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العالقات األسریة ندوة حمص   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  العالقات األسریة ندوة حمص -  07الدرس :  -سوریا  -مختلفة 

2000 -01-02  

  مقدمة :

  الدكتور راتب :

سیدنا محمد الصادق الوعد بسم هللا الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصالة والسالم على 

  األمین ، ھذه الدعوة إن دلت على شيء فعلى حسن الظن بي وأسأل هللا أن أكون عند حسن ظنكم .

  مشكالت اإلنسان تأتي من اإلعراض عن منھج هللا تعالى :

بادئ ذي بدء على وجھ األرض ستة آالف 

ملیون إنسان ، ما منھم واحد إال ویتمنى 

ولكن من أین یأتي الشقاء ؟ السالمة والسعادة ، 

من الجھل ، ألن الجھل أعدى أعداء اإلنسان ، 

والجاھل یفعل في نفسھ ما ال یستطیع عدوه أن 

ً ما طلب العلم ،  یفعلھ بھ ، یظل المرء عالما

فإذا ظّن أنھ علم فقد جھل ، في اإلنسان حاجات 

سفلى تتجھ نحو األرض و حاجات علیا تتجھ 

حینما یلبي حاجاتھ العلیا في طلب الحقیقة ، ویبحث عن سر وجوده وعن غایة نحو السماء ، اإلنسان 

وجوده لماذا أبدأ بالكلیات ؟ ألنھ حینما یأتي مریض إلى الطبیب یشكو من ارتفاع حرارتھ ، ال یعّد 

الطبیب طبیباً إذا أعطاه مخفضات للحرارة ، ونحن في حیاتنا مئات المشكالت مئات األزمات ھذه ترجع 

عمق إلى علة واحدة ، كل ما یعانیھ المجتمع من مشكالت أنا أراھا من رؤیة إسالمیة أن ھذه بال

  المشكالت ھي أعراض لمرض واحد ھو اإلعراض عن هللا :

  ﴿ َوَمْن أَْعَرَض َعن ِذْكِري فَِإنَّ لَھُ َمِعیَشةً َضنًكا َونَْحشُُرهُ یَْوَم اْلِقیَاَمِة أَْعَمى ﴾

  ( سورة طھ )
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  نجاح في الحیاة أربعة :أركان ال

أیھا األخوة ، آیة واحدة تنطبق على الزوجین ، وعلى الصدیقین ، وعلى الزمیلین ، وعلى األسرتین ، 

وعلى العائلتین ، وعلى العشیرتین ، وعلى القبیلتین ، وعلى الشعبین ، وعلى األمتین ، وعلى 

  الحضارتین ، قانون إلھي :

ا ذُكِّ    ُروا بِِھ فَأَْغَرْینَا بَْینَُھُم اْلعََداَوةَ َواْلبَغَْضاَء إِلَى یَْوِم اْلِقیَاَمِة. ﴾﴿ فَنَسُوا َحظ�ا ِممَّ

  )14( سورة المائدة : 

فالمودة بنیت على طاعة هللا وقد قال صلى هللا 

  علیھ و سلم :

َق  ٍد بِیَِدِه َما تََوادَّ اثْنَاِن فَفُّرِ (( َوالَِّذي نَْفُس ُمَحمَّ

  الَّ بَِذْنٍب یُْحِدثُھُ أََحُدھَُما ))بَْینَُھَما إِ 

  [رواه أحمد عن ابن عمر ، وإسناده حسن]

ھذه النقاط األربع ، النجاح مع األھل واألوالد 

ربع النجاح ، كیف أن النبي صلى هللا علیھ 

وسلم بالتعریف قال المرأة إذا صامت شھرھا ، 

  ة ربھا .وصلت خمسھا ، وأطاعت زوجھا ، وحفظت نفسھا فقد دخلت جن

أركان النجاة وأركان النجاح في الحیاة أن تنجح مع هللا ، أن تعرفھ ، أن تعرف منھجھ ، أن تطیعھ ، أن 

تتقرب إلیھ ، أن تعبده بشكل واسع ، وأن تنجح في عالقتك مع زوجتك وأوالدك ، وأن تنجح في صون 

  صحتك من الخلل ، ثم أن تنجح في عملك .

األربع ھدفاً لنا نتفوق ، أما إذا نجحنا في كسب المال ولم ننجح في البیت ال  فنحن حینما نجعل ھذه النقاط

ً ، إذاً النجاح مع  ً ، إذا نجحنا في البیت ولم ننجح في عالقتنا بربنا ال یعّد ھذا نجاحا یعد ھذا نجاحا

   الزوجة واألوالد ربع النجاح الشمولي .

  من آیات هللا الدالة على عظمتھ :

 

  وات و األرض :ـ خلق السما 1

  أیھا األخوة ، ھذا الخالق العظیم أعطانا تعلیمات في القرآن الكریم قال :
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  )﴾22﴿ َوِمْن آَیَاتِِھ َخْلُق السََّماَواِت َواْألَْرِض (

  ( سورة الروم )

   آالف ملیارات المجرات ، الكواكب ، النجوم ، الشمس ، القمر ، الجبال ، البحار ، األسماك ، األطیار :

  )﴾22﴿ َوِمْن آَیَاتِِھ َخْلُق السََّماَواِت َواْألَْرِض (

  ( سورة الروم )

  ـ خلق اللیل و النھار و الشمس و القمر : 2

  )﴾37﴿ َوِمْن آَیَاتِِھ اللَّْیُل َوالنََّھاُر َوالشَّْمُس َواْلقََمُر (

  ( سورة فصلت)

  أَْزَواًجا : ـ َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَكُْم ِمْن أَنفُِسُكمْ  3

   اآلن دققوا :

  )﴾21ةً (﴿ َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَكُْم ِمْن أَنفُِسكُْم أَْزَواًجا ِلتَْسُكنُوا إِلَْیَھا َوَجعََل بَْینَكُْم َمَودَّةً َوَرْحمَ 

  ( سورة الروم )

   أوالً : َخلََق لَُكْم ِمْن أَنفُِسُكْم .

  كلیف و التشریف و المسؤولیة :المساواة بین المرأة و الرجل في الت

المرأة مساویة للرجل تماماً في التكلیف ، وفي 

التشریف ، وفي المسؤولیة ، مكلفة بأركان 

اإلیمان ، ومكلفة بأركان اإلسالم ، ومكلفة 

 ، ً بالعبادات ، ومشّرفة عند هللا كالرجل تماما

الزوج ومسؤولة عن كل أعمالھا ، وحینما یرى 

أن ھذه المرأة التي ھي زوجتھ مشّرفة مثلھ 

ً ومسؤولة مثلھ تماماً  ً ومكّرمة مثلھ تماما تماما

وینبغي أن تعامل بھذا المستوى تنجح العالقة 

  الزوجیة ، لذلك قال تعالى :

  )﴾6﴿ َوأْتَِمُروا بَْینَكُْم بَِمْعُروٍف (

  ( سورة الطالق)

تأخذ بیدھا وتأخذ بیدك ، وأنا أعرف وهللا مئات الرجال  یعني تأمرھا وتأمرك ، تنصحھا وتنصحك ،

الذین اھتدوا إلى هللا بسبب زوجاتھم ، أنت حینما تنطلق من تقییم القرآن الكریم للمرأة ، النبي صلى هللا 
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علیھ وسلم حینما فتح مكة ركز لواء النصر عند قبر السیدة خدیجة، لیعلم العالم كلھ أن ھذه المرأة التي 

  بر ھي شریكتھ في النصر .في الق

ً في التكلیف والتشریف والمسؤولیة ، وأیة نظرة إلى المرأة  ننطلق من أن المرأة مساویة للرجل تماما

   دون ھذه النظرة ھي نظرة جاھلیة إما أتتنا من بعدنا عن هللا أو من عادات وتقالید بالیة لم نتحرر منھا .

  التكامل بین مھمة المرأة و مھمة الرجل :

  شيء آخر قال تعالى :

  )﴾36﴿ َولَْیَس الذََّكُر َكاْألُْنثَى (

  ( سورة آل عمران )

ھنا الفرق ، خصائص المرأة الفكریة والجسمیة 

والنفسیة واالجتماعیة كمال مطلق للمھمة التي 

أنیطت بھا ، وخصائص الرجل الفكریة 

والنفسیة واالجتماعیة والجسمیة كمال مطلق 

بھ ، لذلك جاءت امرأة إلى  للمھمة التي أنیطت

النبي علیھ الصالة والسالم قالت یا رسول هللا 

إن زوجي تزوجني وأنا شابة ذات أھل ومال ، 

فلما كبرت سني ، ونثر بطني ، وتفرق أھلي ، 

وتبدد مالي ، قال أنت علّي كظھر أمي ، ولي منھ أوالد ، اآلن دققوا ، إن تركتھم إلیھ ضاعوا ، أنا 

  ضممتھم إلي جاعوا ، ھو ینفق علیھم . أربیھم ، وإن

في تكامل بین مھمة المرأة ومھمة الرجل ، وما لم نعترف أنھا مساویة ومكلفة ومشّرفة لكن طبیعتھا 

   تختلف عن طبیعة الرجل انطالقاً من قولھ تعالى :

  )﴾36﴿ َولَْیَس الذََّكُر َكاْألُْنثَى (

  ( سورة آل عمران )

  ما متكامالن :الزوجان لیسا متشابھین ھ

أخواننا الكرام أخواتنا الكریمات ، درسنا في الجامعة عن الفروق بین الذكور واإلناث مؤلفھ عالم كبیر 

بیاجیھ فرنسي كتاب یعد إنجیالً عندھم بھذا الموضوع ، كتاب شھیر جداً ھو ثمانمئة صفحة ، أشھد هللا 

  ق على مضمونھ من قولھ تعالى :أنني لو اخترت عنواناً لھذا الكتاب ال أجد عنواناً أصد
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  )﴾36﴿ َولَْیَس الذََّكُر َكاْألُْنثَى (

  ( سورة آل عمران )

اختالف الخصائص ال یعني أنھا ناقصة أبداً ، یعني أن اختصاصھا في مجال واختصاص الرجل في 

ھا تختلف مجال آخر ، وأنا حینما أؤمن بأنھا مساویة وأنھا مكلفة وأنھا مشرفة وأؤمن أیضاً بأن خصائص

عن خصائص الرجل عندئذ یتكامل الزوجان ، الزوجان لیسا متشابھین ھما متكامالن ، مفھوم التكامل 

أرقى بكثیر من مفھوم التشابھ ، فلذلك في نظرة بالتعبیر المعاصر إیدیولوجیة ، أنا حینما أرى أن ھذه 

    الزوجة شریكتي في الحیاة قال تعالى :

َجاِل َعلَْیِھنَّ َدَرَجةٌ (﴿ َولَُھنَّ ِمثُْل الَّذِ    )﴾228ي َعلَْیِھنَّ بِاْلَمْعُروِف َوِللّرِ

  ( سورة البقرة )

لیس مجند ولواء ، عمید ولواء درجة واحدة ، درجة القیادة ، ألنھ ما من مرتبة ، ما من طائرة ، ما من 

أم سلمة ، مؤسسة ، إال ولھا صاحب قرار واحد لھ معاونون لھ مستشارون ، االستشارة السیدة 

استشارھا النبي صلى هللا علیھ وسلم في الحدیبیة ونفذ مشورتھا ونجح في ذلك ، ھذا منھج أیھا األخوة ، 

    لذلك القضیة تبدأ من تصور صحیح یتبعھ سعادة زوجیة ، تصور خاطئ یتبعھ شقاء زوجي .

  أیة شھوة أودعھا هللا في اإلنسان لیرقى بھا إلى رب السماوات و األرض :

بالمناسبة هللا عز وجل حینما جعل من الزوجین 

الذكر واألنثى النقطة الدقیقة أن ھذه الشھوة 

أودعھا هللا ، وما من شھوة أودعھا هللا في 

اإلنسان إال وجعل لھا قناةً نظیفة تسري خاللھا 

، في اإلسالم ال یوجد حرمان ، أیة شھوة 

أودعھا هللا في اإلنسان كتعلق الرجل بالمرأة 

مرأة بالرجل ؟ ھذه الشھوة لھما قناة نظیفة وال

طاھرة تسري خاللھا ، إذاً لیس في اإلسالم 

  حرمان لذلك لوال ھذه الشھوات التي أودعھا هللا فینا لما ارتقینا إلى رب األرض والسماوات .

اإلنسان عقل یدرك وقلب یحب ، الحب الشریف الذي یسمو باإلنسان أن یحب اإلنسان ربھ ویحب أھل 

  لحق وأن یحب فروع ھذه المحبة ، ومحبة زوجتھ فرع من فروع ھذه المحبة .ا
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السیدة عائشة سألت النبي صلى هللا علیھ وسلم كیف حبك لي ؟ قال لھا كعقدة الحبل فأصبح ھذا رمزاً 

بینھما ، كانت تسألھ من حین ألخر كیف العقدة ؟ فیقول على حالھا ، كان یطمئن زوجتھ ، كان زوجاً 

  ى طراز .من أرق

السیدة عائشة مرة حدثت النبي صلى هللا علیھ وسلم فترة طویلة عن أبي زرع وأم زرع ، وحدثتھ عن 

، نما أعلمتھ في النھایة أنھ طلقھاشجاعتھ وكرمھ ، وأنھ كان زوجاً نموذجیاً ، لكنھا تأسفت أشد األسف حی

  ي زرع ألم زرع ، غیر أني ال أطلقك .فكان علیھ الصالة والسالم رفیقاً بھا ، فقال لھا : أنا لك كأب

  الشقاء الزوجي من أكبر مصائب الحیاة :

إذاً أنت حینما تتبع منھج هللا عز وجل في 

معاملة الزوجة دققوا أیھا األخوة ، من أدق ما 

  قالھ النبي صلى هللا علیھ وسلم :

  (( الحمد � الذي رزقني حب عائشة ))

  [ ورد في األثر ]

من نعم هللا الكبرى أن تحب زوجتك ألنھا 

حلیلتك ، وصدقوا وال أبالغ تكاد تكون مھمة 

الشیطان األولى التفریق بین الزوجین ، لذلك 

كلما اقتربت من هللا سعدت بزوجتك وكلما ابتعدت عن هللا شقیت بك وشقیت بھا ، الشقاء الزوجي من 

ت یجب أن تعیش معھا لیالً ونھاراً صیفاً وشتاًء ، في إحدى أكبر مصائب الحیاة ، ھذه التي معك في البی

إقامتك ، في سفرك ، في حلك ، في ترحالك ال تحبھا ، ال تحبھا من فعل الشیطان ، لذلك كان بعض 

العلماء الكبار یقول : أنا أعرف مقامي عند ربي من أخالق زوجتي ، ویقاس على ذلك ینبغي أن تعرف 

خالق زوجھا ، فحینما یعصي أحد الزوجین هللا عز وجل تدب الفرقة بینھما الزوجة مقامھا عند هللا من أ

  وما من حدیث نبوي جامع مانع یؤكد نوع العالقة بین الزوجین من قول النبي صلى هللا علیھ وسلم :

َق بَْینَُھَما إِالَّ بَِذْنٍب  ٍد بِیَِدِه َما تََوادَّ اثْنَاِن فَفُّرِ   یُْحِدثُھُ أََحُدھَُما ))(( َوالَِّذي نَْفُس ُمَحمَّ

  [رواه أحمد عن ابن عمر ، وإسناده حسن]

  ـ المساواة بین الرجل و المرأة : 4

   أیھا األخوة ، ومن آیاتھ الدالة على عظمتھ :

  )﴾21﴿ َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَكُْم ِمْن أَنفُِسكُْم (

  ( سورة الروم )
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التشریف والتكلیف والمسؤولیة ، في خصائص لكل منھما ،  المساواة بین الرجال والنساء ، مساواة في

    یؤكد ھذا المعنى قولھ تعالى :

  )﴾36﴿ َولَْیَس الذََّكُر َكاْألُْنثَى (

  ( سورة آل عمران )

  الزواج سكنى للرجل والمرأة :

  اآلن :

  )﴾21لَْیَھا (﴿ َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَكُْم ِمْن أَنفُِسكُْم أَْزَواًجا ِلتَْسكُنُوا إِ 

  ( سورة الروم )

ما علة السكنى ؟ أن الرجل یكمل نقصھ العاطفي بزوجتھ فیسكن إلیھا ، وأن الزوجة تكمل نقصھا 

    القیادي بزوجھا فتسكن إلیھ ، لكن عظمة ھذه اآلیة أن هللا عز وجل حینما قال :

  )﴾21ِلتَْسُكنُوا إِلَْیَھا َوَجعََل بَْینَكُْم َمَودَّةً َوَرْحَمةً (﴿ َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَكُْم ِمْن أَنفُِسكُْم أَْزَواًجا 

  ( سورة الروم )

فالمودة والرحمة بین الزوجین من خلق هللا عز وجل ، وأي زواج لیس فیھ المودة والرحمة ھناك خلل 

   خطیر في العالقة الزوجیة وأي زواج لیس فیھ المودة والرحمة فیھ خلل خطیر .

  إنسانین عقد الزواج الذي تحكمھ المودة والرحمة : ینأقدس عقد ب

ما العالقة بین المودة والرحمة ؟ ھذا الزواج 

وجد لیبقى ، وجد لیستمر ، تحكمھ المودة 

والرحمة ، فحینما یكون الزوج مأل عین 

زوجتھ وحقق طموحھا تحبھ من أعماق 

أعماقھا ، والحب یعبر عنھ بالمودة ، وحینما 

ن الزوجة ضمن طموح زوجھا یحبھا تكو

(المودة سلوك یعبر بھ عن  ویعبر عن محبتھ بالمودة

  الحب)

أقدس عقد على اإلطالق عقد و الرحمة ، حینما تتعطل المصالح بینھما ھذا الزواج مقدس بل إن 

   :الزواج
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  )﴾21ْنكُْم ِمیثَاقًا َغِلیًظا (﴿ َوَكْیَف تَأُْخذُونَھُ َوقَْد أَْفَضى بَْعُضكُْم إِلَى بَْعٍض َوأََخْذَن مِ 

  (سورة النساء)

   أقدس عقد بین إنسانین عقد الزواج فلذلك :

  )﴾21﴿ َوَجعََل بَْینَكُْم َمَودَّةً (

  ( سورة الروم )

متاعب فیھا مصاعب ، فیھا فإن لم تكن المودة لسبب قاھر ، لمرض طارئ ، لفقر شدید ، الحیاة فیھا 

ً یتعطل الزوج ، یمرض ، یصاب بعاھة ، یفتقر ،  مفاجآت ، فیھا اجتیاح ، فیھا حروب أھلیة ، أحیانا

عظمة ھذا الزواج اإلسالمي أن هللا بین الزوجین ، كل طرف یخشى هللا أن یظلم الطرف اآلخر ، وكل 

   عالقة بین الزوجین المودة یحكمھا الرحمة .طرف یتقرب إلى هللا بخدمة الطرف اآلخر فإن لم یحكم ال

  الخضوع لمنھج هللا عز وجل یخفف من الطالق بین الزوجین :

أنا سألت أحد أخوتنا الكرام القاضي الشرعي األول في دمشق سألتھ : كم نسبة الطالق في سوریا ؟ أنا 

ریا خمسة عشر باأللف ، % ، قال لي وقتھا في سو38% ، في أوربا 67أعلم نسبة الطالق في أمریكا 

بسبب الخضوع لمنھج هللا بسبب المودة والرحمة ، بسبب أن كل طرف یخشى هللا أن یظلم الطرف 

اآلخر ، فاجئني بعد حین قال أصبحت النسبة خمسة عشر بالمئة ، وهللا أیھا األخوة ، سأتلو علیكم النسبة 

سون بالمئة من قصر العدل في دمشق ، % خم50األخیرة ویكاد القلب یتمزق نسبة الطالق في سوریا 

  ألنھ كلما تفلت الزوج أو تفلتت الزوجة نشأ الخصام بینھما ال تنسوا ھذا الحدیث الشریف :

َق بَْینَُھَما إِالَّ بَِذْنٍب یُْحِدثُھُ أََحُدھَُما )) ٍد بِیَِدِه َما تََوادَّ اثْنَاِن فَفُّرِ   (( َوالَِّذي نَْفُس ُمَحمَّ

  ابن عمر ، وإسناده حسن] [رواه أحمد عن

  بیت المسلم جنة ألن معھ تعلیمات الخبیر سبحانھ :

أیھا األخوة الكرام ، تجربة رائعة في مالیزیا ، 

كنت في مالیزیا انتھى إلى علم المسؤولین 

ارتفاع نسب الطالق فأنشؤوا مدرسة یخضع 

ً ، وال  ً وتدریبا لھا الزوجان لستة أشھر تدریسا

 إذا أبرز كل من الزوجین یقبل عقد زواج إال

، اح من ھذه المدرسة ، حقوق الزوجةوثیقة نج

حقوق الزوج ، أصول المعاشرة الزوجیة ، 

أصول التعامل الزوجي ، ما الذي یزعج 
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الزوجة ؟ ما الذي یؤلم الزوج ؟ الحقیقة حینما یكون البیت جنة ، أنا أقول ھذا الكالم یجب أن یكون بیت 

ج ، معھ تعلیمات الصانع ، معھ تعلیمات الخبیر ، كان النبي صلى هللا علیھ وسلم المسلم جنة ، معھ منھ

  إذا دخل بیتھ لّف ثوبھ لئال یزعج بصوت حفیف ثوبھ امرأتھ :

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم إذا دخل بیتھ بساماً ضحاكاً )) ِ َصلَّى �َّ   (( كان َرسُوُل �َّ

  [ ابن عساكر عن عائشة بسند ضعیف ]

رموا النساء ، فو هللا ما أكرمھن إال كریم ، وال أھانھن إال لئیم ، یغلبن كل كریم ، ویغلبھن لئیم ، (( أك

  وأنا أحب أن أكون كریماً مغلوباً من أن أكون لئیماً غالباً ))

  [ ورد في األثر ]

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

  سبیل هللا ))

  [ ورد في األثر ]

  حسن رعایة الزوجة زوجھا وأوالدھا یعّد نوعاً من الجھاد :

ھل یغیب عنكم أن الجھاد ذروة سنام اإلسالم ، 

 وحسن رعایة الزوجة زوجھا وأوالدھا یعدّ 

  نوعاً من الجھاد :

(( اعلمي أیتھا المرأة ، وأعلمي من دونك من 

النساء أن حسن تبعل المرأة زوجھا یعدل 

  الجھاد في سبیل هللا ))

  [ ورد في األثر ]

  

ً إلى الجنة من البیت فقط ، المرأة حینما  ھذه المرأة التي عرفت ربھا ، ھل تصدقون أن ھناك طرقا

ابیة الجلیلة التي جاء زوجھا من الجھاد وكان ابنھا في مرض شدید ترعى زوجھا ، ھذه المرأة الصح

سألھا عن ابنھا ما أحبت أن تزعجھ قالت لھ : ھو في أھدأ حال فلما نام واستراح وتناول الطعام أخبرتھ 

  .ث فقال لھ بارك هللا لك في زوجتكفي الصباح فذھب إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم فلما أحبره بما حد
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  تحمل زوجھا على أن یكسب المال الحرام إرضاًء لطموحھا تنتھي بھ إلى العذاب :من 

ً تكون الزوجة ضاغطة على زوجھا  أحیانا

ً شدیداً جداً إلى أن یخرج من جلده ،  ضغطا

  لذلك قال تعالى :

ا لَكُْم (   )﴾14﴿ إِنَّ ِمْن أَْزَواِجكُْم َوأَْوَالِدكُْم َعُدو�

  (سورة التغابن)

مل الزوجة زوجھا على أن یكسب حینما تح

المال الحرام إرضاًء لطموحھا في البیت 

واألثاث وفي الحفالت ، ھذه الزوجة تنتھي 

بزوجھا إلى العذاب ، فلذلك أعظم النساء بركة أقلھن مؤونة ، المرأة المؤمنة مثلھا األعلى الصحابیة 

الجوع ، وال نصبر على الحرام ، اآلن الجلیلة التي كانت تودع زوجھا وتقول اتِق هللا بنا نصبر على 

    تضغط علیھ تضغط علیھ إلى أن یخرج من جلده ، ویأكل المال الحرام إرضاًء لھا ، ھذه مشكلة .

  كلما كانت المرأة عوناً لزوجھا كانت عند هللا كبیرة :

ن كسب المال صعب لذلك المرأة التي تقبل بالیسیر امرأة عند هللا كبیرة ومقدسة ، والحیاة صعبة جداً اآل

  جداً ، كلما كانت المرأة عوناً لزوجھا كانت عند هللا كبیرة ، اآلیة :

  )﴾21ةً (﴿ َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَكُْم ِمْن أَنفُِسكُْم أَْزَواًجا ِلتَْسُكنُوا إِلَْیَھا َوَجعََل بَْینَكُْم َمَودَّةً َوَرْحمَ 

  ( سورة الروم )

     عز وجل .المودة والرحمة من خلق هللا

  أخالق اإلنسان في بیتھ ھي الخیریة المطلقة :

  اآلن ھذه الزوجة ماذا قال النبي صلى هللا علیھ وسلم لألزواج ؟

  (( فو هللا ما أكرمھن إال كریم ، وال أھانھن إال لئیم ، یغلبن كل كریم ، ویغلبھن لئیم))

  وزیادة في الحدیث :

  ((.... وأنا أحب أن أكون كریماً مغلوباً من أن أكون لئیماً غالباً ...))

  [ ورد في األثر ]

فقط للتقریب : عندما اإلنسان یطلب شھادة قیادة سیارة یفحص ، كیف یفحص ؟ یفحص في طریق على 

ریق ضیق جداً ومتعرج ، وفي عالمات بالستیكیة ، وعلیھ أن یرجع في السیارة على ھذا الط sشكل 
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دون أن یمس العالمات ، ھذا أصعب شيء في القیادة إن أتقن ھذه العملیة ، اآلن أخالق الرجل خارج 

البیت أسمیھ بالتعبیر المعاصر بزنس ، مصلحة ، أناقتھ ، ابتسامتھ ، رقتھ ، انحناؤه ، اعتذاره ، 

ً ، وإن كان بأي  ً إن كان تاجراً ، وإن كان معلما مكان ، لكن أخالق مصلحتھ یحب أن یكون زبونا

اإلنسان الحقیقیة أین تظھر ؟ في البیت ، لذلك حتى النبي صلى هللا علیھ وسلم ، أخالق اإلنسان في بیتھ 

  ھي الخیریة المطلقة فقال :

  (( َخیُرُكْم َخْیُركُْم ِألَْھِلِھ ، َوأَنَا َخْیُركُْم ِألَْھِلي ))

  [ ابن ماجھ َعْن اْبِن َعبَّاٍس]

ي ظاھرة شھد هللا ، تجد شخصاً محترماً جداً لطیف جداً راٍق تأتي شكوى من البیت أنھ لذلك أنا في عند

ال یحتمل لقسوتھ وفظاظتھ ، ورفع صوتھ وضربھ ألھلھ وعنفھ مع أوالده ، إذاً ال قیمة لألخالق 

ً في بیتھ ، ھذه ح ً ، بطولة الزوج أن یكون أخالقیا قیقة الخارجیة أخالق مصلحة ، ال قیمة لھا إطالقا

    مھمة جداً .

  َ◌الَكِلَمةُ الطَّیِّبَةُ َصَدقَةٌ :

ً تعتني بكل إنسان  اآلن یقابل ذلك ، أحیانا

وتھمل زوجھا ، أكثر مشكالت الحیاة الزوجیة 

بعد سن معین أنھا انصرفت إلى أوالدھا وإلى 

بناتھا وإلى أصھارھا وتغیب عن البیت وقد 

مني ملّت من زوجھا ، أنا أقول لكم واسمعوا 

ھذه الكلمة وأعني ما أقول : ھناك مقولة 

شیطانیة شائعة عند الناس أنھ بعد حین كل 

طرف یمّل صاحبھ ، ھذا كالم غیر صحیح 

  أقسم لكم با� حیاة المؤمن في عالقتھ مع زوجتھ في صعود ، الحب یصنع بیدیك :

  (( َوالَكِلَمةُ الطَّیِّبَةُ َصَدقَةٌ ))

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة]

و أن تضع اللقمة في فم زوجتك ھي لك صدقة ، واالعتذار صدقة ، الزوج یعتذر ، الزوجة تعتذر ، في 

إحسان ، في ھدیة ، في مودة ، في رحمة ، مریضة تأتي لھا بالطعام الجاھز ، أھلھا عندھا نكرمھم ، 

زوجك باإلحسان ،  عندما اإلنسان یفكر كیف یعامل زوجتھ باإلحسان ، فكري أیتھا المرأة كیف تعاملي

أنا أسمع أحیاناً قصصاً أثناء الخطبة أطول مكالمة سمعت عنھا ثالث عشرة ساعة مستمرة ، بعد سنتین 
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تجر الكالم منھ جّراً ال یتكلم ، كیف كان یحكي ثالث عشرة ساعة ماذا صار لھ اآلن ؟ لذلك ما لم یجلس 

تركتھا اثنتي عشرة ساعة ، تعیش لوحدھا  المرء مع زوجتھ جلسة متأنیة نصف ساعة ، اسمع لھا ، أنت

في البیت تنتظر من تحدثھ ، تنتظر من یحدثھا ، یأتي على الجریدة ، أخبار ، نوم ، ھذا زوج سیئ ، ما 

ً من وقتك لن تسعد بھا ، وعندئذ تنصرف إلى غیرك دون أن تشعر ، إلى  لم تخصص لزوجتك وقتا

    أخوتھا ، إلى من یحترمھا ، إلى من یقدرھا .

  األوالد في البیت یحققان الرحمة بین الزوجین :

لذلك الزواج فن ، أقول لكم كم إنسان نجح 

بعملھ التجاري ما نجح بزواجھ ؟ نجح بصحتھ 

ما نجح بزواجھ ، حتى نجح بجامعھ ، تجده 

یلتزم بجامع ولھ خدمات للمسجد في بیتھ سیئ 

ً ال  جداً ، أنا أؤكد ما لم یكن النجاح شمولیا

ً ، فلذلك اإلنسان یفكر یجب أن  یسمى نجاحا

نعیش عمراً واحداً مع ھذه الزوجة ، األوالد 

  من أدق ما قرأت في التفاسیر :

  )﴾21ةً(﴿ َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَكُْم ِمْن أَنفُِسكُْم أَْزَواًجا ِلتَْسُكنُوا إِلَْیَھا َوَجعََل بَْینَكُْم َمَودَّةً َوَرْحمَ 

  ( سورة الروم )

االبن والبنت في البیت یحققان الرحمة بین الزوجین ، ممكن أن تدخل إلى بیت وال أبالغ وهللا قد یكون 

بیتاً متواضعاً قد یكون بیتاً ستین متراً ، قد یكون بیتاً فیھ الطعام خشن ، الثیاب غیر جیدة ، لكن في حب 

ون ملیون وأربعمئة متر وإطاللة بین الزوجین ، ھذا البیت جنة ، في عندنا في الشام بیت مئة وعشر

   على أجمل منظر وكل األجھزة فیھ وجحیم .

  من بنى زواجھ على طاعة هللا تولى هللا توفیق ھذا الزواج :

اإلنسان یسعد بالحب ویشقى بالبغض ، وحینما یعي الزوجان ربھما ، عندنا فندق في الشام من أكبر 

ً كبیرة جداً من خالل عق ود الزواج ، أراد أن یشجع الناس على إقامة العقود فیھ الفنادق حقق أرباحا

فجمع من أقام عقداً في ھذا الفندق من ستة أشھر فكانوا ستة عشر عقداً دعاھم لحفل تكریمي ثم فوجئ 

  أن ثالثة عشر عقداً من ھذه العقود آلت إلى الطالق قبل ستة أشھر .
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تقر إلي معظم مقومات نجاحھ یتولى هللا في علیائھ اآلن اسمعوا ، إذا بني الزواج على طاعة هللا ولو اف

التوفیق بین الزوجین ، أما إذا بني على معصیة هللا ولو توافرت لھ كل أسباب النجاح یتولى الشیطان 

  التفریق بینھما ، ھذه قوانین .

  َال تُْخِرُجوھُنَّ ِمْن بُیُوتِِھنَّ َوَال یَْخُرْجَن : آیة من معانیھا :

  

  ـ على الزوج أال یخرج امرأتھ من بیتھا ألنھا بھ تحقق شخصیتھا وتؤكد ذاتھا : 1

أنا وهللا أیھا األخوة واألخوات ما حضرت عقد قران إال سمعت المتكلمین یقول أو عاقد العقد على كتاب 

ً ھل عندك معلومات دقیقة عما في كتاب هللا من توج یھات هللا وسنة رسولھ ، أنا أسأل الزوج أحیانا

    للزوجین ؟ مثالً :

  )﴾1﴿ َال تُْخِرُجوُھنَّ ِمْن بُیُوتِِھنَّ َوَال یَْخُرْجَن (

  ( سورة الطالق)

ھذه اآلیة دقیقة جداً ، قال هللا عز وجل ِمْن بُیُوتِِھنَّ ، البیت لك في السجالت الرسمیة ملك وقد یكون غاٍل 

لق األكوان ، أنت لك شخصیتك محققة في عملك ، جداً بالقرآن جاء منسوباً إلیھا ما المغزى ؟ كالم خا

في عالقاتك الخارجیة ، ھذا البیت مملكة الزوجة ، دعھا تتصرف ، في أزواج یتدخلون في أدق 

   التفاصیل یمنعوا زوجاتھم من تحقیق ذواتھن في البیت ، هللا عز وجل قال :

  )﴾1﴿ َال تُْخِرُجوُھنَّ ِمْن بُیُوتِِھنَّ َوَال یَْخُرْجَن (

  ( سورة الطالق)

  ھذا البیت عند الدولة بیتك لكن ھو عند هللا عز وجل بیتھا بھ تحقق شخصیتھا ، بھ تؤكد ذاتھا .

  ـ أصغر مشكلة بین الزوجین إذا انتھت بذھاب الزوجة إلى بیت زوجھا تتفاقم : 2

الزوجین إذا انتھت بذھاب شيء ثان : اسمعوا ھذه الحقیقة أیھا األخوة واألخوات ، أصغر مشكلة بین 

الزوجة إلى بیت زوجھا تتفاقم ، تتفاقم ، وقد تنتھي بالطالق ، لماذا ؟ یوجد ببیت أھلھا تغذیة سلبیة ، في 

عمتھا وخالتھا وأخواتھا ، وما تحتاجین إلیھ ، استغِن عنھ ، في أحسن مثالً ، تتلقى توجیھات سلبیة 

ما سألت عني ، یزداد حمق علیھا ، قد تنتھي أصغر مشكلة باستمرار ، تحب تغیظھ ، وھو ما خبرتني ، 

بین الزوجین مع خروج الزوجة من بیت زوجھا إلى الطالق ، وأكبر مشكلة بین الزوجین إذا بقیت في 

بیت زوجھا ھذه بعد أیام تنتھي المشكلة ، ألن كل واحد بحاجة إلى الطرف اآلخر ، أول یوم غضبان ، 

  لیس لھذه الدرجة . ثاني یوم وهللا أنا زدتھا
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أنا مرة جاءني شخص یرید أن یطلق زوجتھ أنا أردت استفزازه قلت لھ تخونك ؟ قال أعوذ با� یا أستاذ 

ما ھذا الكالم ؟ امرأة شریفة طاھرة ، قلت لھ قذرة ؟ قال أعوذ با� نظیفة جداً ، قلت لھ طبخھا ؟ قال 

ً اإلنسان یعمى عن میزات  طبخھا جید ، استحى بحالھ ، وجد طبخھا جید ونظیفة وما تخونھ ، أحیانا

   زوجتھ ، كن منصفاً .

  الرفق بالنساء :

لما سیدنا عمر عال صوتھ في البیت وجاء 

شخص یشكو زوجتھ وما كمل ھرب ، تعال 

لما أتیت ؟ قال جئتك أشكو مما أنت منھ تشكو 

، فحدثھ عن میزات الزوجات ، تخدمنا تربي 

ت المؤمن أنھ صبور ، أوالدنا . لذلك من صفا

العنف الشدید اجعلھ للعدو ، في إنسان بطولتھ 

  في بیتھ ، بطولتھ على زوجتھ :

  

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم إذا دخل بیتھ بساماً ضحاكاً )) ِ َصلَّى �َّ   (( كان َرسُوُل �َّ

  [ ابن عساكر عن عائشة بسند ضعیف ]

نس داره ، ویرفو ثوبھ ، ویحلب شاتھ ، وكان في مھنة كان إذا دخل بیتھ واحداً من أھل بیتھ ، كان یك

أھلھ ، أیھا األخوة الكرام ، المبدأ األول أن یعرف الزوج حقوق زوجتھ ، في شيء ثاٍن : في شيء اسمھ 

المعاملة بالمثل أنت ال تتحمل تحكي كلمة على أمك معك حق األم مقدسة لماذا تسخر من أمھا ؟ أنت 

ً مثل أمریكا ت كیل بمكیالین ، عندك مكیالین ال تسمح لھا أن تحكي كلمة تقمعھا تقیم علیھا لست منصفا

الدنیا وال تقعدھا ، وأنت دائماً تسخر من أھلھا ، ینبغي أن تحترم أھلھا كما تنتظر منھا أن تحترم أھلك ، 

بیت فیھ ینبغي أن تكرمھم كما تنتظر أن تكرم أھلك ھكذا ، إذا ما في معاملة بالمثل في جاھلیة ، كل 

  تمیز ضد المرأة ھذا البیت ال ینجح .

  بدیھیات القرآن الكریم :

  أنا أقدم لكم بدیھیات القرآن الكریم :

  )﴾19﴿ َوَعاِشُروھُنَّ بِاْلَمْعُروِف (

  ( سورة النساء)
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  ﴾لَُم َوأَنتُْم الَ تَْعلَُمونَ َوَعَسى أَن تُِحبُّواْ َشْیئًا َوھَُو َشرٌّ لَّكُْم َوّ�ُ یَعْ ﴿ َوَعَسى أَن تَْكَرُھواْ َشْیئًا َوُھَو َخْیٌر لَّكُْم 

  ) 216( سورة البقرة اآلیة : 

ما كل زواج یبنى على الحب ، أنا لي تعلیق بسیط أخاطب بھ الشباب ، أكثر الشباب حینما یتزوجون ال 

كنت أطول ، ھي مسكینة رأسمالھا شكلھا أمامك ، لما أنت یحلو لھ إال الحدیث عن عیوب زوجتھ ، لو 

تحطمھا بأثمن ما تملك انتھت ، وصدق یزوي جمالھا ألنھا ھي یصفر لونھا ، دائماً مضطربة ، دائماً 

  خائفة منك .

ة نقطة ثانیة أنا أتألم من الشباب ألماً كبیراً ال یحلى لھ یمزح إال بالطالق والزوجة الثانیة ، حكوا لنا قص

في الشام أن شخصاً عنده زوجة من أعلى مستوى من الجمال والكمال والحلم والحسب والنسب والثقافة 

لكنھ تاقت نفسھ من الزواج ولكن ما معھ حجة أي شيء یقولھ مرفوض ، فرسم خطة أن یظھر بوضع 

ت لھ قل لي ؟ بعدما متألم ، خیر إن شاء هللا ، یوم یومین ثالثة عشرة أیام ما تكلم كلمة ، قلقت علیھ قال

ألحت إلحاحاً شدیداً جداً قال وهللا بصراحة السلطان في عنده عوانس كثیر ، فقال إذا واحد ما یأخذ واحدة 

  ثانیة یعدمھ ، فقالت لھ مت شھیداً .

أنا سؤالي أصعب شيء ال تمزح إال بالزوجة الثانیة والطالق ، ھذا شيء أنا أعّده حمقاً طمأنھا ماذا قال 

    فقال لھا : أنا لك كأبي زرع ألم زرع ، غیر أني ال أطلقك .لھا ؟ 

  الود بین الزوجین یأتي من طاعة هللا عز وجل :

یجب أن تطمئن ، ھذا عقد مقدس المرأة تطلق 

بحاالت نادرة جداً ، أما على الطالعة والنازلة 

الطالق والزوجة الثانیة ، أنت خربت بیتك 

ل سبب لھ ، بیدك ، ھدمت سعادتك بیدك ، فك

كل فعل لھ رد فعل ، ھذه كلھا أشیاء ھي من 

بدیھیات الكمال ، لكن نحن من بعدنا عن هللا 

عز وجل ومع إطالق البصر ، أنا سوف أقول 

  :منظور دیني فقط عندما یقول هللا لكم كلمة من

  )﴾30﴿ قُْل ِلْلُمْؤِمنِیَن یَغُضُّوا ِمْن أَْبَصاِرِھْم (

  ( سورة النور )

ما تغض بصرك عن محارم هللا یعني أول مكافأة وثمرة ونتیجة حتمیة أن هللا عز وجل یریكھا أنت حین

  أجمل زوجة ویریھا منك كل خیر ، الود یأتي من الطاعة ، أنا في عندي كلمة ال أغیرھا :
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َق بَْینَُھَما إِالَّ بِ  ٍد بِیَِدِه َما تََوادَّ اثْنَاِن فَفُّرِ   َذْنٍب یُْحِدثُھُ أََحُدھَُما ))(( َوالَِّذي نَْفُس ُمَحمَّ

  [رواه أحمد عن ابن عمر ، وإسناده حسن]

    إن غضت ھي بصرھا عن محارم هللا وغضضت أنت بصرك عن محارم هللا ؛ هللا یخلق الود خلقاً :

  )﴾21نَكُْم َمَودَّةً َوَرْحَمةً (﴿ َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَكُْم ِمْن أَنفُِسكُْم أَْزَواًجا ِلتَْسُكنُوا إِلَْیَھا َوَجعََل بَیْ 

  ( سورة الروم )

  طاعة هللا عز وجل واإلقبال علیھ أساس العالقة الزوجیة :

لذلك أي بیت تسوده طاعة هللا عز وجل ، 

یسوده اإلقبال على هللا ، أما متابعة المسلسالت 

ال تنتھي ، في وضع اآلن مشكلة كبیرة جداً ، 

ً غیر إس المیة غیر المسلسل یطرح قیما

ً ، بیوت  منضبطة ، في تفلت فكراً وسلوكا

فخمة ، نساء متبرجات ، وعالقات ریاضیة ، 

وجاء صدیق الزوج إلى عندھا ، أنت لما 

تمنعھا أن تستقبل أحداً في غیابك ال تتحمل ، 

ي الفیلم ھكذا شاھدنا في الفیلم مثالً ، سألوا ممثلة كیف یقبلك فالن في الفیلم وأنت ملتزمة ؟ قالت ھو ف

  زوجي ، صار في فقھ خاص للفنانات ، ھو زوجي في الفیلم .

لما أنت ترید أن تعمل تغذیة ، الذي عنده وعاء للماء لھ فتحة علویة ولھ صنبور ، الذي تضعھ من فوق 

تأخذه من تحت ، الثقافة التي تتغذى منھا زوجتك ثقافة أفالم تجد تصرفاً غیر مقبول ، وإذا أنت تتابعھم 

 ً ثقافتك ثقافة أفالم ، في ثقافة الواحد الدیان ، في قرآن ، في صحابیات ، في سنة ، نحن عندنا في  أیضا

اإلسالم منھج كامل في الزواج ، أنت تغض بصرك وتجلس مع أھلك وتجلس معھم وتكون لطیفاً 

  ومحسناً ومتسامحاً وصبوراً ، ھي تقابلك بالحب والود .

ً یأتي إما في بالضبط بالزواج أنت ھنا و لى ھنا أو ھذا الذي ھناك إلى ھي ھناك ، أنا ال أصدق إنسانا

، نلتقي في الوسط ، أتخلى عن شيء من رغباتي ، وتتخلى عن شيء من رغباتھا نلتقي ، فكلما ھنا

  حرصنا أن یكون الود بین الزوجین .
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  بطولة اإلنسان ال أن ینجح في حقل واحد أن ینجح في الحقول كلھا :

 أبالغ دخلت مرة إلى بیت یمكن ال وهللا وال

أعتقد في الشام كلھا في بیت بھذا المستوى ، 

نحن عندنا عشر جادات في الجبل ، كلما 

طلعت باتجاه األعلى صار الوضع صعباً جداً ، 

أول جادة من فوق ، بالط ما في ، أنا شعرت 

أن البیت جنة ، شعرت بجنة من االستقامة 

ممكن أن تعمل بیتك والود الذي بینھما ، فأنت 

جنة وهللا لما أنت تسعد في بیتك تجد عندك 

  عشرة أضعاف قوة مقاومة خارج البیت ، كل ذھنك صاٍف لعملك .

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم یَْسأَلُھُ فَقَاَل :   َرُجل ِمْن اْألَْنَصاِر أَتَى النَّبِيَّ َصلَّى �َّ

ِحْلٌس ـ أي بساط ـ نَْلبَُس بَْعَضھُ ، َونَْبسُطُ بَْعَضھُ ، َوقَْعٌب نَْشَرُب فِیِھ  (( أََما فِي بَْیتَِك َشْيٌء ؟ قَاَل : بَلَى ،

ِ َصلَّى ُ َعلَْیِھ  ِمْن اْلَماِء ـ فقط بساط و إناء ـ قَاَل : ائْتِنِي بِِھَما ، قَاَل : فَأَتَاهُ بِِھَما ، فَأََخذَُھَما َرسُوُل �َّ َّ�

: َمْن یَْشتَِري َھذَْیِن ؟ قَاَل َرُجٌل : أَنَا آُخذُھَُما بِِدْرَھٍم ، قَاَل : َمْن یَِزیُد َعلَى ِدْرَھٍم ،  َوَسلََّم بِیَِدِه ، َوقَالَ 

ْرَھَمیْ  تَْیِن أَْو ثََالثًا ، قَاَل َرُجٌل : أَنَا آُخذُھَُما بِِدْرَھَمْیِن ، فَأَْعَطاُھَما إِیَّاهُ ، َوأََخذَ الّدِ ا ِن ، َوأَْعَطاُھمَ َمرَّ

  اْألَْنَصاِريَّ ، َوقَاَل : اْشتَِر بِأََحِدِھَما َطعَاًما فَاْنبِْذهُ إِلَى أَْھِلَك ))

  [ أبو داود ، ابن ماجھ َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك ]

لما أنت أول شيء أمنت زوجتك وأوالدك ، 

تعتني بصحتھم بطعامھم بشرابھم ھذه عبادة ، 

ق عباداتھ أرید أن أقول لكم كلمة دقیقة ، المناف

الخالصة سیئات ، والمؤمن عاداتھ عبادات ، 

یعني إذا أخذ أھلھ سیران عبادة ، إذا اشترى 

ً عبادة ، إذا وضع لقمة في فم  لزوجتھ ثیابا

زوجتھ یراھا یوم القیامة كجبل أحد ، عبادة ، 

ً مثل بیت فیھ كل  لما أنت تؤمن با� تماما

ا بال جدوى ، أما حین تسري الكھرباء ، الزواج لھ طعم ، األجھزة الكھربائیة لكن ما في كھرباء كلھ

ً وتتصل با� عد إلى أول كلمة في  ً صحیحا األبناء لھم طعم ، العمل لھ طعم ، أنت لما تؤمن إیمانا

المحاضرة ، أنت في أربعة أشیاء في حیاتك عالقتك مع هللا إن صحت تصح عالقتك مع الناس ، من 
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أصلح هللا ما بینھ وبین الناس ، البطولة ال أن تنجح في حقل واحد أن تنجح في أصلح فیما بینھ وبین هللا 

     الحقول كلھا .

  على المسلم أن یبتعد عن كل شيء یفسد بیتھ المتماسك :

لذلك نحن بحاجة إلى بیوت متماسكة ، وفي  

قلیالً من أشیاء كثیرة تفسد البیوت ، سأقترب 

المنطقة الخطرة ، كل إنسان في عنده خطوط 

دفاع یصعب اختراقھا إال أنھ بالعمل التمثیلي 

حینما تأتي بإنسان یعد البطل األول في الفیلم ، 

أنیق ، وشكل ، وعنده زوجة جمیلة جداً ، 

وبیت فخم ، وفيٌّ بارٌّ في البیت ، یصوروا لك 

جتھ المسلم إنسان ضعیف ، بیتھ ال یحتمل زو

ثرثارة ، جالسة عند الجیران واألوالد في الطریق ، االبن إذا شاھد الفیلم والبنت ، خرب الدین دون أن 

الغربي اعتمد الصورة لیس  یشعر ، ھذا الفیلم یعمل تسلالً خلف خطوط دفاعك ، یعني اآلن العالم

في فقر ، في بیت ال ، یكفي أن یریك أسرة ملتزمة وضعھا سیئ جداً في قھر ، في جمود ، الفكرة

  ، وبیت فخم جداً لكن ما فیھ انضباط ، ما حكینا شيء ما ھاجمنا اإلسالم أبداً .یحتمل

لذلك أیھا األخوة ، اإلعالم أحیاناً یھز قیمنا ، ھذا الجھاز یجب أن تضبطھ ، إذا ما ضبطتھ في مشكلة 

تص بصنع القادة قال لنا : كل عادات كبیرة جداً تدفع الثمن ، زارنا عالم من الكویت داعیة كبیر ھو مخ

ً الزوج ناسي الموضوع  اإلنسان ومبادئھ وقیمھ وتصوراتھ تزرع فیھ في السبع سنوات األولى ، أحیانا

وغائب عن البیت ، أحیاناً یقول لك شخص أنا أطلع قبل أن یستیقظوا وأعود بعدما یناموا ، أنت ارتكبت 

وق أوالدك وقدت البیت تعاني من مشقة كبیرة ، أمور متداخلة خطأ كبیر ، إذا أنت ما كنت فوق بیتك وف

في بعضھا ، نحتاج إلى تنظیم للوقت ، نحتاج إلى جلسة نجلس فیھا مع أوالدنا ، مع زوجاتنا ، جلسة 

  تكون كل یوم یجب من وجبة طعام مشتركة ، من أستاذكم ؟ ما سمعت حكیاً ، اسمع منھ .
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  كتاب هللا و سنة رسولھ :النجاح األسري أساسھ العودة إلى 

من كان أبوه مھمالً لھ وأمھ منشغلة عنھ ، إن 

شاء هللا ھذه األمور اإلنسان إذا عاد إلى هللا قرأ 

القرآن الكریم ، قرأ السنة ، قرأ ما في ھذا 

التراث العظیم من توجیھات وطبقھا ، أنا 

ً ما في إنسان فاتھ قطار  أضرب مثال دائما

  تعالى : النجاح األسري ، قال

  )﴾90﴿ َوأَْصلَْحنَا لَھُ َزْوَجھُ (

  ( سورة األنبیاء)

أنا أذكر قصة دقیقة جداً یوجد رجل بالصعید بمصر أرسل ابنھ إلى األزھر لیتعلم علوم الشریعة ، عاد 

األب جالس ، بكى األب بكاء شدید ، أنتم بعد خمس سنوات خطیب المسجد ، خطب أول خطبة وكان 

تظنوا أنھ بكى فرحاً بابنھ ، بكى ندماً على حالھ ، ھذا الندم الشدید حملھ أن یركب جحشتھ ویتوجھ من 

صعید مصر إلى القاھرة بقي شھراً ونصف ثم قال أین األزعر ؟ ال یعرف اسمھ األزھر ، ما أزعر ما 

تعلم القراءة والكتابة في الخامسة والخمسین ثم تعلم القرآن ثم تابع عندنا أزعر عندنا أزھر ، دلوه علیھ 

   العلم وعاش حتى السادسة والتسعین وما مات إال شیخ األزھر .

  مشاكل اإلنسان أساسھا قلة الحكمة :

ال تقول أنا فاتني وقت التفاھم مع زوجتي ، ادخل إلى البیت السالم علیكم ، إذا شخص دخل إلى البیت 

لم قال الشیطان إلخوانھ أدركتم المبیت ، نائم الشیطان في البیت ، خبط أبواب ومسبات وقتل وما س

وضرب وطردھا بنصف اللیل بقمیص النوم إلى بیت أھلھا ، ألنھ ما سلم قال الشیطان ألخوانھ أدركتم 

ن دخل ولم یسلم ، المبیت ، جلس إلى الطعام ولم یسِم قال الشیطان أدركتم العشاء ، ال یكفي الطعام ، اآل

  أكل ولم یسِم قال الشیطان ألخوانھ أدركتم المبیت والعشاء .

تجد البیت فیھ شیطان ألقل كلمة سّب ، ألقل كلمة أغلق الباب كسره ، وهللا جاءني إیمیل تأثرت بھ كثیراً 

حاً من أخ كریم نحن كل مشاكلنا ال من ما یصیبنا بل من ردود أفعالنا ، أتى بمثل شخص جالس صبا

الساعة الثامنة إال ربع ھو مدیر مؤسسة جاء ابنھ أمسك فنجان القھوة وسكبھ على أبیھ ، طلع خلقھ سّب 

زوجتھ وخبط أبواب وذھب إلى الشركة ونسي الحقیبة وكل الوثائق فیھا وعنده اجتماع مھم ، ازداد 

كنت انتبھ هللا یرضى غضب ، كل مشاكلھ جاءت لیس من سكب الفنجان من رد فعلھ غیر المعقول ، بابا 
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علیك ، نحن كل مشاكلنا لیس من الفعل الذي یصیبنا من رد الفعل ، نحن أكثر مشاكلنا تأتي من عدم 

  الحكمة ، قال تعالى :

  ﴿ َوَمن یُْؤَت اْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِي َخْیًرا َكثِیراً ﴾

  ) 269( سورة البقرة اآلیة : 

هللا أن یكون كل منّا سعیداً في بیتھ ، اقرؤوا القرآن الكریم  لعلي أثقلت علیكم وأطلت علیكم ، وأسأل

  .كیم لھ تعلیمات التشغیل والصیانةوالسنة وانظروا توجیھات خالقكم ، أنت آلة معقدة جداً ومعك صانع ح

* * *  

  تأثیر وسائل اإلعالم على الفرد :

نحب أن نعلق على تأثیر وسائل اإلعالم على 

یت حول مشاھدة طالب الفرد ، في دراسة أجر

الشھادة الثانویة للتلفاز تبین من خاللھا أن 

متوسط مشاھدة طالب المرحلة الثانویة في 

سوریا للتلفاز تتراوح ما بین أربع إلى ست 

ً قبل انتشار االنترنیت ، فما بالك  ساعات یومیا

بعد انتشار االنترنیت ؟ ھذا إن دّل على شيء 

ر األمھات إنما یدل على ضعف ، وأخص بالذك

    ألبنائھم أثناء متابعة التلفاز وما یتضمنھ من برامج .

  الجمعیات الخیریة لھا أھداف نبیلة جداً علینا مساندتھا :

خالل إلقاء الضوء على شكري لألستاذ محمد راتب النابلسي الذي شرفنا بحضوره وحدیثھ المبدع من  

نظرة الدین الحنیف لألسرة والحلول التي شرعھا اإلسالم للمحافظة على عالقات أسریة سلیمة ، والتي 

  یقوم في جوھرھا على تقوى هللا عز وجل .

  لي طلب أن الجمھور بأن یتابع كامل الدورة لتكتمل الفائدة من قبل الدكتور .

  و دعم الجمعیة بكل ما تملكون كي تستمر في عملھا ، قال تعالى : أنا أتمنى على أخوتي الكرام الحضور

ثِْم َواْلعُْدَواِن (   )﴾2﴿ َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِّرِ َوالتَّْقَوى َوَال تَعَاَونُوا َعلَى اْإلِ

  )2( سورة المائدة : 
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كنا في لقاء مع وزیر للشؤون االجتماعیة 

ً أنا لفت نظري ق الت : والعمل ، فتكلمت كالما

ً كان في ثالثمئة وأربعین  قبل سنتین تقریبا

جمعیة ، اآلن ثالثة آالف جمعیة ، معنى 

جمعیة عمل خیري ، عمل تثقیفي ، عمل 

جماعي ، صار كل مواطن یستطیع أن یقدم 

  شیئاً ألمتھ ، فلذلك قال تعالى :

   

ثِْم َواْلعُْدَواِن (﴿ َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِّرِ َوالتَّْقَوى َوَال تَعَاَونُوا َعلَى    )﴾2اْإلِ

  )2( سورة المائدة : 

وكلما كثرت ھذه الجمعیات الخیریة ، كل جمعیة لھا أھداف نبیلة جداً ، أنا العبد الفقیر رئیس جمعیة 

الطفل في القطر ، وعضو مؤسس في جمعیة مكافحة التدخین ، ألقیت محاضرة في مكتبة األسد في 

، المحاضرة موفقة جداً ، أخذ الشریط شخص یبیع الدخان لما سمع افتتاح الجمعیة وحضرھا وزراء 

الشریط قرر یتوب عن بیع الدخان ، لھ شریك ما قبل اختلفوا فاتفقوا أن ینظروا كم یربح المحل من 

الدخان طلع في الشھر خمسة وعشرین ألفاً اتفقوا أنا أعطیك نصف الربح ونوقف الدخان ، فوافق ، لكن 

ة ما نقصت ال أدفع لك شیئاً ، فعالً الغلة ما نقصت زادت ، اآلن جاء الموزع على المحل قال لھ إذا الغل

قال ماذا تریدون دخان الیوم ؟ قال لھ تأخذ الذي عندنا نحن تبنا إلى هللا ، تفاجأ ھذا قال ما السبب ؟ قال 

   أغذیة . لھ اسمع الشریط ، سمعھ دافع خمسة مالیین تأمین لشركات الدخان ، استردھا ووزع

  على المسلمین أن یتعاونوا لتحقیق أھداف األمة التي أرادھا هللا عز وجل :

الكلمة الطیبة صدقة ، إذا أنت لك عالقة بجمعیة خیریة ، بجمعیة ثقافیة ساھمت وعاونت ، اآلن نحن 

، هللا عز وجل األمة كبا بھا الجواد یجب أن ننھض فما لم نتعاون جمیعاً لتحقیق أھداف األمة التي أرادھا

  قال تعالى :

ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَھْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُْؤِمنُوَن بِا�َِّ    )﴾110 (﴿ كُْنتُْم َخْیَر أُمَّ

  ( سورة آل عمران )
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  أسئلة المشاھدین حول :

  

  ـ تشجیع الرجل على أخذ دوره القیادي : 1

  نشجع الرجل على أخذ دوره القیادي ؟ س : ما قولكم أن

ج : الرجل دوره األساسي قیادي والمرأة معاونة لھ ، في طیار وطیار مساعد ، أما القرار بالنھایة 

للطیار والمساعد یقدم خدمات كبیرة جداً ، لكن ما في قیادة مشتركة وإال تقع الطائرة ، ال بد من قیادة 

    واحدة ، الرجل هللا عز وجل قال :

َجاِل َعلَْیِھنَّ َدَرَجةٌ (   )﴾228﴿ َولَُھنَّ ِمثُْل الَِّذي َعلَْیِھنَّ بِاْلَمْعُروِف َوِللّرِ

  ( سورة البقرة )

  أي درجة القیادي ، أنا مع أخذ الرجل دوره القیادي في المؤسسة الزوجیة .

  ـ الكتب الضروریة الواجب االطالع علیھا : 2

  س : ھل یوجد كتب ...

ج : وهللا في كتب كثیرة ، أنا العبد الفقیر لي ستون شریطاً عن تربیة األوالد في اإلسالم وھي من أشھر 

دروسي ، أنا سوف أرسلھا ھدیة إلى ھنا وأطبعھا وأوزعھا مجاناً ال أرید شیئاً ، فھذا الشریط مھم جداً ، 

بیة الجسمیة ، التربیة النفسیة ، التربیة التربة اإلیمانیة ، التربیة األخالقیة ، التربیة العقلیة ، التر

  االجتماعیة ، التربیة الجنسیة ، اآلن وسائل التربیة التلقین ، الموعظة ، القدوة .

  ـ شعور الزوج بأن المرأة شریكتھ : 3

س : لما قلت لنا عن إنسان تكلم مع خطیبتھ ثالث عشرة ساعة ، قال ألن النساء ال یتكیفوا (یعطوا 

  أن في ھذه القضیة مھمة ؟ وجھ)وإني أرى

ج : أنا أقول ممكن أن تبقى حرارة الحب مستمرة ومتنامیة بتطبیق منھج هللا في البیت ، وبذكاء الزوج 

  وحنكتھ وحكمتھ ، وأن یشعر أن ھذه المرأة شریكتھ ، یسعد بھا وتسعد بھ .

  ـ حاجة الزواج إلى مكافأة : 4

  س : ھل الزواج یحتاج إلى مكافأة ؟

ً والزوجة معھا أعلى الشھادات أنا أعتقد أن ھذا  ج : إذا كان في تفاوت كبیر الزوج غیر متعلم كلیا

الزواج ال ینجح ، ألن العلماء قالوا في موضوع التكافؤ ، الكفاءة الزوجیة إذا ما في تكافؤ بین الزوجین 

ً الزواج ال ینجح إال بحالة نادرة ، أن یكون ال ً واقتصادیا ً واجتماعیا زوج طالب علم ورع ، ھذا ثقافیا
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كفء ألیة فتاة ، ھذه حالة نادرة ، أما أي زواج عادي یحتاج إلى مكافأة بین الزوجین ، أنا أعرف كثیر 

  في الشام زوجات بأعلى درجة من الثقافة وزوجھا ال یقرأ وال یكتب ھي تعاني منھ معاناة ال تحتمل .

  ـ حكم عنایة المرأة بھندامھا : 5

  ي ال تعتني بھندامھا ما حكمھا ؟س : الزوجة الت

ج : ھذا السؤال أنا أعلق علیھ أھمیة كبرى ، بشكل عام المرأة العربیة تعتني بثیابھا وبشكلھا وشعرھا 

وأناقتھا عند خروجھا إلى الزیارات والحفالت ، في البیت تلبس أسوأ الثیاب ، أنا أعرف السلف الصالح 

لغیر زوجھا ، بالمناسبة مھما بالغت المرأة في زینتھا لزوجھا محرم على المرأة ترتدي الثوب أول مرة 

ھي أقرب إلى هللا ألنھا تحصنھ ، والزوجة التي ال تعتني بھندامھا وشكلھا وأناقتھا وزینتھا أمام زوجھا 

وهللا عاصیة � ألنھا تدعوه إلى أن ینظر لغیرھا ، واآلن یوجد ظاھرة أقولھا لكم بصراحة وأنا محرج 

ن یظھر عند األزواج مراھقة متأخرة بالخمسین في مراھقة سببھا الزوجة ، الزوجة مع منھا اآل

أصھارھا ومع بناتھا ومشغولة وطبخ ونفخ ، روب نوم ال تغیره طوال النھار ، زوجھا یرى في الطریق 

  أشكال ألوان عندي مئات الحاالت مراھقة متأخرة بوقت غیر مناسب إطالقاً .

  م عن البیت بحكم عملھما لفترة طویلة :ـ غیاب األب و األ 6

س : األب واألم طبیبان غیابھما بحكم العمل 

  لفترات طویلة جداً .

ج : األطفال یعانون من مشكالت كثیرة ، وهللا 

اسمع ھذه الكلمة من القلب للقلب ، إذا بلغت 

أعلى منصب في العالم ، وجمعت أكبر ثروة 

عالم ، في األرض ، وتحمل أعلى شھادة في ال

مرة قلتھا في أمریكا ، لو بلغت منصباً 

كالرئیس كلینتون ، وثروة كثروة أوناسیس ، 

ً كعلم أینشتاین ، ولم یكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس . واسألوا أباً عنده ابن منحرف یكاد  وعلما

األبناء سعادة كبیرة ، وهللا یموت من األلم ألنھ لم یبَق في أیدینا من ورقة رابحة إال أبناءنا ، والعنایة ب

    یكافئ مكافأة سریعة ، قال تعالى :

ةَ أَْعیٍُن َواْجعَْلنَا ِلْلُمتَِّقیَن  یَّاتِنَا قُرَّ   )﴾74إَِماًما(﴿ َوالَِّذیَن یَقُولُوَن َربَّنَا َھْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوذُّرِ

  ( سورة الفرقان)

  أنت حینما ترى ابنك كما تتمنى .
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  األوالد شقاء حكمي للوالدین :شقاء 

  بالمناسبة هللا عز وجل یقول :

  )﴾117﴿ فََال یُْخِرَجنَّكَُما ِمَن اْلَجنَِّة فَتَْشقَى (

  ( سورة طھ )

وال یخرجنكما من الجنة اآلیة جاءت بالفعل ( تشقى )بالضمیر المفرد ، أما بحسب السیاق اللغوي : 

فتشقیا ، ألن شقاء الرجل شقاء حكمي لزوجتھ ، البالغة في اإلیجاز ، أنا أقیس على ھذه القاعدة شقاء 

األوالد شقاء حكمي للوالدین ، وهللا ذھبت إلى أمریكا ألقیت محاضرة في لوس أنجلوس ولما أرید أن 

ھ لفالن ، فالن صدیقي الحمیم ، قلت لھا أھالً أطلع إلى غرفتي واقفة إنسانة محجبة قالت لي أنا أخت

ي ملحد ، وهللا لو معك مئة وسھالً ، فبكیت ، قلت لھا خیر إن شاء هللا قالت لي ابنتي راقصة ، وابن

  .ملیار

مرة قلت إلنسان كلمة من قلبي قلت لھ ھذا ابنك الصالح المؤمن المستقیم المتفوق یساوي مئة ملیار ، ما 

بنھ الصالح ، الذي عنده ابن صالح یقبل األرض شكراً � ، إذا شخص أھمل أوالده أحد یعرف قیمة ا

  یدفع الثمن باھظاً .

  ـ ضبط جھاز التلفاز : 7

  س : كیفیة ضبط جھاز التلفاز ؟

ج : أنا لي صدیق مقیم في بروكسل ، في برامج لكل القنوات ، یختار البرامج الثقافیة الراقیة جداً ، 

مشاھدة یوم األحد عنده ، إذا أنت تعمل برنامجاً سجل وشاھد مع أوالدك نھار الجمعة ھذه یسجلھا آلیاً ال

البرامج ، في وقت للدراسة ، أیھا األخوة أنھى البیت ، أنھى األبوة ، أنھى الزوجة ، ما بقي شيء ، 

یبكي من جالس تَلَقي تلقي ، وشيء ممل یعني ، واحد عنده ملیون ھم وفوق الھموم ھموم المسلسل ، 

  أجلھ .

  ـ تحقیق السعادة الزوجیة في الدین و الدنیا من دون زواج : 8

  س : كیف أحقق السعادة في دیني ودنیاي لوحدي من دون زواج ؟

وتطیعك إن أمرتھا ج : هللا یبعث لك زوجة صالحة ، تسرك إن نظرت إلیھا ، وتحفظك إذا غبت عنھا ، 

، سأقول لكم كلمة دقیقة من أعماقي الزواج نعمة ، التي عندھا زوج ال تكفر العشیر ، والذي عنده زوجة 

ال یقلل قیمة الزوجة ، الزواج حاجة أساسیة ، أیما امرأة سألت زوجھا الطالق من غیر بأس لن ترح 

زوجھا ، ما أكرمھن إال كریم ، لذلك قضیة رائحة الجنة ، إني أكره المرأة تخرج من بیتھا تشتكي على 

الذي عنده زوجة ال على أي سبب تطلق ، یقول ابن عباس یرتكب أحدكم أحموقتھ ویقول یا بن عباس یا 

بن عباس ، أنت لما ما تطلق أمرك بیدك ، لما تطلق متسرعاً صرت تحت رحمة المشایخ ، تتسكع على 
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والذي طلقت ال تحبھ ، أنت كنت في غنى عن ھذا الموضوع أبوابھم ، الذي یرجعھا لك تشك في علمھ ، 

كلھ ، ھذا الشيء خطیر جداً ال یستخدم إال في حاالت نادرة جداً ، أما نحن في عندنا مشكلة الطالق ألتفھ 

  األسباب ، أنت تغامر بسعادتك في بیتك .

  ـ الزوج البعید عن هللا : 9

  س : إذا كان الزوج بعید عن هللا ما الحل ؟

    : لماذا جاء هللا عز وجل بصدیقة (السیدة آسیا)وجعلھا زوجة أكبر طاغیة في األرض ؟ ج

ُ َمثًَال ِللَِّذیَن آَمنُوا اِْمَرأَةَ فِْرَعْوَن إِْذ قَالَْت َرّبِ اْبِن ِلي ِعْنَدَك بَْیتًا فِي اْلَجنَّ  نِي ِمْن ﴿ َوَضَرَب �َّ ِة َونَّجِ

نِ    )﴾11ي ِمْن اْلقَْوِم الظَّاِلِمیَن(فِْرَعْوَن َوَعَمِلِھ َونَّجِ

  ( سورة التحریم )

أخواتنا وأخواننا الكرام لیس مقبول من زوجة أن تقول ھكذا یرید إن شاء هللا برقبتھ ، المرأة مستقلة في 

دینھا عن زوجھا وال طاعة لمخلوق في معصیة الخالق ، أما ھكذا یرید ویریدني أن أجلس مع أھلھ ، 

  لبحر ، ال تظني أنك معفاة من المسؤولیة ، لذلك ال طاعة لمخلوق في معصیة الخالق .وأذھب معھ إلى ا

  ـ التغلب على عدم جمال المرأة عند اختیار الزوجة : 10

  س : كیف نتغلب على عدم جمال المرأة عند اختیار الزوجة ؟

نبیلة تسعد بأي ج : بصراحة إذا كان الھدف باآلخرة بالضبط وأنت حامل رسالة كبیرة ولك أھداف 

زوجة ، أما إذا كان الھدف ھو المتعة فقط ما في إنسانة تسعدك إطالقاً ، إذا كان الھدف ھو المتعة فقط 

ما في إنسانة ممكن أن تكون ضمن طموحك تمل منھا ، أما إذا كان عندك ھدف كبیر یأتي الزواج مسعد 

ا أنت الھدف فقط المتعة الطریق مسدود ، بشكل أو بآخر ، إذا جعلت اللذة مبدأً أصبحت مبدأ ألم ، إذ

األجانب أحسن منا ؟ یعیشون كل یوم مع واحدة ما في مشكلة ، أما نحن مؤمنون في جنة باآلخرة لذلك 

اإلنسان یسعد بزوجة إذا قنع بھا ، في عالقات إنسانیة عالیة جداً ھي عالقات إنسانیة تفوق حّد الخیال ، 

  عابرة في ندم شدید .لما أنا أضحي بھا من أجل متعة 

  ـ العالقة بین المرأة و الرجل : 11

س : قلتم أن العالقة بین الرجل والمرأة ھي عالقة لواء بعمید ، ولكن لوحظ في اآلونة األخیرة العالقة 

  بین لواء وجندي .

  ج : أنا ذكرت ھذا الشيء نعم .

  ـ نصیحة للرجال : 12

ا أكثر رجولیة ، أعني بالرجولیة كل ما تتضمنھ الكلمة س : ھل یمكن إعطاء نصیحة للرجال حتى یكونو

  من صفات إیجابیة نفتقر لھا وخاصة في جیل الشباب ؟
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ً نبیالً یعیش  ج : أنا أقول إذا اإلنسان ما عرف هللا ، وما عرف ھدفھ الكبیر ، وما وضع أمامھ ھدفا

  لشھواتھ .

   

 


