِ حسناً  

وقُل لِّعبادي يقُولُواْ الَّتي هي َأحسن ِإن الشَّيطَان ينزغُ بينَهم ِإن           {: وقال  

) ٥٣(} الشَّيطَان كَان ِلِإلنْسانِ عدوا مبِينًا 

: قال عز مـن قائـل        ىب هو الذي يصعد إلى اهللا تعال      فالكلم الحسن الطي  

من كَان يرِيد الْعزةَ فَللَّه الْعزةُ جميعا ِإلَيه يصعد الْكَلـم الطَّيـب والْعمـُل     {

ِئك هـو  الصاِلح يرفَعه والَّذين يمكُرون السيَئات لَهم عذَاب شَديد ومكْر ُأولَ     

 ورب١٠(} ي ( 

طَيبـة كَـشَجرة طَيبةًكَلمةًمثَلًااللَّهضربكَيفَتَرَألَم: " وقال سبحانه   

ربهـا بِـِإذْنِ حينٍكُلَُّأكُلَهاتُْؤتي) ٢٤(السماءفيوفَرعهاثَابِتٌَأصلُها

رِبضيوثَاَلالْاللَّهِللنَّاسَِأمملَّهلَعونتَذَكَّر٢٥(ي( 

الطَّيبـةُ الْكَلمةُ:قَاَل،وسلمعليهاهللاصلىالنَّبِيعنِ،هريرةََأبِينوع

-الْمـسجِد ِإلَـى : قَـالَ َأو-الصالَةِإلَىتَمشيهاخُطْوةوكُلُّ،صدقَةٌ

.ةٌصدقَ
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فيـه تَطْلُـع يـومٍ كُلَّصدقَةٌعلَيهالنَّاسِمنسالَمىكُلُّ: روايةوفي-

سُل،الشَّمدعينينِبثْنَيقَةٌاالدص،ينعيَلوجلَىالرع ـهتابـلُ ،دمحفَي

خَطْوةوكُلُّ،صدقَةٌالطَّيبةُلْكَلمةُوا،صدقَةٌمتَاعهعلَيهايرفَعَأو،علَيها

.صـدقَةٌ الطَّرِيـق عـنِ اَألذَىويميطُ،صدقَةٌالصالَةِإلَىيخْطُوها

 
 

أن كلمة تدخل صـاحبها الجنـة و        –وسلمعليهاهللاصلى-كما أخبرنا 

رِضوانِمنبِالْكَلمةلَيتَكَلَّمَأحدكُمِإن«:مة تدخل صاحبها النار فقال      وكل

االلَّهمظُنيلُغََأناتَبلَغَتْمبكْتُبفَياللَّهزلَّعجوالَهبِه انَهـوِإلَـى رِض

مـا تَبلُغََأنيظُنمااللَّهسخَطمنكَلمةبِالْلَيتَكَلَّمَأحدكُموِإنالْقيامةيومِ

".يلْقَـاه يومِِإلَىسخَطَهبِهاعلَيهوجلَّعزاللَّهفَيكْتُببلَغَتْ

 

َأنعمرٍو،بنِاِهللاعبدعن،والكلم الطيب فيه أنس للقلب ومرضاة للرب        

ظَاهرهـا يرى،غُرفَةًالْجنَّةفيِإن:قَاَلوسلمعليهاهللاصلىاِهللارسوَل

نامهناطا،بنُهاطبونامرِهوفَقَاَل،ظَاهىَأبوسمرِياْألشْع :نِلميه

،قَاِئماِللَّهوباتَ،طَّعامالوَأطْعم،الْكَالَمَأالَنِلمن: قَاَل؟اِهللارسوَليا

النَّاسوامين. 
 

المؤمن بأنه عف اللسان وليس لى اهللا عليه وسلمولقد وصف الرسول ص 

بن مسعود رضـي اهللا  عبد اهللاعنبطعان وال لعان وال فاحش وال بذيء ف     

بِاللَّعانِلَيسالْمْؤمنِإن" :وسلميهعلاهللاصلىاِهللارسوُلقَاَل: قَاَلعنه

" . الْبـذيء والَ،الْفَـاحشِ والَ،الطَّعانِوالَ،
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:قال الشاعر 
 

ي يوماً من النبي صلى اهللا عليه وسلم شيئاً فأعطاه          طلب أعراب لذا حينما   

ال ، ال أحنت وال أجملت : أأحسنت إليك ؟ فقال األعرابي : ( له ، ثم قال

إليه ، فأشار إليهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم فغضب المسلمون وقاموا

: األعرابي وزاده شـيئاً ثـم قـال    بأن كفوا ، ثم دخل منزله وأرسل إلى

خيـراً ، فقـال لـه    يك ؟ قال نعم ، فجزاك اهللا من أهل وعشيرةأأحنت إل

إنك قلت وفي نفس أصحابي شيء مـن        : الرسول صلى اهللا عليه وسلم      

فإذا أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يـدي حتـى يـذهب مـن     ذلك ،

نعم ، فلما كان الغداة جاء ، فقـال النبـي   صدورهم ما فيها عليك ، قال

ما قال ، فزدناه فـزعم أنـه   إن هذا األعرابي قال: صلى اهللا عليه وسلم

مـن أهـل   رضي ، أكذلك يا أعرابي ؟ فقال األعرابي نعم ، فجـزاك اهللا 

: وعشيرة خيراً ، فتهلل وجه الرسول صلى اهللا عليه وسلم بشراً وقـال              

ومثل هذا األعرابي كمثل رجل كانت له ناقـة شـردت عليـه ،    إن مثلي

خلوا بينـي  : نفوراً ، فناداهم صاحب الناقة ها إالفتبعها الناس فلم يزيدو

صاحب الناقة بين يديها فأخذ وبين ناقتي فإني أرفق وأعلم ، فتوجه لهل

وشد عليها  لها من قمام األرض فردها هوناً هوناً حتى جاءت واستناخت         

رحلها واستوى عليها ، وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه             

" ) النار دخل 

: قال الشاعر 
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:وقال آخر
 
 

هذا في معاملة المسلم مع جميع الناس فما بالنا في معاملته مـع أقـرب               

. الناس إليه زوجه وأوالده وعشيرته 

زوجته أن يسمعها كلمة حب أو كلمة        إن بعض األزواج يستكثر على    

منوالزوج العاقل هو الذي يكثر ، شكر ويحسب ذلك انتقاصا من رجولته  

األيـام ذكريـات فـإن ،األولىالزواجشهورفيخاصةزوجتهمغازلة

تتحمـل أجلهاومنوبها،األبدإلىذاكرتهافيستُطبعاألولىوالشهور

.والكثيرالكثيرالزوجة

أعمـال فيتعانيهماعلىـباللمسةأوبالكلمةـشكرهانسىيالكما  

.البيت

ـ منتهيـاً " سمحتلو"بـهكالممبتدئاً،الحديثوأن يتأدب معها في    بـ

ته في زميلمعهذاكان الزوج يفعل  فإذا،" شكراً"أو" خيركلاهللاجزاك"

.بهذاأولىفالزوجةالعمل

بنِاِهللاعبدعن، لى كل ما يقدمه لها وكذا الزوجة ال تنس شكر زوجها ع

امرَأةِإلَىاُهللاينْظُرالَ:وسلمعليهاهللاصلىاِهللارسوُلقَاَل: قَاَل،عمرٍو

.عنْهتَستَغْنيالَوهي،ِلزوجِهاتَشْكُرالَ،

 
 

كلبفأقبلدارنابدهليزجالساًكنت: " ـاهللارحمهـالسبكياإلمامقال

قلت،البيتداخلمنوالديفزجرني: قال" كلبابنكلباخسأ: فقلت
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قـصد عـدم الجـواز شرط: فقال،كلبابنكلباًهوأليساهللاسبحان: 

ـ " فائدةوهذه: قلت،التحقير . أهـ 

 

ا أيها الزوجان العاقالن تعودا على الكالم الطيب بينكمـا حتـى يتعـود        في

. أوالدكما على ذلك وتصبحان قدوة صالحة لألبناء

اجعال بيتكما بيت السعادة واملرح -٤
كان النبي صلى اهللا عليه وسلم نموذجا عمليا لحسن معاشـرة النـساء،             

-اهللا عنهـا   رضـي -فكان يداعب أزواجه، ويالطفهن، وسابق عائـشة        

.)هـذه بتلـك  : (فسبقتْه، ثم سابقها بعد ذلك فسبقها، فقال  

    خيركم خيركم ألهله، وأنا خيركم ألهلي     : (قالوهو الذي(

 

البيت المسلم ال يخلو من الدعابة والمرح، رغم أنه بيت جهـد وعمـل،         ف

ه وسلم قدوة في ذلك، فكـان ضـحاكًا         ولقد كان رسول اهللا صلى اهللا علي      

بساما، فعن أبى أمامة أن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان مـن أضـحك               

.الناس وأطيبهم نفـسا   

 
 

والمرح في البيت المسلم ال يخدش الحياء، وال يزعج الجيران، وال يميت            

وال غيبة، وال عيب فـي أحـد، لكنـه يجـدد        القلوب، ليس فيه سخرية،   

النشاط، ويقضى على الرتابة والملل، فقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه             

) روحوا القلوب ساعة فساعة: (وسلم 
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وهو مزاح غير مشوب بكذب وال غمز وال لمز ؛ الن ذلك منهي عنه في               

فيكـذب، يحدثللذيويل: "وسلمعليهاهللاصلىاهللارسولالق،اإلسالم  

كلهويلله،ويلالناس،ليضح .

 
 

وكان صلى اهللا عليه وسلم يداعب صغار أهل بيته ويمازحهم ويضاحكهم          

في هذا الجانب المهـم ، فكـان      ، فكان لهم نصيب وافر من خلقه العظيم         

يسابق عائشة رضي اهللا عنها ، ويقر لعبها مع صواحبها فعنها رضي اهللا    

كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى اهللا عليه وسلم وكان لي           : (عنها قالت   

صواحب يلعبن معي فكان رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم إذا دخـل               

) . يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي

خرج علينا رسول اهللا صـلى اهللا       : (عن عبد اهللا بن شداد عن أبيه قال         و

عليه وسلم في إحدى صالتي العشاء ، وهو حامل حسنا أو حسينا ، فتقدم 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوضعه ، ثم كبر للصالة فصلى ، فسجد              

وإذا الـصبي  فرفعت رأسي،: بين ظهراني صالته سجدة أطالها ، قال أبي   

على ظهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وهو ساجد ، فرجعت إلـى               

: سجودي ، فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصالة قال الناس 

يا رسول اهللا إنك سجدت بين ظهراني صالتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه             

لكـن ابنـي   كل ذلك لم يكن ، و    : قد حدث أمر ، أو أنه يوحى إليك ، قال           

) ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته 

 

:الْبستيالْفَتْحَِأبِوقال 
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:الشبلبنعليأبووقال
 

 
 
 

 
 

: "  جهـا   وفي حديث أم زرع قالت إحدى النساء تصف حسن أخـالق زو           

.عهِدعمايساُلوال. أسدخَرجوان. فَهِددخََلإنزوجِى

 

إن بعض الرجال إذا كان خارج بيته فإن االبتسامة والضحك ال يفارقـان             

سامة وهذا ليس من هدي مبسمه أما إذا دخل بيته قطب جبينه وزالت االبت       

كَـان ما: عاِئشَةَسالْتُ: قال. األسودعنِ، النبي صلى اهللا عليه وسلم      

وسلمعليهاهللاصلى،النَّبِي،نَعصييفهتيقَالَتْ؟ب:كَانكُونييفنَةهم

.الـصالة إلىخَرجالصالةُحضرتفإذا،أهلهخدمةَتَعني،أهله

 
 

أرسل أبي إلى األحنف بن قيس ، فلما وصل إليه          : يقول يزيد بن معاوية     

ثمـار  : قال يا أمير المـؤمنين  : يا أبا بحر ، ما تقول في الولد     : قال له   

قلوبنا ، وعماد ظهورنا ، ونحن لهم أرض ذليلة ، وسماء ظليلة ، وبهم              

لة ، فإن طلبوا فأعطهم ، وإن غـضبوا فأرضـهم ،            نصول على كل جلي   

يمنحوك ودهم ، ويحبونك جهدهم ، وال تكن عليهم ثقالً ثقـيالً ، فيملـوا               

هللا أنـت يـا   : حياتك ، ويودوا وفاتك ، ويكرهوا قربك ، فقال له معاوية            



٢٢

أحنف ، لقد دخلت علي وأنا مملوء غضباً وغيظاً على يزيد ، فلما خـرج     

رضي عن يزيد وبعث إلى يزيد بمائتي ألف درهـم ،           األحنف من عنده ،     

. ومائتي ثوب  
 

ال تناما وأنتما متخاصمني -٥
والزوجـان  ، مما يزيد شقة الخالف بين الزوجين أن يناما على خـصام            

فال يجعـالن   ، العاقالن هما من يصفيان خالفاتهما أوالً بأول ويوماً بيوم          

الخالف يبيت إلى الصباح ؛ ألنهما إذا باتا متخاصمين وأعطى كالً منهمـا      

ا وإشعال إلفساد العالقة بينهمنلظهره لألخر فإن ذلك يكون مدخال للشيطا    

وقد يأتي الشيطان بكل الذكريات     ، فهذا مما يسعده ويفرحه     ، أوار الحرب   

جابِرعن،سفْيانَأبِيعن، السيئة ويضخمها حتى يفسد العالقة بينهما       

ِإبلـيس ِإن:وسلمعليهاهللاصلىاِهللارسوُلقَاَل: قَاَل،رضي اهللا عنه  

عضيشَهرلَىعالْعاءم،ثُثُمعبياهايرس،منَاهفََأدنْهنْزِلَةًمم،مهظَمَأع

،شَـيًئا صنَعتَما: فَيقُوُل،وكَذَاكَذَافَعلْتُ: فَيقُوُلَأحدهميجِيء،فتْنَةً

،امرَأتـه وبينبينَهقْتُفَرحتَّىتَركْتُهما: فَيقُوُلَأحدهميجِيءثُم: قَاَل

.فَيلْتَزِمـه : قَاَلُأراه: اَألعمشُقَاَل.َأنْتَنعم: ويقُوُل،منْهفَيدنيه: قَاَل
 

 

عليـه اهللاصلىالنَّبِيعلَىيستَْأذنرضي اهللا عنه جاء     بكْرٍروى أن أبا  

عليهاهللاصلىاِهللارسوِلعلَىصوتَهارافعةٌوهيعاِئشَةَفَسمع،وسلم

َأتَرفَعين،وتَنَاولَها،رومانُأمابنَةَيا: فَقَاَل،فَدخََل،لَهفََأذن،وسلم

وتَكلَىصوِلعساَل: اَلقَ؟وسلمعليهاهللاصلىاِهللارفَحاهللاصلىالنَّبِي
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اهللاصـلى النَّبِيجعَلبكْرٍَأبوخَرجفَلَما: قَاَل،وبينَهابينَهوسلمعليه

؟وبينَكالرجِلبينحلْتُقَدَأنِّيتَرينَأالَ: يتَرضاهالَهايقُوُلوسلمعليه

لَـه فََأذن: قَاَل،يضاحكُهافَوجده،علَيهفَاستَْأذَنبكْرٍبوَأجاءثُم: قَاَل

َأشْرِكَاني،وسلمعليهاهللاصلىاِهللارسوَليا: بكْرٍَأبولَهفَقَاَل،فَدخََل

. حربِكُمافيَأشْركْتُمانيكَماسلْمكُمافي

 

وكذا فقد تدخل النبي صلى اهللا عليه وسلم في خالف نـشب بـين علـى                

ولم يجعل الخالف بينهمـا يبيـت إلـى         ، وابنته فاطمة رضي اهللا عنهما      

فقد روى عن سهل بن سعد قال جاء رسـول اهللا صـلى اهللا               ، الصباح  

قالـت   عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك            

كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي فقـال رسـول اهللا              

صلى اهللا عليه وسلم إلنسان انظر أين هو فجاء فقال يا رسول اهللا هو في 

المسجد راقد فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط 

رداؤه عن شقه وأصابه تراب فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم              

"قم أبا تراب قم أبا تراب       " مسحه عنه ويقول    ي

 

يجلـد الَ: "قَـالَ وسلَّمعلَيهاللَّهصلَّىالنَّبِيعنزمعةَبنِاللَّهعبدنوع

كُمدَأحَأتَهراملْدجدبالْعاثُمهعامجييرِفمِآخوالْي ." 
 

اطويا صفحات املاضي -٦
بعض األزواج عند وجود الخالف يستدعي كل ذكريات الماضـي األليمـة       

وهـذا  ، ويحاول تذكرها واستعراضها ويظل يكرر أمام األخر هذا الخطـأ         
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بـل ويـضطر   ، النبش في الماضي يزيد من هوة الشقاق بين الـزوجين      

الجور وعدم القصد حتى يثبت أنه علـى حـق و            الطرف األخر ربما إلى   

علَيـه اللَّهصلَّىاِهللارسوُلقَاَل: قَاَلَأنَسٍعنف،وهذا ما حذرنا منه النبي   

لَّمسكَاتٌثَلَاثٌ: " ولهمشُحطَاعىموهوعتَّبمابجِإعو ءـرالْم ،هبِنَفْـس

والْفَقْـرِ، الْغنَىفيوالْقَصدوالْعلَانية،السرفياِهللاةُخَشْيمنْجِياتٌوثَلَاثٌ

َأبِـي عـن آخَر،وجهمنذَِلكوروِي" والْغَضبِالرضافيالْحقِّوكَلمةُ

. مرفُوعاهريرةَ

 
 

:قال الشاعر 
 

 
يـا : " لىتعـا اهللاقال، تافهكلعنتسألالصغيرة،كلعنتفتشالف

تَجسـسوا ولَاِإثْمالظَّنبعضِإنالظَّنمنكَثيرااجتَنبواآمنُواالَّذينَأيها

فَكَرِهتُمـوه ميتًـا َأخيهلَحميْأكَُلَأنَأحدكُمَأيحببعضابعضكُميغْتَبولَا

" رحيمتَوابهاللَِّإناللَّهواتَّقُوا 
 

ال : يروى أن أحدهم ذهب ليطلق زوجته فسألوه عن سبب طالقها فقـال             

وبعـد أن طلقهـا     ، أتحدث عن زوجتي بما يسوؤها وال أفشى لها سرها          

ال يحل لـي    : فقال  ، اآلن طلقتها فأخبرنا عن سبب طالقك لها        : قالوا له   

. ني أن أتكلم عن امرأة صارت أجنبية ع
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ال يذم أحدكما اآلخر أمام اآلخرين  -٧
بعض األزواج يحاول أمام اآلخرين أن يجعل من نفسه مالكاً ومن الطرف            

حتى يظهر في صورة المظلوم     ، فيمدح نفسه ويذم اآلخر     ، اآلخر شيطاناً   

. واآلخر في صورة الظالم المستبد 

وج زوجته والمـرأة    ومما يديم الود والمحبة بين الزوجين أن يمتدح الز        

؛عثْمـان َأبِـي عـن . زوجها ليس بينهما فقط إنما بين األهل واألقارب       

علَىبعثَهوسلمعليهاهللاصلىاِهللارسوَل؛َأنالْعاصِبنعمروَأخْبرني

: قَـالَ ؟يـك ِإلََأحـب النَّاسَِأي: فَقُلْتُ،فََأتَيتُه،السالَسِلذَاتجيشِ

،عمر: قَاَل؟منثُم: قُلْتُ،َأبوها: قَاَل؟الرجاِلمن: قُلْتُ،عاِئشَةُ

ــد ــاالًفَعـ . رِجـ

 
 

فقـال بيته،فيحالهعنعبيالشفسألهيوماًالشعبيشريحالقاضيقابل

ذلـك؟، كيف: لهقالأهليمنيغضبنيماأرلمعاماًعشرينمن: " له

فاتنـا حـسناً فيهـا رأيتامرأتي،علىدخلتليلةأولمن" شريحقال

فلمـا هللا،شـكراً ركعتينوأصليفألطهر: نفسيفيفقلتنادراً،وجماالً

إليهافقمت: يقولالمي،بسوتسلمبصالتي،تصليزوجتيوجدتسلمت،

: قالـت ثـم أنت،كماأميةأبايارسلكعلىفقالت: نحوهايديومددت

الغريبة،امرأةإنيوآله،محمدعلىوأصليوأستعينه،أحمدههللالحمد

.فأتركهتكرهومافآتيه،تحبماليفبينبأخالقك،ليعلم

ـ وفـي نـسائكم، منتتزوجهمنقومكفيكانإنه: وقالت مـن وميق

ملكتوقدمفعوالً،كانأمراًاهللاقضىإذاولكنليكفءهومنالرجال،
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قـولي أقولبإحسان،تسريحأوبمعروفإمساكاهللا،بهأمركمافاصنع

.ولكلياهللاوأستغفرهذا

الموضـع، ذلـك فيالخطبةإلى-شعبيياواهللافأحرجتني: "شريحقال

: وبعـد وأسـلم وآلهالنبيعلىأصليووأستعينهأحمدههللالحمد: فقلت

عليك،حجةيكنتدعيهوإنحظك،ذلكيكنعليهثبتإنكالماًقلتفإنك

فانـشريها، حسنةمنرأيتوماوكذا،كذاوأكرهوكذا،كذاأحبإنيأما

ما: قلتأهلي؟،لزيارةمحبتككيف: فقالت. فاستريهاسيئةمنرأيتوما

داركيـدخل أنجيرانـك منتحبفمن: فقالتأصهاري،يملنيأنأحب

قومفالنوبنوصالحون،قومفالنبنو: قلتفأكره؟،تكرهومنله،فآذن

ماإالأرىالحوالًمعهاوعشتليلة،بأنعممعهافبت: شريحقال. سوء

.أحب

قلتالبيتفيبفالنةفإذاالقضاء،مجلسمنجئتالحول،رأسكانفلما

رأيتكيف: وسألتنيإليفالتفتت) زوجتكأمأي-ختنك(قالواهي؟من

حاالًأسوءتكونالالمرأةإنأميةأبايا: فقالتزوجةخير: قلتزوجتك

حـاز مافواهللازوجها،عندحظيتأوغالماً،ولدتإذا. حالينفيمنها

وهذبتؤدبأنشئتمافأدبالمدللة،المرأةمنشراًبيوتهمفيالرجال

فيعليهاأغضبلمعاماًعشرينمعيفمكثت: قولي. تهذبأنشئتما

.ظالماًلهاوكنتمرة،إالشيء

 

             فانظر كيف مدح القاضي شريح زوجته أمام الناس وأثنى عليهـا ثنـاء

. بالغاً 
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احذرا اخلرس الزوجي -٨
هذا المـرض الـذي     " وجيالزالخرس"هناك مرض خطير يسمى مرض    

منبكثيريؤدىماكثيراًالمرضوهذا،الزواجبعديصيب بعض األزواج    

" !! .الكالميةالسكتة"بمرضالموتإلىالزيجات

، عدم وجود الكفاءة بـين الـزوجين        : ولهذا المرض أسباب كثيرة منها      

ود وكثرة مشاغل الحياة وعدم وج    ، وانعدام لغة الحوار والتواصل بينهما      

آلية ثابتة لحل الخالفات والمشكالت أوالً بأول إلى غير ذلك من األسـباب    

ثم الخرس ، التي تؤدي في النهاية إلى انعزال كل من الزوجين عن اآلخر      

. وانعدام لغة الحب أو الحوار الدافئ أو الود 

وهنا ننصح الزوجة أن تكون البادئة بالحديث فـالزوج لديـه اهتمامـات      

وهموم حياتية قد تشغله عن الحديث كما ال تنتقده بصورة           ومشاغل كثيرة 

. دائمة حتى ال يجعل من ذلك عذرا لعدم التحدث معك 

فالبيوت السعيدة ال   ، كما على الزوجة إضفاء جو من المرح داخل البيت          

.تستغني عن جو المرح واأللفة بين أفرادها 

طبختهابخزيرة-وسلمعليهاهللاصلى-النبىأتيت: قالتعائشةعن

فقلتوبينهابيني-وسلمعليهاهللاصلى-والنبيكلىلسودةفقلتله

بهـا فطليـت الخزيـرة فييديفوضعتفأبتوجهكأللطخنأولتأكلن

وقـال لهـا فخذهفوضع-وسلمعليهاهللاصلى-النبىفضحكوجهها

عليـه اهللاصـلى -النبىفضحكوجهىفلطختوجههاالطخىلسودة

-النبـى فظـن اهللاعبديااهللاعبديافنادىعمرفمرأيضا-وسلم

قالـت وجوهكمافاغسالقومافقالسيدخلأنه-وسلمعليهاهللاصلى
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-وسلمعليهاهللاصلى-اهللارسوللهيبةعمرأهابزلتفماعائشة

. إياه

 

فالحوار يجعل كل من الزوجين يفهم طبيعة اآلخر ويعرف ما يحـب ومـا      

عليهاهللاصلىاللَّهرسوُلِليقَاَل: قَالَتْ. عاِئشَةَ،عنعروةَنع،يكره  

: قَالَـتْ غَـضبى علَيكُنْتوِإذَا،راضيةًعنِّيكُنْتِإذَاألعلمِإني:وسلم

فَِإنَّـك ،راضـيةً عنِّيكُنْتِإذَاأما: قَاَل؟ذَاِلكتَعرِفُأينومن: فَقُلْتُ

ال: تَقُوِلين .برودمحِإذَاموىكُنْتبغَض،ال: قُلْت .برو يماهـرِإب .

.اسمكِإالَّاهجرمااللَّهَلرسوياواللَّه. اجْل: قلْتُ: قَالَتْ

 
 

كما على الزوج أن يصغي إلى حديث زوجته وال يسفه رأيها وال يستهين             

الحـسنة األسـوة -وسلمعليهاهللاصلى-اهللارسولفيفله،بعقلها

زرع مـن الـسيدة      أماستمع إلى قصة أبي زرع مع       عزرأمحديثففي

كمـا .عائشة رضي اهللا عنها وهي قصة طويلة تحتاج إلى وقت طويـل        

أم سلمة رضي اهللا عنهـا      زوجتهرأىإلىصلى اهللا عليه وسلم      استمع

.في صلح الحديبية

إن المكافأة الزوجية هي رمز للتقدير واالحترام بـين      : يقول علماء النفس  

:وكلما كثرت بينهما ازداد الحب واالنسجام ومن هذه المكافآتالزوجين
الزوجة فهذا السلوك يشعر المرأة بحنـان زوجهـا   على ظهر" الطبطبة"

.عليها
االبتسامة في الوجه ألنهـا تعطـي شـعورا باالرتيـاح     والمكافأة الثانية

الزوجين وخاصـة إذا أضـيف إليـه    والتقدير للموقف الذي قام به أحد
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واالمتنـان لـدى   ك باليد والشد عليها فهذا يترك نوعا من الفرحاإلمسا

.الطرف اآلخر
على سلوك أحد الزوجين والمكافأة الثالثة تتمثل في الشكر بحرارة وصدق

.باالمتنانلآلخر فهذا يعطيه تأكيدا بأن عمله مقبول لديه مما يجعله يشعر
األبنـاء أو  وجته أماموالمكافأة الرابعة التقدير العلني كأن يمدح الزوج ز

تمدح الزوجة زوجها أمام أهله أو أصدقائه فهذا من شأنه إعطاء العالقة

.نوعا من الجمال الخاص
تقديرا للجهود التي أما المكافأة الخامسة فكتابة رسالة شكر للطرف اآلخر

أنها هدية يبذلها من أجل العائلة بطريقة جميلة ثم يقدمها له على اعتبار

.اآلخرظات الجميلة في حياتهما فهذا يترك معنى طيبا في نفستمثل اللح
والمكافأة السادسة شهادة تقدير فكرتها تدور حول تقدير أحد الطـرفين 

لآلخر ويوقع عليها من أسفل زوجك المخلص أو زوجتك المخلـصة ثـم             

.في غرفة النوميضعها في برواز ويعلقها
خياليـة  افهة أو كوميديـة أو إن هذه المكافآت البسيطة قد تبدو للبعض ت

ولكنها في الواقع لها تأثير السحر على تقوية الروابط الزوجية كما يقول            

.العالقات األسرية أنها تجعل العالقة الزوجية في شباب مستمرعلماء

أما أن يؤثر كل من الزوجين السالمة وينتحي كل منهما جانباً بعيداً عـن              

سـمعت  ، حياة الزوجية وانفكاك عروتها   اآلخر فذلك مما يؤذن بانتهاء ال     

عاماً  ستينالصحيفة المشهورة بهذه الزيجة الناجحة التي استمرت لمدة         

صلت تقارير المراسـلين تقـول أن الجيـران         و، وزادت الدهشة عندما     

أجمعوا على أن الزوجين عاشا حياة مثالية ، ولم تدخل المشاكل أبداً إلى             



٣٠

أرسلت الصحيفة أكفأ محرريها ليعـد       هنا.بيت هذين الزوجين السعيدين     

تحقيقاً مع الزوجين المثاليين ، وينشره ليعرف الناس كيف يصنعون حياة           

المهم المحرر قرر أن يقابل كال الزوجين على انفـراد ،        .. زوجية سعيدة   

بدأ بالزوج  . ليتسم الحديث بالموضوعية وعدم تأثير الطرف اآلخر عليه         

عاماً في حياة زوجية ستونجتك عشتما سيدي ، هل صحيح أنك أنت وزو

يعود الفضل في ذلك ؟ يعـود       سعيدة بدون أي منغصات ؟ نعم يا بني ولم        

البلدان التي تشتهر ىإلى إحدذلك إلى رحلة شهر العسل فقد كانت الرحلة 

، وفي أحد األيام ، استأجرنا بغلين لنتسلق بهمـا إحـدى          الرائعةبجبالها  

وبعد أن  . لسيارات عن الوصول لتلك المناطق      الجبال ، حيث كانت تعجز ا     

قطعنا شوطاً طويال ، توقف البغل الذي تركبه زوجتي ورفض أن يتحرك ،      

هذه األولى ثم اسـتطاعت أن تقنـع البغـل أن           : غضبت زوجتي وقالت    

بعد مسافة ، توقف البغل الذي تركبه زوجتي مرة أخرى          . يواصل الرحلة   

هـذه الثانيـة ثـم      : ت قائلـةً    ورفض أن يتحرك غضبت زوجتي وصاح     

توقـف بعد مسافة أخرى    و. استطاعت أن تجعل البغل أن يواصل الرحلة        

البغل الذي تركبه زوجتي وأعلن العصيان كما في المـرتين الـسابقتين ،       

وهـذه الثالثـة ثـم      : فنزلت زوجتي من على ظهره ، وقالت بكل هدوء          

البغل ،فقتلته فـي    أطلقت النار على رأس     وسحبت مسدساً من حقيبتها ،      

فعلـت ذلـك ؟ كيـف        لماذا،   أوبخهاثارت ثائرتي ، وانطلقت     ف.. الحال  

حتـى سنعود أدراجنا اآلن ؟ كيف سندفع ثمن البغل ؟ انتظرت زوجتـي             

.هذه األولى: توقفت عن الكالم ، ونظرت إلي بهدوء وقالت 

والذي أخذ منه سـعادته   وهكذا أصيب المسكين بسرطان الخرس الزوجي       

. ياته وح



٣١

عادات ال تهمل -٩
ولكن مع مرور   ، هناك عادات طيبة قد يبدأ بها الزوجات حياتهما الزوجة          

الزمن وكثرة المشاغل قد ينسى الزوجان أو يتناسيا تلك العـادات وذلـك       

. مما يجعل السعادة الزوجية على حافة الخطر 

قلبيهما من هذه العادات الطيبة التي تؤلف بين الزوجين وتحي الحب في            

.النومعندالمساءوقبلة،العملإلىالخروجقبلالصباحقبلة؛ 

فعلى الزوجين أن يجعال من االبتـسامة طريقـا         ، وكذا االبتسامة الدائمة    

عليـه اهللاصـلى اِهللارسـولُ قَاَل: قَاَل،ذَرَأبِيعن، للتآلف والتواد   

عـنِ ونَهيـك بِالْمعروفوَأمرك،صدقَةٌلَكَأخيكوجهفيتَبسمك:وسلم

وبـصرك ،صدقَةٌلَكالضالَِلَأرضِفيالرجَلوِإرشَادك،صدقَةٌالْمنْكَرِ

عـنِ والْعظْموالشَّوكَةَالْحجروِإماطَتُك،صدقَةٌلَكالْبصرِالرديءِللرجِل

.صـدقَةٌ لَكَأخيكدلْوِفيدلْوِكمنوِإفْراغُك،صدقَةٌلَكرِيقالطَّ

 
 

نرِيرٍعا:قَاَلبن عبد اهللا البجلي رضي اهللا عنه      جيمنبجـولُ حساِهللار

وفي-.وجهِيفيتَبسمِإالَّرآنيوالَ،َأسلَمتُمنْذُوسلمعليهاهللاصلى

رآنيوالَ،َأسلَمتُمنْذُوسلمعليهاهللاصلىاِهللارسوُلحجبنيما:رواية

.ضحكِإالَّ

 

:قال المتنبي
 



٣٢

وأن ، كما أن على الزوجين أن يتفقا على عدم الغضب في وقـت واحـد         

تكون الزوجة هي التي تبدأ بالصلح ألن طبيعة الرجل في الغالب قد تمنعه             

عبـاس ابـن عنجبيرابنسعيدعن، من أن يكون هو البادئ بالصلح       

فيالنبي؟الجنةأهلمنبرجالكمأخبركمأال" :مرفوعااهللا عنه   رضي  

،الجنـة فيوالمولود،الجنةفي،والشهيدالجنةفيوالصديق،الجنة

ونساؤكم،وجلعزهللاإاليزورهالالمصرناحيةفيأخاهيزوروالرجل

جـاءت غضبإذاالتيزوجهاعلىالعؤودالولودالودودالجنةأهلمن

. " ترضـى حتىغمضاأذوقال: وتقول،زوجهايدفييدهاتضعحتى


 

وإذافرضـي غـضبت رأيتنيإذا: لهاناصحاًالمرأتهالدرداءأبوقالو

.نصطحبلموإالرضيتكغضبىرأيتك

:قال الشافعي 
 

 
 

 
 

وكذا الزينة فبعض األزواج يهمل في زينته بعد فترة من الـزواج وكـذا              

أبي جحيفة  وعن  ،وهو إهمال يرفضه الشرع قبل العقل       ، بعض الزوجات   

آخى النبي صلى اهللا عليه وسلم بين سـلمان وأبـي         : رضي اهللا عنه قال   

مـا  : أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها        الدرداء، فزار سلمان  

فجـاء أبـو    . أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الـدنيا        : قالت. شأنك؟



٣٣

ما أنا بآكـل    : فإني صائم، قال  : كل، قال : الدرداء، فصنع له طعاما، فقال    

نـم،  : فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قـال         : حتى تأكل، قال  

قـم  : نم، فلما كان من آخر الليل، قال سـلمان : ذهب يقوم، فقالفنام، ثم   

إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليـك حقـا،     : اآلن، فصليا، فقال له سلمان    

وألهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النبي صـلى اهللا عليـه               

.)صدق سلمان: (وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم

 

وإذا كان المسلم يحب من زوجته أن تتزين له فال بد أن يعرف أنها تحب               

قال . وإذا كان يتجمل للقاء الناس فأولى به أن يتجمل لزوجته           ، منه ذلك 

إني أحب أن أتزين للمرأة ، كما أحب أن تتزين لـي؛ ألن اهللا         : ابن عباس 

معروف وِللرجاِل علَيهِن درجةٌ واللّه     ولَهن مثُْل الَّذي علَيهِن بِالْ    { : يقول  

 كُيمح زِيز٢٢٨(} ع (

 

:قال الشاعر 
 
 
 

وأحيانا يكون اإلهمال في الزينة سبباً لإلهمال في المعاشرة مما يؤدي إلى    

عن أبي ذر رضي اهللا عنه أن النبي صلى         ، عواقب ال يعلم مداها إال اهللا       

يـا رسـول اهللا     : فقالوا  ، أحدكم صدقة وفي بضع   : "اهللا عليه وسلم قال     

: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال عليه الـصالة والـسالم               

أرأيتم لو وضعها في الحرام ، أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضـعها فـي            



٣٤

".الحالل كان له أجر

 
 

فقد يحب  ، كما أن على الزوجين  أن يحترم كل منهما خصوصيات اآلخر            

وقد تغار الزوجة من    ، أحد الزوجين أن يخلو بنفسه أو بين أرفف مكتبته          

الزبيرحدثَنَاقال محمد بن موسى     ، هذه الخلوة مع الكتب فيحدث الشقاق       

يبِنْتُقَالَتْ: قَاَلبكَّارٍ،بننَُأختلخَاِلي: اَألهرٍلخَيجر ،ـهلـذُ الََألهيتَّخ

ثَـالَث مـن علـي َأشَدالكُتُبهذهواِهللا: المرَأةُتَقُوُل: قَاَل.وسريةًضرةً

. ضراِئرٍ 
 

ابـن اهللاعبـد أبوشيخناتزوجالبقالعمربناهللاعبيدالقاسمأبوقال

شـيئاً أكتباأليامبعضفيجلستالمرأةإليحملتلماليوقالالمحرم

بهـا فضربتالمحبرةفأخذتأمهافجاءتيديبينوالمحبرةالعادةعلى

ثـالث منابنتيعلىشرهذهفقالتذلكفيلهافقلتفكسرتهااألرض

. ضرةمئة 
 

مو واحلماة بني الزوجة واحل-١٠
أو أحدهما ذا طبيعة حادة؛ فال يرضيهما أحد من          الزوجين قد يكون والدا  

الناس، وربما ألحا على االبن في طالق زوجته مع أنها لم تقتـرف مـا               

. يوجب ذلك

وربما أوغرا صدره، وأشعراه بأن زوجته تتصرف فيه كما تشاء، فصدق           

. قصر معهاذلك مع أنه لم يعطها أكثر من حقها، أو أنه قد



٣٥

في مثل هذه الحال ؟ هل يقف اإلنسان مكتوف األيـدي            -إذا   -فما الحل   

فال يحرك ساكنا ؟ هل يعق والديه، ويسيء إليهمـا، ويـسفه رأيهمـا،              

ويردهما بعنف وقسوة في سبيل إرضاء زوجته ؟ أو يساير والديه في كل             

ما يقوالنه في حق زوجته، ويصدقهما في جميع ما يصدر منهمـا مـن             

إساءة للزوجة مع أنها قد تكون بريئة ووالداه على خطأ ؟ ال، ليس األمر              

كذلك، وإنما عليه أن يبذل جهده، ويسعى سعيه في سـبيل إصـالح ذات              

. البين، ورأب الصدع، وجمع الكلمة

إن قوة الشخصية في اإلنسان تبدو في القدرة على الموازنة بين الحقوق            

بعض النـاس، فتلـبس عليـه األمـر،      والواجبات التي قد تتعارض أمام      

. وتوقعه في التردد والحيرة

وذلك بأال يقطع البـر بعـد       : وفهم طبيعتهما  فعلى الزوج مراعاة الوالدين   

الزواج، وأال يبدي لزوجته المحبة أمام والديه، خصوصا إذا كان والـداه            

ألنه إذا أظهر ذلك أمامهما أوغـر صـدورهما،   أو أحدهما ذا طبيعة حادة  

كما عليـه أن يـداري والديـه، وأن         ، د لديهما الغيرة خصوصا األم    وول

. يحرص على إرضائهما، وكسب قلبيهما

كمـا  كما أن عليه أن يوصي زوجته ببر والديه وأن يفهمهـا طبيعتهمـا        

يذكرها بأن المشاكسة لن تزيد األمر إال شدة وضراوة، وأن الرفق ما كان        

.شانه، وهكذافي شيء إال زانه، وال نزع من شيء إال

الحماةمشاكل،كانتبدونيوماعليهمايمرالوحماتهاامرأةهناككانت

الحيـاة أصبحتحتىبالمثلتردالمقابلفيوهيالزوجةمعاملةتسيء

السهركثيروأصبحالمنزلفيالجلوسيكرهالزوجفبدأ،مستحيلةشبه



٣٦

شيخاقصدت..حماتهامنلتخلصطريقةفيتفكرالزوجةفبدأت.خارجه

يقتلسمامنهوطلبتقصتهاعليهفقصتوالعقاقيراألعشابببيعاشتهر

فنجـان فيواحدةقطرةوضعيالقارورةهذهخذي:الشيخلهافقال.ببطء

أنعليـك يجـب انتبهـي لكنواحد،شهربعدحماتكوستموتقهوتها

أحدأمركفييشكالحتىمعهاالتصرفتحسنيوأنلهامعاملتكتغيري

فأصـبحت الشيختنبيهتنسىولمخطتهاتطبيقفيوبدأتالمرأةذهبت

.وترعاهاخدمتهاعلىتسهرنهاراليال

فحماتهـا تغيـرت حياتهـا أنالمرأةوالحظتالنهايةعلىالشهروقرب

المنـزل فيالبقاءمنيكثرباتوزوجهامعاملتهاوتحسنتحبهاأضحت

.مبيتهفيالسعادةوعمتالمشاكلفاختفت

أنلهوتتوسلتبكيالشيخإلىالزوجةفهرعتالحماةمرضتيوموذات

.السممفعوليبطلعقارايعطيها

حماتهـا معاملـة أحسنتعندماأنهافأخبرتهالسببعنالشيخفسألها

األمعالقـة عالقتهمـا أضحتفشيءوشيءتحبهاوباتتمعهاتغيرت

تلـك فـي كـان ماواهللافلبيتكارجعي: لهاوقالالشيخفضحكبابنتها  

بادرتـك أحببتهـا فعنـدما الحبكانتالوصفةولكنالماءإالةالقارور

.عظيمادرساالحكيمالشيخمنتعلمتأنبعدالمرأةورجعت.الحب

روى ابن الجوزي أنه كان في بني إسرائيل رجل له امرأة يحبها ومعه أم              

        زوجهـا وكانـت     عجوز وأم امرأته عجوز أيضا، وكانت تغرى ابنتها بأم

العجوز قد ذهب صبرها، فلم تزل به امرأته حتى خرج بأمه ووضعها في             

الصحراء وتركها وحيدة، ليس معها طعام أو شراب ليأكلها الـسبع، ثـم             



٣٧

مـا هـذه األصـوات التـي        : انصرف فغشيتها السباع فجاءها ملك فقال     

شـاء  خيرا فلـيكن إن     : خيرا هذه أصوات إبل وغنم قال     : أسمعها؟ قالت 

! ثم انصرف عنها، فلما أصبحت أصبح الوادي ممتأل إبال وبقرا وغنما          .اهللا

إني ذاهب إلى أمي فانظر كيف هي فلما وصل مكانها          : فقال ابنها لزوجته  

يا بني طردتني وعققتني وأطعت زوجتك فندم وحمل        : أي أماه فقالت  : قال

هللا ال أرضـى  وا: أمه وعاد بها، وساق ما أعطاها اهللا تعالى فقالت امرأته  

حتى تذهب بأمي وتضعها حيث وضعت أمك، فانطلق بهـا فلمـا أمـست        

: ما هذه األصوات التي أسمع؟ قالـت      :غشيتها السباع، فجاءها ملك فقال    

شـرا فلـيكن إن شـاء     : شرا هذه أصوات السباع تريد أن تـأكلني فقال       

ر اذهب فانظ : اهللا،ثم انصرف، فجاءها سبع فأكلها فلما أصبح قالت امرأته        

ماذا فعلت أمي، فذهب فما وجد منه إال ما فضل السبع، فأخذ عظمها وأتى 

..به امرأته فماتت كمدا 
 

ـ    يأن تطرد حاولي  ، فيا أيتها الزوجة العاقلة الطيبة       تلـك   كمـن مخيلت

لزوجة الذكية هي التي فا، فأم زوجك هي أمك ، الصورة المشوهة للحماة    

بـل  ، تأسر قلب حماتها بحسن معاملتهـا وظـرف أخالقهـا         تستطيع أن   

تغـرس المحبـة    ووطاعتهـا   تحرص على تعليم أوالدها احترام حماتها     و

لها في قلوبهموالود.

يعتبـر فاإلنـسان والعكس،زوجكقلبإلىطريقأقصروحموكحماتك

مـع وفاقًازوجكلأرادفإذاله،إهانةوإهانتهماله،إكراماوالديهإكرام

كانـت مهمابسوءعنهمايتحدثوالويحترمهما،أبويهفليحبشريكه،

.الزواجنعشفيمساميريدقالحتىاألسباب



٣٨

مـن ِلَأنْفُسكُمتُقَدمواوما: " وللتذكر كل زوجة قول اهللا سبحانه وتعالى         

غَفُوراللَّهِإناللَّهتَغْفرواواسَأجراوَأعظَمخَيراهواللَّهعنْدتَجِدوهخَيرٍ

يمح٢٠(ر( 

نابِرِعنِجبدباِهللاع،يضااُهللارمنْهنِ،عععليـه اهللاصـلى النَّبِي

. صدقَةٌمعروفكُْل:قَاَل،وسلم

 

فـإن أهلـه غيـر وفيأهلهفيالمعروفاصنع : "ورد في بعض اآلثار   

أهلهمنفأنتأهلهتصبلموإن، أهلهفهوأهلهأصبت 

 

: الحطيئةقال
 
 

رحم اهللا تلك المرأة العابدة التي كانت تحث زوجها علـى طاعـة أمـه               و

أقـسمت  . تكسب معيشتك إال من حاللعليك أن الأقسمت: "فتقول له 

بر ُأمك ،صـل رحمـك ، ال تقطعهـم           .عليك أن ال تدخل النار من أجلي      

فيقطع اهللا بك 

روى، د يكون الحق مع الوالدين وقد يريان ما ال يـراه االبـن              فأحيانا ق 

عن: قصة الخليل إبراهيم مع بيت اهللا الحرام فقال          صحيحهفيالبخاري

يدعنِسرٍبيبقَاَلجناسٍاببجاء: عيماهرِإب،دعابم جويلُ تَـزاعـمِإس

طَاِلعيتَرِكَتَه،فَلَمجِديَلياعمَأَل،ِإسفَسَأتَهرامنْهفَقَالَتْعجـى خَرتَغبي

ضـيق فـى نَحـن ،بِشَرنَحنفَقَالَتْوهيَئتهِمعيشهِمعنسَألَهاثُم. لَنَا

ةدشفَشَكَتْ. وهفَِإذَاقَاَل. ِإلَياءجكجوِئىزفَاقْرهلَيالَعالسقُوِلى،مولَه

رغَيةَيتَبعابِها. بفَلَماءيُلجاعمِإس،كََأنَّهًئاآنَسْلفَقَاَل،شَيه كُمـاءج



٣٩

نمدقَالَتَْأحمنَا،نَعاءخٌجكَذَاكَذَاشَيَألَنَا،وفَسنْكعتُهرى،فََأخْبَألَنسو

نَعمقَالَتْبشيءَأوصاكفَهْلقَاَل. وشدةجهدفيَأنَّاخْبرتُهفََأعيشُنَاكَيفَ

وقَدَأبِىذَاكقَاَل. بابِكعتَبةَغَيرويقُوُل،السالَمعلَيكَأقْرَأَأنَأمرنى،

فَلَبِـثَ ،ُأخْـرى منْهمتَزوجو،فَطَلَّقَها. بَِأهلكالْحقىُأفَارِقَكَأنَأمرنى

منْهعيماهراِإبمشَاءاللَّهثُممَأتَاهدعب،فَلَمهجِدخََل،يلَىفَدعهَأترام،

،عيـشهِم عنوسَألَهاَأنْتُمكَيفَقَاَل. لَنَايبتَغىخَرجفَقَالَتْ. عنْهفَسَألَها

هِمَئتيهفَقَالَتْ. ونرٍنَحبِخَيةعسَأثْنَتْ. ولَىوعافَقَاَل. اللَّهمكُمامطَعقَالَت

ماقَاَل. اللَّحفَمكُمابشَرقَالَتاءفَقَاَل. الْمماللَّهارِكبممِفيلَهاللَّحاءالْمو .

لَهمكَانولَو،حبيومِئذلَهميكُنولَم: لموسعليهاهللاصلىالنَّبِىقَاَل

قَاَل. يوافقَاهلَمِإالَّمكَّةَبِغَيرَِأحدعلَيهِمايخْلُوالَفَهماقَاَل، فيهلَهمدعا

جاءفَلَما،بابِهتَبةَعيثْبِتُومرِيه،السالَمعلَيهفَاقْرِئىزوجكجاءفَِإذَا

وَأثْنَتْ،الْهيَئةحسنشَيخٌَأتَانَانَعمقَالَتَْأحدمنَأتَاكُمهْلقَاَلِإسماعيُل

هلَيى،عَألَنفَسنْكعتُهرى،فََأخْبَألَنفَفَسشُنَاكَييعتُهررٍَأنَّافََأخْبقَاَل. بِخَي

اكصفََأوءقَالَتْبِشَىمنَع،وُأهقْريكلَيعالَمالس،كرْأميوةَتُثْبِتََأنتَبع

ابِكقَاَل. بَأبِىذَاك، َأنْـتـةُ وتَبـى ،الْعنرَأمَأن كَكـسُأم .



 
 

الزوجية،السعادةعليهاتقومالتياألسسأهموأخيرا علينا أن ندرك أن      

وال يرتبط األمر بكثرة ما     ، به  االتصالوحسنوجلعزباهللاإليمان:هي

اللكنجداًفخمةًبيوتاًهناكأنأعلمفأنا  ، من إمكانات مادية     تفي البيو 

ألن ،تامـة زوجيةسعادةفيهاجداًمتواضعةبيوتوهناك،فيهاسعادة



٤٠

اهللامعصيةأساسهالزوجيوالشقاء،اهللاطاعةساسهاالزوجيةالسعادة

وجلعز.

قالـت . ألشـقينك : متوعـدا لهافقال،زوجتهغاضبزوجاأنيروى

. تـسعدني أنتملكالكما،تشقينيأنتستطيعال: هدوءفيالزوجة

فـي السعادةكانتلو: الزوجةفقالت؟أستطيعالكيفو: الزوجفقال

ولكنهـا ،منهالحرمتنيوالحللالحليمنزينةأو،عنيلقطعتهراتب

ومادهشةفيالزوجفقال!.. أجمعونالناسوالأنتتملكهالشيءفي

فيوإيماني،إيمانيفيسعادتيأجدإني: يقينفيالزوجةقالت؟هو

.!ربيغيرعليهألحدسلطانالوقلبي،قلبي

: قال أحدهم 
 
 
 

واجعلها بيوتا آمنـة    ، اللهم انشر السعادة والمودة والرحمة على بيوتنا        

واجعلنا ، وأخرج منها يا موالنا الهم والنكدا       ، يها رزقها رغدا    مطمئنة يأت 

.جميعاً من عبادك السعدا



٤١
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