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كَيَفََتَكَونََأَسََرتَنَاَسَعَيدَةَََ02صفرَ6341ه َ
اََ،وأَشَهَدََأَنََالَإَلَهََإَالََاللَََوحَدَهََالَ
اََ،ولََيَكَنَََطََلَهََسَيَ َ
الَمَدََللََالذَيَلََيَزلََفََََدََرهََعَليَ َ
َمنََ بَلكَوجعلنَاََلمَأزواجاَوذَريةَ)َََ،وأَشَهَدََأَنََمَمَداََ
شََريكََلَهََالَقَائَلََ(ولقدَأرسلناَرسال ّ

عَبَدَهَََوَرسَولَهََأَكَمَلَالنَاسََإَيَاناَََوأَخَلَصهَمَََصَداََ َونَيَةََ،صَلَىَاللََعَلَيَهََ َوعَلَىَآلَهََ َوصَحَبهََأَولََ
ةََ،وسَلمََتَسَلَيماَََكَثَ َياَََ.
الَخَالَقََالسَامَيَةَََوالصَفَاتََالسَنَيَ َ

أَمَاَبَعَدَََ:فَإَنََاللََتَعَالََيَقَولََ(ومنَآياتهَأنَخلقَلكمَمنَأن فسكمَأزواجاَلتسكنواَإلي هاَ
وجعلَب ي نكمَمودةَورْحةَإنَفَذلكََلي ٍ
اتَلقوٍمَي ت فكرونَ)ََ

أَيَهَاَالَمَسَلَمَونَََ:إَنََالَمََرءََفََهَذَهََالَيَاةََيَتَمَّنََأَنََيَعَيشََحَيَاةََطَيَبَةََهَادَئَةََبَعَيدَةََعَنََ
الَمَنَغَصَاتَََ،وفََمَنَأَىَعَنََالَمَكَدََراتََََ،والََواََعََيَثَبَتََأَنََذَلَكََالَيَكَونََخَ َارجََالَسََرةَََ،بَلََالَ
يَكَونََذَلَكََإَالََدَاخَلََالَبَيَتََالَعَائَلَيَََ َ،ولَذَلَكََجَاءَتََشََريعَتَنَاَالَكَامَلَةََ َومَلَتَنَاَالتَامَةََبَالَعَنَايَةََ
الَعَظَيمَةََبَأَمَرََالَسََرةَََ َ،وبَتَصَحَيحََالَعَالََةََدَاخَلََهَذَاَالَبَيَتَََ،الذَيَهَوََلَبَنَةََالَمَجَتَمَعَََوأَسَاسََ
الَمَةَََ.
الزَوجَةََالتََتَسَتَحَقََأَنََتَكَونََأَمَاََلََوالَدَهَََوحَضَنَاََلَصَغَ َارهَََوهَيََ
الزَواجََأَمَرََ َالرجَلََأَنََيَتَارََ َ
فَقَبَلََ َ
ذَاتََالدَينَََ َ،وذَلَكََأَنََالَعَالََةََمَعََاللََهَيََأَسَاسَََكَلََشَيَ ٍَءََ،ف عنَأِبَهري رة ََرضَيََاللََعَنَهََعنَ
النِبَصَلَىَاللََعَلَيَهََ َوسَلَمَََالَ(ت نكحَالمرأةَلرب ٍعََ:لماَلاَولسبهاَوِلماَلاَولدينهاَفاظفرَ
بذاتَالدينَتربتَيداك)َمت ف ٌقَعليهََ.
اتَمَمَدَيَ َةٌَفََالَعَالََةََمَعََهَذَهََالَمََرأَةََاِلَدَيدَةَََ،فَلَيَسَتََ
الزَواجََهَنَاكََسَنَ ٌَنَنَبََويَ َةٌََوخَطََو ٌَ
َوبَعَدََ َ
اَالزمَنَََ،ثََ
الريَاحَََ َ،ويَطَ َويهَ َ
الَمَسَأَلَةََمََردََمَتَعَ ٍَةَجَنَسَيَ ٍَةَأَوََعَالََ ٍَةَغََرامَيَ ٍَةَسََرعَانََمَاَتَذَهَبََأَدََراجََ َ
يَتَدَمَرََالَبَيَتََالذَيَبَنََبَعَيدَاََعَنََشَرعََاللَََ.
فَمَنََذَلَكَََ:أَنََيَدَعَوََالَنَسَانََمَنََأَ َولََلَيَلَ ٍَةَيَقَابَلََزَوجَتَهََفيهاََ،فَعنَعمروَبنَشعي ٍ
بَعنَأبيهََ
عنَجدهََرضيَاللَعن هَمََعنَالنِبَصلىَاللَعليهَوسلمََالََ(إذاَت زوجَأحدكمََامرأةَأوَاشت رىَ
خادماَََ،ف لي قلَََ:اللهمَإِّنَأسألكَخي رهاَوخي رَماَجب لت هاَعليهَََ،وأعوذَبكََمنَشرهاَومنَ
)َرَواهََأَبَوَدَ َاودَََوحَسَنَهََالَلَبَاِّنَََ.
شرَماَجب لت هاَعليهَ َ
َومَنََذَلَكََأَنَهََعَنَدََاِلَمَاعََ َوَضَاءََالَ َوطَرََيَدَعَوَأَيَضَاَََ،فَعنَابنَعب ٍ
اسَرضيَاللهَعن هماََالَََ:
َالَرسولَاللَهَصلىَاللَعليهَوسلمََ(لوَأنَأحدكمَإذاَأرادَأنَيأِتَأهلهََالَََ:بسمَاللهَََ،
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اللهمَجنب ناَالشيطانَوجنبَالشيطانَماَرزَ ت ناََ،فإنهَإنَي قدرَب ي ن هماَول ٌدَفَذلكَََ،لََيضرهَ
الشيطانَأبدا)َمت ف ٌقَعليهَََ.
اَوآدَابََشََريعَتَنَاََ،فَمَعََإَتَيَانََالَنَسَانََحَاجَةََنَفَسَهََ َوسَدَََرغَبَاتَهََإَالََأَنَهََ
فَتَأَمَلَواَفََتَعَالَيمََدَينَنَ َ
دَائَمََالتَعَلَقََبَاللََعَزَََوجَلََ.
الزَوجََيََرضَىَبََزَوجَتَهََكَمَاَهَيَََ،والَيَطَلَبََالَكَمَالَََ،
أَيَهَاَالَمَسَلَمَونَََ َ:ومَنََتَعَالَيمََشََريعَتَنَاَأَنََ َ
وبََواضَحَ َةٌَيَتَحَمَلَهَاََ َ،وذَلَكََأَنَهََمَهَمَاَبَثََفَلَنََيَدََامََرأَةََسَالَمَةََمَنََ
بَلََلَوَََكَانََفَيهَاَعَيَ ٌَ

الزَوجَيََعَيَوبََاَلخَرََلَتَدَومََالَيَاةََ
وبََ،فَيَتَحَمَلََكَلََمَنََ َ
الَعَيَوبََََ،كَمَاَأَنَهََهَوََتَوجَدََفَيهََعَيَ ٌَ
الزَوجَيَةََ َوتَبَقَىَالَعَالََةََالَسََريَةَََ،فَعنَأِبَهري رةََرضيَاللَعنهَََالََََ:الَرسولَاللهَصَلىَاللَ
َ
)َرَواهََمَسَلَ ٌَمََ.
عليهَوسلمََ(الَي فركَمؤم ٌنَمؤمنةَََ،إنَكرهَمن هاَخلقاَ،رضيَمن هاَآخرَ َ
َومَنََذَلَكَََ:أَنََيَالَطَفَََزَوجَتَهََويسمعهاَالكالمَاللطيفََحَّتََأَمَامََالََوالَدََََ،وهَذَاَخَلَ ٌَقََرائَ ٌَعََ،
َولَكَنََمَعََالَسَفَََرّبَاَيَسَتَنَكَفََمَنَهََبَعَضَنَاَإَمَاَجَهَالََأَوََخَ َوفَاََمَنََأَنََتَسَقَطََهَيَبَتَهََ َوتَضَعَفََ
الزَوجَةَََوالََوالَدَََ،مَعََأَنََالََواََعََبَالَعَكَسَََ،فَكَمََمَنََالَثَرََالَسَنََسَ َوفََي ت ركهََ
شَخَصَيَتَهَأَمَامََ َ
هَذَاَالَلقََفََنَفَسَََزَوجَتَكََ َونَفَوسََأََوالَدَهََ َ،وسَيَسَعَدَونََ َويَعَيشَ َونََحَيَاةََمَلَيئَةََبَالَنَسََلَنَهَمََ
يََرَونََالَ َوفَاقََبَيََأَمَهَمَََوأَبَيهَمَََ،عنَعائشةََرضيَاللهَعن هاَأن هاَكانتََمعَالنِبَصلىَاللَعليهَ
وسلمَفَسف ٍرَََ،التَََ:فساب قتهَفسب قتهَعلىَرجليَََ،ف لماَْحلتَاللحمَساب قتهَفسب قنَََ،
ف قالَ(هذهَبتلكَالسب قةَ)ََرَواهََأَبَوَدَ َاودََ َوصَحَحَهََالَلَبَاِّنَََ.فَتَأَمَلََلَوََخََرجَتََأَنَتََ َوعَائَلَتَكََ
فَن زه ٍَةَثََتَسَابَقَتََمَعَََزَوجَتَكََأَمَامََأََوالَدَكَََ َ،وتَعَالَتََأَصََواتَهَمََ َوضَحَكَاتَهَمََبَسَبَبََالَنَسََ
الذَيَت ت ركهََهَذَهََالَمَعَامَلَةََمَعََأَمَهَمَ!َ
اَوانََرفَواَبَسَبَبََمَاَيََرَونَهََمَنََسَوءََالَمَعَامَلَةََبَيََأَبَيهَمَََوأَمَهَمََ!ََ
َوكَمََمَنََالََوالَدََضَاعَو َ
الزَوجَََوَزَوجَتَهَََ:السَالَمََ
الرائَعَةََالتََََلَبََالَمَ َودَةَََو َالرْحَةََبَيََ َ
أَيَهَاَالَمَسَلَمَونَََ َ:ومَنََالَخَالَقََ َ

حَينَمَاَتَدَخَلََالَبَيَتَََ َ،ولَيَكَنََسَالمَكََ َوصَ َوتَكََيَسَبَقَكََإَلََأَهَلَكَََ،فَهَذَاَمَنََأَسَبَابََالَمَحَبَةََ
َودَخَولََاِلَنَةَََ،عنَأِبَهري رةََرضيَاللَعنهَََالََََ:الَرسولَاللَصلىَاللَعليهَوسلمَ(الَ
تدخلونَاِلنةَحّتَت ؤمنواََ،والَت ؤمنواَحّتََتابواََ،أوالَأدلكمَعلىَشي ٍءَإذاَف علتموهََتاب بتمَ
)َرَواهََمَسَلَ ٌَم.
؟َأفشواَالسالمَب ي نكم َ
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َومَنََالَخَالَقََالَمَطَلَوبَةَََ:أَنََيَتَجَمَلََ َالرجَلََلََزَوجَتَهََ َويَظَهَرَََلَاَمَاَيَبَبَهََإَلَيَهَاََ،فعنَعائشةََ
َرضَيََاللََعَنَهَاَأَنَهَاَسَئَلَتَََ:بأيَشي ٍءَكانَي بدأَالنِبَصلىَاللَعليهَوسلمَإذاَدخلَب يتهََ؟َ
اسََرضَيََاللََعَنَهَمَاََ:إَِّنََلَحَبََأَنََأَتََزيَنََلَلَمََرأَةََ
َ.وَالََابَنََعَبَ ٍَ
َ.رَواهََمَسَلَ ٌَمَ َ
َالتَََ:بالسواكََ َ
كَمَاَأَحَبََأَنََتَتََزيَنََلَََ.
الرائَحَةََالَكََريهَةََََ،وآثَارََالَعََرقََََ،وَرّبَاَ
فَلَيَسََمَنََحَسَنََالَمَعَامَلَةََأَنََيَدَخَلََ َالرجَلََعَلَىَأَهَلَهََبَ َ
الرائَحَةََالَكََريهَةَََ،فَاحََرصََعَلَىَاالغَتَسَالََ
يَكَونََيَشَتَغَلََبَعَضََالَعَمَالََالتََتَتَسَبَبََفَ ََوجَودََ َ
َوالتَنَظَفَََوالتَطَيَبََََ،والَسَيَمَاَعَنَدََالَفََراشَََ،فَكَمَاَأَنَكَََتَبََأَنََتَشَمََمنَزوجتكَََرائَحَةََ
الطَيبََفَافَعَلََذَلَكََمَعَهَاََ،فَالَيَ َؤمَنََأَحََدكَمََحَّتََيَبََلَخَيهََمَاَيَبََلَنَفَسَهَََ.
اَوأَهَالَينَاََ،أَولَََولَهذاَوأست غفرَ
اَوَزَوجَاتَنَ َ
أَسَأَلََاللََأَنََيَعَلََبَيَوتَنَاَمَطَمَئَنَةَََوأَنََيَصَلَحََأَحََوالَنَ َ
اللَالعظيمَلَولكمَفاست غفروهَإنهَهوَالغفورَالرحيمََ.
َ
الطبةَالثانيةََ
يَوأَسَلَمََعَلَىَمَمَ ٍَدَالنَِبََ
الَمَدََللَََربََالعَالَمَيََََ،وأَشَهَدََأَالََإَلَهََإَالََاللََالقويَالمتيََ،وََأَصَلَ َ
الَمَيََ َوعَلَىَآلَهََ َوصَحَبَهَََوالتَابَعَيَََ.
اَزَوجَاتَكَمََعَلَىَهَدَيََنَبَيَكَمََصلىَاللَعليهَوسلمََ
أماَب عدََ:فات قواَاللَعبادَاللََ َ،وعَامَلَو َ

اَربَكَمََ َوتَسَعَدَونََبَاَأَهَلَكَمَََ.
لَتَحَيََواَحَيَاةََتََرضَونََبَ َ
اَزَوجَتَهََالَحَسَانََفََ
أَيَهَاَالَمَسَلَمَونَََ َ:ومَنََالَخَالَقََالَفَاضَلَةََالتََيَنَبَغَيَلَ َلزَوجََأَنََيَعَامَلََبَ َ
النَفَقَةَََ،فَإَنََالَمََرأَةََبَطَبَيعَتَهَاََتَبََأَنََتَتََزيَنََ َوتَلَبَسََالثَيَابََالَسَنَةََالتََتَتَجَمَلََبَاَلََزَوجَهَاَ
اَويَعَطَيَهَاَمَاَتَشَ َتيَبَهََمَاَتََريدََبَسَبََ
َولَمَنََيََز َورهَاَمَنَََرفيقَاتَاََ،فَيَنَبَغَيَلَ َلزَوجََأَنََيَنَفَقََعَلَيَهَ َ
اتَنَابَيَةََ
الزَوجََََ،والَيَنَبَغَيَأَنَهََإَذَاَطَلَبَتََمَنَهََأَنََيَتَذَمَرَََويَظَهَرََالضَجَرََََ،وَرّبَاَأَسَعَهَاَكَلَمَ ٍَ
حَالََ َ
بَ
َ،مَعََأَنَهََفََالنَهَايَةََسَ َوفََيَعَطَيهَاَغَالَبَاَََ،لَكَنََالشَيَطَانََيَثَقَلََعَلَيَهََأَنََيَعَطَيَهَاَبَصَدَ ٍَرََرحَ ٍَ
بََ.
َوخَاطَ ٍَرَطَيَ ٍَ
ىَزَوجتَكَََ،فَعنَسعدَبنَأِبَوَ ٍ
اص ََرضيََاللهَعنهَََ،أنَ
ورَعَلَىَمَاَأَنَفَقَتََعَلَ َ
َواعَلَمََأَنَكََمَأَجَ ٌَ
رسولَاللهَصلّىَاللَعليهَوسلمََالَلهَ(وإنكَلنَت نفقَن فقةَت بتغيَباَوجهَاللهَإالَأجرتَباَ
حّتََماََعَلَفَفَامرأتكَ)مَتَفَ ٌقَعليهََ.أَيَََ:فَمَهَاَمَنََالطَعَامََ َ.وعنَث وبان ََرضيََاللهَعنهََالََ
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)َرَواهََ
ََ:الَرسولَاللَصلىَاللَعليهَوسلمَ(أفضلَدينا ٍرَي نفقهَالرجلَ،دين ٌارَي نفقهَعلىَعيالهَ َ
مَسَلَ ٌَمََ.

اَوأَمَهَاَ
الزَوجَةَََ:أَنََيَسَنََمَعَامَلَةََأَهَلَهَاَمَنََأَبَيهَ َ
أَيَهَاَالََزَواجَََ َ:ومَنََالَخَالَقََالطَيَبَةََمَعََ َ
اَوأََ َاربَاَََ،وأَنََالَيََذكََرهَمََإَالَََِ ٍَيَ،فَكَمَاَأَنَهََيَبََمَنَََزَوجَتَهََأَنََتَتَعَامَلََمَعَََوالَدَيَهََ
َوإَخََوانَ َ
َوأََ َاربَهََبَالَسَّنََفَهَوََكَذَلَكََيَنَبَغَيَأَنََيَعَامَلَهَمََبَالَمَثَلَََوأَنََالَيَسَمَعَهَاَفَيهَمََإَالََالَكَالَمََالطَيَبََ
َ،عنَعائشةََرضيَاللهَعنهاََالتَََ:وإنَكانََليذبحَالشاةَف يتتبعَباَصدائقَخديةَف ي هديهاَ

َلنََََ.رَواهََالتََرمَذَيََ َوصَحَحَهََالَلَبَاِّنَََ.فَانَظََرواَكَيَفََكَانََصَلَىَاللََعَلَيَهََ َوسَلَمََيَصَلََصَدَيقَاتََ
الزَوجَةَََ،أَالََيَكَونَواَأَحَقََبَالَبَََوالَ َودَََوالصَلَةََ؟َ
َزَوجَتَهََخَدَيَةَََرضَيََاللََعَنَهَاََ،فَكَيَفََإَذَنََبَأَهَلََ َ

أَيَهَاَالَمَسَلَمَونََََ:وأَخَتَمََالَكَالَمََعَلَىَمَ َوضَوعَنَاَباَلتََذكَيََبَالدَعَاءََالذَيَهَوََمَنََأَعَظَمََأَسَبَابََ

صَالَحََالَبَيَوتَََ َ،وَدََعَدَهََاللََعَزَََوجَلََمَنََصَفَاتََالَمَ َؤمَنَيَََ،فَقَالََسَبَحَانَهََ(والذينَي قولونَ
رب ناَهبَلناَمنَأزواجناَوذرياتناََ رةَأع ٍ
يَواجعلناَللمتقيَإماما)َ
ات ََ ،رب نا َهب َلنا َمنَ
َو َزوجَاَتَناَ ََوأََوالَدَنَا َمَنَ َبَنَيَ َ َوبَنَ ٍَ
أَسَأَلَ َاللَ َّبَنَهَ َوكََرمَهَ َأَنَ َيَصَلَحَ َبَيَوتَنَا َ
أزواجناَوذرياتناََ رة َأع ٍ
ي َواجعلناَللمتقي َإماما ََ ،اللهم َأصلح َلَناَدينَناَالذيَهوَ َعصمة َأمرناَ
ناَواجعلَالياةَزيادةَلَناَفََ
وأصلَحَلَناَدن ياناَالتََفيهاَمعاشَناَوأصلحَلَناَآخرتَناَالتَفيهاَمعادَ َ
كل َخ ٍي َواجعل َالموت َراحَة َلَناَمن َكل َشٍّر ََ ،اللهم َان فعناَّباَعلمت ناََ ،وعلمنا َماَي ن فعناَ،
وارزَ ناَعلماَي ن فعناَاللهمَأصلحَوالةَأمرنَاَواهدهمَسبلَالسالمََ،اللهمَاْجعَكلمت هَمَعلىَالقَ
ياربَالعالميََ.
وصلَاللهمَوسلمَعلىَنبي ن ٍ
اَممدَوعلىَآلهَوصحبَهَأْجعيََ،والمدَللَربَالعامليَ.

