
ِِ ََّّ أَ  ِإنَّ احَلْمَد لِلَِّه، ََنَْمُدُه وَنْسَتِعيُنُه وَنْستَ ْغِفرُُه، ونَ ُعوُذ بِاهلِل ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا وِمْن َسيَِّئاتِ  ََََ ُم ِدِه اهللُ  ْْ ْْعَمالَِنا، َمْن ََ 
ُد َأن َّلَّ إِلََه ِإَّلَّ اهللُ  َْ ََ َهاِدَي َلُه، وَأْش ِل َّْ ََ ِْ ُد َأنَّ ُُمَمَّدا  َلُه، وَمْن َُ َْ ََلَّ  اهللُ ْعَ  َوْحَدُه ََّل َشرََِك لَُه، وَأْش ْْبُدُه َوَرُسولُُه، 

ََْحِْبِه وَسلََّم َتْسِليما  َكِثريا   .َْعَلْيِه وَْعَل  آلِِه و  

ا الَِّذََن َآَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََّل ََتُوُتنَّ ِإَّلَّ َوأَنْ ُتْم ُمسْ ) َْ (ِلُمونَ ََا أََ ُّ  

ُْمَ ) ا َوَبثَّ ِمن ْ َْ ا َزْوَج َْ ا النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ َْ ً  َوات َُّقوا ا رِجَ ََا أََ ُّ اَّل  َكِثري ا َوِنَسا
ًَُلوَن بِِه َواْْلَْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َْعَلْيُكْم  (َرِقيْب االلََّه الَِّذي َتَسا  

ا * َُْصِلْح َلُكْم أَْْعَماَلُكْم َوََ ْغِفْر َلُكمْ ) ا الَِّذََن َآَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قَ ْوَّل  َسِدَد  َْ َبُكْم َوَمْن َُِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه ُذنُو  ََا أََ ُّ
ا أَمَّا بَ ْعُد:( .. ََ َقْد ََاَز ََ ْوز ا َْعِظيم   

َنُكم مََّودَّة  )امسعوا معي هلذه اآلَِة:  ا َوَجَع ََّ بَ ي ْ َْ  َوِمْن آََاتِِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّْن أَنُفِسُكْم أَْزَواج ا لَِّتْسُكُنوا ِإلَي ْ
منه الْبَغُة  ْعجْبا  من هذا الْبياِن القرآين الْبدَِع، الذي تتفجَّرُ  .. (َوَرْْحَة  ِإنَّ ِف َذِلَك آَلََاٍت لَِّقْوٍم ََ تَ َفكَُّرونَ 

نابيَع،  أهنارا   اهلِل تعاىل ْعل  الَْبشِر بالزَّواِج، كيَف اختصَرها بكلماٍت رقيقٍة كالزُّجاِج،  نعمةِ وانظْر إىل َو
.الكرميةِ  بعَض آَّلئه العميمِة، ولتعرَف قدَر زوجِتك لنتأم ََّ َتعالوا لنقَف مع هذه اآلَِة العظيمِة،   

َلْو أَنَُّه تَ َعاىَل َجَع ََّ وَ أَْزَواج ا(، َقوُل ابُن كثرٍي رْحَه اهللُ ِف تفسريِه: ))َوِمْن آََاتِِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّْن أَنُفِسُكْم 
َما َحَص ََّ َهَذا لَ  ،َأْو َحيَ َوانٍ  هْم ِإمَّا ِمْن َجان  ِمْن َغريِْ  آَخرَ  ْْم ِمْن ِجْنسٍ َوَجَع ََّ ِإنَاثَ  ،ْْم ذُُكور اُكلَّ   َبِِن آَدمَ 
فُ  ََ (، َخلَق سْبحانَه ْْلِْنسِ ا ِمْن َغرْيِ  َلْو َكاَنْت اْْلَْزَواجُ  نُ ْفَرة   َب َّْ َكاَنْت ََتُْص َُّ  ،ْْلَْزَواجِ بَ ْينْْم َوبَ ْْي ا اَِّلْئِت

اْلزواَج من جنٍس واحٍد متواَقَْي ِف اخلِلقِة، وجع ََّ لك َِّ نوٍع َفاٍت حيتاُجْا اآلخُر، َللمرأِة الرِّقُة 
 كام َُّ التَّ  ْا، َيحدثُ وثتِ نْا وأُ بنعومتِ  َْي تفرُح بقوتِه ورجولِته، وهو َفرحُ واللِّيونُة، وللرَّج َِّ الُقوَُّة واخُلشونُة، 

.ِن اإلنسانِ ِف بَ  كاثرُ لتَّ وحيص َُّ ا ه الرَّحيُم الرَّْحُن،الذي أرادَ   

(، َكاْْلُنَث   ُر  َولَْيَس الذَّكَ َالرَّج َُّ ُمتاٌج للمرأِة، واملرأُة ُمتاجٌة للرَّج َِّ، مع اَّلختَِف بيَنْما كما قاَل تعاىل: )
، ْارِ والنَّ  ي َِّ الل كتكام َِّ   تكاملتانِ مُ  رورتانِ ضَ ولكنَّما  ،َْما آَتاِن من آَاِت اهلِل تعاىل اْلميلِة، ُُمتلفتانِ 

اُر َوالشَّْمُس َواْلَقَمرُ وكتتابِع الشَّمِس والقمِر، ) َْ اوي بَْي (، ََ مُيكُن ْلحٍد أن َُسَوِمْن آََاتِِه اللَّْي َُّ َوالن َّ
 اللَّي َِّ والنَّْاِر، وَّل بَْي الشَّمِس والقمِر، وكذلَك َّل مُيكُن ْلحٍد أن َُنكَر َِ ََّ أحِدمها ْعل  النَّاِس.



ا، َقاَل تعاىل: )الزَّوجاتِ ُُثَّ ذكَر سْبحانَه الغرَض الذي من أجِله خلَق  َْ وجُة سكٌن َالزَّ (، لَِّتْسُكُنوا ِإلَي ْ
 ، َكما أنَّه َأوي إىل بيِته بعَد َوٍم طَو ٍَّ من املشقِة والتَّعِب للرَّاحةِ نانِ واحل العطفِ مبا ِف قلِْبْا من  لزوِجْا
للرَّاحِة النَّفسيِة.، َكذلَك َأوي إىل زوجِته بعَد َوٍم طَو ٍَّ من اهلمِّ والقلِق الْبدنيةِ   

ولساُن حاهِلا َقوُل:  ،َما أمج ََّ احلياَة ْعندما تكوُن لَك زوجٌة َاحلٌة، تنتظُر قدوَمك بفارِغ الصَّبِ   

 شوقي إليَك وأنَت َتدُخ َُّ ُْعشَّنا *** شوٌق ََدوُم ْعل  َمدى اآلمادِ 

دادِ  ِه *** والروُح قد َسِعدْت بذا الِّتِّ ِِ  قليب الذي مُيلي السُّطوَر بنْب
َاضْت بِه *** َارْت تْبُْي ْعن اهلوى الوقَّادِ الذي بالشَّوِق واحُلبِّ   

َ  رجعَ  ًِ، ََ مأوى وَّل راحَة وَّل  ختيَّ َّْ لو أنَّ رج إىل بيِته وقد أهنَكه العم َُّ، َلم جيْد بيَته َجلَس ِف الَعرا
وكذلك من رجَع إىل بيِته َلم جيْد زوجَته، َجلَس ِف .. ومىت َذهُب تعُْبه؟ كيَف َكوُن حالُه؟ أماَن،  

ًِ النَّفسي، ََ ُحبَّ وَّل ْعطَف وَّل حنانَ  ىل دْعا إولذلَك َإنَّ من تَعْبا ،  دُّ وأش، َْذا أْعظُم خسارٍة، العرا
ًِ، َْي ْعماُد الْبيِت الذي َسكُن إليهِ  املرأةِ  إخراجِ   من بيِتْا َقد ارتكَب جرمية  كْبرية  ِف حقِّ اْلزواِج واْلبنا

أوي إليه اْلوَّلُد، َكيَف سيكوُن الْبيُت لو ُأخرَج الِعماُد.  الزَّوُج، َو

َْ ا  َأْْع َدْدَت َشْعْب ا  طَيِّ َب اَْلْْع رَاقِ *** اْلُمُّ َم ْدَرَس  ٌة ِإَذا َأْْع َدْدتَ   

اَمن يل ِبَِّتبَِيِة النِّ  ًِ ََِإهنَّ رِق ِْعلَُّة َذِلَك اإِلخفاقِ ِف الشَّ ***  سا  

قَدها أو ساَرَ  جيْدها َعرُف هذا الكََم جيِّدا  من اْعتاَد ْعل  وجوِد زوجِته ِف بيِتْا، ُُثَّ رجَع َوما  َلم ، َو
َأيُّ ُشعوٍر سيكوُن ِف قلِب ذلَك املسكِْي، وهو َرى الْبدَن قد آوى إىل مسكِنه، ولكنَّ القلَب هائٌم 

ه َْبحُث ْعن مسكٍن   امسعوا إىل هذه اْلبياِت للحاَظِ و  ََ جيُد، َأوي إليه،، أو ُْعش  َدخ َُّ َيهْعل  وجِْ
ساََر ِف طلِب العلِم وترَك زوجَته ليل  احللْبيَة ِف بلِده:ابِن حجٍر رْحَه اهللُ تعاىل ْعندما   

َيْ ه مَ جنح إىل غريِ ه *** بُرغمي ومل أَ بدارِ  فُت احلْبيبَ حلُت وخلَّ رَ   

إىل ليل  نُّ حِ اري وِف ليلي أَ َ  *** هنَ علُّ تَ  فسي باحلدَثِ نَ  شاغ َُّ أُ   



َنُكم مََّودَّة  َوَرْْحَة (، وذلَك أنَّ ك ََّّ ُُثَّ   قاَل سْبحانَه وتعاىل ِف العاطفِة العج جعَلْا بَْي اْلزواِج: )َوَجَع ََّ بَ ي ْ
ا  د قائمة  ْعل  الرَّْحِة والعطِف، وق ْعل  املودِة واحلبِّ أو تكونَ  قائمة  إمَّا أن تكوَن ْعَقٍة بَْي اثنِْي َإهنَّ

ٍة هذا الرَّباِط الشدَِد، وامليثاِق الغليِظ، َما أحكَمه سْبحانَه.  مجَع اهللُ تعاىل للزَّوجِْي ِكلتا العاطفتِْي لتقَو

اَش ك ٌَّّ قد ْع ،ُُمتلفْيِ  ،، ُمتجاِهلْيِ سنَْي ْعددا   وإنَك لتعجُب وأنَت ترى اثنِْي َّل َعرُف أحُدمها اآلخرَ 
ة ، َإذا حص ََّ الزَّواُج ،منْما حياة  ُُمتلفة    لق أ، وطْبائَع ُُمتلفة ، وْعاداٍت ُُمتلفة ، َّل ْعاطفة  بينْما وَّل َمعَر

دَق اهللُ تعاىل: اهللُ تعاىل ِف قلوِِبما املودَة والرَّْحَة،  (.)ِإنَّ ِِف َذِلَك آَلََاٍت لَِّقْوٍم ََ تَ َفكَُّرونَ َو  

ًّ منْما ََعيُش ِف رَبيِع َتجُد ِف حا ِل الصِّحَِّة والشَّْباِب تَتجلَّ  ْعَقُة احُلبِّ واملودَِّة بَْي الزَّوجِْي، ْلنَّ ُك
َِّعِف تتجلَّ  ْعَقُة الرَّْحِة، ْلنَّ َضعفَ َُقوِّ و  العمِر، واحُلبُّ َُنعُش هذه العَقةَ   َْا، وأما ِف حاِل الِكِب وال

َن وشفقِتْم، وأَقرُب النَّاِس إىل الزَّوِج زوجِته،  الصِّحَِّة ِف الشَّيخوخةِ  جَيع َُّ اإلنساَن حباجٍة إىل رْحِة اآلخَر
، َريحُم ك ٌَّّ منْما َاحَْبه.رُب النَّاِس إىل الزوجِة زوُجْاوأق  

كذُب ْعليَك من َقوُل أنَّ ك ََّّ الْبيوِت قائمٌة ْعل  احلبِّ َقط،   ب َّ قياُمْا ْعل  الرَّْحِة أقوى وأشدُّ، َو
ُت َْعْيِِن، ُُثَّ : تَ َزوََّج َرُج ٌَّ بِاْمَرأٍَة، ََ َلمَّا َدَخَلْت َْعَلْيِه رََأى ِِبَا اْلَُْدرِيَّ، ََ َقاَل: اْشَتَكيْ ابُن القيِِّم رْحَه اهللُ  َقولُ 

ََِقي ََّ َلُه ِِف َذلِ  ا كَ قَاَل: َْعِميُت، ََ ْبَ ْعَد ِْعْشرََِن َسَنة  َماَتْت، وملَْ تَ ْعَلْم أَنَُّه َبِصرٌي،  َْ ، ََ َقاَل: َكرِْهُت َأْن حُيْزِنَ 
 ُرْؤََعِج ِلَما ِِبَا.

ه من أمرِ  لةٍ جه ىف ْعَ نَّ أ كرَ ه وذَ من إِبامِ  رزِ الغُ تَُز َُّ املمرضُة بعَض وهذا رج ٌَّ قد جتاوَز الثَّمانَْي من ُْعمرِه، 
 ْعاَةِ لرِّ ا لدارِ  أذهبُ  لكِنِّ  ،َّل: َأجابَ ، ه مع طْبيبٍ موْعدُ  ذا كانَ : إهُ سألتْ ، َاسعةِ ىف التَّ  موْعدٌ  ه لدَهْلنَّ 

 صابة  ا مُ هنَّ ْل ا هناك منذ َِّتةٍ : بأهنَّ قالَ َ، ؟ْعاَةِ الرِّ  دارِ ِف  كَ زوجتُ  ملاذا: هُ َسألتْ ، مع زوجعج اإلَطارِ  لتناولِ 
َ  قَ  ْعدِ ْعن املو  ك لو تأخرتَ زوجتُ  : وه َّ ستقلقُ هُ لتْ سأَ ، َهاميرِ الزَّ ب  عرفَ التَّ  عُ ا َّل تستطي: إهنِّ َأجابَ ، ؟لي

ْعل   َْباحٍ  معْا ك ََّّ  اإلَطارِ  لتناولِ  تذهبُ  : وَّلزلتَ ة  ندهشمُ له  لتْ اق، َِتْ مَ  سنواتٍ  مخسِ  منذُ  ْعليَّ 
.من هيَّ  أْعرفُ  ، ولكِنِّ من أنا : هي َّل تعرفُ قالَ َ ج َُّ الرَّ  بتسمَ ، َا؟من أنتَ  من أهنا َّل تعرفُ  الرغمِ   

.غفور ا رحيم ا ريب كانَ  طيئٍة، َاستغِفروه إنَّ نٍب وخَ ذَ  من ك َِّّ  املسلمْيَ  يل ولكم ولسائرِ  أستغفُر اهللَ   



ه َّل وحدَ  َّل اهللُ إ ، وأشُْد أن َّل إلهَ دبريَ َأحسَن التَّ  ، ودب َّرَ قدَرَ ، خلَق َأحسَن التَّ العِليِّ الكْبريِ  احلمُد هللِ 
ا ْع، وأشُْد له شْادة  نرُجو ِبا العفَو والُغفراَن والنجاَة من ْعذاِب السَّعريِ  شَركَ  ْبُده أن نْبيَّنا وسيِّدنَا ُممد 

نرُي، َلَّ  اهللُ ورسولُه الْبشرُي النذَُر، والسِّ 
ُ
:أما بعدُ ، ثري اتسليم ا ك ه وأَحابِه وسلَّمَ ْعليه وْعل  آلِ  راُج امل  

ا اْلزواُج ..  َيا أَُّْ

وا بزوجاِتكم خريا ،  وااستَو نكم من ذا مبا جع ََّ بيلكم هج ََّّ َسََّر اهللُ ْعزَّ و ، وقد بَسكِن قلوِبكمُ  استَو
ْت العَقُة والعاطفُة، وَّل َعلُم َقدَر اْلمِل النَّفسيِّ الذي تُعانيه ، املودِة والرَّْحةِ  وكلما طالْت الِعشرُة كلما َقَو

ذهاِب شْباِِبا أو بسْبِب الزَّواِج ْعليْا إَّل اهللُ تعاىل.ِب بسْبِب جُة من َهجِر زوِجْا هلا ِف الكِ الزَّو   

ًِ رسوِل اهلِل َل  اهللُ ْعليه وسلَم  ا اِِتا، َتقوُل ْعائشُة رضَي اهللُ ْعلزوجِته وامسْع إىل َو نْا:  حىت بعَد َو
 ًَ ا َََأْحَسَن الث ََّنا َْ ََلَّ  اللَُّه َْعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا ذََكَر َخِدجَيَة أَثْ ََن َْعَلي ْ  :ََ ُقْلتُ  ،  ََِغْرُت ََ ْوما :قَاَلتْ  ،َكاَن النَّيبُّ 

ًَ الشِّْدقِ  ا ،َما َأْكثَ َر َما َتْذُكُرَها َْحَْرا َْ ه  مع- قَالَ  ،َقْد أَْبَدَلَك اللَُّه َْعزَّ َوَج ََّّ ِِبَا َخرْيا  ِمن ْ َِ ُحْبِّه لعائشَة وحر
ا :-ْعل  مراْعاِة ُشعورِها َْ قَ ْتِِن ِإْذ   ،نَّاسُ ال َقْد آَمَنْت يب ِإْذ َكَفَر يب  ،َما أَْبَدَلِِن اللَُّه َْعزَّ َوَج ََّّ َخرْيا  ِمن ْ ََدَّ َو

َبِِن النَّاسُ  (.ْوََّلَد النَِّساًَوَرَزَقِِن اللَُّه َْعزَّ َوَج ََّّ َوَلَدَها ِإْذ َحَرَمِِن أَ  ،َوَواَسْتِِن مبَاهِلَا ِإْذ َحَرَمِِن النَّاسُ  ،َكذَّ  

ىي حيوامسعوا إىل كما املماُت، قْب ََّ أن َُفرَِّق بينواقِوا مع زوجاِتكم أسعَد اْلوقاِت، وأمج ََّ اللَّحظاِت، 
: تَغْب ْعن خيالِهولكنَّْا مل هقْبلَ  ه العج ماتتْ زوجتِ  ه جبانبِ يدَنَ ل بأبياتٍ  موتِه ندَ ه ْعِ ابنَ  يَوَُ  اْلندلسيِّ   

ْاظامَ ْعِ  ابِ ظمي ِف الِّتُّ ْعَ  الطُ ليلعج *** يُ خَ  ذاًَ تُّ َادَِن حِ إذا مِ   
ْاأمامَ  أمامي أو أكونُ  كونُ وى *** تَ ه اهلَ رحيي كيفما شاًَ ضَ  ورتِّبْ   

اتِنا، اللْم بارْك لنا ِف أموالِنا وِف أوقاتِنا، اللْم وبارْك لنا ِف  اللْمَّ َا حيُّ َا قيوُم َا َذا اْلَِل واإلكراِم، بارْك لنا ِف أزواِجنا وذَر
حِتَنا وْعاَيِتنا، واجعْلَنا مْبارَِكَْي أَنما كنَّا َم قَ ن ِّْعِنا مبَا َرزَ  ،َِ ُْ رِنا، وقُ وَّتِنا ما َأحييتَ َنا، قْ تَ َنا، َوبَارِْك لنا َِيِه، اللْم َمت ِّْعَنا بأمساِْعنا، وأبصااللَّ

ًَ ْعن املستِعفَْي ِمن املسل ِع الْبَ  ِف ك َِّّ مكاٍن، مْيَ اللْم أَلْح قلوبَ َنا وأْعمالََنا وأحوالََنا، اللْمَّ أْعزَّ اإلسََم واملسلمَْي، اللْمَّ اَر
ُْم وأَمواهَلُم َا ربَّ العاملَْي، اللْم اْكِفَنا واملسلمَْي شرَّ اْلاللْمَّ احِقْن دِ  ُْم وأْعرَاَض ُْم وأَمنَ  م دَنَ  ِْ ًَ املسلمَْي، واحفْظ ْعلي راِر شما

ْم ِشراَرُهم َا ربَّ العاملَْي، اللْم آِمنَّا ِف اْلوطاِن والدوِر، و  ِْ ا الف ََ اَرْف ْعنَّ وكيَد الفجاِر، اللْم ولِّ ْعل  املسلمْي خياَرُهم واْكِف
ُْم ِمن أنصاِر ِدَنِ  يقِك وأَّدُهم بتأَيِدَك واجعْل ْق وَّلَة أمرِنا بتَو ا اْلَِل َك َا ذوالشروَر، وأَلْح لنا اْلئمَة ووَّلَة اْلموِر، اللْمَّ َو

ِغ والفساِد، ال ُْم أه ََّ الَز ُْم بطانَة الصَِح وأه َِّ اخلرِي، وأَبِعْد َْعن مَّ لْم َمن أراَدنَا وأراَد دَنَ َنا وبََدنا بُسوًٍ اللْواإلكراِم، اللْم اْرزق
 واملسلمات ْيََأْشِغْله بنفِسه واجع َّْ َكيَده ِف ََنرِه واجع َّْ تدِبريَه َتدمريا  ْعليه َا ربَّ العاملْي، اللْمَّ اغفْر لنا ولوالدَنا وللمسلم

ًِ منْم واْلمواِت إنََّك مَسيٌع َقَر .ٌب ُُميُب الدََّْعواتِ واملؤمنْي واملؤمنات اْلحيا  




