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أسباب السعادة الزوجیة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أسباب السعادة الزوجیة - 16الدرس :  -اإلسالم والحیاة 

2002 -09-06  

  إخوتي المؤمنین، السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.

في الحلقة السابقة تحدثنا عن أسباب الشقاق الزوجي، وفي الحقیقة ھو موضوع سلبي، ولكن ھذه الحلقة  

سنتحدث فیھا عن أسباب السعادة الزوجیة، والحقیقة أنھ ینبغي أن نتالفى أسباب إن شاء هللا تعالى 

الشقاق، ثم أن نفعل موجبات السعادة الزوجیة، لو عدنا إلى كتاب، ومنھج هللا، وتعلیمات الصانع، وكالم 

  الخبیر فإننا نجد هللا عز وجل یقول:

  ﴿ َوَعاِشُروھُنَّ بِاْلَمْعُروِف﴾

  (سورة النساء)

    معنى كلمة معروف ؟ المعروف تعرفھ الفطر السلیمة بداھة، إذا قال هللا عز وجل:ما  

    ﴿ َویَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َویَْنَھْوَن َعِن اْلُمْنَكِر﴾

  (سورة آل عمران)

ما المعروف ؟ الشيء الذي تعرفھ النفوس بداھة یقول ھكذا فطرت یقول وجبلت علیھ، ألم یقل هللا عز  

   وجل:

اَھا ( ﴿    )﴾8) فَأَْلَھَمَھا فُُجوَرَھا َوتَْقَواَھا (7َونَْفٍس َوَما َسوَّ

  (سورة الشمس)

یعني أنھا إذا اتقت تعلم أنھا اتقت من دون أن ینبّھھا أحد، وإذا فجرت تعلم من دون أن ینبھھا أحد، ھذه  

   ھي الفطرة، وھي متوافقة تماماً مع منھج هللا، قال تعالى:

ِ﴾﴿ فَأَقِْم وَ  ِ الَّتِي فََطَر النَّاَس َعلَْیَھا َال تَْبِدیَل ِلَخْلِق �َّ یِن َحنِیفاً فِْطَرةَ �َّ     ْجَھَك ِللّدِ

  (سورة الروم)

أي أن تقیم وجھك نحو الدین، أن تشّد ھمتك إلى تطبیق الحق، ھو ما جبلَت أنت علیھ في األصل، لذلك  

    حینما یقول هللا عز وجل:

    ﴿ َویَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َویَْنَھْوَن َعِن اْلُمْنَكِر﴾
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الشيء الذي تعرفھ النفوس فطرة وابتداء وبداھة من دون توجیھ، والفطرة أیھا اإلخوة شيء مھم جداً في  

  الدین.

  یقول هللا عز وجل:

ُ فِیِھ َخْیراً َكثِیراً (﴿ َوَعاِشُروھُنَّ بِاْلَمْعُروِف فَِإْن َكِرْھتُُموھُنَّ فَعََسى أَْن    )﴾19تَْكَرُھوا َشْیئاً َویَْجعََل �َّ

  (سورة النساء)

نحن في دار ابتالء، ال في دار استواء، وفي منزل ترح، ال منزل فرح، ومن عرف الدنیا لم یفرح  

عطاء لرخاء، ولم یحزن لشقاء، قد جعلھا هللا دار بلوى، وجعل اآلخرة دار عقبى، فجعل بالء الدنیا ل

  اآلخرة سببا، وجعل عطاء اآلخرة من بلوى الدنیا عوضا، فیأخذ لیعطي، ویبتلي لیجزي.

    قال بعض المفسرین في تفسیر قولھ تعالى:

  ﴿ َوَعاِشُروھُنَّ بِاْلَمْعُروِف﴾

  قالوا: لیست المعاشرة بالمعروف أن تمتنع عن إیقاع األذى بھا، بل أن تحتمل األذى منھا.

رام، روت كتب األدب والسیرة أن قاضیاً شھیراً اسمھ شریح لقیھ صدیقھ الفضیل، فقال أیھا اإلخوة الك 

ر صفائي، قال: وكیف  ً لم أجد ما یعّكِ لھ: یا شریح، كیف حالك في بیتك ؟ قال: وهللا منذ عشرین عاما

، یقصد ذلك یا شریح ؟ قال خطبُت امرأة من أسرة صالحة، فلما كان یوم الزفاف وجدُت صالحاً وكماالً 

صالحاً في دینھا، وكماالً في ُخلقھا، فصلیُت ركعتین شكر على نعمة الزوجة الصالحة، فلما سلمت من 

صالتي وجدت زوجتي تصلي بصالتي، وتسلم بسالمي، وتشكر شكري، فلما خال البیت من األھل 

ما بعد، فیا أبا أمیة، واألحباب دنوُت منھا، فقالت لي: على ِرسلك یا أبا أمیة، ثم قامت فخطبت، وقالت: أ

إنني امرأة غریبة، ال أعرف ما تحب، وال ما تكره، فقل لي ما تحبھ حتى آتیھ، وما تكره حتى أجتنبھ، 

ویا أبا أمیة، لقد كان لك من نساء قومك من ھي كفء لك، وكان لي من رجال قومي من ھو كفء لي، 

هللا أمراً كان مفعوالً، فاتِّق هللا بي، ـ لیقضي  eولكن كنت لك زوجة على كتاب هللا وسنة رسولھ ـ 

     وامتثل قولھ تعالى:

    ﴿ فَِإْمَساٌك بَِمْعُروٍف أَْو تَْسِریٌح بِِإْحَساٍن﴾

  (سورة البقرة)

ثم قعدُت ! قال: فألجأتني إلى أن أخطب، فوقفت وقلت: أما بعد، فقد قلِت كالماً إن تصدقي فیھ، وتثبتي  

وإن تََدعیھ یكن حجة علیك، أِحبُّ كذا وكذا، وأكره كذا وكذا، وما وجدِت من  علیھ یكن لِك ذخراً وأجراً،

  حسنة فانشریھا، وما وجدِت من سیئة فاستریھا.
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أیھا اإلخوة، وصف النبي علیھ الصالة والسالم المرأة الصالحة بأنھا ستّیرة، والمرأة الفاجرة فّضاحة،  

  من بیتھا تشتكي على زوجھا.وقال في بعض األحادیث: إني أكره المرأة تخرج 

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل: ِ َصلَّى �َّ   وَعْن ثَْوبَاَن أَنَّ َرسُوَل �َّ

  (( أَیَُّما اْمَرأٍَة َسأَلَْت َزْوَجَھا َطَالقًا ِمْن َغْیِر بَأٍْس فََحَراٌم َعلَْیَھا َرائَِحةُ اْلَجنَِّة ))

  [الترمذي]

تشكر لزوجھا، وھي ال تستغني عنھ، وما وجدت من حسنة فانشریھا، وما وال ینظر هللا إلى امرأة ال  

وجدت من سیئة فاستریھا، قالت: كیف نزور أھلي وأھلك ؟ ما رأیك في ھذا الموضوع ؟ قال: نزورھم 

  غباً، مع انقطاع بین الحین والحین لئال یملُّوا، وفي الحدیث الشریف:

  (( زر غباً تزدد حباً ))

  د هللا بن عمرو][الطبراني عن عب

قالت: فَمن ِمَن الجیران تحب أن أسمح لھن بدخول بیتك ؟ ومن تكره ؟ قال: بنو فالن قوم صالحون،  

وبنو فالن قوم غیر ذلك، یقول شریح: ومضى علي عام عدت فیھ إلى البیت، فإذا أم زوجتي عندنا، 

قالت: یا أبا أمیة، كیف وجدت  رحبت بھا أجمل ترحیب، وكانت قد علمت من ابنتھا أنھا في أھنأ حال،

زوجتك ؟ قلت: وهللا ھي خیر زوجة، قالت: یا أبا أمیة، ما أوتي الرجال شراً من المرأة المدللة فوق 

الحدود، فأدب ما شئت أن تؤدب، وھذب ما شئت أن تھذب، ثم التفت إلى ابنتھا تأمرھا بحسن السمع 

  فائي إال لیلة واحدة كنت أنا الظالم.والطاعة، ومضى علي عشرون عاماً لم أجد ما یعكر ص

ألم أقل لكم في الحلقة السابقة: إذا بني الزواج على طاعة هللا تولى هللا في علیائھ التوفیق بین الزوجین،  

أما إذا بني على معصیة هللا یتولى الشیطان التفریق بینھما، إذا أطاع المؤمن ربھ ألھمھ الحكمة، فعاش 

إذا عصى الرجل ربھ ألھم الحمق، فكم من إنسان یحفر قبره بیده، ویھدم مع زوجتھ حیاة سعیدة، و

   سعادتھ بیده، إنھ حینما ینقطع عن هللا عز وجل فیحرم من الحكمة، اآلیة األولى:

ُ فِیِھ       )﴾19َخْیراً َكثِیراً (﴿ َوَعاِشُروھُنَّ بِاْلَمْعُروِف فَِإْن َكِرْھتُُموھُنَّ فَعََسى أَْن تَْكَرُھوا َشْیئاً َویَْجعََل �َّ

أیھا اإلخوة، شيء آخر، هللا عز وجل بین الزوجین وھو أروع ما في الزواج اإلسالمي، كل طرف  

یخشى هللا أن یظلم الطرف اآلخر، وكل طرف یرجو رحمة هللا بخدمة الطرف اآلخر، ھذا من خصائص 

  الزواج اإلسالمي، اآلن یقول هللا عز وجل:

َجاِل َعلَْیِھنَّ َدَرَجةٌ﴾   ﴿ َولَُھنَّ ِمثُْل الَِّذي َعلَْیِھنَّ بِاْلَمْعُروِف َوِللّرِ

  (سورة البقرة)
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كما أنك تحب أن تحترم أھلك ھي تحب أن تحترم أھلھا، كما تحب أن تراھا بمظھر أنیق ھي تحب أن  

عھا، كما تحب أن تقدر تراك بمظھر أنیق، كما تحب أن تكون صادقة معك ھي تحب أن تكون صادق م

   شعورك تحب أن تقدر شعورھا.

  ﴾ ﴿ َولَُھنَّ ِمثُْل الَِّذي َعلَْیِھنَّ بِاْلَمْعُروفِ 

والمعروف ما في الفطرة ما ركز في أھل الفطرة، وما جبل علیھ اإلنسان، أما ھذه الدرجة التي للزوج  

د لھا من قائد واحد، وصاحب قرار، فھي درجة واحدة، درجة القیادة، ألن الزواج والبیت مؤسسة ال ب

  لكن الزوج ینبغي أن یستشیر زوجتھ أحیاناً، والدلیل أن هللا عز وجل یقول:

  ﴿ َوأْتَِمُروا بَْینَكُْم بَِمْعُروٍف﴾

  (سورة الطالق)

بل إن النبي علیھ الصالة والسالم في الحدیبیة استشار أم سلمة، وأشارت علیھ، ونفذ استشارتھا، وحلت  

ة، ینبغي أن تستشیرھا، وتستشیرك، وتتبادال اآلراء، ولكن ھذه المؤسسة تحتاج إلى صاحب المشكل

   قرار، هللا عز وجل یقول:

﴾ِ     ﴿ َوَشاِوْرھُْم فِي اْألَْمِر فَِإذَا َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى �َّ

  (سورة آل عمران)

الزوجة، والذي یعرفھ الزوج من الظروف فھذه الدرجة درجة القرار، ألن الذي یراه الزوج قد ال تراه  

المحیطة بالبیت قد ال تعلمھا الزوجة، أما أن یظن الزوج أن لھ كل شيء، ولیس لھا شيء، فھذا جھل 

  فاضح في حقوق الزوجة.

    أیھا اإلخوة الكرام،

َجاِل َعلَْیِھنَّ َدَرَجةٌ       ﴾﴿ َولَُھنَّ ِمثُْل الَِّذي َعلَْیِھنَّ بِاْلَمْعُروِف َوِللّرِ

ھناك فكرة دقیقة، وھي أن ھذه الدرجة درجة الخدمة والرؤیة والحزم والقرار، ولیست درجة التعسف،  

وال درجة االستبداد، بل درجة السالمة، ودائماً وأبداً كلمة ( ال )عنوان السالمة، وكلمة ( نعم ) عنوان 

  الھالك، فالذي یملك قیادة البیت ھو الزوج.

ھا اإلخوة في القیم اإلسالمیة، والفكر اإلسالمي، وفي النصوص اإلسالمیة مساویة شيء آخر، المرأة أی 

للرجل تماماً في التكلیف، فھي مكلفة كما ھو مكلف، وفي التشریف، ھي مشرفة كما ھو مشرف، وفي 

المسؤولیة ھي مسؤولة كما ھو مسؤول، لذلك النبي علیھ الصالة والسالم فیما تروي بعض الروایات 

فتح مكة ركز رواء النصر عند قبر خدیجة، من خدیجة ؟ زوجتھ األولى، ویروى أنھ نصب الرایة حینما 

أمام قبرھا لیشعر الناس جمیعاً أن ھذا الفتح المبین لھا جزء كبیر من الفضل فیھ، كانت رضي هللا عنھا 
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، لذلك أشعر سنده من الداخل، فلذلك أشار النبي إلى فضلھا، وما تتمتع بھ من حرص لنجاح الدعوة

الناس أن لھذه المرأة العظیمة التي كانت عند النبي علیھ الصالة والسالم، والتي عاش معھا ربع قرن 

  كان لھا فضل كبیر حتى في ھذا الفتح المبین.

َجاِل َعلَْیِھنَّ َدَرَجةٌ﴾   ﴿ َولَُھنَّ ِمثُْل الَِّذي َعلَْیِھنَّ بِاْلَمْعُروِف َوِللّرِ

  أما قولھ تعالى:   

اُموَن َعلَى النَِّساِء﴾ َجاُل قَوَّ   ﴿ الّرِ

  (سورة النساء)

قَوامون جمع قَوام، قَوام صیغة مبالغة اسم الفاعل، شدید القیام، یفھمھا بعض الناس أن قوامة الرجل  

سیطرة، وعنجھیة، واستعالء، واستبداد، وتعسف، ال، أبداً، بل قوامة الرجل جھد كبیر في داخل البیت 

عة لألمور، تصحیح للمسار، تصویب لألخطاء، ھذه قوامة الرجل، فا� سبحانھ وتعالى وخارجھ، متاب

أناط مسؤولیة األسرة بالرجل، ألنھ بحسب تكوینھ الفكري والجسمي واالجتماعي والنفسي، لعلھ أقدر 

    على قیادة ھذا المركب من الزوجة، فلذلك حینما یقول هللا عز وجل:

اُموَن  َجاُل قَوَّ      َعلَى النَِّساِء﴾﴿ الّرِ

  بمعنى أنھم یتحملون مسؤولیة سالمة، ونمو ھذه األسرة.

أذكر أن سیدنا عمر مرة قال: لست خیراً من أحدكم، ولكنني أثقلكم حمالً، وینبغي أن یقول الزوج: لست  

  خیراً من واحد من أسرتي، ولكنني أثقلھم حمالً، ھذا معنى قوامة الزوج:

امُ  َجاُل قَوَّ ُ بَْعَضُھْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَواِلِھْم﴾﴿ الّرِ   وَن َعلَى النَِّساِء بَِما فَضََّل �َّ

فھي تكلیف، ولیست تشریفًا، ھي إشراف، وخدمة، وحرص، ودأب، وجھد، وسعي، ولیست استعالء  

  وغطرسة، وتحكماً، وتعسفاً، واستبداداً.

الزوجیة، ھذه المرأة الصالحة التي قال عنھا هللا في بعض األدعیة: }  آیة أخرى تنظم العالقة والسعادة

ْنیًا َحَسنَةً َوفِي اآلِخَرةِ َحَسنَةً َوقِنَا َعذاَب النَّاِر {، قالوا: حسنة الدنیا المرأة الصالحة ، التي َربَّنَا آتِنَا فِي الدُّ

تك، المرأة الصالحة شيء ال یقدر إذا نظرت إلیھا سرتك، وإذا غبت عنھا حفظتك، وإذا أمرتھا أطاع

  بثمن، ھي سبب سعادة زوجھا وأوالدھا، ألم أقل لكم في الحلقة السابقة: یقول النبي علیھ الصالة والسالم:

(( اعلمي أیتھا المرأة، وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجھا یعدل الجھاد في 

  سبیل هللا ))

  [ورد في األثر]
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ادة بالمفھوم الواسع أن تعبد هللا فیما أقامك ؟ إن أقامك أیھا الرجل غنیاً فالعبادة األولى إنفاق ألیست العب 

المال، وإن أقامك عالماً فالعبادة األولى تعلیم العلم، وإن أقامك قویاً فالعبادة إنصاف الضعیف، وإن أقامِك 

   امرأة فالعبادة األولى حسن رعایة زوجك وأوالدك.

ُ﴾﴿ فَالصَّالِ     َحاُت قَانِتَاٌت َحافَِظاٌت ِلْلغَْیِب بَِما َحِفَظ �َّ

  (سورة النساء)

المرأة الصالحة تحفظ نفسھا وفق منھج هللا، ال وفق مزاجھا وتصوراتھا الضعیفة، ما خال رجل بامرأة  

  إال كان الشیطان ثالثھما.

   بین الزوجین، یقول هللا عز وجل:أیھا اإلخوة الكرام، بقیت آیة من آیات هللا التي تنظم العالقة 

َ َوأَْصِلُحوا ذَاَت بَْینِكُْم﴾    ﴿ فَاتَّقُوا �َّ

  (سورة األنفال)

  ھذه اآلیة تفھم على مستویات ثالثة:

أوالً: أن أصلح عالقتك مع هللا، فإن صلحت عالقتك معھ صلح معك كل شيء، حتى إن بعض العارفین  

أخالق زوجتي، إذا كانت عالقتھ با� قویة یلھم هللا الزوجة أن یقول: إني أعرف مقامي عند ربي من 

  تنصاع لھ، وتعتني بھ، وتحبھ وتكون في خدمتھ، أعرف مقامي عند ربي من أخالق زوجتي.

َ َوأَْصِلُحوا ذَاَت بَْینِكُْم﴾    ﴿ فَاتَّقُوا �َّ

كبیراً في نظر زوجتك، وذا ھیبة كبیرة، وعندئذ تنصاع لك، أنت حینما تطبق منھج هللا عز وجل تكون  

وتتودد إلیك، وتتقرب منك، وأصلحوا العالقة بینكم وبین جھة أخرى، وھل من جھة أقرب إلیكم من 

زوجاتكم ؟ أي أصلحوا العالقة ین الزوجین، والخطأ یصحح، مادام اإلنسان حی�ا یرزق، ومادام القلب 

  أ یصحح، یمكن أن نعتذر، أن نقدم ھدیة.ینبض فكل شيء یصحح، الخط

َ َوأَْصِلُحوا ذَاَت بَْینِكُْم﴾   ﴿ فَاتَّقُوا �َّ

والمعنى الثالث: ینبغي أن تصلح العالقة بین كل اثنین، مع هللا أوالً، فإن صلحت عالقتك مع هللا صلح  

كن لي كما أرید أكن معك كل شيء، " ابن آدم، اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، ابن آدم، 

لك كما ترید، ابن آدم، كن لي كما أرید، وال تعلمني بما یصلحك، نصلح عالقتنا مع هللا أوالً، ثم مع 

  زوجاتنا ثانیاً، ونصلح أیة عالقة بین اثنین ثالثاً، ھذه آیة أخرى تنتظم العالقة الزوجیة.

أن تدیم الحب بین الزوجین، وأن تدیم  أیھا اإلخوة الكرام، ھناك بعض القواعد االجتماعیة من شأنھا 

حرارة العالقة بین الزوجین، وأن تدیم الود بینھم والرحمة، وكلھا مستنبطة من نصوص الكتاب والسنة، 

  إما مباشرة، أو بشكل غیر مباشر.
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أیھا اإلخوة، إن كنت تحب زوجتك فلَم ال تعبر عن ھذا الحب ؟ ألم یقل النبي ألحد الصحابة: ھل أعلمتھ  

  أنك تحبھ ؟ قال: ال، قال: أعلمھ.

َمن أولى الناس أن تعبر لھا عن حبك ؟ حینما تعبر لزوجتك عن محبتك فھذا سبب من أسباب السعادة 

  الزوجیة، ویدیم الحب بین الزوجین، وحرارة اللقاء بینھما.

مظھرھا  أیھا اإلخوة، أن تثني على عملھا كما قلت في الدرس السابق، بیتھا نظیف، طعامھا طیب، 

أنیق، أوالدھا مرتَّبون، ھذه اإلنجازات التي تفعلھا ینبغي أن ترى صداھا عندك، فحینما تثني على ما 

عندھا، على عملھا، واھتمامھا، فھذا یدیم السعادة الزوجیة، وقد ورد في بعض األحادیث أن من سعادة 

  زلھ واسعاً، ومركبھ وطیئاً.المرء أن تكون زوجتھ صالحة، وأوالده أبراًرا، ورزقھ في بلده، ومن

شيء آخر، أن تجلس معھا، وتنصت إلیھا، وتسألھا عن یومھا، ھذا اھتمام بھا، في أیام الخطبة قد  

تستمر المكالمة ست ساعات بعد حین من الزواج ال ینطق وال بكلمة، وال یتكلم، وال تتكلم ھي، ما ھذه 

ن تتشاغل بمجلة أو جریدة، أن تعطیھا من القطیعة ؟ ینبغي أن تجلس معھا، وتنصت إلیھا دون أ

اھتمامك، وتقبل علیھا، وتسألھا عن یومھا، عّما حدث لھا، عن شؤونھا، عن إنجازاتھا، ھذا یعني أنك 

  مھتم بھا حتى تھتم بك.

َشةَ: َما أیھا اإلخوة الكرام، كان علیھ الصالة والسالم في مھنة أھلھ یخدمھم، فعَْن اْألَْسَوِد قَاَل: َسأَْلُت َعائِ  

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم یَْصنَُع فِي بَْیتِِھ ؟ قَالَْت:   َكاَن النَّبِيُّ َصلَّى �َّ

َالِة ))   (( َكاَن یَكُوُن فِي ِمْھنَِة أَْھِلِھ، تَْعنِي ِخْدَمةَ أَْھِلِھ، فَِإذَا َحَضَرْت الصََّالةُ َخَرَج إِلَى الصَّ

  [البخاري]

مریضة، أو متعبة فحاول أن تعینھا على أعباء المنزل، وأن تقدم لھا شیئاً،  أحیاناً إن رأیتھا مشغولة، أو 

وتأتیھا بطعام جاھز، وتعفیھا من بعض المھمات، ھذا یؤكد الود بینكما، وھذا أیضاً من سنن النبي علیھ 

  الصالة والسالم.

والضغوط النفسیة  أنا أقول لكم أیھا اإلخوة: إن ضغط العمل، وضغط عمل المنزل، والحیاة الرتیبة، 

الشدیدة، ھذه تفضي إلى توتر شدید، النزھة المنضبطة وفق منھج هللا أساسیة في تجدید النشاط، وتمتین 

العالقات، ال تنسى أن تأخذ أھلك إلى نزھة من حین آلخر، على أن تكون النزھة منضبطة، ھذا أیضاً 

  من أسس العالقة الزوجیة.

ما الذي یمنع أن تتصل بھا مراراً، وأنت في عملك كي تطمئن عنھا ؟ أن تتصل بھا ھذا یشعر أنك  

تحبھا، وھي في بالك، وأنك تحبھا، فاتصالك الھاتفي من خالل عملك بھا تسألھا عن أحوالھا، تعلمھا 

  ببعض األفكار والحاالت، ھذا جزء من حسن العالقة بین الزوجین.
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نت سوف تتأخر فینبغي أن تعلمھا عن طریق اتصال ھاتفي، أما أن تنتظر، وتنتظر أیھا اإلخوة، إذا ك 

إلى بعد منتصف اللیل، وقد تكون معذوراً، لكن االتصاالت اآلن جیدة جداً، فھذا الذي ال یكلف نفسھ أن 

  یتصل بزوجتھ كي یعلمھا أنھ متأخر فھذه حالة َمَرضیة تسبب عدم المباالة بین الزوجین.

   خوة الكرام، ھذا من بعض ما تقتضیھ الحكمة التي قال هللا عز وجل عنھا:أیھا اإل

   ﴿ َوَمْن یُْؤَت اْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِي َخْیراً َكثِیراً﴾

  (سورة البقرة)

أعود وأقول: أنت بالحكمة التي یھبھا هللا لك كمكافأة على إیمانك بھ، وطاعتك لھ قد تسعد بزوجة من  

  ومن دون حكمة قد تشقى بزوجة من الدرجة األولى.الدرجة الخامسة، 

أیھا اإلخوة، من ھذه القواعد االجتماعیة إذا سافرت خارج البلدة فینبغي أن تتصل بھا، وتخبرھا عن  

رقم ھاتفك، وأنك وصلت بالسالمة، وتتیح لھا أن تتصل بك، ھذا شيء من الود بین الزوجین، ھي تحب 

نك إن سافرت بعیداً فینبغي أن تخبرھا أنك تفتقدھا، وأن لھا دوًرا خطیًرا من یھتم بھا، ویسأل عنھا، بل إ

  في حیاتك، وأن الحیاة من دونھا ال تطاق، ھذا من حكمة الزوج.

بل كما علمنا النبي علیھ الصالة والسالم أنھ ال تدخل إلى بیتك من بعد سفر إال بعد أن تعلمھا عن موعد 

  قدومك كي تھیئ نفسھا.

ھ الصالة والسالم حینما یكون في الغزوات ال یأتي أزواجھ مباشرة، یقیم خارج المدینة یوماً، النبي علی 

ویُعِلم من في المدینة أنھم قد حضروا، ھذا من حكمة الزوج، ال تفاجئ زوجتك بدخول البیت عقب سفر 

  طویل، البد أن تعلمھا مسبقاً عن موعد قدومك.

بدت متعبة، أو شعرت بالضیق، فالكلمة الطیبة صدقة، حینما  أیھا اإلخوة، تعاطف مع مشاعرھا، إنھ 

تتعاطف مع مشاعرھا في حال الضجر فھذا التعاطف ھو العالج والحل، والذي یمتص ضجرھا، وقلقھا، 

ْیِھ وتبرمھا، ثم إنك إن فاجأتھا بھدیة من حین إلى آخر فھذا جید، فعَْن أَبِي ھَُرْیَرةَ َعِن النَّبِّيِ َصلَّى �َّ َعلَ 

  َوَسلََّم قَاَل:

ْدِر... ))   (( تََھاَدْوا، فَِإنَّ اْلَھِدیَّةَ تُْذِھُب َوَحَر الصَّ

  (سنن الترمذي)

ِ صَ   ِ اْلُخَراَسانِّيِ قَاَل: قَاَل َرسُوُل �َّ لَّى فھي رسالة محبة ورمز المودة، فعَْن َعَطاِء ْبِن أَبِي ُمْسِلٍم َعْبِد �َّ

  لََّم:�َّ َعلَْیِھ َوسَ 

  (( تََصافَُحوا یَْذَھِب اْلِغلُّ، َوتََھاَدْوا تََحابُّوا، َوتَْذَھِب الشَّْحنَاُء ))

  (موطأ مالك)
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لیس القصد أن تكون الھدیة ثمینة، بل أن تكون معبرة، لیس غیر، فمن حین إلى آخر ال تنَس أن تقدم  

لیست البطولة أن تتزوج، بل أن یبقى لھا ھدیة، لیست البطولة أن تبلغ القمة، بل أن تبقى في القمة، 

الزواج ناجحاً، لیس البطولة أن تحب زوجتك في أیام الخطبة، بل أن یدوم ھذا الحب، ویتنامى بعد 

العرس، وأن یكون خطك البیاني صاعداً، ال أن یكون نازالً، ففاجئھا بھدایا صغیرة من حین آلخر، فإن 

  الھدیة كما قال علیھ الصالة والسالم:

  ْذَھِب اْلِغلُّ ))(( ت

  (( َوتََھاَدْوا تََحابُّوا َوتَْذَھِب الشَّْحنَاُء ))

إذا كانت مریضة اسألھا عن حالھا، تفقد شأنھا، واسألھا عن تطور المرض، وعن األدویة التي تأخذھا،  

عتذر حاول أن تذكرھا بأوقات األدویة، ھذا اھتمام منك بھا، أما إذا جرحت مشاعرھا فما الذي یمنع أن ت

   لھا ؟ وتقول لھا: سامحیني لقد أخطأت معك، فھذه كلمة تنسیھا كل األلم والضجر، فلذلك:

  )﴾269ْألَْلبَاِب (﴿ یُْؤتِي اْلِحْكَمةَ َمْن یََشاُء َوَمْن یُْؤَت اْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِي َخْیراً َكثِیراً َوَما یَذَّكَُّر إِالَّ أُولُو ا

أیھا اإلخوة، حینما تنجح في إسعاد زوجتك وتربیة أوالدك تستطیع مواجھة المشكالت الخارجیة، كنت  

أقول دائماً: لو بلغت أعلى منصب في العالم، وجمعت أغلى ثروة في األرض، ولم یكن بیتك كما تتمنى 

  فأنت أشقى الناس، أما إذا كنت سعیداً في بیتك فكل شيء یھون.

وتعالى أن ننتفع بھذا النھج المحمدي السلیم في زواجنا وبیوتنا، وفي عالقتنا مع  أرجو هللا سبحانھ 

  زوجاتنا، وتربیة أوالدنا، وإلى لقاء آخر إن شاء هللا تعالى، والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.

   

 


