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منھاج األسرة الناجحة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـمض

  منھاج األسرة الناجحة -  64الدرس :  -سوریا  -مختلفة 

2008 -04-30  

  مقدمة :

أیھا السیدات السالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ وأسعد هللا مساءكم بكل خیر ، یسرنا الیوم في 

ً كبیراً من علماء مدینة د ً فیھا ، دورتنا التربویة الثانیة أن نستضیف عالما ً عریقا مشق ، ومدرسا

ومحاضراً من الطراز األول ، ألفتھ أذن المستمع من خالل دروسھ ومحاضراتھ القیّمة على مختلف 

نواحي المجتمع تدریساً ومحاضرة ، تحدث عن المعاني السمیة فأبدع ، اإلخالص ، الصدق ، اإلیمان ، 

كما تكلم عن أسماء هللا الحسنى ، وعن الشمائل  األمانة ، االستقامة ، فكانت سلسلة مدارج السالكین ،

النبویة ، ولھ الكثیر من الكتب المؤلفة الجمیلة والرائعة ، إضافة إلى مكتبة قیّمة جداً من السمعیات 

والمرئیات ، كلنا نعرفھ وھو في غنى عن التكریم ؛ إنھ فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي ، في 

عن البناء الداخلي لألسرة تتمة في حّل المشكالت الزوجیة ، جمیعنا بقلب محاضرتھ الیوم التي یلقیھا 

  واحد نرحب بالدكتور محمد راتب النابلسي فلیتفضل مشكوراً .

  النجاح ال یسمى نجاحاً إال إذا كان شامالً :

ة والسالم السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ ، بسم هللا الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصال

على سیدنا محمد وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین ، وعلى صحابتھ الغّر المیامین ، أمناء دعوتھ وقادة 

  ألویتھ ، و ارَض عنا وعنھم یا رب العالمین .

أیھا األخوة الكرام ، بادئ ذي بدء أشكر القائمین على ھذه الجمعیة على ھذه الدعوة الكریمة التي إن 

ى حسن الظن بي ، وأرجو هللا أن أكون عند حسن ظنكم فإن وجدتم في محاضرتي دلت على شيء فعل

  ما كنتم تتوقعون فالحمد � رب العالمین وإال فحسبكم هللا ونعم الوكیل .

أیھا األخوة الكرام ، بادئ ذي بدء أنا ال اصدق وال أقبل أن یكون نجاح في حیاة اإلنسان جزئي ، فقد 

كبیر وال ینجح في أسرتھ ، لذلك أعتقد جازماً أن النجاح ال یسمى نجاحاً إال  ینجح اإلنسان في كسب مال

  إذا كان شامالً .
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  المحطات الكبرى في النجاح :

  

  ـ عالقة اإلنسان بربھ : 1

ما المحطات الكبرى في النجاح ؟ في حیاة اإلنسان آالف المحطات لكن ھناك أربع محطات كبرى أي 

  لمحطات الثالث ، في تصوري المحطة األولى عالقتك با� :خلل في إحداھا ینعكس على ا

(( ابن آدم اطلبني تجدني ، فإذا وجدتني وجدت كل شيء ، وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إلیك من 

  كل شيء ))

  [من مختصر تفسیر ابن كثیر]

مر تفانینا في طاعة المحطة األولى أن تعرفھ ، وأصل الدین معرفتھ ، ونحن إذا عرفنا اآلمر ثم عرفنا األ

اآلمر ، أما إذا عرفنا األمر ولم نعرف اآلمر تفننا في التفلت من األمر وھذا واقع العالم اإلسالمي األمر 

بالمعروف لكن ھناك ضعفاً في معرفة اآلمر ، لذلك ھناك بحث عن فتاوى شاذة ، عن فتاوى ضعیفة ، 

    نھج هللا .عن بلوى عامة ، القصد أن یتفلت اإلنسان من تطبیق م

  من لم یستقم على أمر هللا ال یقطف من ثمار الدین شیئاً :

أرید أن أقول كلمة أخوتنا التجار نشاطات التجارة كثیرة جداً ، ال تعد وال تحصى من شراء مكتب ، إلى 

شراء مستودعات ، تعیین موظفین ، سفر إلى الصین ، أخذ وكاالت ، ترویج البضاعة ، دفع ثمنھا ، 

األرباح ، نشاطات لكن كل ھذه النشاطات یمكن أن أضغط نشاطات التجارة كلھا بكلمة واحدة ؟ توزیع 

إنھا الربح فإن لم تربح فلست تاجراً ، أنا أقیس على ھذه المقولة أن في الدین نشاطات ال تعد وال تحصى 

ركة ، تألیف تألیف كتب ، إلقاء محاضرات ، حضور مؤتمرات إلى آخره ، إحیاء بعض اللیالي المبا

كتاب ، وأنا أرى أیضاً أن كل ھذه النشاطات یمكن أن تضغط بكلمة واحدة إن لم تستقم على أمر هللا لم 

تقطف من ثمار الدین شیئاً ، إن لم تستقم على أمر هللا یغدو التدین عادات ، وتقالید ، وخلفیة إسالمیة ، 

، اإلسالم شيء آخر ، واقع المسلمین ھان  وأرضیة إسالمیة ، واھتمامات إسالمیة ، وأقواس إسالمیة

أمر هللا علیھم فھانوا على هللا ، سیدنا خالد طلب خمسین ألف جندي مدداً لیواجھ عدوا من ثالثمئة ألف ، 

معھ ثالثون ألفا ، طلب من سیدنا الصدیق خمسین ألفا مدداً ، أرسل لھ رجال واحدا ، اسمھ القعقاع بن 

یا قعقاع ؟ قال لھ : أنا المدد ، قال لھ : أنت ؟ قال لھ : أنا ، معھ كتاب ، قرأ  عمرو ، قال لھ : أین المدد

  الكتاب ، یقول سیدنا أبو بكر : فو الذي بعث محمد بالحق ، إن جیشاً فیھ القعقاع ال یھزم .

علیھم  الواحد بمئة ألف واآلن الملیون بأف ، الملیون من أمة محمد صلى هللا علیھ وسلم ألنھ ھان أمر هللا

  فھانوا على هللا .



3 

منھاج األسرة الناجحة   

  من عرف هللا و منھجھ و استقام على أمره سعد في الدنیا و اآلخرة :

لذلك أیھا األخوة النجاح الشمولي یمر بأربع 

محطات ، المحطة األولى أن تعرف هللا من 

  خالل الكون :

﴿ إِنَّ فِي َخْلِق السََّماَواِت َواألَْرِض َواْختِالَِف 

ُْوِلي األْلبَاِب الَِّذیَن اللَّْیِل َوالنَّ  َھاِر آلیَاٍت ّألِ

یَْذكُُروَن ّ�َ قِیَاًما َوقُعُوًدا َوَعلََى ُجنُوبِِھْم 

َویَتَفَكَُّروَن فِي َخْلِق السََّماَواِت َواألَْرِض َربَّنَا 

  َما َخلَْقَت َھذا بَاِطالً سُْبَحانََك فَِقنَا َعَذاَب النَّاِر ﴾

  ( سورة آل عمران )

ً أن أن ت ً أن تحمل نفسك على طاعتھ ، رابعا عرف منھجھ ، أنت بالكون تعرفھ وبالشرع تعبده ، ثالثا

، كما أرید أكن لك كما ترید ، عبديتتقرب إلیھ باألعمال الصالحة ، فإذا نجحت مع هللا : عبدي ، كن لي 

لي فیما أرید كفیتك ما كن لي كما أرید ، وال تعلمني بما یصلحك ، أنت ترید ، وأنا أرید ، فإذا سلمت 

  ترید ، وإن لم تسلم لي فیما أرید أتعبتك فیما ترید ، ثم ال یكون إال ما أرید .

فالمحطة األولى أن نعرف هللا وأن نعرف منھجھ وأن نستقیم على أمره وأن نتقرب إلیھ حتى نسلم 

  ونسعد في الدنیا واآلخرة ، ھذه محطة .

  ـ عالقة اإلنسان بأھلھ و أوالده : 2

المحطة الثانیة عالقتك بأھلك وأوالدك ، ألن ھذا المجتمع الكبیر أساسھ أسر ، فإذا تماسكت األسرة  

تماسك المجتمع ، إذا تفوقت األسرة تفوق المجتمع ، إذا قویت األسرة قوي المجتمع ، وكل شرائع 

طة الثانیة موضوع السماء تدعم األسرة وكل النظم األرضیة تدعو إلى تقویضھا كما ترون ، لذلك المح

  ھذه المحاضرة .
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  ـ عالقة اإلنسان بعملھ : 3

المحطة الثالثة عالقتك بعملك ، حرفتك ، مھنتك ، مورد رزقك ، المال قوام الحیاة حبذا المال أصون بھ 

    ضي وأتقرب بھ إلى ربي .عر

  ـ عالقة اإلنسان بصحتھ : 4

ح مع فإذا نجحت في عملك ، ونجحت في معرفة ربك ، ونجحت مع أھلك وأوالدك ینبغي أن تنج

، الصحة المحطة الرابعة ، ألن جسمك وعاء عملك ، ممكن أن تعیش العمر الذي أراده هللا لك صحتك

ً ، وبإھمال الصحة  لكن بین أن تعیشھ ھكذا أو ھكذا بالعنایة ً ، متحركا ً ، نشیطا بالصحة تعیشھ واقفا

ً ، لكن ھذه  تعیشھ ھكذا ، لذلك أربعة إن لم تتوافر بكل معاني ھذه الكلمة ال یسمى النجاح نجاحا

  المحاضرة مخصصة للمحطة الثانیة عالقة األھل واألوالد .

    

  

   



5 

منھاج األسرة الناجحة   

  أكبر مھمة یقوم بھا الشیطان التفریق بین الزوجین :

بادئ ذي بدء ھل تصدقون أن یقول النبي علیھ 

الصالة والسالم یقول : الحمد � ، على ماذا ؟ 

   قال :

  (( الحمد � الذي رزقني حّب عائشة ))

  [ ورد في األثر ]

كریم حّب زوجتھ أكبر النعم التي فجعل النبي ال

أنعم هللا علیھ ، والحب بیدك ، ھناك كالم یقولھ 

الشیاطین : بعد فترة تمل الزوجة ، أكثر 

األعمال الفنیة تزھد بالزوجة ، یعني دفء المرأة یكون بالحرام ، ھذا من كید الشیطان ، أنا أعتقد 

فریق بین الزوجین ، أن یكره الزوج بزوجتھ ، أن یكره اعتقاداً جازماً أن الشیطان أكبر مھمة یقوم بھا الت

الزوجة بزوجھا ، تجد الزوج أحیاناً مع نساء أخریات في أعلى درجة من اللطف والنعومة والمرح لكن 

مع زوجتھ قاٍس جداً ھذا من عمل الشیطان ، مودتك لزوجتك ، ابتسامتك لزوجتك ، اعتذارك لزوجتك ، 

  ى زوجتك .تقدیرك لزوجتك ، الثناء عل

  (( الحمد � الذي رزقني حب عائشة ))

  [ ورد في األثر ]

  طاعة هللا عز وجل أساس الزواج المتین و السعید :

  أیھا األخوة ، لكن المحطة الثانیة العالقة مع األھل أساسھا ھذا الحدیث :

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

  [رواه أحمد عن ابن عمر ، وإسناده حسن]

  إن أردت زواجاً متیناً متماسكاً مستمراً متنامیاً أطع ربك ، ویا أیتھا الزوجة أطیعي ربك .

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

  [رواه أحمد عن ابن عمر ، وإسناده حسن]

أیھا األخوة ، أنا ال أصدق أن یكون الفرق بین المؤمن وغیر المؤمن موضوع الصالة ، الصالة عبادة 

وفرض یجب أن تؤدیھا ، المؤمن یصوم ویصلي ویحج ویزكي ، أنا أرى أن الفرق ھناك فرق صارخ 

  المنطلقات ، في التصورات ، في السلوك ، في المبادئ ، في المواقف .في 
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الزواج اإلسالمي ما خصائصھ ؟ أول خصیصة فیھ أن منھج هللا مطبق فیھ ، بلغني أن في مالیزیا وجدوا 

حاالت طالق مرتفعة فالمسؤولون ھناك أنشؤوا مدرستین األولى لتعلم طالب الزواج حقوق الزوجة 

ً الشابة التي تخطب حقوق الزوج وآداب الزواج ، والدراسة تستمر ستة  وآداب الزواج ، ویعلموا أیضا

أشھر فإذا نجح الشاب في ھذه الدورة ونجحت الشابة یسمح لھما بعقد الزواج ، عقد الزواج ال یتم إال بعد 

  الخضوع لدورة ستة أشھر من قبل الزوج والزوجة ، فانخفضت نسب الطالق إلى أدنى مستوى .

ما مرة في درس من الدروس یحضر درسي القاضي األول في دمشق ، فسألتھ عالنیة كم نسب الطالق أ

في سوریا ؟ قال كانت خمسة عشر باأللف من كل ألف زواج خمسة عشر زواج ینتھي بالطالق ، أما 

داً إلى اآلن خمسة عشر بالمئة ، أما الیوم خمسون بالمئة ، كل مئة عقد في دمشق ینتھي منھا خمسون عق

الطالق ألنھ كلما اتسعت الصحون على السطوح ضاقت صحون المائدة ، وكلما رخص لحم النساء غلى 

  لحم الضأن ، وكلما قّل ماء الحیاء قّل ماء السماء .

خمسون بالمئة نسب الطالق ، واألغرب من ذلك ھذه نسبة خطیرة جداً أن نسبة العنوسة في سوریا 

   ة من النساء ھذا البلد الطیب بال زواج ، ھذه مشكلة كبیرة جداً .خمسون بالمئة ، خمسون بالمئ

  كل زواج ال یُطبق فیھ منھج هللا عز وجل ینتھي إلى الفصام :

  لذلك ما لم یطبق منھج هللا ألن هللا عز وجل یقول :

  ﴿ َوَال یُنَبِّئَُك ِمثُْل َخبِیٍر ﴾

  ( سورة فاطر )

  الزوجین ھذا الزواج ینتھي إلى الفصام .ما لم یطبق منھج هللا في العالقة بین 

عندنا في الشام فندق من أرقى الفنادق فئة الخمس نجوم حقق أرابحاً فلكیة من عقود الزواج ، فأراد أن 

یُكرم المتعاقدین في ھذا الفندق فدعاھم إلى حفل تكریمي ، سأل اإلدارة المالیة عن عدد العقود التي 

كانوا ستة عشر عقداً ، دعي ھؤالء إلى حفل تكریمي ، فالمفاجأة أن جرت في األشھر الستة األخیرة ف

    ثالثة عشر عقداً من ھذه العقود انتھت إلى الطالق قبل مضي ستة أشھر .

  من بنى زواجھ على معصیة هللا تولى الشیطان التفریق بینھما :

ن الزوجین ، ولو توافرت لھذا الحقیقة األولى إذا بني الزواج على معصیة هللا یتولى الشیطان التفریق بی

الزواج كل أسباب النجاح ، وإذا بني الزواج على طاعة هللا ولو افتقر إلى معظم مقومات نجاحھ یتولى 

  هللا في علیائھ التوفیق بین الزوجین .

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

  [رواه أحمد عن ابن عمر ، وإسناده حسن]

، د یقول على كتاب هللا وسنة رسولھأیھا األخوة ، أنا وهللا ما حضرت عقد قران إال سمعت الذي عقد العق

ت ما في السؤال یا ترى ھذا الزوج ھل قرأ ما في كتاب هللا من أحكام الزواج ؟ وھذه الزوجة ھل قرأ

    كتاب هللا من حقوق الزوج ؟ لذلك أزمة علم أوضح مثل أزمة أھل النار في النار ما ھي ؟ علم الدلیل :

  )﴾10﴿ َوقَالُوا لَْو ُكنَّا نَْسَمُع أَْو نَْعِقُل َما ُكنَّا فِي أَْصَحاِب السَِّعیِر (

  ( سورة الملك )

ً فعلیك بالعلم ، لذلك إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم ، وإذا أردت اآل خرة فعلیك بالعلم ، وإذا أردتھما معا

والعلم ال یعطیك بعضھ إال إذا أعطیتھ كلك ، فإذا أعطیتھ بعضك لم یعطك شیئاً ، ویظّل المرء عالماً ما 

  طلب العلم ، فإذا ظّن أنھ قد علم فقد جھل .

ینما الجاھل یؤثر الدنیا على اآلخرة أیھا األخوة ، طالب العلم یؤثر اآلخرة على الدنیا فیربحھما معاً ، ب

   فیخسرھما معاًَ◌ .

  معرفة ما في كتاب هللا عز وجل أساس في كل عالقة زوجیة :

  یجب أن نعرف ما في كتاب هللا ، وهللا الذي ال إلھ إال ھو لو لم یكن في كتاب هللا إال آیة واحدة لكفت :

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

  ( سورة البقرة )

   إن تكلمت كلمة واحدة عن أمك أقمت علیھا الدنیا فلماذا تسخر من أمھا أنت ؟ ھذه آیة واسعة جداً :

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

  ة البقرة )( سور

ھذه درجة القیادة كقائد الطائرة ومعاونھ ، المعاون طیار ویحمل أعلى شھادة وبإمكانھ أن یطیر بالطائرة 

    لكن في األزمات القرار للطیار األول :

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

  )( سورة البقرة 

لو فھم األزواج والزوجات أبعاد ھذه اآلیة ما كان خالف زوجي ، كما أن لك كرامة ھي لھا كرامة ، 

كما أنك تحب أھلك ھي تحب أھلھا ، كما أنك تعتز بأھلك تعتز بأھلھا ، كما أنك تحب أن تراھا في أعلى 

  درجة من األناقة أیضاً ھي تحب أن تراك في أعلى درجة من األناقة :
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َجاِل َعلَْیِھنَّ َدَرَجةٌ (﴿ َولَھُ    )﴾228نَّ ِمثُْل الَِّذي َعلَْیِھنَّ بِاْلَمْعُروِف َوِللّرِ

  ( سورة البقرة )

  أخطر شيء في الزواج اإلسالمي أن هللا بین الزوجین :

  شيء آخر :

  ﴿ َوَعاِشُروھُنَّ بِاْلَمْعُروِف ﴾

  ) 19( سورة النساء اآلیة : 

عاشرة بالمعروف أن تمتنع عن إیقاع األذى بھا ، بل أن تحتمل األذى قال بعض المفسرین : " لیست الم

  منھا " .

ھذا ھو الصبر لذلك أخطر شيء في الزواج اإلسالمي أن هللا بین الزوجین ، كل طرف یخشى هللا أن 

یظلم الطرف اآلخر ، وكل طرف یتقرب إلى هللا بخدمة الطرف اآلخر ، ھذا الزواج وجد لیبقى ، الدلیل 

    تعالى :قال 

  )﴾22﴿ َوِمْن آَیَاتِِھ َخْلُق السََّماَواِت َواْألَْرِض (

  ( سورة الروم )

    السماوات واألرض مصطلح قرآني نعني بھ الكون ، والكون ما سوى هللا :

  )﴾37﴿ َوِمْن آَیَاتِِھ اللَّْیُل َوالنََّھاُر َوالشَّْمُس َواْلقََمُر (

  ( سورة فصلت)

  )﴾21َخلََق لَكُْم ِمْن أَْنفُِسكُْم أَْزَواًجا ( ﴿ َوِمْن آَیَاتِِھ أَنْ 

  ( سورة الروم )

من أنفسكم تفكر كما تفكر ، تحب كما تحب ، تكره كما تكره ، تعتز كما تعتز ، تتألم كما تتألم ، تھان كما 

    تھان أنت ، من أنفسكم ، في اللحظة التي تتصور أنك من طبقة أخرى فأنت عنصري .

  اني أو عنصري :اإلنسان إنساني رب

أنا مرة عملت درساً في التلفزیون قلت : الزوج الذي یرى لھ ما لیس للزوجتھ فھو عنصري ، والزوجة 

التي ترى لھا ما لیس لزوجھا فھي عنصریة ، واألب الذي ال یرضى أن تعامل ابنتھ كما یعامل زوجة 

أھل ، أنت ال ترضى أن تعامل ابنتك ابنھ فھو عنصري ، كما أن ھذه الفتاة الشابة زوجة ابنك أنثى لھا 

كما تعاملھا أنت عنصري ، أنا أرى بالنھایة اإلنسان إما أنھ إنساني رباني أو عنصري ، لمجرد أن 

  تتوھم أن لك میزة لیست لھا أو أن لك میزة لیست لھا أنت عنصري .
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َجاِل َعلَ    )﴾228ْیِھنَّ َدَرَجةٌ (﴿ َولَُھنَّ ِمثُْل الَِّذي َعلَْیِھنَّ بِاْلَمْعُروِف َوِللّرِ

  ( سورة البقرة )

  عدم إخراج المرأة من بیت زوجھا أمر َسنّھ هللا تعالى :

  أیھا األخوة :

)   )﴾1﴿ ال تُْخِرُجوُھنَّ ِمْن بُیُوتِِھنَّ

  ( سورة الطالق )

أمر إلھي ، دققوا في ھذه المقولة أنت حینما 

تخرجھا من بیتھا أصغر مشكلة بینك وبینھا 

مشكلة ، ھناك تغذیة خارجیة ، لھا  تغدو أكبر

عمة ، لھا خالة ، لھا أخت ، الكل ال تلیقي بھ ، 

ال یستحقك ، یعطوھا تغذیة سلبیة ، فحینما 

تغادر المرأة بیت زوجھا لمشكلة ما بینھا وبین زوجھا أقل مشكلة قد تنتھي بالطالق ، وحینما تبقى في 

    وفاق ، فاآلیة الكریمة :بیت زوجھا وال تغادر أكبر مشكلة تنتھي إلى ال

  )﴾1﴿ تُْخِرُجوھُنَّ ِمْن بُیُوتِِھنَّ َوَال یَْخُرْجَن (

  ( سورة الطالق )

   ھذه من معالم المنھج اإلسالمي القرآن الكریم .

  قوامة الرجل على المرأة تكون بالعلم و اإلنفاق :

اُموَن َعلَى النَِّساِء ( َجاُل قَوَّ   )﴾34﴿ الّرِ

  ( سورة النساء )

   تى تستطیع أن تكون أیھا الرجل قائداً حقیقیاً ؟ إذا كنت عالماً :م

ُ بَْعَضُھْم َعلَى بَْعٍض (   )﴾34﴿ بَِما فَضََّل �َّ

  ( سورة النساء )

   علماً وإنفاقاً :

  )﴾34﴿ َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَواِلِھْم (

  ( سورة النساء )
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إلى العلم ، أقرب إلى الحلم ، تقود المركبة ، أما إذا كنت أنت حینما تتفوق تكون أقرب إلى هللا ، أقرب 

على غیر ما ینبغي أن تكون وھي أقوى منك ، أقوى منك بأخالقھا أو بعلمھا القوام ال تملكھ أنت ھي لك 

   بالنصوص لكن عملیاً لیست لك .

  كل إنسان علیھ أن یعبد هللا فیما أقامھ :

  علیھ الصالة والسالم فیما ورد في األثر :أیھا األخوة ، ھناك نقطة دقیقة النبي 

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

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

  [ ورد في األثر ]

  .زوجھا یعدل الجھاد في سبیل هللا النساء أن حسن تبعل المرأةاعلمي أیتھا المرأة و أعلمي من دونك من 

الجھاد ذروة سنام اإلسالم ، أعلى عبادة في اإلسالم الجھاد ، أن تحسن المرأة رعایة زوجھا وأوالدھا 

  فھي في أعلى درجات العبادة � عز وجل .

ً ، ھناك عبادة الھویة ، أنت من ؟  أقول دائما

إنفاق المال ، أنت  أنت غني عبادتك األولى

قوي العبادة األولى إنصاف الفقیر الضعیف ، 

فالعالم عبادتھ األولى تعلیم العلم ، أنت امرأة 

  العبادة األولى رعایة الزوج واألوالد .

كنت أضرب مثالً لعلي ذكرتھ من قبل ، امرأة 

تحب هللا كثیراً استیقظت الساعة الرابعة 

صلت قیام اللیل ، صباحاً أو الثالثة لقیام اللیل ، 

وبكت في الصالة ، وخشع قلبھا ، وذابت محبة لربھا ، الساعة السادسة تعبت وعندھا خمسة أوالد ، 

فطلبت من أوالدھا أن یتدبروا شأنھم ، األكل غیر موجود ، الغرفة باردة ، بعض أوالدھا لم یكتب 

إلى إصالح ، انطلقوا إلى  وظیفتھ ، بعض أوالدھا ھندامھ غیر حسن ، بعض أوالدھا یحتاج ثیابھ

المدرسة ، ھذا ما كتب وظیفتھ ، والثاني على ھندامھ مالحظة ، والثالث كتابھ فیھ آثار زیت من 

الشطیرة التي ما وضع لھا كیس نایلون ، الكل أُِھینوا ، لكن ھي صلت قیام اللیل وبكت وسحت بكاء ، 

ف ساعة ، ودفأت الغرفة ، ووضعت الطعام ، أنا أقول : ھذه المرأة لو استیقظت قبل طلوع الشمس بنص

وھیأت الشطائر ألوالدھا ، وراقبت وظائفھم ، راقبت ھندامھم ، راقبت ثیابھم ، راقبت محفظتھم ، 

ودعتھم إلى أن یستقلوا السیارة ، أنا أرى أن ھذه المرأة أقرب إلى هللا ملیون مرة من األولى ، لماذا ؟ 
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أقامھا ، أقامھا زوجة ، أقامھا أم ، ھذه عبادة الھویة ، مادامت ھذه المرأة  ألن األولى كانت عابدة � فیما

    أماً ألوالد أو زوجة لزوج ، العبادة األولى بحقھا أن تعبد هللا فیما أقامھا .

  طاعة هللا عز وجل تُحول البیت إلى قطعة من الجنة :

  لحدیث :أیھا األخوة ، الحدیث عن الشقاق الزوجي طویل لكن یجمع بھذا ا

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

  [رواه أحمد عن ابن عمر ، وإسناده حسن]

    واآلیة األولى :

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

  ( سورة البقرة )

  واآلیة الثانیة :

  ﴿ َوَعاِشُروھُنَّ بِاْلَمْعُروِف ﴾

  ) 19( سورة النساء اآلیة : 

  واآلیة الثالثة :

اُموَن َعلَى النَِّساِء ( َجاُل قَوَّ   )﴾34﴿ الّرِ

  ( سورة النساء )

  واآلیة الرابعة :

  )﴾1َال یَْخُرْجَن (﴿ تُْخِرُجوھُنَّ ِمْن بُیُوتِِھنَّ وَ 

  ( سورة الطالق )

أیھا األخوة ، بصراحة إذا في بالبیت دفء ومحبة وھدوء وتفاھم صار البیت جنة ، وقد یكون مساحتھ 

خمسة وأربعین متراً ، قد یكون شمالي ، وقد یكون الطعام خشن جداً ، وقد یكون الدخل محدود جداً لكن 

ت ثمنھ ثمانین ملیوناً قطعة من جھنم ، وهللا دخلت لبیت في الحب یعوض عن كل شيء ، وقد یكون البی

الشام یمكن بالجادة العاشرة بقاسیون أرخص بیت ، واألرض لیست مبلطة شعرت ھذا البیت قطعة من 

  الجنة من طاعة هللا عز وجل .

  أطع أمرنا نرفع ألجـلك حجبنا فإنا منحنا بالرضا من أحـبنـا

***  
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 بیتھم جنة وهللا ، إن هللا یعطي الصحة ، والذكاء ، والمال ، والجمال ، زوجان متفاھمان طائعان �

   للكثیرین من خلقھ ، لكنھ یعطي السكینة بقدر ألصفیائھ المؤمنین .

  أسباب الشقاق الزوجي :

  

  ـ الجھل بالواجبات والحقوق الشرعیة : 1

  تابعھا واحداً واحداً .األخوة الكرام الذین تفضلوا بدعوتي وضعوا لي بعض المحاور ، أنا أ

  أوالً : الجھل بالواجبات والحقوق الشرعیة .

أزمة علم ، الحقیقة ال تعرف حق زوجھا وال یعرف حق زوجتھ ، وال یحسن إدارة زوجتھ بینما ال 

   تحسن ھي إدارة زوجھا لذلك دققوا في ھذه اآلیة :

ِ أَْكبَُر ( ﴿ إِنَّ الصََّالةَ تَْنَھى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ    )﴾45َولَِذْكُر �َّ

  ( سورة العنكبوت )

  أي أكبر ما في الصالة ذكر هللا .

، إذا ذكرتھ أدیت واجب العبودیة لھھناك معنى آخر ، ذكر هللا لك وأنت تصلي أكبر من ذكرك لھ ، أنت 

مة تشقى أما إذا ذكرك منحك الحكمة ، أنت بالحكمة تسعد بزوجة من الدرجة العاشرة ومن دون حك

بزوجة من الدرجة األولى ، ویا أیتھا الزوجة أنت بالحكمة تسعدین بزوج من الدرجة العاشرة وتشقین 

    بزوج من الدرجة األولى :

  ﴿ َوَمن یُْؤَت اْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِي َخْیًرا َكثِیراً ﴾

  ) 296( سورة البقرة اآلیة : 

  كمة و األمن :إحكام االتصال با� عز وجل یمنح اإلنسان الح

أكبر عطاء إلھي أن یمنحك الحكمة ، بالحكمة تكسب األصدقاء بل بالحكمة تجعل األعداء أصدقاء ، ومن 

دون حكمة تجعل األصدقاء أعداء ، بالحكمة تدبر أمرك بدخل محدود ومن غیر الحكمة تبدد أمواالً 

إلھ عظیم ، بالكون ملیار ملیار طائلة ، لذلك أكبر عطاء من الصالة ، هللا أمرنا أن نصلي ، معقول 

مجرة یقول لك صّلِ ، اركع ، واسجد فقط عملیة شكلیة جوفاء ، حركات وسكنات تفتتح بالتكبیر تختتم 

بالتسلیم ، أما الصالة شيء آخر ، الصالة اتصال ، إن أحكمت االتصال با� عز وجل منحك الحكمة ، 

  ضى بزوجتك ھذه ھدیة من هللا .أحد ثمار الصالة ، منحك األمن منحك الرضا ، تر

  لذلك أیھا األخوة ھذا المنھج اإلسالمي منھج متداخل إن لم تطبق المنھج كامالً لن تقطف ثماره .
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  ـ تدخل األھل و الجیران و األصدقاء : 2

اآلن تدخل األھل والجیران واألصدقاء ، أنا أرى أن الزوجة العاقلة والزوج العاقل ال یسمحان لقضایا 

    ة أن تنتقل إلى أي مكان ، ھناك ملمح قرآني في :األسر

  ﴿ َواْھُجُروُھنَّ فِي اْلَمَضاِجعِ ﴾

  ) 34( سورة النساء اآلیة : 

لو أنھ ھجرھا في غرفة أخرى یعلم األوالد ، الیوم بابا نام في غرفة الجلوس ، كأن هللا أراد أنك إذا 

كلما ضاقت مساحة المشكلة الزوجیة بین الزوجین  ھجرتھا أن یبقى ھذا بینكما ، ینبغي أال یعلم األوالد

كلما صار الحل سھل جداً ، إذا تدخل األھل ، األوالد ، الجیران ، األقرباء ، العمة ، الخالة ، تفاقمت 

   األمور فلذلك حینما قال هللا عز وجل :

  ﴿ َواْھُجُروُھنَّ فِي اْلَمَضاِجعِ ﴾

  ) 34( سورة النساء اآلیة : 

أال یعلم أحد في البیت ، فإن كان هللا عز وجل یرید من المؤمنین أال یخرج السر بینھما  القصد من ذلك

   إلى أوالدھما فلئن یبقى في البیت من باب أولى أال ینتقل إلى بیت األھل.

  األحمق من فَّرق بین المرأة و زوجھا :

التوجیھات ، قال لھ كیف تیھا لذلك أكبر حماقة أراھا أن ھذه الزوجة تحدث أھلھا عن كل شيء ، تأ

  ، قال توفى ؟ قال ال وهللا حي یرزق ، قال لھ زوجة عمك ؟ قال حیة تسعى .عمك

  أنا أرى النبي علیھ الصالة والسالم حینما سئل

(( َمن أعظم الرجال حقاً على المرأة ؟ قال : زوجھا ، فلما سئل : َمن أعظم النساء حقاً على الرجل ؟ 

  قال : أمھ ))

  الصغیر عن عائشة بسن فیھ ضعف ][ الجامع 

توجیھ نبوي یعني أقدس امرأة في حیاتك أمك ، أقدس رجل بحیاتك زوجك ، لذلك الزوج لھ حقوق ، 

فحینما تسمح بتدخل األھل والجیران واألصدقاء تأتي تغذیة سلبیة یكون األمر تمام ، مثالً تكون الزوجة 

قھ عالیة صاحب دین یسعدھا وتسعده ، یأتي تحب زوجھا والبیت متواضع ودخلھ محدود لكن أخال

  أخوھا في العید ماذا قدم لك على العید ؟ وهللا ما قدم لي شیئاً ، معقول ؟!

ُجَل لَیَتََكلَُّم بِاْلَكِلَمِة َال یََرى بَِھا بَأًْسا یَْھِوي بَِھا َسْبِعیَن َخِریفًا فِي النَّاِر ))   (( إِنَّ الرَّ

  [ البخاري عن أبي ھریرة ]
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ینھما لماذا ترید أن تفسد ھناك عالقة طیبة ، راضیة عن زوجھا ، ھو راض عنھا ، في حب وود ب

  ؟ النبي علیھ الصالة والسالم قال : لیس منا من فرق .بینھما

أحیاناً تفرق بكلمة ، أحیاناً بمناسبات معینة ماذا قدم لك ؟ ماذا أعطاك ؟ تنحرج الزوجة المسكینة ، أنأ 

ادق إذا زار أختھ یثني على زوجھا كثیراً ، ما شاء هللا حولھ ، أخالقھ عالیة ، ھذا أقول المؤمن الص

الزوج الحقیقي ، عینك علیھ ، اعتزي فیھ ، یأتي الزوج یرى زوجتھ بلھفة غیر طبیعیة ، باستقبال حار 

كن ھي قاسیة یكون من أخیھا ، ألن أخاھا رفع قیمة زوجھا بنظرھا ، لي عبارة ال أحب أن أقولھا دائماً ل

  قلیالً ، اإلنسان إذا كان مقطوعاً عن هللا یُلھم الحیونة ، إذا موصول یُلھم الحكمة .

  ـ االختالف المستمر بین الزوجة و أھل الزوج : 3

االختالف المستمر بین الزوجة وأھل الزوج ، أنا أقول دائماً ھناك أب أنجبك ، أنت ابن من ؟ وھناك أب 

ب فیھا ثماني عشرة سنة ، اعتنى بصحتھا ، اعتنى بتدریسھا ، اعتنى بعلمھا  زوجك ھذا عمك والدك تع

أخذت شھادة علیا ، اعتنى بكل قوامھا ، قدمھا لك ھدیة ، ھذا أب لك ، أنا ال أرى أشد إنكاراً للفضل لمن 

یسيء إلى عمھ ، ھذا والدك ، لك أب أنجبك ، ولك أب زوجك ، ولك أب دلّك على هللا ، فالزوج من 

كمالھ أن یحترم والد زوجتھ كما أنھ أبوه ، والزوجة من كمال إیمانھا أن تحترم والد زوجھا كما لو أنھ 

   أبوھا ألن لھا أب أنجبھا ولھا أب ھذا ابنھ (زوجھ إیاھا)، ولھا أب دلھا على هللا .

  األمومة أقوى دافع في الجنس البشري :

ن أیھا األخوة الكرام ، األطفال بالحقیقة یملؤو

ً إنسان عنده زوجة ،  البیت فرحة ، أحیانا

عندھا منھ ثمانیة أوالد ، أراد أن یتزوج زوجة 

ثانیة ، مصلحتھ أال تنجب ، عدم اإلنجاب ھذا 

حرمان حق ، من حقھا أن یكون لھا ولد ، نحن 

درسنا في علم النفس أقوى دافع في الجنس 

البشري األمومة ، ھذه زوجة من حقھا أن 

یقول لھا ماما ، مرة أخت یكون لھا ولد 

أخبرتني أبكتني قالت : إذا عندك شاب یتزوجني فقد شھر أنجب منھ ولداً یقول لي یا ماما ، ال ترید أن 

تكمل معھ فقط یقول لھا ماما ، وهللا عندنا مشكلة كبیرة إذا اإلنسان ما ساھم بتزویج شاب بشابة یكون 

ال یوجد شيء یجبر الخاطر كالزواج ، ھناك كالم رواه  أخطأ خطأ كبیراً ، وهللا الذي ال إلھ إال ھو

الشیطان امشي بجنازة وال تمشي بزواج ، ماذا قال النبي علیھ الصالة والسالم : أفضل شفاعة أن تشفع 

  بین اثنین في نكاح .
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  باألثر ورد نص :

، قام لیلھا ،  (( من مشى بتزویج رجل بامرأة كان لھ بكل خطوة خطاھا ، وبكل كلمة قالھا عبادة سنة

  وصام نھارھا ))

  [ ورد في األثر ]

؟ ما عندك مشكلة ، أین ھم المسلمینفكر أن تدل شاباً مؤمناً على شابة مؤمنة من أقربائك ، أنت تزوجت 

، دل شاب على شابة أو شابة على شابلما ال تحمل ھم المسلمین ؟ أنا أتمنى أن یعاھد اإلنسان نفسھ أن ی

یسعى بتزویج شاب بشابة ، ألنھ بصراحة یوجد حدیث خطیر جداً مضطر أن أقولھ ، نحن نتوھم أنھ إذا 

رفعنا المھر وضعنا عقبات ، والبیت نریده ضمن المدینة ، ولھ مدخل فخم ، ھناك مقاییس معینة ، 

ِ َصلَّى اللَّ    ھم َعلَْیِھ َوَسلََّم :المجتمع المخملي أنا أسمیھ مجتمع الجنفیص ، قَاَل َرسُوُل �َّ

  (( إَِذا َجاَءكُْم َمْن تَْرَضْوَن ِدینَھُ َوُخلُقَھُ فَأَْنِكُحوهُ إِالَّ تَْفعَلُوا ...))

تلغى العالقة بین األنثى والذكر ؟ ال ، تقع بالحرام ، فكلما ضیقنا سبل الزواج اتسعت دور الدعارة ، 

بالحرام ، ھذا كالم النبي علیھ الصالة والسالم : إِذَا قضیة واضحة إما نكاح أو سفاح ، إما بالحالل أو 

  َجاَءكُْم َمْن تَْرَضْوَن ِدینَھُ َوُخلُقَھُ فَأَْنِكُحوهُ ، ما فعلنا وضعنا عقبات :

ِ َوإِْن َكاَن فِیِھ قَاَل إِ  ذَا َجاَءكُْم َمْن تَْرَضْوَن ((....إِالَّ تَْفعَلُوا تَكُْن فِتْنَةٌ فِي اْألَْرِض َوفََساٌد قَالُوا یَا َرسُوَل �َّ

اٍت ))   ِدینَھُ َوُخلُقَھُ فَأَْنِكُحوهُ ثََالَث َمرَّ

  [سنن الترمذي َعْن أَبِي َحاتٍِم اْلُمَزنِّيِ]

، اً ، في بعض المدن سبعین ألف بیتوهللا ھناك مدن ال أجرؤ أن أقول عدد بیوت الدعارة فیھا سبعین ألف

قرروا أن المھر خاتم سحب وساعة فقط وغرفة في بیت أھلھ ، عندنا قریة بدمشق اجتمع وجھاؤھا و

یجب أن نسھل سبل الزواج وإال كان السفاح ، الزواج العرفي ، صار في ألف طریق إلرواء ھذا 

  الطریق بالحرام .

أیھا األخوة ، إنجاب األوالد من حق الزوجة ، في الفقھ ھناك باب العزل ال یجوز العزل عدم اإلنجاب 

  فقة الزوجة ، ألنھ من حقھا .إال بموا

  ـ سفر الزوج الطویل للعمل : 4

أیھا األخوة ، ھناك بند سفر الزوج الطویل 

للعمل ، معي دراسة أن أحد أسباب الخیانة 

الزوجیة السفر الطویل ، اإلنسان لھ حاجة 

لزوجتھ ولھا حاجة لزوجھا ، فإذا في فراق 

 طویل طبعاً أعلى نسبة من النساء محافظة لكن
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صار في حرمان ، في بعض البالد ال یقبلون من یعمل عندھم من المسلمین إال من دون زوجة وفي بالد 

أخرى بالد الكفر عندھم قانون لم الشمل ، معقول ھؤالء الذین ما عرفوا هللا یجمعون شمل األسرة ، 

منا من ذلك لیس والذین عرفوا هللا یمنعون أن یكون الزوج مع زوجتھ ، ھذه مشكلة كبیرة جداً ، ل

    .فرق

  ـ تربیة األبناء واختالف األسلوب : 5

تربیة األبناء واختالف األسلوب ، نحن إذا اعتمدنا منھج هللا في التربیة ھو الحكم بیننا ، أحیاناً یختلف 

    الزوجان في أسلوب التربیة ، لو اعتمدنا منھج هللا في التربیة :

  خیر من المعنف ))(( علموا ، وال تعنفوا ، فإن المعلم 

  [ الجامع الصغیر بسند ضعیف عن أبي ھریرة ]

العب ولدك سبعاً ، أدبھ سبعاً ، راقبھ سبعاً ، ثم اترك لھ الحبل على الغارب ، أنا لي سلسلة دروس في 

  تربیة األوالد في اإلسالم حوالي ستین شریطاً ، من فضل هللا أذیعت في اإلذاعات عشرات المرات

  یة وحقوق الطبع غیر محفوظة)(أنا أقدمھم ھد

إذا كل بیت سمع ھذه الدروس ، توجیھات النبي علیھ الصالة والسالم المعصوم ، كیف نربي أوالدنا في 

التربیة الخلقیة ، التربیة اإلیمانیة ، التربیة العلمیة ، التربیة النفسیة ، التربیة االجتماعیة ، التربیة 

ضوعات األشرطة ، التربیة بالموعظة ، بالمالحظة ، بالحافز ، الجسمیة ، التربیة الجنسیة ، ھذه مو

بالتأدیب ، بالتلقین ، بالقدوة ، ھناك وسائل التربیة وموضوعات التربیة ، الحل أن یكون هللا ھو الحكم 

بیننا ، عوض أن نختلف وكل واحد معھ وجھة نظر غیر صحیحة نتصادم ، نحن نرجع إلى مرجع في 

  سالم .تربیة األوالد في اإل

ً مصور أنا اآلن أعمل بجامع سعد بن معاذ في الشام درس عن تربیة األوالد  في اإلسالم طبعا

  ، كان لي دروس صوتیة فقط .للفضائیات

  ـ تكاسل الرجل عن العمل أو البخل وعدم اإلنفاق : 6

بفقر الكسل ، فقر ھناك بند تكاسل الرجل عن العمل أو البخل وعدم اإلنفاق ، أنا یؤلمني كثیراً ما یسمى 

القدر صاحبھ معذور ، فقر اإلنفاق صاحبھ محمود ، یا أبا بكر ماذا أبقیت لنفسك ؟ قال : أبقیت هللا 

ورسولھ . فقر الكسل ، فالذي ال یحب العمل یضعف مركزه في البیت ، بصراحة أنا أرى حینما تكسب 

تشد ابنك لك ، كل شيء ما معي ما  ماالً حالالً وتنفقھ على أھلك وأوالدك یقوى مركزك في البیت ،

معي ، االبن انسلخ من أبیھ وأمھ والتحق بصدیقھ الغني من أجل أن تضمن أن ھذه األسرة متماسكة 

ومرتبطة معك أیھا األب یجب أن تعمل بإخالص وجد ، هللا ھو الرزاق ، وهللا في آیة أرى زوال الكون 

   أھون على هللا من أن ال تحقق :
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َ یَْجعَل لَّھُ َمْخَرًجا ﴾﴿ َوَمن یَ     تَِّق �َّ

  ( سورة الطالق )

ھذه اآلیة فوق الزمان والمكان والظروف 

    والضغوط والحصار االقتصادي :

َ یَْجعَْل لَھُ َمْخَرًجا ( )َویَْرُزْقھُ 2﴿ َوَمْن یَتَِّق �َّ

  )﴾3ِمْن َحْیُث َال یَْحتَِسُب (

  ( سورة الطالق )

ن ، الشاب یحتاج إلى بیت وإلى عمل وإلى زوجة ، هللا موجود ، وهللا مرة زارني أنا أخاطب الشباب اآل

شاب في البیت قدمت لھ قطعة كاتو مع كأس شاي ، أول لقمة أكلھا من الكاتو قال سبحان من قسم لنا 

غاً ، ھذا وال ینسى من فضلھ أحد ، سبحان هللا ھذا الحدیث أعرفھ ، الدعاء أعرفھ ، لكن تأثرت تأثراً بال

أنت أیھا الشاب وأنت أیتھا الشابة ال ینسى هللا من فضلھ أحد لكن اصبر ، اصبر من تعجل الشيء قبل 

    أوانھ عوقب بحرمانھ .

  میزان أخالق اإلنسان في البیت :

ً تقع المحبة بین الزوجین ترفع الكلفة ، ھذا خطأ كبیر ، أنا أعتقد المؤمن الصادق تعیش معھ  أحیانا

 تسمع كلمة منھ غلط ، ال كلمة بذیئة وال سباب ، في انضباط اإلیمان ھذبھ ، أما ھذا الذي ثالثین سنة ال

یصیح في البیت ، بالمناسبة أیھا األخوة ، أقول اإلنسان لما یؤدي امتحان قیادة مركبة ، كیف یكون 

ة ترجع إلى وھناك عالمات بالستیكیة ، أصعب شيء بالقیاد sالفحص ؟ یعطونھ طریقاً ضیقاً على شكل 

الوراء على طریق منحٍن وضیق إن نجحت في ھذا كل شيء صار سھالً ، النبي صلى هللا علیھ وسلم 

اعتبر المقیاس داخل البیت ، أما خارج البیت بالتعبیر المعاصر (بزنزس)تتجمل ، تتعطر ، تلبس ، 

ً ، تاجراً تھمك سمعتك ، أما في البیت ما ف ي رقابة ، أین میزان تعتذر ، مصلحتك ، إن كنت موظفا

  األخالق ؟ في البیت ، الخیریة في البیت الدلیل على ذلك قال النبي صلى هللا علیھ وسلم :

  (( َخیُرُكْم َخْیُركُْم ِألَْھِلِھ ، َوأَنَا َخْیُركُْم ِألَْھِلي ))

  [ ابن ماجھ عن ابن عباس]

قال لھا كعقدة الحبل ، كانت تسألھ  السیدة عائشة سألت سید الخلق وحبیب الحق ، سألتھ كیف حبك لي ؟

  من حین آلخر كیف العقدة ؟ فیقول على حالھا ، ال تزال عقدةً محكمة ، وكان یصغي إلیھا .
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  التوحد و التعدد :

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

، نما أعلمتھ في النھایة أنھ طلقھانموذجیاً ، لكنھا تأسفت أشد األسف حیشجاعتھ وكرمھ ، وأنھ كان زوجاً 

ً بھا ، فقال لھا : أنا لك كأبي زرع ألم زرع ، غیر أني ال أطلقك .   فكان علیھ الصالة والسالم رفیقا

أنا أتمنى من الزوج أن یبتعد بالمزاح عن موضوع الزوجة الثانیة والطالق ، ال یوجد شيء یھز كیان 

  رأة ككلمة الزوجة الثانیة والطالق .الم

شخص عنده زوجة من أعلى مستوى جماالً وكماالً وثقافة وعلماً وفھماً ونسباً وحسباً ، سبحان هللا تاقت 

نفسھ لزوجة ثانیة ماذا یقول لھا ما معھ حجة ، إذا قال لھا مثالً أرید إنسانة بشكل آخر ھي جمیلة جداً ، 

، مثقفة ، مثقفة ، ما معھ حجة ، فرسم خطة دخل إلى البیت حزین ، قالت من عائلة ھي من أرقى األسر 

لھ خیر ، قال اتركیني ال یوجد شيء ، تركھا شھراً على ھذا الحال ، بعد ذلك قالت لھ قل لي ، قال 

  السلطان أعطى توجیھاً یجب أن نتزوج زوجة ثانیة وإال في إعدام ، قالت لھ مت شھیداً .

داعي عنده فیال طابقین ، فجاعل النساء في الطابق العلوي وھناك نقل صوت إلى مرة كنا في دعوة ال

عندھم ، وأنا في الطابق األرضي مع األخوان الكرام ، مدعوین لعشاء ، شخص سألني على التعدد ، أنا 

أرید أن أتكلم فأشار صاحب الفیال ، ما فھمت ماذا فوق ؟ حكیت ثم علمت القصة إذاً ھذا ھو العشاء 

  ألخیر .ا

ً الذي عنده زوجة واحدة یتوھم أن األصل ھو التوحد والذي عنده زوجتین یتوھم أن األصل ھو  طبعا

التعدد ، األصح األصل ھو أنت ، فإذا كان من الممكن أن تقع في معصیة فالتعدد ھو األصل ، إذا ممكن 

لتوحد ، األصل أنت ، ما دمت أن تكتفي بھذه أماً أوالدك األصل ھو التوحد ، األصل لیس التعدد ولیس ا

  مقیماً لمنھج هللا وراض عن ھذه الزوجة ما في مانع .

  الحقیقة ھذه بعض المحاور التي رفعت إلي ، وأنا أنتظر أسئلتكم والحمد � رب العالمین .

  األسئلة :

  

  ـ فوائد سكن الزوج مع أھلھ : 1

الشرعیة ، الدكتور توفیق البوطي جزاه هللا س : ھل من فوائد لسكن الزوج مع أھلھ مع القیام بالضوابط 

خیراً ذكر أن ھناك بعض الفوائد ولكن قال البعض أنت تعیش في عائلة قوامھا الحفاظ على اآلداب ، أما 

  المجتمع مختلف ھل ھذا مبرر ؟
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ج : عند األطباء لیس ھناك مرض ھناك مریض ، أنا أرى كل أھل لھم خاصة ، ھناك أھل على مستوى 

الرقي ، ھناك انضباط ، عطف ، محبة ، عند األھل أفضل ، وإذا في أھل صعبین جداً وابنتھم عال من 

تستیقظ الساعة الثانیة عشرة ظھراً متعبة مسكینة ، الكنة ھذه القردة إلى اآلن ما استیقظت ، إذا ھكذا 

  األھل ال لوحده أفضل ، بحسب األھل .

  مالحظة :

  .عوا رسوماً ، أنا اآلن علمت بھذاتي ما ألقیت محاضرة الحضور دفالدكتور راتب : للتوضیح أنا في حیا

سیدي ھذه الرسوم نحن وضعناھا تغطیة للنفقات فقط ، وأمام الحضور ھذه تغطیة للنفقات فقط ، وإن 

  شاء هللا یجزیھم الخیر الرعاة ساھموا أنھ سیكون ألف وثمانمئة سیدي .

  الدكتور راتب : أنا أخذت شیئاً منكم ؟

  هللا یجزیكم الخیر . عندنا ألف وثمانمئة سیدي المحاضرات األربعة سوف توزع مجاناً على الناس . ال

  الدكتور راتب : البیان یطرد الشیطان ، أنا بینت .

  ـ خروج المرأة من المنزل في ھذا العصر : 2

  م خاطئ لآلیة ؟س : ھل من الممكن تطبیق آیة عدم خروج النساء من المنزل في ھذا العصر كأنھ في فھ

ج : التشدد غیر المعقول یساوي تفلت غیر معقول ، المرأة تخرج لكن إذا خرجت ینبغي أال تتبرج تبرج 

  الجاھلیة األولى ، وال تبرجن إذا خرجتن ، في البیت التبرج فرض علیھن ، واجب كبیر جداً .

  ـ عمل المرأة خارج المنزل : 3

  المرأة خارج المنزل ؟

عمل ج : وفق الضوابط س : ما رأیك ب

الشرعیة ، ما في مانع ، المرأة محببة أحیاناً 

تصبح متعة بین الرجال ، یسمعوھا كالماً 

ً محرجة ، یتجاوز  ً ، یطرحون طرفا مزعجا

الحدود كثیراً معھا ، شاب یرید أن یتسلى ، إذا 

كان في اختالط أو تفلت أو عدم انضباط ال 

وجد یجوز ، إذا كان ضمن ضابط شرعي ال ی

  مانع .

  

   



20 

منھاج األسرة الناجحة   

   

  ـ النقاب و الحجاب : 4

س : رجل یطلب من زوجتھ غطاًء للوجھ وھي ما زالت في المرحلة الجامعیة ، عندھا صعوبة من  

  خالل الجامعة ماذا تفعل ؟

ج أنا أقول في اإلسالم ھناك حّد أعلى و ھناك حّد أدنى ، األكمل النقاب والحجاب مقبول وأنا أتمنى 

على المحجبة والمحجبة ال تنتقد المنقبة ، مثالً مسیلمة الكذاب قبض على صحابیین قال المنقبة ال تنتقد 

ً قطع رأسھ ، سأل الثاني تشھد أني رسول هللا ؟ قال  لألول أتشھد أني رسول هللا ؟ قال ما سمعت شیئا

هللا ، قال : وأما  أشھد أنك رسول هللا ، ماذا قال النبي ألصحابھ ؟ قال أما األول فقد أعّز دین هللا فأعزه

  الثاني فقد قبل رخصة هللا .

عظمة الدین ما حملك فوق طاقتك ، ھناك حّد أدنى و ھناك حّد أقصى ، األكمل النقاب ، األقل الحجاب ، 

أتمنى إذا واحدة كانت متفلتة ثم تحجبت نبارك لھا بھذا الحجاب ونشجعھا علیھ وال ننتقدھا إلى أن تزداد 

  أیضاً ال ننتقدھا أخذت األحوط .قناعتھا ، والمنقبة 

  ـ الشروط التي توضع أحیاناً من أھل الشاب الذي یرید الزواج على المخطوبة: 5

ً من أھل الشاب الذي یرید الزواج على المخطوبة ؟   س : ما رأیك بالشروط التي توضع أحیانا

  ج : الشروط إذا كانت ضمن الشرع ما في مانع ، یأخذ معھ مزورة .

  عن الفضائیات و األفالمـ لمحة  6

  س : الفضائیات ، األفالم ، القنوات اإلسالمیة ، لمحة سریعة ، نصیحة .

  ج : أنا وهللا أرى أن الشاشة أخطر شيء یھدد المسلمین ، هللا قال عن الخمر :

  )﴾219ِس ( ﴿ یَْسأَلُونََك َعْن اْلَخْمِر َواْلَمْیِسِر قُْل فِیِھَما إِثٌْم َكبِیٌر َوَمنَافُِع ِللنَّا

  ( سورة البقرة )

الخمر المجمع على أنھا محرمة قال إن فیھا منافع للناس ، الفضائیات فیھا منافع لكن مثالً حلة كلھا 

صبر فیھا لعقة عسل ، حتى ھذه اللعقة تدخل إلى جوفك یجب أن تشرب الحلة كلھا ، إذا كنت تستطیع 

تفلت ال یوجد مانع ، أما إذا ذھبت تسھر مع زوجتك أن تنضبط انضباطاً تاماً ، ال تدع أي محطة فیھا 

في بیت عمك واألوالد شاھدوا ھذه المحطات ، تنشأ مشكالت في البالد العقل ال یصدقھا ، ال یوجد 

بارود آدمي كل البارود ینفجر ، ھذه الشھوة الجنسیة مخیفة ، حینما تثار تعطل التفكیر ، أنت عندما 

توقع أي نتیجة ، فإذا في إیمان ما في خالة(امرأة األب)، إذا في إیمان ما  تسمح باإلثارة إلى أعلى درجة

في ضرة ، عندي أستاذ ریاضیات في الشام تزوج زوجة ولم تنجب فاجأتھ أنھا خطبت لھ امرأة وطلبت 
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إجازة أسبوعین قدم لھا ألماس وذھب كما قدم للزوجة الجدیدة ، قال وهللا اثني عشر سنة ما في عندنا وال 

  مشكلة .

ً لھ جارة معھا لیسانس وغیر مسلمة ، وھو جمیل  عندي أخ في الشام عنده بقالیة و لم یكن ملتزما

الصورة استلطفتھ تأتي وتشتري حاجاتھا من عنده ، مع فنجان قھوة ، مع كأس شاي ، صار في عالقة 

قبل أن یتركھا قالت وهللا  النتیجة طمح أن یتزوجھا أھلھ رفضوا رفضاً قاطعاً وھددوه بالمقاطعة فتركھا ،

إن تزوجتني سأسلم وسأحفظ كتاب هللا ، وھي غیر مسلمة ، ما رد علیھا تركھا ، تزوج بأخرى صاحبة 

دین ، بعد سنتین ، قال لزوجتھ ھذه القصة ، فقالت وهللا إن لم تأِت بھا زوجة ثانیة ال أبقى عندك ، ما 

تاب هللا ، غداً تتزوجھا وجاءت بھا إلى البیت ، إذا قلت ھذا ؟ ھذه المؤمنة ، قالت لك أنا أسلم وأحفظ ك

مؤمن صار إنساناً آخر ، صارت إنسانة أخرى ، لیس مؤمن عندنا ضرة وخالة زوجة األب ، وعندنا 

    كراھیة ، كل ھذا یقال إذا ما في إیمان .

  ـ توبة اإلنسان المنحرف : 7

دداً من المعاصي ثم تاب إلى هللا وتقدم إلى خطبة س : تتكرر المشكلة دائماً ، شاب في البدایة ارتكب ع

  عدة فتیات یعاني دائماً من الرفض ماذا نوجھ إلى أھل الفتیات لقبول ھذا الشاب ؟

ج : نحن عندنا ثقافة فیھا خطأ كبیر نحن التائب ال نقبلھ ، في العالم الغربي الكافر التائب یعطى فرصة ، 

في عھد سیدنا عمر ، جاء من یخطبھا فجاء أخوھا لسیدنا عمر قال  إنسانة ارتكبت خطأ وأقیم علیھا الحد

  أأخبره بما كان منھا ؟ قال وهللا لو أعلمتھ لقتلتك .

إذا تاب اإلنسان انتھى كل شيء ، ھو مالھ حق أن یتكلم عن أخطائھ ، عندنا موضة ال یوجد أبشع منھا 

دام تبت انتھى ، اإلنسانة عندما تتكلم عن  أنا كنت أعرف اثنین ثالثة اآلن تبت ، لماذا تقول ھذا ما

ماضیھا أمام زوجھا یكرھھا زوجھا طبعاً ، وإذا حكى عن أخطائھ تكرھھ طبعاً ، إذا هللا عز وجل سترك 

وما فضحك ، تفضح نفسك ؟ نحن ما عندنا اعتراف إلنسان آخر عندنا ستر ، من أین یأتي ھذا ؟ من 

  كالم غیر منضبط .

  ال منكر فیھ كالم خاطئ : ـ حب من دون زواج 8

  س : ھل یوجد حب بدون زواج ال منكر فیھ ؟

ج : أبداً ، ألن هللا عز وجل ، ھناك نقطة دقیقة لما اإلنسان ینظر بأصل تركیبھ النفسي المرأة محببة لھ 

فإذا أطلق بصره یتغیر كیمیاء دمھ ، أنا وهللا ال أصدق واعتبروني دقة قدیمة ، ال أصدق عالقة بریئة 

بین شاب وشابة ال أصدقھا ، أما العالقة الرائعة أن تكون زوجتھ یخطبھا ویتزوجھا ھكذا ترتیب هللا عز 

وجل ، أما صداقة ، عالقة انترنیت ، تشات ، محبة ، تعاون ، بالنھایة تنتھي ھذه العالقة إلى شيء ال 

قصص یندى لھا الجبین  یحمد عقباه ، ھذه معلوماتي وإذا أردتم اسألوا وشاھدوا في االنترنیت من
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أساسھا عالقة بریئة فیما یبدو ، ھناك كلمة ما أحد انتبھ لھا ما في بارود آدمي ، من أجل أن یكون في 

، ا دام في انضباط ھذا الحب للزوجةوفاق زوجي جعل المرأة محببة للرجل ، والشاب محببة للزوجة ، م

  اً .المودة للزوجة ، أما لغیر الزوجة في مشكلة كبیرة جد

  ـ اإلعراض عن المطلقة : 9

  س : ماذا نقول لإلعراض عن المطلقة ھل ھو صحیح ؟

ج : ال لیس صحیحاً ، النبي صلى هللا علیھ وسلم تزوج المطلقة والمطلقة إنسانة قد تكون راقیة جداً ، 

ھناك قصة أرویھا دائماً ھي رمزیة شخص یجلس مع زوجتھ یأكل دجاج ، طرق الباب ذھبت لترى من 

الطارق رجعت فقالت لھ سائل أعطیھ من ھذا الدجاج ؟ فقال لھا اطردیھ ونھرھا ، بعد حین العالقة 

ساءت بینھما طلقھا ، تزوجھا إنسان آخر جالسة معھ تأكل الدجاج ، طرق الباب ذھبت لتفتح الباب 

وھل تدرین  اضطربت قال لھا من الطارق ؟ قالت لھ سائل ، قال لھا من ؟ قالت لھ زوجي األول ، قال

  من أنا ؟ أنا السائل األول . هللا كبیر ، العالقة تسوء أحیاناً من خطأ من الزوجین .

  ـ التمییز و عدم اإلنصاف : 10

  س : التمییز وعدم اإلنصاف والتبرع بالممتلكات للجمعیات الخیریة دون إعطاء األوالد كفایتھم .

في حساب ، أنا أقول لشخص سألني معك � جواب ؟ ج : ال تقبل وصیة أساساً فوق الثلث ، وفي الھبة 

الذي عنده أربع بنات ثالثة متزوجات من أغنیاء عنده واحدة معھا عاھة ما فیھا تتزوج فاشترى لھا بیتاً 

استثناًء ، معھ � جواب ، أما عنده زوجتین الجدیدة یحبھا كثیراً فكتب بیتاً البنھا والقدیمة عندھا خمسة 

 بیت ، هللا سیعاقبھ بشدة ، الھبة مربوطة أن یكون معك جواب � عز وجل ، إذا معك أوالد تركھم بال

  جواب ال یوجد مانع .

  ـ االختیار الخاطئ في اختیار الشریك : 11

س : كان االختیار خاطئاً في البدایة ولم یكن الزوج والزوجة على طاعة هللا ومازال كذلك ولكن الزوج 

  مكن أن یصحح الخطأ وتصوب مسار السفینة ؟عاد إلى طاعة هللا كیف ی

ج : كما أن هللا صبر علیھا حتى تابت ینبغي أن تصبر علیھ حتى یتوب ، وكما أن هللا صبر علیھ حتى 

تاب ینبغي أن یصبر على امرأتھ حتى تتوب ، ھذا األكمل ، لو كان آخذھا ، وھو متفلت وھي متفلتة ھي 

  ، انتظرھا اصبر علیھا .ما ارتكبت خطأ ، أنت هللا ھداك جید 

  ـ سفر الزوج الطویل : 12

س : سفر الزوج الطویل وكان في بلد غیر مسلم ھل تسافر الزوجة لتلحق بزوجھا أم تبقى مع أطفالھا 

  حرصاً على دینھم ؟
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ج : مع أوالدھا أولى ، إال إذا میسرة اإلقامة مع الزوج ، إذا األسرة اجتمعت أفضل لكن المشكلة الكبیرة 

العالم الغربي ، الحیاة ھناك أقوى من أي دعوة إسالمیة ، المعاصي ترتكب أبسط من شربة ماء فإذا في 

  كان الذھاب إلى ھناك مع األوالد بسن وعي في مشكلة كبیرة جداً .

مرة ألقیت محاضرة في لوس أنجلوس بعد المحاضرة امرأة اقتربت مني قالت أنا أخت فالن ، فالن 

  ام وبكیت ، خیر إن شاء هللا قالت ابنتي راقصة وابني ملحد .صدیقي الحمیم في الش

یجوز أن ترى بالداً جمیلة جداً إذا في جنة في األرض ھي ھناك على الشبكیة فقط إلى الدماغ تصبح 

جھنم ، تخسر أوالدك ، معي قصص ال تعد وال تحصى أخطر شيء تملكھ ابنك تخسره ھناك ، ھذه 

  ھناك ممكن أن یغیر من بنیة الشاب في خطر كبیر . المشكلة ، إذا كان السفر إلى

  ـ كشف الوجھ : 13

  س : ھل كشف الوجھ حرام المرأة عمرھا خمسین عاماً ؟

  ج : نحن الموضوع اتفقنا علیھ ھذا موضوع خالفي واألكمل ستر الوجھ .

  ـ الغیرة الزائدة : 14

  س : الغیرة الزائدة على الرجل من قبل زوجتھ كیف تحل ؟

ذه غیرة مرضیة تحتاج إلى معالجة نفسیة ، زوجھا طاھر ابن جوامع مستقیم ، ال ترف عینھ على ج : ھ

  امرأة أین كنت ؟ مع من تتكلم ؟ ھذا غیر معقول ، یجب أن تثق فیھ.

  ـ نصیحة للمرأة و الرجل : 15

  س : ماذا ننصح المرأة وماذا ننصح الرجل ؟

بھ اتركیھ ، إما أن تریحیھ أو تتركیھ أما ھذا الكالم كل یوم ھذا  ج : الثقة ال تجزأ ، واثقة منھ إذا لم تثقي

  غیر معقول .

  ـ ضرب الرجل للمرأة : 16

  س : ما رأیك بضرب الرجل للمرأة ؟

ج : عندنا مشكلة أعداء الدین عندھم كوانتین فقط ، الضرب وموضوع الطالق ، أنا سآتي بمثل لكن 

فسرق ، سرق ، سھل جداً تطرده وتبلغ والدتھ ، وانحرف صار  اقبلوه مني ، إذا عندك ابن یتیم بالمحل

  حرامي كبیر دخل السجن ، إذا أنت أدبتھ وأبقیتھ عندك ، ألیس أكمل ؟

تِي تََخافُوَن نُشُوَزھُنَّ (   )﴾34﴿ َوالالَّ

  ( سورة النساء)
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ت إلى الكویت قالوا بدایة خیانة ، فإذا أنت طلقتھا ، أنا أروي قصة حكیتھا بالرسالة بدرس الستیر ، ذھب

احكي لنا ھذه القصة ، عندنا في الشام جامع الورد في سوق ساروجة ھذا كان جامع المفتي العام أبو 

الیسر عابدین رحمھ هللا ، لھ خطیب رأى النبي علیھ الصالة والسالم في المنام ، قال النبي لھ : قل 

ن)وھو خطیب ، فكسر خاطر الخطیب ، أنا لجارك فالن إنھ رفیقي في الجنة ، جاره فالن بقّال (سّما

خطیب أضرب وأطرح والبشارة لھذا السمان ما فھم القصة ، طرق باب جاره ، قال لھ : لك عندي 

بشارة من رسول هللا ، لن أقولھا لك إال إذا أخبرتني ماذا فعلت مع ربك ؟ لكن الرجل امتنع ، وبعد 

واجي منھا خمسة أشھر ، وھي كانت في الشھر إلحاح شدید قال لھ : تزوجت امرأة ، ومضى على ز

التاسع ، فالحمل لیس منھ ، قال لھ : بإمكاني أن أسحقھا ، بإمكاني أن أفضحھا ، بإمكاني أن أطلقھا ، 

وأھلھا معي والدولة معي والناس معي ، والقانون معي ، والشرع معي ، لكنني أردت أن أجعلھا تتوب 

، وبعد أن أذن الفجر حمل الولید تحت عباءتھ ، وانتظر حتى بدأ اإلمام على یدي ، جاء لھا بقابلة فولدت 

بصالة الفجر ، فدخل ووضع الولید وراء الباب ، وصلى ، فلما انتھت الصالة بكى الولید ، فتحلق 

المصلون حولھ ، وھو تأخر حتى تجمع الجمیع حول الولید ، ثم اقترب منھم ، قال : ما القصة ؟ قالوا : 

ر ، إنھ طفل ، قال : أنا أكفلھ ، أعطوني إیاه ، أخذه عند أھل الحي على أنھ لقیط ، ودفعھ إلى تعال انظ

  أمھ ، كثیر سھل أن تقیم العدل ھذا إحسان ، وھناك إن هللا یأمر بالعدل واإلحسان .

ذا كنت أنا بالدعوة إلى هللا بالخمسة والثالثین سنة إما قال لي شخص أنا أشك بزوجتي ، أقول لھ انظر إ

تستطیع أن تجعلھا تتوب لك أجر كبیر كثیر ، البطولة أن تتوب وراقبھا إذا استقامت اتركھا عندك لك 

   أجر إذا ما استقامت نقضت توبتھا عندئذ طلقھا ، أنا ھكذا أنصح.

  ـ طاعة الزوجة لزوجھا : 17

  س : ھل لطاعة الزوجة لزوجھا حدود أم أنھا طاعة مطلقة في كل األمور ؟

  ال ، مرة النبي صلى هللا علیھ وسلم قَاَل :ج : 

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َسِریَّةً فَاْستَْعَمَل َرُجًال ِمْن اْألَْنَصاِر ـ وفي روایة أنھ كان  ذا دعابة ـ (( بَعََث النَّبِيُّ َصلَّى �َّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم أَْن تُِطیعُونِي ؟ قَالُوا : َوأََمَرھُْم أَْن یُِطیعُوهُ ، فَغَِضَب ، فَقَاَل : أَلَْیَس أََمَركُْم النَّبِ  يُّ َصلَّى �َّ

وا ،  بَلَى ، قَاَل : فَاْجَمعُوا ِلي َحَطبًا ، فََجَمعُوا ، فَقَاَل : أَْوقُِدوا نَاًرا ، فَأَْوقَُدوَھا ، فَقَاَل : اْدُخلُوَھا ، فََھمُّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم ِمْن النَّاِر ، فََما َزالُوا  َوَجعََل بَْعُضُھْم یُْمِسُك بَْعًضا ، َویَقُولُونَ  : فََرْرنَا إِلَى النَّبِّيِ َصلَّى �َّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم فَقَاَل : لَْو َدَخلُوھَ  ا َما َخَرُجوا ِمْنَھا َحتَّى َخَمَدْت النَّاُر ، فََسَكَن َغَضبُھُ ، فَبَلََغ النَّبِيَّ َصلَّى �َّ

  اْلِقیَاَمِة ، الطَّاَعةُ فِي اْلَمْعُروِف ))إِلَى یَْوِم 

  [ متفق علیھ عن علي]

    طاعة مطلقة ال یوجد الدلیل آیة :
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  )﴾12﴿ َوَال یَْعِصینََك فِي َمْعُروٍف (

  ( سورة الممتحنة )

معصیة النبي مقیدة بالمعروف ، أما شخص ال یحب الیقطین ما أكل یقطین ، یكون عصى النبي ؟ 

اً تشریعیاً ، حتى الرماة في أحد الذین عصوه صلى علیھم ماذا كان تحلیل العلماء ؟ ھم الیقطین لیس أمر

   عصوا أمراً تنظیمیاً ولم یعصوا أمراً تشریعیاً ، طاعة مطلقة ال یوجد .

  ـ مؤخر المرأة : 18

  س : ھل مؤخر المرأة من الضرورة أن یكون عالیاً للحفاظ على مستقبلھا عند الطالق ؟

إذا امرأة وضعت متأخراً عاالًي یمكن أن یخرجھا بقمیص النوم ، تقول لھ � وللرسول ،  ج : وهللا

  الضمانة لیس المھر الضمانة الشاب نفسھ .

  ـ إخراج األوالد من األوامر المتناقضة بین الزوجین : 19

  س : أال یجب إخراج األوالد من األوامر المتناقضة بین الزوجین ؟

من نتیجة سلبیة خطیرة على الخصام بین الزوجین إال باألوالد ، ترى تنشأ عندھم  ج طبعاً ، أنا ال أرى

  عقداً یكرھون الزواج ، أحیاناً تكره الفتاة تتزوج من أبیھا وأمھا .

  ـ التوفیق بین تربیة األوالد و بین انتسابھم إلى النوادي الریاضیة : 20

  لى النوادي الریاضیة على علتھا ؟س : كیف نوفق بین تربیة األوالد وتركھم ینتسبون إ

ج : أنا كنت مرة في القاھرة لفت نظري عادة ال یمكن أن یسمح أي أب في القاھرة بخروج ابنھ في العید 

، ھناك خطأ كبیر ، یوجد بنت إلى األلعاب إال معھ ، تبعث ابنك إلى العید ، ھناك شباب منحرفون 

وزیراً یأخذ أوالده إلى العید یلعبوا في المراجیح معھ ، فأنا ، في القاھرة عادة متأصلة عندھم یكون صبیة

ال أعتقد یمكن أن یكون في موافقة أن ترسلھ إلى النادي ، ماذا في النادي ؟ تعرف من في النادي ؟ إذا 

  كان النادي منضبطاً ال یوجد مانع ، ریاضة ، الریاضة ممتازة جداً والمؤمن ریاضي والدلیل :

هللا فسبقتھ ، قال بعض العلماء مكنھا أن تسبقھ جبراً بخاطرھا ، قالت فلما ركبني  تسابقت أنا ورسول

اللحم سبقني . لما سمنت سبقھا ، معنى ھذا أنھ حافظ على لیاقتھ ، النبي كان ریاضي ، النبي كان یتمتع 

ن أین جالسة ؟ بأعلى درجة من اللیاقة ، أما إذا مع الریاضة ، تفاحة وبوسط ماء نجس تأكلھا ؟ تفاحة لك

إذا في انحراف ، في شذوذ ، في مد ید ، في كشف عورات ، مشكلة ، نحن لماذا نقصر مع بعضنا ؟ 

تفضلوا اعملوا نادیاً منضبطاً ، لماذا ننتقد فقط ال نفعل شیئاً ؟ لماذا تركنا الطرف اآلخر یفعل كل شيء ؟ 

  ، وانضباط ، وستر عورات .افعلوا نادیاً منضبطاً وابعثوا األوالد لھ ، ھناك مشرفون 

  ـ سفر المرأة للعمل من دون محرم : 21

  س : سفر المرأة للعمل من دون محرم ؟



26 

منھاج األسرة الناجحة   

  ج : ما في فتوى إال عند الضرورة إذا مات زوجھا في الحج ، أنا ما عندي فتوى إلى اآلن .

  ـ التغلب على سوء المزاج من األب واألم : 22

  من األب واألم ؟ س : كیف یمكن التغلب على سوء المزاج

  ج : یحتاجون إلى صبر أیوب .

  ـ العراقیل التي توضع في سبیل الشاب الذي یطلب الزواج : 23

  س : العراقیل التي توضع في سبیل الشاب الذي یطلب الزواج .

  ج : العراقیل یعني البعد عن منھج هللا عز وجل :

  ةً ))(( أَْعَظُم النَِّساِء بََرَكةً أَْیَسُرُھنَّ َمئُونَ 

  [ أحمد َعْن َعائَِشةَ]

  ـ قبول أم رفض تقدم شاب غیر متدین لخطبة فتاة : 24

  س : إذا تقدم شاب غیر متدین إلى فتاة ھل تقبل بھ لھدایتھ أم ترفضھ لعدم دینھ ؟

ج : ھدایتھ مغامرة بالمئة خمسین تنجح إذا ترید مغامرة تتفضل وتقبل یمكن ال تقدر علیھ ، أو یقول ھي 

أنا أھدیھا ، ال تستطیع متى قبلھا ھكذا في مشكلة ، إذا عندك إمكانیة عالیة جداً بإقناعھا موضوع متفلتة 

  ثان ، لكن تبقى مغامرة .

  خاتمة :

أتقدم بجزیل الشكر لألستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي جزاه هللا عنا خیراً ، تحمل عناء السفر وقدم 

  ، أستاذنا نقول لك من قلوبنا نحن نحبك في هللا . مشكوراً من دمشق لیتحفنا بمحاضرتھ ھذه

  هللا یجعلني أھل ، نحن عندنا في الشام كنافة مغشوشة ، أخاف أن تغشوا بي .

  . موقع على االنترنیت فیھ كل شيءللمحب حق أتمنى أن ال تقطع مدینتنا من زیاراتك ، لي من فضل هللا

صلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا ، وأصلح لنا آخرتنا التي اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا ، وأ

إلیھا مردنا ، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر ، واجعل الموت راحة لنا من كل شر ، موالنا رب 

العالمین ، اللھم اكفنا بحاللك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصیتك ، وبفضلك عمن سواك والحمد � 

  رب العالمین .

 


