
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 ورحمة مودة بينكم وجعل :تعالى قوله مع وقفات

 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت
 

ونستغفره، ونعوذ باهلل مف شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، مف ييده اهلل فال مضؿ  نحمده ونستعينو ،إف الحمد هلل
صمى  ،لو، ومف يضمؿ فال ىادي لو، وأشيد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريؾ لو، وأشيد أف محمدًا عبده ورسولو

 اهلل وسمـ وبارؾ عميو وعمى آلو وصحبو أجمعيف، أما بعد: 
  بركاتو.فسالـ اهلل عميكـ ورحمتو و 

المتموة، كما أف الحديث فييا  -تبارؾ وتعالى-حديثنا في ىذه الميمة عف آية ىي مف آيات اهلل  :أييا األحبة
تبارؾ -وفيمف حولنا، وذلؾ ما ذكره اهلل  ،يتضمف الحديث عف آية مف آياتو التي نشاىدىا ونجدىا في نفوسنا

َوِمْن آَياِتِه } وقدرتو وجاللو وعظمتو، ،الة عمى وحدانيتوفي سورة الرـو حينما عدد جممة مف آياتو الد -وتعالى
:] {َأْن َخَمَقُكْم ِمْن ُترَاٍب ُثمَّ ِإَذا َأْنُتْم َبَشٌر َتنَتِشُرونَ  َوِمْن آَياِتِه }: -تبارؾ وتعالى-، ثـ ذكر بعدىا قولو [ٕٓالرـو

{ َياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّرونَ ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودًَّة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك َل َأْن َخَمَق َلُكْم ِمْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا 
[: ، فيذا الحديث ىو لوف مف التدبر، وىو لوف أيضًا مف االىتداء بما جاء في القرآف مف اليدى الكامؿ [ٕٔالرـو

وتقوية األواصر والروابط، ىذا الحديث يوجو إلى  ،االجتماعفيما يتصؿ بانتظاـ حياة الناس، وما يتعمؽ بأمر 
لى مف لـ يتزوج بعد، ىذا ليس بحديث  الجميع، إلى الصغار والكبار، والرجاؿ والنساء، إلى مف قد تزوج، وا 

نما ىو حديث لجميعيـ  .ألف الجميع يحتاج إلى ذلؾ ؛يختص بطائفة أو فئة أو لوف مف الناس، وا 
َأْن َخَمَق } لدالة عمى قدرتو ووحدانيتو وعظمتو وعممو ورحمتو وعنايتو بعباده، وحكمتو العظيمة،ا {َوِمْن آَياِتهِ }

، ىذه آية، واآلية ال شؾ أنيا عالمة دالة عمى ما سيقت ألجمو، فاهلل ذكر ذلؾ في جممة {َلُكْم ِمْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا
ذلؾ يدؿ عمى قدرة وعمـ دقيؽ وحكمة بالغة ورحمة  آياتو، فيذا الذي أورده في ىذا الموضع مف اآليات كؿ

 سابغة
 ىذا الخطاب موجو إلى مف؟  {َأْن َخَمَق َلُكْم ِمْن َأنُفِسُكمْ } 

يحتمؿ أف يكوف ىذا الخطاب متوجيًا إلى الرجاؿ خاصة، وىذا قاؿ بو جميور المفسريف، عامة المفسريف جروا 
َأْن َخَمَق َلُكْم }ًا لجميع الناس، لنوع اإلنساف، الرجاؿ والنساء، عمى ىذا المعنى، ويحتمؿ أف يكوف الخطاب متوجي

الزوج يقاؿ لمرجؿ كما أنو يقاؿ لممرأة، وىي المغة الفصيحة التي لـ يستعمؿ في القرآف ف، {ِمْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا
ة قميمة، أما المغة غيّ غيرىا، أما لفظة الزوجة لممرأة فإف ذلؾ إنما جاء في االستعماؿ في كالـ العرب في ل

المغة الشائعة، فإف المرأة يقاؿ ليا: زوج، ولكف ىذا االستعماؿ الذي يتردد عمى ألسنتنا في ىذا العصر  ،األفصح
 ؛يحتج بشعره ،وىو عربي قح ،قوؿ الفرزدؽيدؿ عميو أف نقوؿ لممرأة: زوجة، ليس بمحف، فيو استعماؿ صحيح 

 :ألنو في زمف االحتجاج



 .(ٔ)رى يستبيمياد الش  سْ إلى أُ  عمّي كساعٍ ***فسد زوجتيليُ  إف الذي يسعى
، إنما الذي ورد في القرآف: زوج فقاؿ: زوجتي، فدؿ عمى أف ىذا االستعماؿ صحيح، ولكنو لـ يرد في القرآف

 بالنسبة لممرآة.
 ،فالزوج يقاؿ المرأة الرجؿ {َأْزَواًجاَأْن َخَمَق َلُكْم ِمْن َأنُفِسُكْم }يذكر آياتو، ومف جممتيا:  -تبارؾ وتعالى-فاهلل 

في  -رحمو اهلل-بف عاشور االطاىر  :ف فسر اآلية بأنيا خطاب لنوع اإلنسافم، ومويقاؿ أيضًا لرجؿ المرأة
مو اآلية؛ أف يكوف الخطاب لمجميع، ويؤيده ما ، وىذا معنى تحتم(ٕ)"التحرير والتنوير" كتابو المعروؼ في التفسير

 ، ويمكف أف يمتئـ المعنياف في ىذا الخطاب، وال نحتاج معيما إلى الترجيح.-شاء اهللإف -سيأتي بعده 
بمعنى تناسبونيف ويناسبنكـ،  {َأْن َخَمَق َلُكْم ِمْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا} ،مف آياتو الدالة عمى ما سبؽ {َوِمْن آَياِتهِ }

 .(ٖ)رحمو اهلل-وتشاكمونيف ويشاكمنكـ، كما يقولو بعض المفسريف كالشيخ عبد الرحمف بف سعدي 
  .ما المراد بذلؾ؟ {َأْن َخَمَق َلُكْم ِمْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا}

ىذا يحتمؿ معنييف وىما مبنياف عمى المعنييف السابقيف؛ فالذيف قالوا: إف ذلؾ مما خوطب بو الرجاؿ خمؽ ليـ 
، وىذا اختاره كبير المفسريف -عميو السالـ-مف آدـ  -تبارؾ وتعالى-مف أنفسيـ أزواجًا، قالوا: حواء، خمقيا اهلل 

ُهَو الَِّذي َخَمَقُكْم ِمْن َنْفٍس }: -تبارؾ وتعالى-قولو  ، ويشيد ليذا المعنى(ٗ)-رحمو اهلل-أبو جعفر بف جرير 
، وجعؿ ىنا بمعنى خمؽ، وفي [ٜٛٔاألعراؼ:] {َوَجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها}وىي آدـ عميو السالـ،  [ٜٛٔاألعراؼ:] {َواِحَدةٍ 

، فاهلل [ٔالنساء:] {الَِّذي َخَمَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَمَق ِمْنَها َزْوَجَها َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكمُ }صدر سورة النساء: 
، فيكوف ذلؾ مف خطاب -السالـ  عميو -مقت مف آدـ مؽ منيا، فحواء خُ أخبر أف زوجيا قد خُ  -تبارؾ وتعالى-

 .{َخَمَق َلُكْم ِمْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا}الرجاؿ، 
، وبو قاؿ ابف (٘)أي: مف جنسكـ، وىذا الذي ذىب إليو صاحب التفسير الكبير {ِمْن َأنُفِسُكمْ }والمعنى الثاني: 

تبارؾ -، كقولو ، قالوا: خمؽ لكـ مف جنسكـ(ٚ)بف عاشوراأعني الطاىر  "التحرير التنوير"وصاحب  ،(ٙ)كثير
يعني: مف جنسكـ، يعني ليس مف المالئكة وال مف  [ٕٛٔالتوبة:] {َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأنُفِسُكمْ }: -وتعالى

نما مف اإلنس، تفيموف عنو وتشاكمونو ويشاكمكـ، ويشيد ليذا المعنى ما ذكرت مف  ،وتتمقوف عنو ،الجف، وا 
 ُهَو الَِّذي َخَمَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدةٍ }في سورة األعراؼ:  -تبارؾ وتعالى-شواىد المعنى األوؿ، كما في قولو 

الالـ لمتعميؿ، فذلؾ مؤذف بأف خمؽ ىذا  {ِلَيْسُكَن ِإَلْيَها}فقولو:  ،[ٜٛٔاألعراؼ:] {ِلَيْسُكَن ِإَلْيَها َوَجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها
طيب بو نفسو ويركف وأف يطمئف لذلؾ، وأف ت ،وأف يسكف إلييا ،الزوج منيا، مف ىذه النفس مف أجؿ أف يألفيا

                                                           

 (.ٜ٘/ ٔ) القالي أمالي شرح في الآللي وسمط ،(ٕٓ/ ٔ) القالي وأمالي ،(ٕ٘ٗ: ص) قتيبة البف ابالكتّ  أدب - ٔ
 (.٘ٗٔ/ ٕٚ) والتنوير التحرير: انظر - ٕ
 (.ٜٖٙ: ص) السعدي تفسير: انظر - ٖ
 (.ٗٚٗ/ ٕٓ)و ،(ٜٕ٘/ ٗٔ) الطبري تفسير: انظر - ٗ
 (.ٜٔ/ ٕ٘) الكبير التفسير أو الغيب مفاتيح: انظر - ٘
 (.ٜٖٓ/ ٙ) كثير ابف تفسير: انظر - ٙ
 (.ٗٗ/ ٕ٘)و ،(ٕٚ/ ٕٔ)و ،(ٕٚٔ/ ٗٔ) والتنوير التحرير: انظر - ٚ



:] {ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَها}، قاؿ: -يعني الزوجة- إلى ىذا الزوج ، فمو كانت مف جنس آخر لـ يحصؿ ىذا [ٕٔالرـو
؛ فالجنساف مف مخموقات أخرى فإف ىذا السكوف ال يحصؿ وال يتأتى ،السكف، لو كانت مف عنصر آخر

والحافظ  ،(ٛ)وال يميؿ إليو كما يعمؿ بذلؾ صاحب التفسير الكبير ،اآلخر بحاؿالمختمفاف ال يسكف أحدىما إلى 
أو التزاوج بيف اإلنس  ،، وبيذه اآلية احتج جمع مف أىؿ العمـ عمى مف زعـ إمكاف التزوج مف الجنية(ٜ)ابف كثير

ويذكرونو في مختمقاتيـ، القصص الخرافية والخيالية، بأف فالنًا تزوج مف  ،والجف كما كاف يدعيو بعض العرب
نما ىو مف  ،األـ أو نحو ذلؾ، كؿ ىذا ال حقيقة لو مف جية نسبوف إلى الجفالجف، أو أف القبيمة الفالنية يُ  وا 

عمى رد ىذه  -رحمو اهلل-مختمقات العرب، ال صحة لو، وىذا احتج بو الشيخ محمد األميف الشنقيطي 
  .(ٔٔ)بف عاشورا، وكذلؾ أيضًا الطاىر (ٓٔ)الدعوى

مف جنسكـ، لو قرائف مف القرآف تقويو، ولو أيضًا وجو  :أي {َخَمَق َلُكْم ِمْن َأنُفِسُكمْ }فالمقصود أف القوؿ اآلخر: 
، ثـ إف األزواج وما -عز وجؿ-وال شؾ أف حواء قد خمقت مف آدـ كما أخبر اهلل  ،مف النظر يؤيده، فيذاف قوالف

تناسؿ بعد آدـ وحواء إنما ىـ مف جنس واحد؛ فالنساء مف جنس الرجاؿ حيث يجمعيـ العنصر البشري، وذلؾ 
فإف القوؿ بأف  ـّ اإللؼ والسكف ما ال يحصؿ بحاؿ مف األحواؿ فيما لو اختمفت األجناس، ومف ثَ  يحصؿ بو مف

 ذلؾ في آدـ وأف ذلؾ في الرجاؿ قوؿ لو ما يؤيده، وكذلؾ القوؿ بأنيا خطاب لمجميع فذلؾ صحيح.
كاف أصؿ ىذا الجنس يمتف عمى العباد بأف خمؽ ليـ مف أنفسيـ أزواجًا مف جنسيـ، و  -تبارؾ وتعالى-إذف اهلل 

ِلَتْسُكُنوا }لماذا؟ جاء التعميؿ:  {َخَمَق َلُكْم ِمْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا}، -عميو الصالة والسالـ-قد ُخمِّؽ مف أبينا آدـ 
 ،الطمأنينة ،، فالسكف والسكوف يدؿ عمى معاٍف مف اليدوء{ِلَتْسُكُنوا}التعبير ىنا بمثؿ ىذا الذي عمؿ بو: و ، {ِإَلْيَها

الراحة؛ ألف الذي يقابؿ االضطراب: السكوف، الذي يقابؿ الحركة: السكوف؛ الرجؿ حينما ينتشر ويخرج في 
فإنو حينما يرجع إلى  حاجاتو ومصالحو ىنا وىناؾ، ويمقى ما يمقى مف التعب والعناء، حينما يطوؼ طمبًا لمرزؽ

يجد الراحة والطمأنينة والسكوف، فيجد المرأة في استقبالو وىي  -ىذه الزوجة- إلى موضع سكنو ،إلى بيتو ،داره
وف المنزؿ، فيتحوؿ مف تمؾ الحركة إلى سكوف في الدار، وتقوـ عمى شئ ،تحت نظره ترعى مصالحو وتربي ولده

  .وأنسو وراحتو وطمأنينتو، ىذا مف جية ،يجد فيو بغيتو
وىذا االطمئناف يحصؿ بو ىدأة النفس، يحصؿ بو سكوف  ومف جية أخرى فإف ىذا الركوف إلييا، وىذا االرتياح

النفس، فتبقى النفس وادعة ىادئة ساكنة ال اضطراب فييا، فتذىب عنو تمؾ األمور المزعجة والمقمقة لما يجد في 
ومف مراعاة لمصالحو وحاجاتو كميا، فتطمئف النفس، وعمى قدر ما تقـو عميو  ،داره عند امرأتو مف لمسة حانية

فإف مالئمة  ـّ تحقؽ فييا مف ىذه األوصاؼ يحصؿ سكوف الرجؿ، ومف ثَ ية مف ىذه المعاني، وبقدر ما المرأ
والراحة، ولذلؾ فإف الالئؽ بمف يقبؿ عمى  ،والسكوف ،الطبع بيف الرجاؿ والنساء مؤذنة بمزيد مف الطمأنينة

عيشي وما إلى ذلؾ مف األمور التي وفي مستواه الم ،في اىتماماتو وعاداتو الزواج أف يبحث عف امرأة تشاكمو
                                                           

 (.ٜٔ/ ٕ٘) لمرازي الكبير، التفسير أو الغيب مفاتيح - ٛ
 (.ٜٖٓ/ ٙ) كثير ابف تفسير: انظر - ٜ

 (.ٖٔٗ/ ٕ) بالقرآف القرآف إيضاح في البياف أضواء - ٓٔ
 (.ٕٚ/ ٕٔ) والتنوير التحرير - ٔٔ



وخمقًا غريبًا  ،المزيد مف المشاكمة والمقاربة، فيو ليس بحاجة إلى أف يكتشؼ في كؿ يوـ عادة جديدةبيا يحصؿ 
ال يعرفو وال يألفو، ىؤالء يستحسنوف أمرًا وىو يستقبحو أو العكس، وىكذا حينما يوجد التبايف في االىتمامات، 

، يوجد التبايف في مستوى المعيشة؛ إذا كاف الرجؿ فقيرًا وقد يوجد التبايف في التربية، يوجد التبايف في االستقامة
وآماليا ومطالبيا، فإف ذلؾ  ايستطيع أف يحقؽ أحالمي رفاىيتو، والو العيش تزوج بامرأة قد اعتادت عمى سعة 

وتريد  ،يؤذف بشيء مف االضطراب واالنزعاج، إال أف تكوف ىذه المرأة ممف قد زىدت في عرض الدنيا ومظاىرىا
  ما عند اهلل والدار اآلخرة.

، ما قاؿ: لتسكنوا عندىا، أو لتسكنوا {ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَها}، (إلىػ)قد ُعدي ب {ِلَتْسُكُنوا}: -تبارؾ وتعالى-وىنا قولو 
 :، ما قاؿ{ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَها}بعض أىؿ العمـ أف ذلؾ لكونو مف السكوف القمبي،  اىنا فيـ مني (إلى)ػمعيا، فالتعدية ب

تسكنوا عندىا، فيقولوف: ىذا لمسكنى الجسمانية، سكنى األجساـ، أنا ساكف في الحي الفالني، أسكف عند فالف، 
نما إذا عدي ب فيذا يدؿ عمى  (إلىػػ)فيذا في سكنى األجساـ، لكف ما تقوؿ: أنا أسكف إلى الحي الفالني، وا 

آخر يصمح أف يعدى  مف في ىذا الفعؿ فعالضُ  قد {ِلَتْسُكُنوا}وليذا قاؿ بعض المفسريف بأف قولو: الميؿ، 
فيحصؿ ىذا الميؿ  ،، وىو لتميموا، لتسكنوا مضمف معنى فعؿ آخر: لتميموا إلييا إذا كانت مف جنسكـ(إلى)ػب

  .الطبيعي، الميؿ الفطري
تزوجت بحيواف، بعض مف ال خالؽ ليـ لربما تسمع ىنا وىناؾ أف امرأة ممف ال يعرفوف اهلل وال الدار اآلخرة قد و 

ىذا ال يمكف أف يحصؿ معو ىذا السكوف بحاؿ مف األحواؿ، ثـ إف السكوف ىنا يدؿ عمى معنى األنس والفرح، 
مى ما يقابؿ االضطراب والحركة، وزواؿ االضطراب والوحشة، وذلؾ أف السكوف يدؿ كما سبؽ ع ،فرح النفس

لمسكف  ىذا المعنى، أف يكوف البيت محال رأةحصؿ ىدأة النفس وطمأنينتيا، ولذلؾ ينبغي أف تراعي المفت
، إذا جاء الرجؿ ال يوجد إزعاج، ال يوجد منغصات، ال تستقبمو بالطمبات، ال تستقبمو بالتشكي، ال والطمأنينة

جيد وكّؿ أف يستقبؿ مف الخطأ حينما يرجع الرجؿ وقد أُ و تستقبمو بمنغصات تنغص عميو وتكدر صفو حياتو، 
أو المشاكسات أو نحو ذلؾ، فإف ىذا مؤذف بالنفرة، الرجؿ يطمب موضعًا  ،المطالباتبموف مف التذمر، أو 

لراحة ىنا ليبحث عف ا ؛لراحتو ولـ يجد سوى ىذه الدار وىذه الزوجة، فإف لـ يجد راحتو وصار يبتعد عف داره
تتحوؿ حياتو في  احينملمنكد، ىذا قمب لمميزاف، وىذا مف أشؽ ما يكوف عمى المرء،  وىناؾ، وصار بيتو محال

 بيتو إلى لوف مف المعاناة حتى يصير أنسو وراحتو خارج الدار.
المرأة العاقمة، المرأة الذكية، المرأة الحصيفة أف تراعي ىذا في كؿ الحاالت، أولئؾ النسوة الالتي قد تزوج  فعمى

أزواجيف عمييف مثاًل، كثير منيف تسأؿ: ماذا أفعؿ؟ كيؼ أتصرؼ؟ لربما يميؿ إلى ىذه المرأة الجديدة ونحو 
قاؿ لمجميع ىذه وتمؾ ييانًا يأتي مف المرأة الجديدة أيضًا، ألف ىذا القمؽ أح ؛ذلؾ، الكممة التي أقوليا لمجميع دائماً 

بأف ىذا الرجؿ إنما تزوج لينعـ، يطمب مزيدًا مف الراحة وطيب العيش، فالموضع الذيف سيكوف قمقًا سينفر منو، 
وستكوف صاحبتو ىي الخاسرة، فالعاقمة تدرؾ ما تحت ىذه الجممة مف المعاني، وال حاجة في أف نطوؿ في 

 ـ عمى ىذا األمر.الكال



؛ (ٕٔ): يقاؿ لو سكف-رحمو اهلل-كما يقوؿ شيخ االسالـ ابف تيمية  أف ما يألفو جنس اإلنساف ويحبو :المقصود
ألنو يسكف إلييف، وليذا يقولوف: فالف يسكف إلى فالف ويطمئف إليو، ويقوؿ اإلنساف: قمبي يسكف إلى فالف، 

وأنو صادؽ في عالقتو بو فإف ذلؾ يورثو الطمأنينة إليو  ،مأموفىذا أنو  فياعتقد بمعنى أنو يطمئف، إذا 
 ولربما أفضى إليو ببعض ما يعانيو ويكابده.والسكوف، فيسكف قمبو إليو، فإذا جمس معو اطمأف وارتاح، 

فيسكف الرجؿ إلى ، [ٜٛٔاألعراؼ:] {ِلَيْسُكَن ِإَلْيَها َوَجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها}والزوجة قيؿ ليا: سكف، بيذا االعتبار، 
 . (ٖٔ)رحمو اهلل-بقمبو وبدنو جميعًا كما يقوؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية  المرأة

جمي العالقة بيف الزوجيف، وتجمو النفس فيصفو ما واألقواؿ واألفعاؿ، فالمعاشرة تُ  ،وىذا يقويو بعض المزاوالت
، وليذا تجد أف البعض لربما يردد فييا مف الكدر كما ذكر ىذا بعض أىؿ العمـ، وكذلؾ أيضًا القوؿ الحسف

فتتكمـ  ،زوجيا إلىرؼ أنيا مف عادة بعض أىؿ البالد، تكوف المرأة متحببة كممات وعبارات يتمناىا؛ ألنو قد عَ 
ذا دعاىا ردت بعبارات في غاية المطؼ، فما الذي يمنع المرأة العاقمة أف تفعؿ ذلؾ مع  بكالـ في غاية المطؼ، وا 

 {َوُقْل ِلِعَباِدي َيُقوُلوا الَِّتي ِهَي َأْحَسنُ }: يقوؿ -عز وجؿ-واهلل  ،إلى اهلل وأداًء لبعض حقو زوجيا عبادة وتقرباً 
، ومف أولى ما يدخؿ في ذلؾ: الرجؿ مع امرأتو والمرأة مع زوجيا، وحينما نوجو ىذا الكالـ لممرأة [ٖ٘اإلسراء:]

يصدر منو ما يحسف ويجمؿ، ويحصؿ بو التحبب وما نوجيو أيضًا إلى الرجؿ؛ أف يتكمـ بالكالـ الحسف، وأف 
 إلى ذلؾ.

:] {َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودَّةً } مودة ىذه أخص مف المحبة، المودة محبة وزيادة، محبة فييا ال ،ىذه مف آياتو [ٕٔالرـو
صغاء القمب لو، فييا إيثار لو عمى غيره، فيو يُ  ،ميؿ إلى ىذا المحبوب ويحميو ويحوطو وينصره، كؿ ىذا  ؤثرهوا 

كما يقوؿ الشيخ عبد الرحمف بف -داخؿ في ىذه المودة، وأيضًا الرحمة، يرحميا، فال تجد بيف أحد في الغالب 
رحمو -، والرجؿ كما يقوؿ الحافظ ابف كثير (ٗٔ)مثؿ ما بيف الزوجيف مف المودة والرحمة -رحمو اهلل-سعدي 

ما لرحمتو بيايمسؾ المرأة إما لمحبتو " :-اهلل و في نفقة منو أو محتاجة إلي ، كأف تكوف ذات ولد(٘ٔ)"ليا وا 
:] {َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودًَّة َوَرْحَمةً }أو غير ذلؾ فيرحميا،  ،مف التآلؼ وغيرىا، أو لما بينيما ىذه الرحمة و  [ٕٔالرـو

وحسف المعاممة؛ فإف مف يرحـ غيره فال شؾ أنو سيحسف إليو ما استطاع، فكيؼ إذا  ،صفة تبعث عمى اإلحساف
تتفرع منيا العالئؽ كالصداقة ونحوىا، ىذا يرجع  جد مع ىذا المودة؟ فالمودة وحدىا ىي وشيجة وآصرة عظيمةوُ 

احبًا وصديقًا لو، إلى باب المحبة بيف الناس، فيذا يألؼ ىذا، ىذا يصاحب ىذا، ىذا يمتئـ مع ىذا، فيكوف ص
وىي أخص مف مطمؽ  ،واهلل ذكر المودة كما قمنا ،فالصداقة واألخوة وتفاريعيما كؿ ذلؾ يرجع إلى المحبة

 المحبة، مرتبة أعمى.

                                                           

 (.ٔٚ٘/ ٘) الفتاوى مجموع - ٕٔ
 .المصدر السابؽ - ٖٔ
 (.ٜٖٙ: ص) السعدي تفسير - ٗٔ
 (.ٜٖٓ/ ٙ) كثير ابف تفسير - ٘ٔ



بآصرة قد  "التحرير والتنوير"والبنوة، فما ظنكـ كما يقوؿ صاحب  ،وأما الرحمة فيي آصرة أخرى كما بيف األبوة
ويحصؿ بنييـ أخوة، يحصؿ بينيـ  ،، يعني المودة تجمع أشتاتًا مف الناس(ٙٔ)جمعت األمريف: مودة ورحمة

وما إلى ذلؾ، ىذه الوشيجة بيف الزوجيف جمعت بيف األمريف: مودة  عالقة صداقة، والرحمة تجمع القرابات
ليست مصنوعة، ليست  {َجَعَل َبْيَنُكمْ } :-عز وجؿ- كما أنيا أيضًا بجعؿ اهلل ،ة قويةورحمة، إذف ىي آصر 

نما ىي بجعؿ اهلل  ، وما كاف بجعؿ اهلل فيو أقصى درجات اإلتقاف، ىذا شيء خمقو -تبارؾ وتعالى-متكمفة، وا 
في نفوس الناس، ثـ أيضًا تأمموا كيؼ أف الزوجيف يكوناف قبؿ الزواج ال يعرؼ أحدىما اآلخر،  -عز وجؿ-اهلل 

وال يعرفيا، فيصبح بعد الزواج بحالة مف المحبة والوئاـ والرحمة، وتحصؿ  ،بؿ ىما متجاىالف، ال صمة لو بيا
كرحمة األبوة واألمومة، فيذا كمو آية  ىذه العاطفة بينيما بعد أف كانت منعدمة قبمو، فتوجد المحبة وتوجد الرحمة

بيا عمى العباد، ولذلؾ فإف ما يحصؿ مف أضداد  -عز وجؿ-نة امتف اهلل ، ومِ -تبارؾ وتعالى-مف آيات اهلل 
ذلؾ، حينما يحصؿ الفراؽ بيف ىذيف الزوجيف، إما بسفر وأمور اقتضتيا معايش الناس، أو بموت أو نحو ذلؾ، 

بأنو  -رحمو اهلل-كما ذكر ىذا المعنى شيخ اإلسالـ  ،عمى نفوس ىؤالء األزواج ديداً فإف أثر ىذا الفراؽ يكوف ش
قد يصير بحاؿ ىي أشد مف الموت أحيانًا، يعني حينما يفارؽ لسفر، حينما يفارؽ ألمر قد اقتضتو معايشو، فإف 

قة األوطاف أسيؿ عميو ومفار  ،ذلؾ لربما كاف الموت أسيؿ عميو مف ىذا الفراؽ، كما أف بذؿ الماؿ أسيؿ عميو
مف مفارقة شقو اآلخر، السيما إذا كانت العالقة في حاؿ مف الصفو والمحبة بيف ىؤالء األزواج، أو كاف بينيما 
أطفاؿ يضيعوف بالفراؽ وتفسد حاليـ، فكيؼ إذا كاف ذلؾ لنزاع قد وقع بيف القرابات ففرضوا عمييما الفراؽ مع ما 

    .، فيذا في غاية الشدة في وقعو عمى النفوس؟بينيما مف أوالد ومحبة
ثـ حيف نتصفح في كتب التاريخ والتراجـ واألدب وما إلى ذلؾ نجد نماذج يعبر أصحابيا عف ىذا المعنى الذي 

  .رحمو اهلل-ذكره شيخ اإلسالـ ابف تيمية 
يا: العينية، أو يقاؿ ليا: ريؽ البغدادي لما ودع زوجتو خارجًا لطمب الرزؽ بقصيدة طويمة يقاؿ لىذا ابف زُ 

اليتيمة، كاف مما قاؿ فييا، انظروا إلى ىذه الوشيجة إذا فارقيا، وقارنوا بما سيأتي مما يذاع ويشاع ىنا وىناؾ 
 مما ينفر األزواج، ينفر كؿ طرؼ مف صاحبو، يقوؿ:

 وُ ؾ األزرار مطمعُ مَ بالكرخ مف فَ ***  لي قمراً  في بغدادَ  أستودع اهللَ 
 .(ٚٔ) الحياة وأني ال أودعو طيبُ  ***و وبودي لو يودعني ودعتّ 
 يقوؿ: ودي أموت وال أودعو.

 المشاعر المتبادلة وانظر 
 عوُ ال تشفِّ  ولمضرورات حاؿٌ  ***  وع بي أال أفارقَ كـ قد تشفّ 

 وأدمعوُ  وأدمعي مستيالتٌ   *** وكـ تشبث بي يـو الرحيؿ ضحى                  
 أف يقوؿ: إلى

 ال أضيعوُ  لو عيد ود  عندي ***  ال يضيع كما ف عنده لي عيدٌ مَ 
                                                           

 (.ٗٗٙ/ ٔ) والتنوير التحرير - ٙٔ
 (.ٚٚ/ ٕٔ) بالوفيات والوافي ،(ٖٛٓ-ٖٚٓ/ ٔ) لمسبكي الكبرى الشافعية طبقات: انظر - ٚٔ



ذاف يصدِّ ومَ       .(ٛٔ)عوُ جرى عمى قمبو ذكري يصدِّ ***    ع قمبي ذكره وا 
 شعور مشترؾ بيف الطرفيف، ىؤالء أصحاب قموب حية، ليس عندىـ تبمد في المشاعر، إلى آخر ما قاؿ.

 بالسفر: أيضًا ابف دراج القسطمي يقوؿ عند وداع زوجتو حينما ىـّ  اوىذ
 وزفيرُ  ةٌ أنّ  ري منياببص***  نت لموداع وقد ىفااولما تد

 النداء صغيرُ  وفي الميد مبغوـُ ***  تناشدني عيد المودة واليوى
 :إلى أف يقوؿ

 .(ٜٔ)مف ذعر الفراؽ تطيرُ  جوانحُ ***  ابي وطار جناح الشوؽ بي وىفتْ 
يقوؿ  ،لما سافر في طمب العمـ قاؿ في زوجتو ليمى الحمبية أبياتاً  -رحمو اهلل-وىكذا أيضًا الحافظ ابف حجر 

 فييا:
 غمي ولـ أجنح إلى غيره ميالبرُ ***  الحبيب بداره فتُ وخمّ  رحمتُ 

 يقوؿ: لست مختارًا.
 .(ٕٓ)نياري وفي ليمي أحف إلى ليمى أشاغؿ نفسي بالحديث تعماًل ***

 بالنيار أتميى بالحديث ورواية الحديث وسماع الحديث وكتابتو، وفي ليمي أحف إلى ليمى.يقوؿ: 
وىذا يحيى اليندي األندلسي أوصى ابنو عند دفنو بأبيات يقوؿ فييا، يوصيو أف يدفنو بجانب زوجتو التي ماتت 

 ، يقوؿ:قبمو
 يخالط عظمي في التراب عظاميا***  إذا متُّ فادفني حذاء خميمتي

 .(ٕٔ)تكوف أمامي أو أكوف أماميا***  ه اليوىب ضريحي كيفما شاءورتِّ 
 ،إلى آخر ما ذكر، ىذا حتى بعد الموت ال ينساىا، وىكذا أيضًا البارودي الشاعر المعاصر لما نفي إلى سيالف

وماتت زوجتو وقد بمغت السابعة والثالثيف، وعنده منيا أربع بنات، فمما بمغو خبر الوفاة قاؿ قصيدة طويمة، مما 
 جاء فييا يقوؿ:

 يبيف ىذا الناد حمت لفقدؾِ ***  فجيعة يُّ ف أالقمريْ  أسميمةَ 
 األسدادِ  قاتـِ  في جوؼ أغبرَ ***  رىينة بأف أراؾِ  عميّ  ْز عزِ أ

 يعني القبر.
 .(ٕٕ)الضياء لو بكؿ سوادِ  كنتِ ***  تبيني عف قرارة منزؿٍ أو أف 

                                                           

 (.ٖٔٔ/ ٔ) لمسبكي الكبرى الشافعية وطبقات ،(ٛٚ/ ٕٔ) بالوفيات الوافي: انظر - ٛٔ
 بالوفيات والوافي ،(ٖٙٔ/ ٔ) األعياف ووفيات ،(ٖٛ/ ٔ) الجزيرة أىؿ محاسف في والذخيرة ،(ٖٓٔ/ ٕ) الدىر يتيمةانظر:  - ٜٔ
(ٛ /ٖٖ.) 

 (.ٖٕٔ/ ٕٔ) التاسع القرف ألىؿ الالمع الضوء - ٕٓ
 (.ٖٗٗ/ ٗ) غرناطة أخبار في اإلحاطة - ٕٔ
 الحديث األدب وفي ،(ٖٚٔ:ص) العشريف القرف مف األوؿ والربع عشر التاسع القرف في العربية اآلداب تاريخ: انظر - ٕٕ
(ٔ/ٕٕٚ.) 



 إلى آخر ما ذكر، ثـ يقوؿ:
 ياديعدؾ أو يميف مِ أسفًا لبُ ***  أف تقر جوانحي بعدؾِ  ىيياتَ 

 والدمع فيؾ مالـز لوسادي***  مالـز لمسيرتي يي عميؾِ لَ وَ 
ذا أويتُ ***  كرتيأوؿ ذُ  فأنتِ  فإذا انتبيتُ   آخر زادي فأنتِ  وا 

 أف يقوؿ: إلى
 بحسرة وبعادِ  نفسي وعشتُ ***  يـو زياليا عتُ ودّ  ىي ميجةٌ 

 .نفسي لما ماتت ودعتُ 
 ذىب الردى بؾ يا ابنة األمجاد***  دموعي بعدما تاهلل ما جفتْ 

 إلى أف يقوؿ:
 متوقعًا لقياؾ يوـ معادِ ***  أقضي حسرة لو لـ أكف قد كدتُ 

 .(ٖٕ)عمى األعواد قةناحت مطو  ***  فعميؾ مف قمبي التحية كمما
 المطوقة يعني الحمامة التي في عنقيا لوف يخالؼ لوف باقييا.

شيخ األزىر في مدة مضت، يقوؿ في رثاء زوجتو زينب التي  -رحمو اهلل-وىذا العالمة محمد الخضر حسيف 
توفيت في القاىرة سنة اثنتيف وسبعيف وثالثمائة بعد األلؼ، وىو إماـ عالـ متضمع في عمـو الشريعة والمغة 

 وغيرىا، وكانت امرأة بارة صالحة، وكاف قد بمغ التاسعة والسبعيف، يعني امرأتو ليست صغيرة فيي تقاربو، العربية
 يقوؿ لما توفيت في جممة أبيات وقصيدة قاليا، أختار منيا بعض األبيات، يقوؿ:

 قرير المقمتيف بمحياؾِ  وتُ أفُ ***  أنني أعزي النفس مف قبؿُ  وكنتُ 
، انظر إلى المرأة الصالحة كيؼ سآتي إلى البيت وسأراؾِ  يي نفسي أنيقوؿ: إذا أصابني التعب واليـ والنكد أعز 

 يقوؿ:تكوف، إلى أف 
 يموج بقمبي ما جرت فيو ذكراؾِ ***  واألسى ما عشتُ  فيييات أف أنساؾِ 

 ال بمغناؾِ نس إأُ ال  يةً سمِّ مُ  *** وىييات ال أنسى مواطف كنِت لي
  .ني اليموـ واألكدار أنت التي تمسحيف عني ذلؾ، وأجد سموة بمقياؾتيقوؿ: إذا أصاب

الرجؿ حينما تفارقو أو يفارقيا، لكف إذا كانت القضية بالعكس، ىو  هينبغي أف تكوف المرأة، ىذا الذي يذكر  ىكذا
 ، يقوؿ:!يجد النكد ويجد الصداع ويجد األلـ، أو المرأة تجد مف زوجيا مثؿ ذلؾ

 فطيب العيش بعض مزاياؾِ  سئمتُ ***  بعدما لي العيَش  التي حببتِ  وأنتِ 
ف سامني يوـٌ   يخاؿ ىو الشاكيُ  دموعؾ مف جففٍ ***  تدفقتْ  اةً شك وا 

 التي تعانيف، تبكيف حيف تريف ما بي مف عناء، يقوؿ: المصابة، كأنؾ أنتِ  أنتِ  يعني كأنؾِ 
 .(ٕٗ)نجاؾِ ويرتاح ما بيف الحنايا لمَ ***  الضنى ؾِ افي الكرى عيني إذا مسّ يج

                                                           

 (.ٖٚٔ: ص) العشريف القرف مف األوؿ والربع عشر التاسع القرف في العربية اآلداب تاريخ - ٖٕ
 القاىرة في توفيت التي زينب السيدة زوجتو رثاء في -اهلل رحمو- حسيف الخضر محمد الشيخ األديب العالمة قالو - ٕٗ

 .ىػٕٖٚٔ



 .فراغمف  لـ يأتِ ىذا و يقوؿ: إذا مرضِت لـ أستطع أف أناـ، 
ما كنا نكمـ أزواجنا إال كما تكمموف "انظر إلى ما قالتو امرأة سعيد بف المسيب مف أئمة التابعيف، تقوؿ: 

، المرأة عافاؾ اهلل أييا األمير ،، كيؼ يدخموف عمى الخميفة؟ كانوا يقولوف: أصمحؾ اهلل أييا األمير(ٕ٘)"أمراءكـ
الحتراـ، ىكذا كاف نساء السمؼ المحبة والتقدير واتتحدث مع زوجيا بمغة الئقة، بمغة مناسبة، بمغة تورث 

وبمطؼ، ال يدعوىا  ، والحديث موجو لمطرفيف؛ كذلؾ ينبغي أف يعامؿ الرجؿ امرأتو بإحسافيفمع أزواج يتعاممف
ليكـ ىذه الفذة مف الوفاء بيف  النماذج بعبارات قاسية، بعبارات خارجة عف حد األدب والمياقة ونحو ذلؾ، وا 

 نظروا ماذا سيعقب ذلؾ مف أضداده.الزوجيف، وا
ـ وىو إما -رضي اهلل عنيا-كما في الصحيحيف مف حديث عائشة  -صمى اهلل عميو وسمـ-ىذا رسوؿ اهلل 

ما غرت عمى خديجة  -صمى اهلل عميو وسمـ-عمى أحد مف نساء النبي  رتُ ما غِ تقوؿ: " -الوفاء والبر واإلحساف
، الحظ الوفاء "ولكف كاف يكثر ذكرىا" يعني غارت مف غير رؤية ليا "،قط، وما رأيتيا قط -عنيارضي اهلل -

، يعني صديقات "ولربما ذبح الشاة ثـ يقطعيا أعضاء ثـ يبعثيا في صدائؽ خديجة"بعد موتيا، يكثر ذكرىا، 
ا إنيا كانت وكانت، وكاف لي مني))وربما قمت لو: كأنو لـ يكف في الدنيا امرأة إال خديجة، فيقوؿ: "خديجة، 

وتزوجني بعدىا بثالث سنيف، وأمره ربو أف يبشرىا ببيت في الجنة مف "وفي بعض الروايات:  ،(ٕٙ)((ولد
فْ  "وفي بعض الروايات:  ،(ٕٚ)"قصب ، حتى صديقات (ٕٛ)"يسعيف ما منيا خالئميا في فييدي الشاة ليذبح كاف وا 

قالت:  ،((أرسموا بيا إلى أصدقاء خديجة))خديجة كاف يراعييف ويكرميف، وفي رواية كاف إذا ذبح الشاة يقوؿ: 
ىالة بنت  فاستأذنتْ "، وفي رواية قالت: (ٜٕ)((إني قد رزقت حبيا))و يومًا فقمت: خديجة عجوز، فقاؿ: فأغضبتُ "

في - استئذاف خديجة فعرؼ -صمى اهلل عميو وسمـ-عمى رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنيا-أخت خديجة -خويمد 
، فقمت: ما تذكر مف عجوز فارتاع لذلؾ فقاؿ: الميـ ىالة بنت خويمد، تقوؿ: فغرتُ تقوؿ:  -تشابو في الصوت

                                                           

 (.ٕٔٓ/ ٔ) التفسير عمـ في المسير زاد - ٕ٘
 برقـ ،-عنيا اهلل رضي- وفضميا خديجة -وسمـ عميو اهلل صمى- النبي تزويج باب األنصار، مناقب كتاب البخاري، أخرجو - ٕٙ
(ٖٛٔٛ.) 

 برقـ ،-عنيا اهلل رضي- وفضميا خديجة -وسمـ عميو اهلل صمى- النبي تزويج باب األنصار، مناقب كتاب البخاري، أخرجو - ٕٚ
 ،-عنيا تعالى اهلل رضي- المؤمنيف أـ خديجة فضائؿ باب ،-عنيـ تعالى اهلل رضي- الصحابة فضائؿ كتاب ومسمـ،، (ٖٚٔٛ)

 .(ٖٕ٘ٗ) برقـ
 برقـ ،-عنيا اهلل رضي- وفضميا خديجة -وسمـ عميو اهلل صمى- النبي تزويج باب األنصار، مناقب كتاب البخاري، أخرجو - ٕٛ
 ،-عنيا تعالى اهلل رضي- المؤمنيف أـ خديجة فضائؿ باب ،-عنيـ تعالى اهلل رضي- الصحابة فضائؿ كتاب ومسمـ، ،(ٖٙٔٛ)

 .البخاري لفظ وىذا ،(ٖٕ٘ٗ) برقـ
-عنيا تعالى اهلل رضي- المؤمنيف أـ خديجة فضائؿ باب ،-عنيـ تعالى اهلل رضي- الصحابة فضائؿ كتاب مسمـ، أخرجو - ٜٕ
 (.ٖٕ٘ٗ) برقـ ،



كما في الصحيحيف، وفي رواية  ،(ٖٓ)"مف عجائز قريش حمراء الشدقيف ىمكت في الدىر، قد أبدلؾ اهلل خيرًا منيا
ىذا البر والوفاء،  ، انظر إلى(ٖٔ)"عمى خديجة حتى ماتت -صمى اهلل عميو وسمـ-لـ يتزوج النبي "لمسمـ تقوؿ: 

لكف أعني أف يحفظ ودىا، أف ال يضيع حقيا، أف يعاشرىا بمعروؼ،  ،ولست أعني بذلؾ أف الرجؿ ال يتزوج
حسف العيد مف ))ولست أعني أنيا إذا توفيت ال يتزوج، ليس ىذا بمقصود، لكف حفظ الود، حفظ العيد، 

  .ى اهلل عميو وسمـصم-كما قاؿ النبي  ،(ٕٖ)((اإليماف
مع زوجيا   -صمى اهلل عميو وسمـ-تذكر خبر زينب بنت رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنيا-عائشة  :النموذج الثاني

أبي العاص بف الربيع، فإنو قد أسر في غزوة بدر، فبعث أىؿ مكة في فداء األسارى، فجاء فداء أبي العاص بف 
ت عند خديجة أدخمتيا بيا عمى أبي العاص، مع الفداء كان الربيع، أرسمت بو زينب، ماذا أرسمت؟ بعثت بقالدة

القالدة تزينيا بيا، خديجة تزيف ابنتيا لزوجيا أبي العاص، فمما رآىا  ينما زفتيا إلى زوجيا ألبستيا ىذهيعني ح
إف رأيتـ أف تطمقوا ليا ))وقاؿ:  -تأثرو بكى -تذكر خديجة ورؽ رقة شديدة  -صمى اهلل عميو وسمـ-رسوؿ اهلل 

، انظر إلى حسف "نعـ"وأطمقوه مجانًا إف رأيتـ، فقالوا:  ،، ال تقبموا ىذا الفداء(ٖٖ)((وتردوا عمييا الذي ليا ،أسيرىا
وكانت قد توفيت بمكة، وىذه الحادثة بعد ذلؾ  -رضي اهلل تعالى عنيا-العيد، لما رأى ىذا العقد تذكر خديجة 

  بسنيف.
ما ))يقوؿ:  -صمى اهلل عميو وسمـ-أـ المؤمنيف، تقوؿ: سمعت النبي  -رضي اهلل تعالى عنيا-وىذه أـ سممة 

نا إليو راجعوف، الميـ مف مسمـ تصيبو مصيبة فيقوؿ ما أمره اهلل: إ رني في مصيبتي واخمؼ لي خيرًا أجُ نا هلل وا 
 ؟المسمميف خير مف أبي سممة مت: أيّ ق -زوجيا-، تقوؿ: فمما مات أبو سممة ((منيا إال أخمؼ اهلل لو خيرًا منيا

، ما ىذا التقدير والتعظيـ ليذا !، كيؼ تنظر إليو!ىذه المشاعر التي تحمميا تجاه زوجيا :وىذا ىو الشاىد، الحظ
نا إليو راجعوف، لكف مف مثؿ ىذا الزوج :، تقوؿ: أنا قمتيا إيماناً !الزوج ، ىو أوؿ بيت ىاجر إلى رسوؿ ؟إنا هلل وا 
 .(ٖٗ)"صمى اهلل عميو وسمـ-ثـ إني قمتيا فأخمؼ اهلل لي رسوؿ اهلل "، تقوؿ: -و وسمـصمى اهلل عمي-اهلل 

وىو ما جاء مف خبر أـ حكيـ الحوالء بنت الحارث بف ىشاـ مع زوجيا عكرمة بف أبي جيؿ،  :نموذج ثالث
دمو حينما دخؿ مكة فاتحًا، ففر عكرمة إلى  -صمى اهلل عميو وسمـ-ممف أىدر النبي  -رضي اهلل عنو-فكاف 

، فجاءت امرأتو إلى -صمى اهلل عميو وسمـ-ليركب سفينة يتجو بيا إلى الحبشة فرارًا مف رسوؿ اهلل  ؛ناحية اليمف
                                                           

 برقـ عنيا، اهلل رضي- وفضميا خديجة -وسمـ عميو اهلل صمى- النبي تزويج باب األنصار، مناقب كتاب البخاري، أخرجو - ٖٓ
 ،-عنيا تعالى اهلل رضي- المؤمنيف أـ خديجة فضائؿ باب ،-عنيـ تعالى اهلل رضي- الصحابة فضائؿ كتاب ومسمـ، ،(ٕٖٔٚ)

 (.ٖٕٚٗ) برقـ
-عنيا تعالى اهلل رضي- المؤمنيف أـ خديجة فضائؿ باب ،-عنيـ تعالى اهلل رضي- الصحابة فضائؿ كتاب مسمـ، أخرجو - ٖٔ
 (.ٖٕٙٗ) برقـ ،

 في برواتو االحتجاج عمى اتفقا فقد الشيخيف شرط عمى صحيح حديث ىذا: "وقاؿ ،(ٓٗ) برقـ المستدرؾ، في الحاكـ أخرجو - ٕٖ
 (.ٕٙ٘ٓ) برقـ الجامع، صحيح في األلباني وحسنو ،"عمة لو وليس كثيرة أحاديث

 وقاؿ ،(ٕٖٕٙٙ) برقـ المسند، في وأحمد ،(ٕٜٕٙ) برقـ بالماؿ، األسير فداء في باب الجياد، كتاب داود، أبو أخرجو - ٖٖ
 (.ٕٙٔٔ) برقـ الغميؿ، إرواء في األلباني وحسنو ،"حسف إسناده: "محققوه

 (.ٜٛٔ) برقـ المصيبة، عند يقاؿ ما باب الجنائز، كتاب مسمـ، أخرجو - ٖٗ



فكتب لو األماف،  لزوجيا -صمى اهلل عميو وسمـ-وأخذت األماف مف رسوؿ اهلل  -صمى اهلل عميو وسمـ-النبي 
حتى أدركتو وىو يركب السفينة، الحظ مشت ىذه المسافة الطويمة، فنادتو: يا ابف  -ذا األمافبي-فانطمقت بو 

صمى اهلل عميو -سمـ وتقبؿ أماف رسوؿ اهلل ، فإف تُ -صمى اهلل عميو وسمـ-ىذا أماف معي مف رسوؿ اهلل  ،عمرو
ال انقطعت العصمة فيما بيني وبينؾ، فمـ يمتفت إلييا، ثـ اندفعت السفينة فتكمـ عكرمة  -وسمـ فأنا زوجتؾ وا 

فقاؿ لو قائد السفينة: أخمص فإنو لف ينجيؾ إال اإلخالص، فقاؿ عكرمة: ما أراني أفر  -بالالت والعزى-بشركو 
 ، فكانت زوجتو ىي السبب في إسالمو-وسمـ صمى اهلل عميو-وقبؿ أماف النبي  ،، فنزؿ مف السفينةإال مف الحؽ

   ذىبت تتبعو إلى أرض اليمف. ،ومبايعتو، ىذا الوفاء -صمى اهلل عميو وسمـ-وقدومو عمى النبي 
وىو مف النماذج العجيبة الفذة، ىذا أبو عثماف النيسابوري، سئؿ قيؿ لو: ما أرجى عممؾ عندؾ؟  :النموذج الرابع

  ي بو رحمة اهلل ومغفرتو، ماذا قاؿ؟ ما ىو أكبر عمؿ عممتو ترجِّ 
تؾ، إني قد ىويِ  ،يقوؿ: كنت في صبوتي يجتيد أىمي في تزويجي فآبى، فجاءتني امرأة فقالت: يا أبا عثماف

أباىا وكاف فقيرًا، يقوؿ: فزوجني وفرح بذلؾ، فمما  تقوؿ: أنا أحببتؾ وأنا أسألؾ باهلل أف تتزوجني، فأحضرتْ 
عوراء عرجاء مشوىة، وكانت لمحبتيا لي تمنعني مف الخروج، ال تطيؽ مفارقتو، ال يخرج رأيتيا دخمت عمييا 

جبرًا لخاطرىا، يقوؿ: فأقعد وال أظير ليا مف البغض شيئًا، وكأني عمى  ،مف الدار، يقوؿ: فأقعد حفظًا لقمبيا
ماتت، فما مف جمر الغضا مف بغضيا، الحظ مالحظة المشاعر، يقوؿ: فبقيت ىكذا خمس عشرة سنة حتى 

، يحفظ مشاعرىا، فيكؼ بالذي يعير امرأتو ويتنقصيا ويطمؽ (ٖ٘)عممي شيء ىو أرجى عندي مف حفظ قمبيا
 يميؽ، وليس ذلؾ يعني أف اإلنساف ىذا ال ،مف ذكرىا وروايتيا؟ وأشياء يستحي العاقؿ ،عمييا عبارات غير الئقة

ال يتزوج عمييا حتى تموت مع ما بيا مف ىذه العاىات  يكوف بيذا المثابة كأبي عثماف ىذا، وأنو يتزوج امرأة
واألوصاؼ، لكف ىذه أمثمة نادرة وراقية، ال أقصد أف اإلنساف يتمثؿ ذلؾ في كؿ حاالتو، لكف انظر إلى مالحظة 

  فييا. -وجؿعز -ال يضيع الحقوؽ، يتقي اهلل  ،ال يظمـ ،ال يؤذي ،المشاعر، كاف يمكف أف يتزوج، لكف ال يجرح
، يقوؿ: تزوج رجؿ بامرأة فمما دخمت عميو رأى بيا الجدري، -رحمو اهلل-ذكره الحافظ ابف القيـ  :المثاؿ الخامس

ارتو، و وبياؤه ونضذىب جمالُ فيشوىو ويَ  ،الجدري إذا أصاب الوجو يصبح الوجو فيو مف الندوب الشيء الكثير
 .(ٖٙ)عيني فمما رأى بيا الجدري قاؿ ليا: اشتكيتُ 

ي تؤلمني، ثـ قاؿ: عميت، يعني تظاىر بالعمى، فبعد عشريف سنة ماتت ولـ تعمـ أنو بصير، فقيؿ لو يقوؿ: عين
حزنيا رؤيتي لما بيا، يقوؿ: خشيت أنيا تتألـ أني ؟، قاؿ: كرىت أف تيعني: لماذا تظاىرت بالعمى ،في ذلؾ

فيجوز  ،تعيش مرتاحة، ال تقمؽأنظر ليا بيذا الوجو الذي قد ذىب بحسنو الجدري، فأظيرت أني أعمى حتى 
حصؿ بو جمع القموب والمودة واإللؼ، نحف نقوؿ: ما نصؿ إلى ىذه المستويات، وال الكذب بيف الزوجيف فيما ي

 أقصد ىذا، لكف أقصد أف اإلنساف يحفظ لسانو؛ فإذا تكمـ يقوؿ التي ىي أحسف.
، يذكر أف صاحبًا لو قد أفضى لو شيخو ذكره أحد المعاصريف وىو الشيخ محمد بف لطفي الصباغ :مثاؿ سادس

ف سنة، يقوؿ: ما رأيت بأمر يختص بحياتو ومعيشتو، يقوؿ بأف زوجتو التي قد مضى عمى زواجو منيا أربعو 
                                                           

 (.٘ٓٗ: ص) الخاطر صيد - ٖ٘
ياؾ نعبد إياؾ منازؿ بيف السالكيف مدارج: انظر - ٖٙ  (.ٕٖٙ/ ٕ) نستعيف وا 



ني مف اليـو األوؿ مف دخولي بيا عرفت أنيا ال تصمح لي بحاؿ، ولكف كانت ابنة عمي، وأيقنت يومًا سارًّا ، وا 
يا، فصبرت واحتسبت وأكرمني اهلل منيا بأوالد بررة صالحيف، وساعدني نفوري منيا أف أحدًا ال يمكف أف يحتمم

ومف الصدقة الجارية،  ،عمى االشتغاؿ بالعمـ، فكاف مف ذلؾ مؤلفات كثيرة أرجو أف تكوف مف العمـ الذي ينتفع بو
لو تزوجت غيرىا لـ يتحقؽ يقوؿ: وأتاحت لي عالقتي السيئة بيا أف أقيـ مع الناس حياة اجتماعية نامية، وربما 

 لي شيء مف ذلؾ.
، يقوؿ: حدثني صديؽ آخر قاؿ: إنني مف األياـ األولى -حفظو اهلل-ذكره أيضًا الشيخ الصباغ  :مثاؿ سابع

ال أظمميا، ورضيت وأ ،ولكني عاىدت اهلل أف أصبر عمييا ،ليا قمبي مياًل ليذه المرأة وال حبًّا لزواجنا لـ أجد في
  .ووجدت الخير الكثير مف الماؿ والولد واألمف والتوفيؽقسمة اهلل لي، 

خطبيا  :وىناؾ في التاريخ نماذج فذة غير ما ذكرت مما ينبئ عف الوفاء، حتى إف امرأة كما قاؿ األصمعي
لما خرج مع سميماف بف الميمب في نزىة، وجدوا امرأة تبكي عند قبر، فيبت  ،الخميفة سميماف بف عبد الممؾ

ىؿ لؾ في  ،البرقع عف وجييا فكأنما ىي شمس مف حسنيا وجماليا، فقاؿ ليا الميمب: يا أمة اهلل الريح فرفعت
   أمير المؤمنيف بعاًل؟ فنظرت إلييما ثـ نظرت إلى القبر وقالت:

 يافِ تَ بممحود ىذا القبر يا فَ ***  فإف تسأالني عف ىواي فإنو
ني ألستحييو والتربُ   .(ٖٚ)وىو يرانيكما كنت أستحييو ***  بيننا وا 
، ما قبمت بالخميفة، أنا ال أقصد أف حيي منو في الدنيا حينما كاف حيًّاأنا أستحيي منو وىو في قبره كما كنت أست

المرأة ترفض األزواج إذا مات زوجيا، لكف انظر إلى نظر ىذه المرأة لزوجيا ووفائيا، ىذه لربما ما قرأت مثؿ 
: أخرساء ىي؟ رأيت بالبادية أعرابية ال تتكمـ، فقمت :وال تمقت ىذه الثقافة، بؿ إف األصمعي يقوؿ ،ىذه الرسائؿ

لئال يسمع ىذه النغمة أحد غير  ؛بنغمتيا فتوفي، فآلت أال تتكمـ بعده أبداً  معجباً كاف زوجيا  فقيؿ لي: ال، ولكف
ال تتكمـ بعد  ،ال نقره نحف ،مميا ىذه المرأةحالمشاعر التي ت عفالزوج، طبعًا ىذا ال يشرع، لكف نحف نتحدث 

 .ألف نغمتيا كانت تعجبو، فال يذىب العقؿ إلى شيء آخر ؛زوجيا
اآلخر، نجد رسومًا في لكف في المقابؿ نجد لؤلسؼ ما يورث النفرة بيف األزواج، ما يورث زىد أحد الزوجيف 

ب، عبارات في تويتر، ولؤلسؼ اكاريكاتيرية عبر ىذه الوسائط والوسائؿ في اإلعالـ الجديد في اإلنترنت، الواتس
وبعض ىذه المقاالت مف أناس يقيموف دورات وبرامج في  ،وبعض ىذه الرسوـ ،أحيانًا بعض ىذه العروض

ج، وتجد ذلؾ في حسابو في تويتر، ىذه الرسائؿ التي تنتقص ودورات لممقبميف عمى الزوا ،العالقات االجتماعية
األب واألـ، انتقاص قدر ىؤالء يقرؤه الصغير والكبير، المتزوج  ،مف قيمة الزوج أو الزوجة، وىما أساس المجتمع

وغير المتزوج، ىذه تولد النفور، تولد اإلىماؿ، تولد التفكؾ األسري، لربما يذكروف ذلؾ عمى سبيؿ الطرفة، 
قد تكوف راسخة في نفوس الناس يصعب استخراجيا وتغييرىا، يتوارثيا  ولكنيـ في الواقع يوصموف معانيَ 

 .قد جعؿ بيف الزوجيف مف اإللؼ والرحمة والمودة الشيء الكثير رأيتـ كما -عز وجؿ-األجياؿ، واهلل 

                                                           

 في العرب وشاعرات ،(ٙٙٗ: ص) الخدور ربات طبقات في المنثور والدر ،(٘ٚ/ ٙٙ) عساكر البف دمشؽ تاريخ: انظر - ٖٚ
 (.ٔٙٔ: ص) واإلسالـ الجاىمية



، وأف نحاربيا بنشر ثقافة سائؿ والممارساتر فالواجب ىو أف نوعي الناس بضرر وخطر مثؿ ىذه التصرفات وال
، ىذه الرسائؿ تجعؿ كؿ طرؼ في ىذه اآلصرة وحفظ العيد ،والرحمة والمحبة ،والتقدير ،الحقوؽ بيف الزوجيف

الزوجة أف األفضؿ ىناؾ عند و والوشيجة يتطمع إلى غير الموجود، أف األفضؿ ىناؾ عند غير ىذه الزوجة، 
ويكوف كؿ واحد تحبسو  ،فيزىد في ىذه المرأة ،بعيدة في أمافٍ  ،في تطمع ،غير ىذا الزوج، فيبقى دائمًا في قمؽ

ى َأْن َوَعسَ }لو، واهلل يقوؿ:  -عز وجؿ-أوىامو وخياالتو، فال يحصؿ لو اطمئناف بما في يده، وما قسـ اهلل 
 .[ٕٙٔالبقرة:] {َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخْيٌر َلُكمْ 

والعالئؽ واألواصر، وأف تكوف الثقافة التي نشيعيا ىي االحتراـ والود بعيدًا عف فالواجب أف نحفظ ىذه الوشائج 
واألحالـ الضائعة التي لربما تبني عمييا المرأة أف زوجًا ىنالؾ أفضؿ مف زوجيا، وترسـ  ،ىذه الدعايات المضمة
وج تعاشره، وكذلؾ الزوج فال ىي تحصمو وال ىي قد أبقت عمى ز  ،ي تتطمع إليوالزوج الذ لربما صورة مثالية عف

 ،ويصدر عنو عبارات أو يسمع ىذه العبارات بأف ىذه المرأة قد انتيت صالحيتيا ،لربما يتطمع إلى شيء موىوـ
وصبرت لربما عمى أحوالو  ،، مع أف ىذه المرأة قد عاشت لووما إلى ذلؾ مما يجرج المشاعر ويؤذي النفوس

 ثـ بعد ذلؾ يقابميا بمثؿ ىذا. ،وتعبت في تربيتيـ ،كميا، ولربما أنجبت منو األوالد
مست معالميا، ىذه مثاًل تقوؿ: الميـ جّمؿ أزواجنا ىذه نماذج مف ىذه الرسائؿ التي يتداوليا الناس لؤلسؼ وقد طُ 

ت رجاًل لربما تراه في بعض المسمسالت، الميـ رطب بشرتيـ وسمس شعرىـ وشقر ، وسمّ كما جّممت فالناً 
د طوليـ وعّرض أكتافيـ وحّمر شفاىيـ، تتطمع إلى صورة معينة رأتيا في برنامج في مسمسؿ أو و وز  ،حواجبيـ

ىي تفري ىذه  ،د النساء في األزواج، ولذلؾ تجد عبارات قاسية في وسائؿ التواصؿ االجتماعينحو ذلؾ مما يزىِّ 
 العالقة والوشيجة فريًا.

ألنو دعا  ؛عطيؾ رياالوال أيخمي لؾ أـ العياؿ، فيقوؿ: أجؿ،  فقير يسألو، يقوؿ لو: أعطني اهلل امثاؿ آخر: ىذ
 لو ببقاء ىذه الزوجة.

ىذا آخر يبكي بكاء يقطع القمب في جنازة زوجتو، سألوه: كنت تحبيا؟ قاؿ: ال واهلل، لكف سمعت أف البكاء 
-ديث عف رسوؿ اهلل وال يجوز تداولو، السيما أيضًا أنو يتعمؽ بأمر يتصؿ بنص ح ، يجوزاليعذب الميت، ىذا 

 !. ذاذ؟، أيف يوجد مثؿ ىؤالء الشُّ -صمى اهلل عميو وسمـ
الغاز، فتقوؿ: روح اهلل يفتحيا في وجيؾ،  سطوانةأسطوانة، فيقوؿ: أنا أغير وىكذا ىذا الذي قد خرج ومعو أ

أف اهلل يصمح لؾ، وىي تقصد أنيا  ،أف اهلل ييديؾ ،أف اهلل يعطيؾ ،يعني ظاىره أنيا تدعو لو أف اهلل يوفقؾ
 تنفجر في وجيو.

جارية أو  -يقولوفكما - اي سقطت فييإلى البرية، لربما كانت أياـ ىذه البئر الت ىذه أخرى قد خرج بيا في نزىة
بنت صغيرة أو نحو ذلؾ، بئر ارتوازي، فجاء ىذا الرسـ الكاريكاتير، فيذا يفرش السجاد في مكاف قد خرج فيو 

 :ي اجمسي ىنا يا قمر، وىي تقوؿاذىب، ويقوؿ المرأتو: اف مترً ارتوازي مكتوب: عمقيا مائة وخمسو  رفوؽ بئ
ىذا  ،يحبني، وىو يريدىا أف تجمس في ىذا المكاف الذي فرش عميو السجاد مف أجؿ أف تسقط في ىذا البئر

نسأؿ اهلل - تمزقاً ألسرية إال كذب، وىذه مختمقات ال تزيد ىذا االنقساـ والتفرؽ وحاالت الطالؽ والمشكالت ا
 .العافية



بناتيا، تقوؿ، انظروا إلى العبارات التي تؤثر في الناس، وتجعؿ ىؤالء النساء يتطمعف إلى  وىذه عجوز توصي
غير موجود، وال يمكف أحيانًا استخراج ىذه المعاني مف كثير مف العقوؿ، أنا ما أدركت عظـ نعمة العقؿ حتى 

في العقؿ، أدركت أف الكثيريف يعيشوف بال  -عز وجؿ-تويتر ثـ تركتو، عرفت نعمة اهلل دخمت مدة وجيزة في ال
عقوؿ، وأف كثيرًا مف األشياء تنطمي عمييـ، وأنيـ يتشبثوف بأمور ال حقيقة ليا، وأف أفيامًا معكوسة ومنكوسة 

وال عقؿ سديد فضاًل عف  ،وال تنبئ عف تفكير سميـ ،بة ال تمت إلى الفيـ الصحيح  بصمةقة ومغرِّ وتعميقات مشرِّ 
العقؿ الرجيح إطالقًا، ىؤالء لما يسمعوف مثؿ ىذا الكالـ ما الذي يحصؿ عندىـ؟ كيؼ تستخرج ىذا مف ىذه 

ي والت -يعني جنسية معينة- تأخذ كذا ي الفموس والنغنغةغي تبت، ىذه عجوز توصي بناتيا وتقوؿ: ال؟األفياـ
ي الكشخة غي تب، والت-جنسية معينة-تأخذ كذا  فقطكالـ الي غي تبالـ العسؿ تأخذ كذا، والتدلع والكي الغتب

ي األجر تأخذ كذا، يعني مف أىؿ غي تبالسفر وسعة الصدر تأخذ كذا، والت يغي تبقة تأخذ كذا، والتوالذوؽ واألنا
بالزواج والنفور منو، والبديؿ الفساد، ثقافة الزىد في المجتمع بمدىا، ىذا اتباع لؤلوىاـ، ىذا كالـ لربما يشيع 

البديؿ العنوسة، البديؿ الضياع، لسنا بحاجة إلى مثؿ ىذه الرسائؿ، ولسنا بحاجة إلى مثؿ ىذه الطرائؼ؛ فإنيا 
تفري ىذه العالقة وتسيء إلييا غاية اإلساءة، ولربما يمقييا مف يمقييا ال يمقي ليا بااًل، وىي تفتؾ فتكًا أعظـ مف 

أو نحو ذلؾ:  ،قمب الرمية، دوف أف يشعر ىذا القائؿ أو الذي يردد ىذه العبارات في المجالسفي السيـ فتؾ 
 .{َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودًَّة َوَرْحَمةً }

مقوف الدورات في العالقات الزوجية يكتب ذلؾ في حسابو، يقوؿ: لكؿ زوجة، أنا تعبت وىذا آخر أيضًا ممف يُ 
ه؟ وكيؼ يعمـ مثؿ ىذا الحكـ؟ لكؿ زوجة: احتفظي بصورة زوجؾ ذا الكالـ، ما منشؤ حاوؿ أف أفيـ ىوأنا أ

بضيؽ أو مصيبة أخرجييا وانظري إلييا مطواًل لتخفؼ عنِؾ حيف تتذكريف أف لديؾ مصيبة  معِؾ، كمما مررتِ 
َعَل َبْيَنُكْم َمَودًَّة َوجَ }أكبر، أعوذ باهلل! ىذا يقدـ دورات! لكؿ زوجة، يعني مصيبتيا في زوجيا أعظـ، اهلل قاؿ: 

  .، صارت رؤيتيا لصورة زوجيا مصيبة؟!{َوَرْحَمةً 
ف والمذيعيف ومقدمي البرامج، ىذا باإلضافة إلى مف يقدموف التيريج يرى مف صور لممثميف والمغنيىذا مع ما يُ 
مف النساء منطقًا ال يقاربو  مف يقدموف البرامج اليادفة أيضًا يخرجوف بأبيى حمة، فتجد كثيرٌ  وكذلؾوالفرفشة، 

منطؽ زوجيا، وتجد ىيئة قد تكوف أفضؿ مف ىيئة زوجيا، وتجد عممًا قد ال يدانيو عمـ زوجيا، فاجتمعت 
وبيذه العبارات المطيفة الجميمة وبيذا  ،الصورة والعمـ واألسموب والمباس والزينة، تظف أنو دائمًا بيذه الحمة

يأ غاية التييؤ، فتبدأ النفس تتطمع إلى مثؿ ىذه الصور، ولربما تعمقت بيا، التصنع، ولربما قد صبغ لحيتو وتي
مت ىذا الذي تتطمع إليو ستبقى ىذه الصور والرسائؿ جدت معيا مثؿ ىذه األمور التي تنفر فيي ولو حصّ فإذا وُ 

ذا كاف بعض الرجاؿ يعي ،تالحقيا شوف بيذه وتفسد عمييا صفو عيشيا، وتصـر ما بينيما مف حباؿ الود، وا 
  .وبعض النساء أيضًا يتمقيف ىذه الثقافة، فما حاؿ إذًا ىذه اآلصرة؟ ،الثقافة

 َطمَّْقُتمُ  ِإَذا النَِّبيُّ  َأيَُّها َيا}، الحظوا في آيات الطالؽ: -تبارؾ وتعالى-فأيف ىذا مف ىذه اليدايات في كتاب اهلل 
، بما يشعر أف الطالؽ ىو خالؼ (إذاػ)الشرطية، عمقو ب (إذاػ)جاء ب [ٔ:الطالؽ] {ِلِعدَِّتِهنَّ  َفَطمُِّقوُهنَّ  النَِّساءَ 

الرحمة، فينبغي أف ندرؾ ذلؾ وأف و المودة و األصؿ في عالقة الزوجيف، األصؿ في عالقة الزوجيف االرتباط 



 لـ تكف تمؾ المحبة موجودة، وليس مف الـز العالقة ىنا والرحمة ه وأف يكوف واقعًا، سواء أحبيا أـنستشعر 
 واالحتراـ المتبادؿ أف يكوف ىناؾ محبة.

:] {َياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّرونَ ِإنَّ ِفي َذِلَك َل }ثـ ختـ ىذه اآلية بقولو:  ، ىذه القضية تحتاج إلى تفكر، إلى [ٕٔالرـو
ع اآليات في ىذه السورة؛ فجعؿ خمؽ يذكر أف اهلل تعالى نوّ  -رحمو اهلل-إعماؿ ذىف، والحافظ ابف القيـ 

ميف كميـ، الشتراكيـ في العمـ بذلؾ؛ خمؽ ميف، العالِ واختالؼ لغات األمـ وألوانيـ آيات لمعالِ  ،السموات واألرض
، فيو أمر ظاىر واضح الداللة، -تبارؾ وتعالى-السموات واألرض آية واضحة عمى قدرتو ووحدانيتو وعممو 

لقاء المودة والرحمة بينيـ آيات لقوـ يتفكروف، وجعؿ خمؽ األزواج التي تسكف إلييا الرجاؿ "يقوؿ ابف القيـ:  وا 
مشيود بعيف الفكرة  ،وما يكوف بينيما مف المودة والتعاطؼ والتراحـ أمر باطف ،فإف سكوف الرجؿ إلى امرأتو

والبصيرة، فمتى نظر بيذه العيف إلى الحكمة والرحمة والقدرة التي صدر عنيا ذلؾ دلو فكره عمى أنو اإللو الحؽ 
الىيتو ،الذي أقرت الفطر بربوبيتوالمبيف   .(ٖٛ)"وحكمتو ورحمتو ،وا 

َوالَِّذيَن }: لما نزؿ قولو تعالى -رضي اهلل تعالى عنو-ىكذا ينبغي، انظر إلى ىذا الحديث الذي يرويو ثوباف 
َة َوال ُينِفُقوَنَها ِفي َسِبيِل المَِّه َفَبشِّْرُهْم ِبَعَذاٍب   {َيْوَم ُيْحَمى َعَمْيَها ِفي َناِر َجَهنَّمَ  * أَِليمٍ َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضَّ

نزؿ في بعض أسفاره، فقاؿ بعض أصحابو: أُ  -صمى اهلل عميو وسمـ-كنا مع النبي "اآلية، يقوؿ:  [ٖ٘-ٖٗالتوبة:]
-ما ىو البديؿ؟ فقاؿ النبي  "،فنتخذه الماؿ خيرٌ  لو عممنا أيُّ  -يعني مف الوعيد-نزؿفي الذىب والفضة ما أُ 

ىذا الحديث  ،(ٜٖ)((تعينو عمى إيمانو ،وزوجة مؤمنة ،وقمب شاكر ،أفضمو لساف ذاكر)) :-صمى اهلل عميو وسمـ
، ىذا أفضؿ الماؿ، أفضؿ ما يتمولو اإلنساف ويقتنيو: لساف -رحمو اهلل-صححو الشيخ ناصر الديف األلباني 

 تعينو عمى أمر دينو، تعينو عمى إيمانو. ،وزوجة مؤمنة ،وقمب شاكر ،ذاكر
فيذه جممة مف المعاني واليدايات التي دلت عمييا ىذه اآلية، خذ المقصود والحكمة مما سمعتو مف ىدايات ىذه 

 ومما فيو عبر وعظات. ،اآلية
 ،وتانالي ولكـ عممًا نافعًا، ربنا ىب لنا مف أزواجنا وذرياتنا قرة أعيف، الميـ ارحـ م -ىتبارؾ وتعال-أسأؿ اهلل 

مبتالنا، واجعؿ آخرتنا خيرًا مف دنيانا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وإلخواننا الذيف سبقونا  وعاؼِ  ،مرضانا واشؼِ 
 وؼ رحيـ.ربنا إنؾ رء ،لمذيف آمنوا وال تجعؿ في قموبنا غال ،باإليماف

                                                           

 (.ٙٛٔ/ ٔ) السعادة دار ومفتاح ،(ٔٗٔ: ص) الكافي والجواب ،(ٕٔٔ/ ٔ) العالميف رب عف الموقعيف إعالـ - ٖٛ
 وأحمد ،(ٜٖٗٓ) برقـ التوبة، سورة ومف باب ،-وسمـ عميو اهلل صمى- اهلل رسوؿ عف القرآف تفسير أبواب الترمذي، أخرجو - ٜٖ
 ".الصحيح رجاؿ ثقات رجالو إسناد وىذا لغيره، حسف: "محققوه وقاؿ ،(ٕٜٖٕٕ) برقـ المسند، في


