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هلل ظؾقف ؾصذ ا ،أرشؾ حٌقٌف حمؿًدا رمحي فؾعودغ ،احلؿد هلل افرحقؿ

 ..أمو بعد ،وظذ آفف وصحٌف أمجعغ

 ،ؾال تزال افٌؼيي افققم متر بنظي هوئؾي بؿتغرات وممثرات ـثرة

حقٌ ٓ  ،ً أي يشء أمومفو يتًؿ بوفضعػربام جرؾ ،ؿقيي ذم تدؾؼفو

ومو رأيً ذم افؼقى افٌؼيي مثؾ احلقوة  ،وٓ ترظك ؾقف وهـف ،تٌويل بضعػف

. هبو .افزوجقي اهلوكئي افًوئرة ظذ ادـفٍ افربوين مصدر ؿقة ويـٌقع ظطوء

 ،حيػظ ظؾقف ديـف وظروف وبقتف ،بعد اهلل تعوػ يٌؼك ادممـ ؿقًيو متامشًؽو

 .اإليامن وافطؿلكقـي وافًعودة ويعقش ظقشي

 هل تراني مبالًغا فيما ذكرت لك !!

احتدت  ،. ؾنن افزوجغ متك كٌتً ) كٌتي احلى ( ذم ؿؾٌقفام.ـال

وأصٌحً احلقوة بقـفام ٓ حتؾق ٕحدمهو  ،ومتوثؾً مصوحلفام ،أهداؾفام

بؾ شؽـ  ،وافًؽـ فدهيام فقس شؽـ افٌـوء ادودي ؾؼط ،بدون أخر

ؾفؾ اشتؿعً إفقفو وهل هتتػ بزوجفو ـ افذي  ،كًجوم افـػسوا ،افروح

أكو معؽ بؼؾٌل  » :اصتؽك إفقفو مـ وقؼ بقتف وؿؾي ذات افقد ـ وهل تؼقل

  .«وؿوفٌل وفق ذم بقً مـ ؿش !! 

ؾنهنؿ ذم افغوفى  ،وابحٌ إن صئً ظـ افعظامء وادٌدظغ

قي حقٌ تسـز افطوؿي افعؼؾ ،وأه متآفػي ،بققت حى يتخرجقن ذم

ومـ ثؿ  ،وافعوضػقي ظذ تـؿقي أفقان افًعودة بغ أؾراد إهة افقاحدة

 .كؼؾ افتجورب افـوجحي وافعؾقم ادػقدة إػ أخريـ
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افتل مفام  ،ادتًؿي بؽؾ معوين احلقوة افطقٌي ،إهنو احلقوة افًقيي

  :آن افؽريؿ حقٌ يؼقل اهلل تعوػوصػـوهو ؾؾـ كٌؾغ ذم وصػفو إظجوز افؼر

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ   ڈ  ژ چ

 .[ 12] افروم:  چگ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  

وفـ تؽتًى إهة  ،ؾودجتؿع فـ يؽتًى ؿقتف إٓ بؼقة ُأهه 

وفـ تٌـك ظذ احلى إٓ إذا اجتؿعً ظذ  ،ؿقهتو إٓ حقـام تٌـك ظذ احلى

 .اهلدي افـٌقي ظذ صوحٌف افصالة وافًالم

 ..خيت الكرميةأأخي احلبيب 

 معهى احلب ؟ اىتعرفيل 
وٓ  ،وذ افذي ٓ يعرف ذم ضريؼف افًدوداحلى ذفؽ افًفؿ افـػّ 

ؾنكف إذا اكطؾؼ ٓ حتًى أكف شقحتؾ مـؽ أؿرب  ،متـعف ذم اخساؿف ادقاكع

وٓ تظـ أكف  ،أدكك ادقاؿع مـ بدكؽ أو شقختورُ  ،افزوايو مـ جًدك

إكف فـ  ،ـال ،اخلدم مـ أظضوئؽ شرى بلن يؽقن رؾقًؼو بوحلقايش أو

ذم  ؾقًتؼرَ  ،فقتؿرـز ذم شقيداء احلؽؿ مـؽ ،يصقى مـؽ إٓ مقؿع ادؾؽ

وتتػوكك ذم خدمي  ،أوامره وتطقعَ  ،إظضوء دـ حتى ؾتًؾؿَ  ،ؿؾٌؽ

 .هذا هق احلى أهيو احلٌقى ادحى ،حتك فق أدى إػ تؾػفو ،وحمٌقهب

 إذا وجددددددوار ةحلوايف ابدددددد      ددددددو  
 

 
 ت حندددددء ادددددأبرت ا أدددددء  ة ددددد  ر   ةق لددددد 

 

 هدددددد    دددددد  ا  دددددد   ا ددددددبرت  ددددددبه    
 

 
 فمدددددر  لدددددبيف  لددددد  ا   دددددبرت   أدددددور    
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ف حى هق  ًَ ؾوحلى افذي مـ صؿقؿ اإليامن وافذي جيى أٓ يـوؾ

وحى وحى صحوبتف افؽرام  ،وحُى افـٌل  ،حى اهلل تعوػ

ػقس وتًعد افـ ،وتعؾق اهلؿؿ ،بف تًؿق إرواح ،افؼرآن وافؼِع احلؽقؿ

 .[ 12] افروم:  چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑکچ  ،دكقو وأخرى

ؽر أين جعؾً وريؼويت هذه ذم احلى إهي وأخص مـف احلَى 

. حقٌ افدواء فؼؾى .. حقٌ افًؽـ.. حقٌ افطفر.بغ افزوجغ

. حقٌ افٌعد .. وافراحي بعد افعـوء.. وافًؽقـُي بعد آوطراب.افًؼقؿ

 ..دن افعػي وافػضوئؾ. وافًقوحي ذم م.ظـ افػحش وافرذائؾ

 مددددددددددب إو   ددددددددددب   ا ددددددددددء    ب  دددددددددد    
 

 
 إال  هدددددددددددددددددب   اب دددددددددددددددددبرتر وا  ددددددددددددددددد  ر   

 

 فدددددددددددد إ  فدددددددددددب   مدددددددددددو ا  دددددددددددو 
 

 
 وال م دددددددددددددت  ددددددددددددد      ددددددددددددد  قدددددددددددددو ر    

 

 ..أخي الكريم

ًَ مثؼاًل .أرجق أن تؼرأ أحرذم هذه بروح متػوئؾي بزخؿ مـ  . وفق ــ

 . .ادشؽالت بقـؽ وبغ زوجتؽ

 ..ويا أخيت الكرمية

. .ن تمّمع افؽثر مـ افًعودة بعد اضالظؽ ظذ أشطريأرجق أ

ًِ تريـ ادًوؾي بقـؽ وبغ زوجؽ بعقدة  . .وفق ــ

وأرجق أن تعزمو أن تيبو أوتود خقوم احلى ذم بقتؽام متقـؾغ ظذ 

مفتديـ هبدي احلٌقى صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ وفق ــتام تتقمهون أن  ،اهلل تعوػ
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 .دوكؽام ذم ذفؽ شدود وظراؿقؾ

 ..فإىل كل من

. .. وامتأل ؿؾٌف صقًؿو إفقفو.. واكتظر إرشاؿتفو ظؾقف.أحى افًعودة

. ويدؾع هبو .وجقي آموفففقـعؿ هبو مع رشيؽ روحف.. وفقحؼؼ بحقوتف افز

. اخست أحرؾفو مـ بغ .هذه صػحوت ـتٌتفو فؽآٓمف ـ بعد اهلل تعوػ ـ 

. وإين شؿقتفو .ت. واكتؼقً ـؾامهتو مـ بغ آٓف افؽؾام.آٓف إحرف

ًٓ كٌتي حى)  .بحقوة مؾقئي بوفطوظي وإكس وافػرح ( تػوؤ

وإين أتؼدم بوفشؽر اجلزيؾ بعد اهلل تعوػ فقافدّي افؽريؿغ افذيـ 

أشلل  ،ورأيتف ذم حقوهتام ظقوًكو صوؾًقو ،تعؾؿً مـفام معـك احلى بقوًكو صوؾًقو

 .ام ذم افدكقو وأخرةوبحقوهت ،وبصالحفام ،اهلل تعوػ أن يؿتعفام بحٌفام

وهذه افطٌعي افرابعي أؿدمفو بغ أيديؽؿ افؽريؿي بعد أن أبدى ظدد 

مـ ادشويخ وادختصغ وإزواج وافزوجوت مشوظرهؿ افـٌقؾي دموه مو 

ـتًٌ، وٓ يزال بعضفؿ يذـرين بٌعض ؿػشوتف وزهراتف بغ افػقـي 

 وإخرى، ؾؾفؿ صؽري وتؼديري.

إكف  ،يرزؿـو افٌفجي بلحٌوبـو ذم افدكقو وأخرة ادقػ شٌحوكف أن وأشلل

وصذ اهلل ظذ كٌقـو حمؿد وظذ آفف وصحٌف أمجعغ  ،جقاد ـريؿ
(1)

. 

 فيصل 

                                                 

إبراهقؿ بـ  :( أتؼدم بوفشؽر اجلزيؾ ٕخل وصديؼل احلٌقى ؾضقؾي افشقخ افدـتقر2)

ظذ تػضؾف بؼراءة هذا  شوبؼوً  صوفح افتـؿ رئقس ؿًؿ افؼيعي بؽؾقي افؼيعي بوٕحًوء

 .ؾجزاه اهلل ظـل خرا، افؽتوب ومراجعتف وتشجقعف يل ظذ إخراجف
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 الوزدة الباقية

 ،أّخوذة ذم ظطرهو ،شوحرة ذم فقهنو ،ـؿ هل افقردة مجقؾي ذم مـظرهو

حتك تغدو أموم  ،وتلخذ بؾٌوب ظؼؾؽ ذم حقوء ،تشدك إفقفو ذم صؿً

 ،ومو هل إٓ حلظوت ودمد كػًؽ هودئ افـػس ،وادًظو ،ك صورًداؽر

 ،فتدوم هذه افـظرة ،تتؿـك حقـفو أن تٌؼك هذه افقردة ،واشع افصدر

 .فتًتؿر هذه افًعودة

! ء. إن مل تًؼ بودو.. أّكك هلذه افقردة افػوتـي ـؾ هذه افعطوء.وفؽـ

 .وهل مع هذا آيؾي إػ افذبقل وافػـوء

أن تؼسب مـ وردة تعطقؽ ظطوء أبؾغ مـ ظطوء ؽر أين أدظقك 

ً بوفـظر إفقفو ،هذه افقردة افتل اكؼح صدرك هلو ًْ
وهل مع هذا ٓ  ،وأكِ

 بؾ تتًؿ بوخلؾقد وافٌؼوء !! ،تعرف افػـوء

ؾنن هذه  ،. ثؿ فتػـك.وـام احتوجً تؾؽ افقردة إػ ادوء فتٌؼك

 .افقردة حتتوج إػ أمر آخر فتٌؼك وٓ تػـك

. ؾنن مثؾ هذه افقردة ـَؿَثِؾ احلقوة افزوجقي .رـً ادؼصقدفعؾؽ أد

أٓ يتؿـك  ،ادؿزوجي بودحٌي وافقؾوء ،ادؿؾقءة بودقدة وافصػوء ،افًعقدة

. بؾ ذم ،.ٓ ذم افدكقو ؾحًى ،افزوجون ؾقفو أن تٌؼك حقوهتام ـذفؽ

 أخرة أيًضو ؟ 

 . .كعؿ :ؿؾ

وترظك بوخلشقي مـ  ،.. ؾنهنو حتتوج إػ أن تًؼك بوإليامن.اإذً 

وتتعوهد  ،وتتآفػ ظذ افؼرآن ،  وتصػق بؿحٌي اهلل ورشقفف ،افرمحـ
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 وتـذر كػًفو فؾدظقة إػ اهلل ،وتتعوون ظذ افز وافتؼقى ،ظذ كٌذ ادعويص

 ،وتساحؿ بؼقوم افؾقؾ ،وبغ افذريي وإهؾ واإلخقان ،. ذم كػًفو.تعوػ

ودمتؿع ؿؾقهبو ظذ افـصح  ،افؽرموتًؿق بوجلقد و ،وتتزـك بصقوم افـفور

وتًورع  ،وتتحد صػقؾفو أموم إؽراءات ادـؽر ،بوحلؽؿي وادقظظي احلًـي

وهتػق كػقشفو إػ إظداد  ،وتصز ذم صدائدهو ،وتؼـع برزؿفو ،ذم اخلرات

 .ظومؾ فقضـف ،بوذل فديـف ،جقؾ صودق مع ربف

 لـؿ تشدين تؾؽ افصقرة افزوجقي احلوكقي افتل يؼقل افرشق

ْقِل َفَصذَّ  َرِحَم اهللُ» :ؾقفو َفنِْن  ،ُثمَّ َأْيَؼَظ اْمَرَأَتُه َفَصؾَّْت  ،َرُجًلا َقاَم ِمَن الؾَّ

ْقِل َفَصؾَّْت  َوَرِحَم اهللُ ،َأَبْت َكَضَح ِِف َوْجِفَفا ادَْاءَ  ُثمَّ  ،اْمَرَأةا َقاَمْت ِمَن الؾَّ

وأبق  ،]رواه افـًوئل «َضَحْت ِِف َوْجِفِه ادَْاءَ َفنِْن َأَبى كَ  ،َأْيَؼَظْت َزْوَجَفا َفَصذَّ 

 .[ حًـ صحقح :وؿول إفٌوين ،داود

ومو أظذبف  ،ومو أرؿف مـ كضح وذمّ  ،أٓ مو أشعدهو مـ شوظي إيامن

 مـ موء خمؾص.

ومل  ،أٓ تًتحؼ حقوة هذيـ افزوجغ افصوحلغ أن تٌؼك وٓ تػـك

ک  ک  گ  گ  گ   ڑ  ک  ک    چ  :واهلل تعوػ يؼقل ،ٓ تٌؼك

ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ        ڱ  گڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ 

 .[ 13-12 :] افرظد چ   ہ ۀ   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  چ  :وهق افؼوئؾ شٌحوكف

 .[ 45-44 :] يس چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

أن  ،احلوين ظذ زوجتف ،أٓ تشتوق كػًؽ أهيو افزوج ادممـ بربف
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متؽئغ  ،ؾؽفغ بودتع ،جتؽ مـ أصحوب اجلـي همٓءتؽقن أكً وزو

أٓ حتى أن تؽقن أكً وزوجتؽ وأوٓدك ممـ يًٌغ اهلل  ،ظذ إرائؽ

 تعوػ ذم يقم ٓ يريض ؾقف اهلل ،افؽريؿ ويؽشػ هلؿ وجفف ،ظؾقفؿ رووه

 ؟إٓ ادتؼغ إبرار 

 ،ةن حقوتؽام افصوحلي افًعقدون ادممـوأٓ هـقًئو فؽام أهيو افزوج

 .اجلـي ذم أخرةرزؿؽام و ،خر ذم افدكقو ظذوأفػ اهلل بقـؽام 

 ،ظجى ـؾ افعجى ممـ يٌدأ حقوتف افزوجقي بودعويص وافػجقرأو

فتشوهد بعقـقفو افزيئتغ  ،فقؿًؽ بقد زوجتف فرحؾ هبو إػ بالد افؽػر

ويًؿعفو مـ صخى افغـوء ممو  ،وتـحر افؽرامي ،ـقػ تغتول افػضقؾي

 ،ادعصقيًتؿرئ وت ،حتك تلفػ مشوهد افعفر ،وق ذم افؼؾىيـًٌ افـػ

وحتك يًؾؿ مـ تعقر إفًـي  ،وافعؾي ذم هذا ـؾف مًويرة ادـحرؾغ

 !!ادريضي 

وؿد بذل ؾقف مـ إمقال  ،ؾنذا متً افعقدة مـ ذفؽ افًػر ادقبقء

اصتوؿً افـػس فرؤيي افٌوضؾ افذي  ،واإلشػور ظـف ،مو ٓ يًتطقع افٌقح بف

بؿشوهدة بعض افرؽٌي إٓ وٓ شٌقؾ إػ تؾٌقي هذه  ،شتؿرأتف ذم شػرهوا

ؾوؿرأ بعد هذا افًالم ظذ هذه  ،افؼـقات افػضوئقي ادـحؾي مـ اخلُؾؼ وافعػي

وتشتً  ،وجػقة وبغض ،وقؼ وكؽد ،وـز ظؾقفو أربًعو ٓكتفوئفو ،إهة

وكشلت  ،صقيٕهنو ؿومً ظذ ادع ،أصٌحً حٌول افقد ؾقفو مفسأة ،وكػرة

ومو  ،ومو تقاصً ظذ ضوظي ،مو اجتؿعً ظذ ذـر ،تعوػظذ افٌعد ظـ اهلل 

ومو ائتؾػً ظذ إخالص وحى  ،ومو تقاثؼً ظذ خر ،تعوهدت ظذ بر

  .ومقدة
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إذا  ومو أؽالهو ،ؾام أرخص حقوتـو إن ـوكً وشقؾي إػ صؼقة أخرة

  .ـوكً وشقؾي إػ شعودهتو

إكـو  :يامن ذم زواجفام ذم صفقرهؿ إوػؾنػ ـؾ زوجغ شعدا بوإل

أو  ،ٓ كريد أن تؽقن صفقر افعًؾ ـام كًؿقفو ذـرى مجقؾي ذم واؿع مرير

ـال بؾ  ،روتقـًو ٓبد أن كؿر بف فـصؾ بف إػ مًتؼٌؾ شؿتف افـػرة وافتعوشي

  .كطؾٌف دائاًم  وأماًل  ،يـٌغل أن تؽقن أيوم افزواج إوػ ظزة كعتز هبو

ن افذي جيى ظؾؿف وتطٌقؼف هق أن ٓ يرظك إزواج ؾن :وفذا

هلؿ  أشامظفؿ ٕوفئؽ افـوظؼغ ذم أبقاق افػشؾ واخلذٓن حقـام يقشقشقن

بلن مو يشعر بف افزوجون مـ شعودة هظون مو تتفووى مع زمحي احلقوة 

 !!وتعدد ادًموفقي  ،وتؼودم افزمـ وـثرة إظٌوء ،ومشوؽؾفو

وتشقيف صقرة  ،وراءه مـ حى اإلؾًودؾنن هذا افؽالم وراءه مو 

  .وترهقى افشٌوب مـ افدخقل ذم خقؿتف افظؾقؾي ،افزواج

ٱ  ٻ  ٻ  چ  :حقـام رشع افزواج ؿول تعوػ وإٓ ؾنن اهلل

 :جعؾ بقـفام مقثوًؿو ؽؾقظو ؾؼول ،[ 21 :] افـقر چٻ  ٻ  پ  پپ 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ 

 .[ 12 :] افـًوء چڤ    ڦ  ڦ  

ؾودًؾؿقن ظذ  ،ورشط بقـفؿ رشًضو ظذ أشوشف تؼقم حقوهتؿ

 .[ 118 :افٌؼرة ] چہ  ھ  ھ  ھ  ھے  چ  :رشوضفؿ ؾؼول

وشرتف  فرشؿ فألزواج بًـتف افػعؾقي وافؼقفقي  وجوء افـٌل

و وشعودة ،امتداًدا واوًحو حلقوهتؿ افزوجقي افعطرة ًً ؾؿـ  ،فقجعؾفو أـثر أك

 ،خوب وخن ،ومـ تـؽى ظـفو ،شعد وربح ،وشور ظذ هنجفو ،تقخوهو



 

 

 نبتة حب 

فققؾقفو حؼفو  ،ؾعذ افزوج أن يعؾؿ مو جيى ظؾقف مـ حؼقق دموه زوجتف

فو فف مـ قفساظ ،وظذ افزوجي أن تعرف حؼقق زوجفو ،مـ ؽر كؼص

 .ذم افدكقو وأخرة هلامويٌورك اهلل  ،فتميت احلقوة ثامرهو ،دون كؼص

 وا مه بٌٍت اَخسٌه ًأمساعيم !!لتكه بٌٍتنا أًسع ألسساز



 

 

 نبتة حب

 نبتة حب

 دائؿ افػؽر ،شورح افذهـ ،مـذ ؾسة وأكو أراك صوحى افقجف، 

ؾام إمر يو  ،حتك أفػً افتزم وافتلوه ،ؿد ؾورؿً آبتًومي صػتقؽ

 صوحٌل ؟ 

  ً؟  اأمو ترى شمافؽ هذا جوء متلخر 

 أٓ فؽـل تعقدت  ،ادعذرة يو أخل إن ــً ؿد ؿكت ذم حؼؽ

فربام  ،أشتعجؾ ذم آشتػفوم ظام جيقل ذم خوضر أخل مـ هؿ أو ؽؿ

 ،ٓ حيى صوحٌف افٌقح بف اؾوفـػس ؿد تتحؿؾ ًه  ،أحرجتف بًمايل هذا

  .ؾصقفف ظذ تؼوشقؿ افقجف ومالحمف ستًؿؾ

  وهؾ تظـ أن ـؾ افـوس يًتطقع أن يًتشػ تؾؽ ادعوين مـ

 أو منورا ؟  وإن مغؿقمً  ،كظرتف ٕخقف

 .بوفطٌع ـال 

  إذن مـ هق افذي يًتطقع ذفؽ ؟ 

  وؾّقو أو خاًل  ،وحمًٌ  وإمو أن يؽقن زوًج.  

 وفؼد ــً أكتظر  ،أكً تعؾؿ يو أخل أن فؽ مـزفي اخلؾي ذم ؿؾٌل

  .ؾقفو يل ؿؾٌؽ فتخػػ مـ مهل وفقظتل افؾحظي افتل تػتح

 وأن أخزين ،وإفقؽ افعذر مرة أخرى ،أصؽرك ظذ ثؼتؽ يب 

  .خوضريبويل ومو بؽ 9 ؾؾؼد صغؾً 

  ًمثؼؾ افػؽر وأخزين أكً مو حول رجؾ أتك مـ ظؿؾف يقم، 

ؾتـوول  ،حتك أتك بوب بقتف ،ؿد أخذ مـف اجلفد ـؾ ملخذ ،متعى افٌدن



 

 

 نبتة حب 

حتك مو إذا أداره يردمل  ،ادػتوح بؽؾ ثؼي وبدون تردد أكف شقػتح فف بوبف

وهق يّك ظؾقف أن  ،ذا بف يلبك ذفؽإ ،مـف أن يدير فف تعٌف إػ راحي وهـوء

وؿد يصؾ بف اإلجفود افػؽري  ،وذاك يّك ظذ ظدم تؾٌقي أمره ،يػتح

ويغودر  ،وافٌدين إػ ظدم آشسشول ذم ادحووفي ؾقصؾ احلؾؿ إػ مـتفوه

وإخرى  ظـدهو حيقؾ ادػتوح إػ ؿطعتغ إحدامهو ذم افؼػؾ ،افرؾؼ ظؼؾف

؟ إن ـون إمر ـذفؽ ؾفقو أخزين مو رأيؽ هؾ اشتقظًٌ ادقؿػ  ،ذم يده

  .ذم تكؾف

  إن رحك ادقؿػ تدور ظذ مدى حتؿؾف فؾزمـ افذي يعويشف أثـوء

 ووؿد يؽقن صقػً  ،ومقرؿً  وؾؼد يؽقن ربقعً  ،حمووفتف فػتح بوب شعودتف

 ..أو ،وحمرؿً 

 ؾزمـل يو صوحٌل صقػ حمرق ـام ذـرت ،هـو حًٌؽ. 

 وفقٓ وهٍ افصقػ ،ـؾـو يعقشف بؾ ،فقس افصقػ فؽ وحدك، 

 .مو اشتؿتعـو بوفربقع

  ؟ ومو افشلن ؾقؿـ ـون صقػف دائاًم 

 أكً متشوئؿ.  

  ًيرجق كؿق  ،اويًؼقف تؽرارً  ،اهؾ ادتشوئؿ مـ يٌذر احلى مرار

  .وتػشؾ مًوظقف ،وذم ـؾ مرة خيقى أمؾف ،وصالح افثؿرة ،افٌذرة

 وأكً  ،اوشؼك تؽرارً  ،اؾؾؼد بذر مرارً  ،فقًً حوفؽ ـحوفف

أيـ  ،أبؼقً ووٓ مػتوًح  ،دخؾً وؾال بقتً  ،ـنت ادػتوح ذم مقؿػ واحد

 ؟!وحؾؿؽ ورؾؼؽ  ،صزك وثٌوتؽ



 

 

 نبتة حب

 ؾام ظود شؽـل  ،ومؾؾً آكتظور ،ٓ تؾؿـل ؾؼد أجفدين افصز

  .يل شؽـو

 مـ أجؾ مرة واحدة ؾؼط أبك ادػتوح أن  ،هذا مو ــً أخشوه

  .اوإين ٕطـف جوئرً  ،ؽؿتصدر هذا احل ،يًعدك

 ؾؾؼد ظشً ظؿري  ،فؼد آن إوان فإلؾصوح ظاّم يؽـف صدري

أمحؾ اهلؿ ؾال  ،وأترؿى إضالفي افربقع ظذ أريض ادؼػرة ،أبحٌ ظـ افًعودة

ؾال أجد مـ يدفـل ظذ  ،ويتقف ذم افطريؼ ،أجد مـ خيػػ مـ مِحؾف صقئو

ًً  ،يقدظـل ،وكؼـليع اؾال صدرً  ،وأظزم ظذ افًػر افٌعقد ،صقابف  ووٓ كػ

حتك مو إذا  ،ووحشي ادًر ،ؾال تًؾ بعدهو ظـ تعى افطريؼ ،تصوحٌـل

ظدت إػ ادـٌع إصقؾ ٕجد ؾقف ارتقائل بعد  ،أثؼؾـل محؾ اهلؿقم

ؾقؿعً ظقـوي  ،ؤهؾػتحً ـتوب اهلل أؿر ،وافًؽـ بعد افغربي ،افعطش

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  چ :ظذ ؿقفف 

 ،[ 12] افروم:  چگ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں    گ

 ،ودخؾً ،وظؼدت ،ؾعزمً ،شؽـ ؾقف مقدة ورمحي ؟ هذه بغقتل :ؾؼؾً

 .. ... ثؿ مضً إيوم تتؾقهو إيوم.وظشً

 وأكور  ،ؾًٌحون مـ أرصدك ،فؼد أحًـً اختقور ادًؽـ

  .اهللَ أشلل أن جيعؾف شؽـ مقدة و رمحي ،بصرتؽ

  وٓ رمحي  ،ؾال مقدة وجدت ،فقس ـام تظـ يو أخلإمر

  .ٓؿقً

  ! ؾوجلتـل 



 

 

 نبتة حب 

 ؟ هؾ  هؾ مـ ادقدة أن ُتالؿك افزوجي زوجفو احلـقن بجػقة وؽؾظي

 ،وٓ حتزن حلزكف ،ؾال تًعد بًعودتف ،مـ ادقدة أن تتجوهؾ طروف زوجفو

وهبو إن أص ،ودمقد هبو فغره ،أم هؾ مـ ادقدة أن تٌخؾ بوٓبتًومي ظؾقف

وإن أصوبف أدارت فف طفرهو وأصّؿً حلديثف  ،فف بشػؼي افؽرب أفػتف حوماًل 

 ،وٓ تًعد هبديي ،و ٓ تػرح فؼدوم ،وٓ تؼؾؼ فًػر ،ٓ تـشغؾ فتلخر ،آذاهنو

 ،ووٓ تًس ظقًٌ  ،ووٓ تذـر معروؾً  ،وٓ تـدم ظذ زفي ،وٓ تشؽر فتػونٍ 

وذم موذا ؟ ؾقام ٓ يعقد  ،وؾًوتوؿؾٌفو بوفغرة وادـ ،صغؾً ظؼؾفو بوفتػوهوت

متر شوظوت يقمل ـلمثول  ،ظؾقفو وٓ ظذ زوجفو و أوٓدهو بـػع أو ؾوئدة

ؾلظقد  ،فتؼق ؾقف كػيس ويو فًعوديت حقـام يـػؾؼ افصٌح ،اجلٌول ظذ ؿؾٌل

ؾلتصقر أكـل  ،ومع هذا ـؾف يعوودين إمؾ ـؾ مرة ،فعؿع أبتغل افـجوة

حتك تًورع زوجتل افشػقق بؿًح حٌوت  ؾام أن أدخؾ ،دخؾً افٌقً

ثؿ تشر إػ ادؽون افذي أظدتف ٕجؾس ؾقف 9 ؾتؼدم يل  ،افعرق ظـ جٌقـل

 ،هبو أكًك ـؾ مهل ،وأمجؾ مهًي ،بلظذب ـؾؿي وـلس ادوء افٌورد ممزوًج  ؾقف

 ...وأدموهؾ ـؾ تعٌل

  وذم حلظي افقصقل أؾوجل أين ــً أكظر إػ ؾؼوظي صوبقن ؽرتـل

حتك إذا افتػً يؿـي وينة مل أجد هلذا اجلامل  ،وهزأ يب تطويرهو ،أفقاهنو

ؿؾؼ ذم مػتوحل ذي حتوأجد كػيس  ،وو ٓ فذاك افٌفوء فقكً  ،اشحرً 

 .وأفقم صقػل ،أكدب حظل ،افؼطعتغ

  ًٌ ظذ مـ أراد ؾتح  وخػػ ظذ كػًؽ يو رظوك اهلل 9ؾؾقس ؽري

 عامفف أٓ يػؾح ذم ؾتحف. أو يؿؾؽف وهق ٓ حيًـ اشت ،ؿػؾ ٓ يؿؾؽ مػتوحف



 

 

 نبتة حب

  أكو افذي أصٌحً أن ٓ أحًـ اشتعامل ادػتوح ؟! أكً هؽذا

 !! ؾسجع ظّع بوفعتوب ،و9 آيت إفقؽ صوـقً  دائاًم 

 بؼدر  ،كحـ ٓ كريد بعد شامع افشؽقى أن كٌحٌ ظـ ادخطئ

 .مو كتعرف ظذ شٌى اخلطل

 أن ادرأة  وهق ،إن شٌى اخلطل واوح ٓ حيتوج إػ ـثر تلمؾ

ک    چ :ؾّرضً ذم مفؿي افًؽـ افتل أشـدهو اهلل إفقفو حقٌ يؼقل

و ٓ يؾقي ظذ  ،وٓ يػس ؾؽره ،ؾؿتك مو رأيً افزوج ٓ هيدأ بوفف ،چگ

  .وافراحي افتل ـون يٌتغل ،ؾوظؾؿ أكف ؾوؿد فؾًؽـ افذي ـون يلمؾ ،بقتف

  ً؟ اآخرً  امـ أيي وترـً جزً  اأمو ترى أكؽ أخذت جز 

 ! ظجقى 

 گ  گ   چ :وإٓ ؾليـ شؿعؽ مـ ؿقل اهلل تعوػ ،كعؿ

وفقس مـ  ،ؾودقدة وافرمحي يـٌغل أن تؽقن مـ اجلوكٌغ چگ  ڳڳ 

 .هذا إن أردت أن تصؾ إػ افًؽـ ادممؾ ،جوكى واحد ؾؼط

 ـالمؽ هذا حيتوج إػ تقوقح وتػصقؾ.  

  [ 117 :]افٌؼرة چڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ چ  :يؼقل تعوػإن اهلل 

 .ذم تػًر هذه أيي افؽريؿي رمحف اهلل تؽ تعؾؿ موذا ؿول اإلموم افؼرضٌلوفق

 ومو ظالؿي هذه أيي بحديثـو. 

 إن  » :ل رمحف اهلليؼق ،إن ـالم اإلموم افؼرضٌل هـو يؽػل ويشػل

9 وهلذا  فؾزوجوت مـ حؼقق افزوجقي ظذ افرجول مثؾ مو فؾرجول ظؾقفـ

ومو أحى أن أشتـزف  ،تزيـ ٓمرأيت ـام تتزيـ يلإين ٕ : ؿول ابـ ظٌوس



 

 

 نبتة حب 

ٕن اهلل تعوػ  9ـؾ حؼل افذي يل ظؾقفو ؾتًتقجى حؼفو افذي هلو ظّع 

وظـف  ،زيـي مـ ؽر ملثؿ : أي ، چ ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ    چ :ؿول

أي هلـ مـ حًـ افصحٌي وافعؼة بودعروف ظذ أزواجفـ مثؾ  :وأيًض 

إن هلـ ظذ  :وؿقؾ ،أوجٌف ظؾقفـ ٕزواجفـافذي ظؾقفـ مـ افطوظي ؾقام 

إػ آخر ـالمف  «أزواجفـ ترك مضورهتـ ـام ـون ذفؽ ظؾقفـ ٕزواجفـ 

  .رمحف اهلل

  ! احلؼ أين مل أتصقر أن هذه أيي حتؿؾ هذه ادعوين ـؾفو 

  فًً أكً وحدك افذي يػوجل بام حتؿؾف هذه أيي مـ إكصوف

ؾوفزوج افذي حيى أن تؼوبؾف  ،وجغذم ؿًؿ احلؼقق افزوجقي بغ افز

وافرجؾ افذي يرؽى ذم شامع افشؽر  ،ؾؾقٌدأهو هبو ،زوجتف بوبتًومي مجقؾي

ؾؾقعقدهو افثـوء ظذ مو تٌذفف مـ حًـ ادعورشة وضقى  ،ظذ ادعروف

ؾعؾقف أن  ،وافزوج افذي يػتؼر إػ حـون ذم وؿً افتعى أو ادرض ،افًؽـ

وؿؾ مثؾ ذفؽ ذم ـؾ أمر يمفػ بغ  ،ٌفويٌودهلو ذفؽ ذم حول تعٌفو وكص

  .وجيؿع افشتوت ،افؼؾقب

 أكو ذم حوجي إػ تػصقؾ أـثر.أرجقك ..  

 وظذوبي افؽالم ،وافـظوؾي ذم افٌدن ،افتزيـ ذم ادؾٌس :أؿصد، 

وافٌفجي  ،ومجول افتقديع ،وحًـ آشتؼٌول ،وؽض افطرف ظـ افزفؾ

واهلديي بغ  ،ثور ظـد اخلصوصيواإلي ،وادقاشوة ظـد ادصقٌي ،ظـد افػرح

وآتزان ظـد بدء  ،وإبؼوء آحسام ،وإشؼوط افؽؾػي ،احلغ وأخر

وحمووفي  ،وحكه ذم كؼطي واحدة دون تشؼقؼفو ،وافتقدد ذم آخره ،اخلالف



 

 

 نبتة حب

 ،وفتؽـ هل حمؾ صؽقاك ،افعالج دون افٌحٌ ظـ إخطوء أو افتذـر هبو

إن تعدت إػ  ، مؾح احلقوةافشؽقى بقـؽام ،وفتؽـ أكً حمؾ صؽقاهو

وافًس  ،وادداظٌي مقدة ،ادعورشة رمحي ،ؽرـام صورت حـظؾفو وؽصتفو

وافتعوون ظذ افز وافتؼقى ّه اهلـوء وافًعودة  ،وافعػق أمجؾ ،مجقؾ

  .صوحلغافزوجغ ؾف

 ! هذا رائع 

 ثؿ كطٌؼ ،وكػؼف ،أن كًؿع :أـثر مـ ذفؽ روظي. 

 ؟؟ أهنو تًوظدين ذم ذفؽ ؾفؾ دمد ،ؾنن ضٌؼً أكو 

 ؾال أكو وٓ  ،إٓ مـ ـتى اهلل ظؾقف افشؼووة ،هذا ٓ أصؽ ؾقف

 ،ؽر أن ادعورشة بودعروف ديـ يـٌغل أن كتعؾؿف ،أكً يًتطقع أن يًعده

 .وإؿربقن أوػ بودعروف ،وكعؾؿف افـوس

  هؾ ترى أن مو ذـرتف يل حؾ دعضؾتل ؟ 

 أرجق ذفؽ. 

  ًافرجؾ حقـام ـن ادػتوح ؟أخطل ذفؽ  اإذ 

 وؿد يصقى ؽره بؽنه ؟ ،كعؿ أخطل 

 !! هذا فغز 

 إن ذهبت تؼقؿفا ؛ إن ادرأة كالضؾع » :ل يؼقل افرشق

 .رواه مًؾؿ « وإن تركتفا استؿتعت هبا عذ عوج ،كرسهتا

 وافًآمي  ،فؼد ؾفؿً مـؽ أن احلقوة افزوجقي يعسهيو اخلالف وافـزاع

 .بوفطالق ووؿد تداوى أحقوكً  ،ه إمقر أدواء هلو دواءفؽـ هذ ،وافضجر
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 اهلل تعوػ بثالثي حؾقل ؿٌؾف ؾؼول أوىصوؿد  ،فؽـف آخر افدواء: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ 

ڀ  ٺٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٹٹ  ٹ  ٹ   

ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ     ڦڦ  ڦ  ڄ  

 .[ 23 :ـًوء] اف چچ  چ  چ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ    ڃ  چ

 أن أدرـً أمريـ. 

 مو مهو ؟ 

 هبو يٌـقون  ،أكف ٓبد فؾزوجغ مـ ثؼوؾي زوجقي رشظقي ظؿقؼي

  .وظذ أشوشفو حيوؾظون ظؾقف ،بقتفام

 وافثوين ؟ 

  ًتدور أن ظذ افزوجغ أن يعؾام ظؾؿ افقؼغ أن احلقوة افتل ـوك

ؾؾـ يليت  ،ؼع ـام ختقالؾصقل ؿصتفو ذم أذهوهنام ؿٌؾ افزواج ٓ يؿؽـ أن ت

وفـ  ،فقخطػ افػتوة ثؿ حيؾؼ هبو إػ افؼؿر افزوج ظذ حصون ضوئر أبقض

 ،وإكام مجقعـو يعسيف افـؼص واخلطل ،تؽقن افزوجي حقريي مـ اجلـي

 .وافًعقد مـو مـ تقخك ضريؼ افًعودة ٓ مـ تـؽى ظـفو

 ..أسستك  ورس عققو ب ن أرسا . مقدامًا يف.كه شجاعًا يف احلب
 .رتزىسُ ألفة ًزمحة ًصفاء ًوقاء ،ًاهلل ٌسعى وقتة احلب ىره
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 حينما نفتقدها !! «أحبم  »

ـثرة تؾؽ افؽؾامت افرؿراؿي افتل تشػ ظام ذم افـػس مـ مشوظر 

وـثرة ـذفؽ تؾؽ افتكؾوت افتل تسجؿ حٌـو  ،كحق مـ كحى

 ،حٌقٌف ـؾ هذا وذاك ٓ أصؽ ذم أثره ظذ روح ادحى مع ،فمخريـ

ًَ ذم  ،فؽـفو تظؾ ــويوت ظـ معـك احلى ٓ تروي ظـ رصحيف ؾؿفام بوفغ

ًَ مـ اهلدايو افثؿقـي ،اختقور افؽؾامت اجلؿقؾي إٓ أن حٌقٌؽ مـ  ،أو ؿدم

زوجي أو زوج أو وفد أو صديؼ فـ متأل جقاكحف أو تًؽـ كػًف إٓ حقـام 

 .«أحٌؽ  » :تؼقل فف

افؽالم وافعطوء ! تشتوق هلو يو هلو مـ ـؾؿي تؽػل ظـ ـثر مـ 

وحتؾؿ هبو ـام إمؾ  ،ـام تشتوق إػ ادوء افؼراح ذم افصحراء ادؾتفٌي إكػس

 بعد ضقل شؼؿ ،حقـام يطقل بصوحٌف آكتظور
ٍ
 .وهتػق إفقف ـخز صػوء

 ،هؽذا تتغـك هبو افشػوه فتساؿص ظذ أكغومفو إرواح «أحٌؽ  »

وتػًح فؾحٌقى بغ  ،وتـًك هبو افعـوء ،وتعقد إفقفو افطؿلكقـي وافنور

 .جقاكحفو جموفس افروو وافصػوء

ؾؾامذا يثؼؾ افٌقح هبذه إحرف افؼؾقؾي ظذ أفًـتـو مع ظظقؿ 

 معوكقفو ومجقؾ آثورهو ؟

ًُ افتلمؾ ادؿزوج بوفتلثر حقـام ؿرأت إلحداهـ وهل تؼقل  فؼد أضؾ

شٌع وظؼيـ  ظذ مدارمـ زوجل شؿع هذه افؽؾؿي أمل أكو  » :بؽؾ أشػ

 ضقى موأن زوجل رجؾ مـ أ مع افعؾؿ إصوبع !مرات تعد ظذ  ٓإ شـي

 .«؟!  ـؿؾفلن افؽؾؿي احلؾقة متحق تعى افققم بأهؾ تصدق  ،يؽقن
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ًْ أخرى ظؾقفو ؾؼوفً ؿد حتؿديـ  :لختأ » :وزدت أشًػو حقـام َظّؾَؼ

ظذ  إصوبع ـ أو حتكمرات تعد ظذ ( وفق حٌؽأ)فؽ  ؿولن زوجؽ أاهلل 

 شؿع ـؾؿيأومل  ثامين ظؼة شـيمـذ  يزوج أكـلظـدمو تعؾؿغ ـ  افنير

 .«!!  حلوحنوظـدمو ضؾٌتفو مـف ب ..ةواحد ةٓ مرإ لمـ زوج( حٌؽ)أ

وـقػ ـون  ، مع هذه افؽؾامت ادؽؾقمي تذـرت هدي افـٌل

 ،حيرص ـؾ احلرص أن يتٌودل إحٌوب ؾقام بقـفؿ هذه افؽؾؿي افشػوؾي

ـْ َأكَ ؾ ـِ َموفٍِؽ َع ِل   :ِس ْب وَن ِظـَْد افـٌَّ ـَ َيو  :َؾَؿرَّ بِِف َرُجٌؾ َؾَؼوَل  َأنَّ َرُجاًل 

ُِحىُّ َهَذا َٕ ِلُّ  ،َرُشقَل اهللَِّ إيِن   َؾَؼوَل َفُف افـٌَّ
 ،َٓ  :َؿوَل  ،« ؟َأْعَؾْؿتَُه  » : 

ٌُّ  :َؾَؾِحَؼُف َؾَؼوَل  :َؿوَل  ،« َأْعؾِْؿهُ  » :َؿوَل  ٌََّؽ افَِّذي  :َؾَؼوَل  ،َؽ ذِم اهللإيِن  ُأِح َأَح

ـف إفٌوين  ]َأْحٌٌَْتَـِل َفُف  ًّ  .[رواه أبق داود وح

أشقة فألمي ذم بٌ روح ادحٌي بغ افؼؾقب  ودو ـون احلٌقى 

بؾ  ،( بغ إحٌيؾنكف مل يؽتػ بوفتكيح بؽؾؿي )أحٌؽ ،ادتآفػي ظذ اإليامن

ًٓ  ،ـون أحٌوبف يًؿعقهنو مـ ؾقف افؼيػ إػ افؼؾقب ادممـي  وجيعؾفو رشق

وتطؿئـ هلو  ،ؾسى مـ يًتؼٌؾفو تـؼح كػًف ،فتػتح أبقاهبو فؾخر

ـْ ُمَعوذِ ؾ ،وهتػق كػًف فؽؾ مو يطؾٌف حٌقٌف مـف ،جقارحف  :َؿوَل  بـ جٌؾ  َع

ًُ  ،« إِِّني ََلُِحبَُّك  ،َيا ُمَعاذُ  » :َؾَؼوَل  ،  َفِؼَقـِل َرُشقُل اهلل َرُشقَل  َيو :َؾُؼْؾ

ٌَُّؽ  َأَكو َواهللوَ  ،اهلل نَّ ِِف ُكلي َصًَلةٍ  » :َؿوَل  ،ُأِح  :َفنِِّني ُأوِصقَك بَِؽؾََِمٍت َتُؼوُُلُ

 .[رواه أمحد وصححف إفٌوين  ] « الؾَُّفمَّ َأِعـيي َعَذ ِذْكِرَك َوُشْؽِرَك َوُحْسِن ِعبَاَدتَِك 

ٕحتًس معؽ  ،دظـل أهيو افؼورئ افؽريؿ أدفػ معؽ إػ بققتـو

وأرصد وإيوك ـؿ ٕكػوشفو مـ ظٌؼ يطٌع ظذ  ،وجقد هذه افؽؾؿي بقــو
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 .جٌغ أحٌوبـو أمجؾ افؾقحوت وأروظفو

أو ـثرت  ،أو ثؼؾً مًموفقوهتو ،ؾنن احلقوة مفام بؾغً مشوؽؾفو

ؾتظؾ هذه افؽؾؿي بؾًاًم صوؾًقو بنذن اهلل فؽؾ مو يًٌؼفو مـ ؾرؿي  ،مهقمفو

و فؽؾ جػوف ذم ادشوظر أو إحوشقسوؽقًثو م ،أو اختالف ـً  .ٌور

ؾسى ـؾ واحد مـفام  ،ؾؽؿ هق مجقؾ أن يتًوبؼ افزوجون إفقفو

وٓ تعتؼد أكـل أؿصد تؾؽ  ،يتحّغ افػرصي فقفؿس هبو إػ صوحٌف

. ؾلطـ أن افؽؾؿي هـو .افؾحظوت افتل يؾتؼل ؾقفو افزوجون ذم ؽرؾي كقمفام

وفربام أيًضو اختؾطً هبو بعض  ،دت ظؾقفأخذت مؽوًكو ] روتقـًقو [ ربام تعق

وفؽـ ختّقؾ ضعؿفو ادعًقل حقـام تليت ؾجلة ذم أي  ،احلظقظ افذاتقي

. هؽذا تـطؾؼ مـ ؽر مؼدموت أو .. مـ دون حدود أو ؿققد.وؿً

. فتؼػ ظـد حلـفو مقؿػ .. هـو تصوب كػس ادحٌقب بوفقجقم.مـوشٌوت

. أو افتؼصر ذم .ٕوهوم. وحموشٌي افـػس ظذ بعض افظـقن وا.افطرب

. فتٌدأ صػحي جديدة معف ظذ ضريؼ افصدق .حؼ هذا ادحى

 . .واإلخالص وافـؼوء

حقـام  ،وموذا ذم صلن إوٓد ادحرومغ مـ دفء ) أحٌؽ (

يًؿعقن أًبو أو أًمو يرشالهنو إػ أحد أوٓدهؿ شقاء أمومفؿ مٌورشة أو ظز 

حلؼقؼل افذي ٓ تعقوف ادوديوت . إكف افشعقر بوحلرمون ا.وشوئؾ اإلظالم

 .وٓ حتؾ حمؾف ادحًقشوت

ؾلول مـ  ،وإذا اظتؼد بعض ادربغ أو إزواج تػوهي هذا إمر

وفـ  ،شقجـل ظوؿٌي هذه افـظرة افؼورصة وافػفؿ اخلوضئ هؿ أكػًفؿ
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إن  :ؾفؾ شتصدؿـل إذا ؿؾً فؽ ،يًؾؿ ادجتؿع مـ آثورهو افًقئي أيًضو

افزوجوت ذم هقى افغرام احلرام هق تؼصر  شؼقط بعض إزواج أو

؟  صوحٌف ذم صلن اإلخٌور بوحلى افصودق واخلقض ذم دمربي افغرام احلالل

وأن وؿقع مجؾي مـ افػتقون وافػتقوت ذم صٌوك ادعوـًوت ومو دمره مـ 

ظظوئؿ هق إجحوف افقافديـ هلؿ ذم صلن افؽالم افؾطقػ افذي يشعرهؿ 

بؾ إهنؿ مع افعومل ـؾف  ،ا وحدهؿ ذم هذا افعوملبوحلى واحلـون ؟! إهنؿ فقًق

 ،يرون ؾقفو مو يزيد مـ ؽؾقون ادشوظر وافعقاضػ ،وظز صوصي صغرة

. شقف جيربقهنو .وبوختصور ؾنهنؿ إن مل يًؿعقهو مـ أحٌوهبؿ احلؼقؼقغ

 . وـغرهؿ !!.مع ؽرهؿ

. ؾتشؼؼً .. ذفؽ افذي اؾتؼدت صػوهف هذا افـغؿ احلؾق.ؾؿحروم

ومرًة  ،. إكؽ تراه مرًة ُيرجع هذا إػ افطٌع افذي كشل ظؾقف.وجػوًؾو كضقًبو

هذا يؼؾؾ مـ صخصقي إن  » :ومّرة يتذرع بؼقفف ،إػ افٌقً افذي ظوش ؾقف

ومثؾ هذا ٓ  ،إكـل أحى أن أـقن واؿعقًو » :أو بؼقفف ،«اإلكًون أموم أحٌوبف 

حقـام ضؾًٌ مـف أن  هذا مو ـتٌتف زوجي ظـ زوجفو «يؽقن إٓ ذم إؾالم !! 

 يًؿعفو ؾؼط ) أحٌؽ ( !!

فقػؼده فذاٍت  ،ومو أوعػ اإلكًون حقـام يًتًؾؿ فطٌعف اخلوضئ

وفعؾؽ تؾحظ معل ـقػ أن افـٌل صذ اهلل  ،وحيرمف أجقًرا ـثرة ،ـثرة

ظؾقف وشؾؿ مل يعذر بعض إظراب افذيـ اظسؾقا بعدم تؼٌقؾ صٌقوهنؿ 

ٌْقَ  :ؿوئؾغ ٌ ُؾقَن ِص ٌ ُؾ  :َؾَؼوُفقا ،َكَعؿْ  :َؾَؼوُفقا؟ وَكُؽْؿ َأُتَؼ ـَّو َواهللَِّ َمو ُكَؼ
َؾَؼوَل  ،َفؽِ

ْْحَةَ  َوَأْمؾُِك إِْن َكاَن اهللُ » : َرُشقُل اهلل  .رواه مًؾؿ « َكَزَع ِمـُْؽُم الرَّ
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 ..وأخرًيا
مـ إزهور يـقء هبو  ؾنكـل مل أدظؽ إػ أن حتؿؾ حلٌقٌؽ محاًل 

 ،تـػؼ ظؾقف ادزيد مـ إمقال تًتـػد هبو جقٌؽ ومل أشلفؽ أن ،طفرك

ثرت ،ؾوٕزهور ٓبد أن متقت وإن زهً وفؽـ  ،وإمقال ٓبد أن تػـك وإنـ 

 ..إين أحٌؽ :. وؿؾ فف.. ؾلشعد بخزه حٌقٌؽ.يٌؼك احلى

وأكً جّرب ـ أهيو افزوج ـ مرة أن ترشؾ رشوفي ؿصرة إػ زوجتؽ 

. .يو ؾالكي :فو ذم رحؾي مع زمالئؽ ؾتؼقل هلوذم صؿقؿ ظؿؾؽ أو بعقًدا ظـ

 ..إين أحٌؽ مـ ؿؾٌل

 وقدددهل ا دددء   ددد    دددل ة دددت  فلددد    ددد  
 

 
 مر  دددددددددددددددددددت     لددددددددددددددددددد  وال م أدددددددددددددددددددو ر 

 

 ةجددددددددددو ا دمدددددددددد    هددددددددددءا     دددددددددد      
 

 
  ً ددددددددددب  دددددددددد      فلدددددددددد لم  ا لددددددددددء ر 

 

أو أن ترشع ـ أيتفو افزوجي ـ رشوفي ؿصرة إػ زوجؽ وهق فقس 

 ..يو أبو ؾالن وأكو واهلل أحٌؽ مـ حشوصي ؾمادي :بؼربؽ فتؼقيل فف

   ب دددد ع    دددد   وذ دددد     فمدددد     
 

 
 ومثددددددددددءا    قلدددددددددد  فددددددددددت ر    دددددددددد   

 

 ... ستجنٍيا.رإن للسسالة القصرية لعقثًا باملراعس
 ًتدعٌ يل بإذن اهلل تعاىل !!
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 بقية اللخل !!

ترؾرف ظذ أصجورهو افقادظي أضقور ادقدة  ،افزواج واحي ؽـّوء

 ،وتغرد ذم أؾـوهنو افزاهقي بالبؾ افًعودة بلحلون ادحٌي وافرمحي ،افًؽـو

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  چ

  .[ 12] افروم:  چگ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  

 ،ومتدُّ مـ أؾؼفو ،تػتح أبقاهبو ،اًل ر أن هلذه ادعوين افًومقي ُرُش ؽ

 .واإلخالص وافقؾوء ، افروظي واجلاملوتٌؼل هلو ذم افـػس آثوًرا ؽويي ذم

يؿقؾ وؾطر افرجؾ أن  ،ودّو جٌؾ اهلل تعوػ افـػس ظذ حى اجلامل

و ذفؽ ذم  ،رشع فف مو يريض هذه افػطرة بوفطريؼ افًقي ،إػ حًـ ادرأة

 :تـؽح ادرأة َلربع »  :ؿول ظـ افـٌل  أيب هريرة    عـ ؾ ،رشع افزواج

رواه ]  « تربت يداك ولديـفا فاظػر بذات الدين ،اوجلَمُل ،وحلسبفا ،داُلا

  .[مًؾؿ 

وفعؾؽ تتػؼ معل أن أظظؿ مو ين افـظر ـ بعد ؾعؾ افطوظوت ـ حًـ 

ؾنكف  ،مجول افزوجي واشتعدادهو ٓشتؼٌول زوجفو بقء مـ افزيـي ادعفقدة

ه ظجقى فػتح ؿؾقب إزواج تؽًؾ ؾقف مجؾي مـ افزوجوت ثؿ يشتؽغ 

وافرؽٌي ذم ظدم  ،واإلظراض ظـفـ ،زواج وؽؾظتفؿ ظؾقفـمـ تقتر إ

وصعر  ،افٌؼوء ذم ادـزل بغ زوجتف وأوٓده9 ٕكف مّؾ مـ رتوبي افؾٌوس ادٌتذل

 .بلن وجقده أو ظدمف ٓ يعـل بوفـًٌي فزوجتف صقئًو

وفتعؾؿ افزوجي أن هور افرجؾ بجامهلو وزيـتفو يعـل هلو ؾتح 

 ،وكًقون اختالؾف معف ،وهوره بحٌقٌف ،رواكؼاح افصد ،مغوفقؼ افؼؾى
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وتـؼش ذم ذاـرة افزوج صقرة ظشٍؼ ٓ تػورؿف  ،وؾتح صػحي وٍد جديدة

. وفق .ويؽقن هبو افرجؾ أـثر اشتجوبي هلو وتؾٌقي حلوجوهتو ،ذم حؾف وشػره

 صعًٌ أو ـوكً مرؾقوي شوبًؼو !!

  أدخؾ افٌقً أحقوًكو وؿد امتأل ؿؾٌل ؽقًظو ظذ :ؿول يل أحدهؿ
ٍ
يشء

. أدخؾ وؿد مجعً هلو .ـوكشغول شامظي اهلوتػ مثاًل  ..أخطلت ؾقف زوجتل

فؽــل أجد  ،وحتؼقًؼو فـ تًتطقع إٓ آظساف بعده ،ـالًمو فقس هلو خمرٌج مـف

. وتراجٍع هيع ظـ ـؾ ذفؽ آشتعداد افعًؽري .كػيس ذم خجؾ وحقوء

  ،ؾقٍؾ مـ افزيـيحقـام أجدهو متزيـي متفقئي ٓشتؼٌويل وفق بؼ ،فؾخالف
ٍ
ويشء

 مـ افعطر اهلودئ إّخوذ !

ف مقؿػ واحلديٌ افذي يرويف افٌخوري وتؼػ بعض افـًوء مـ

ودين  ما رأيت من كاقصات عؼل  » : ادتحػظ !! وهق ؿقل افـٌل 

حيؿؾ مػوتقح خطرة فشخصقي  ،« الرجل احلازم من إحداكن   لؾب أذهب

ذي  » وذم روايي مًؾؿ ،حلوزم. بؾ افرجؾ ا.. وفقس افرجؾ ؾؼط.افرجؾ

ؾفؾ تشؽ افزوجي بلن زيـتفو هل أخطر  ،صوحى افعؼؾ افقاؾر :أي « لب

 وتلثًرا ؟! وظؿاًل  وأشفؾفو محاًل  هذه ادػوتقح

فقعقد ظؾقفو  ،وإمر ٓ حيتوج مـفو شقى ؿؾقٍؾ مـ افقؿً أموم ادرآة

 .ودوام إفػي وافصػوء ،بوفؽثر مـ افًعودة وافٌفجي

وفقس  ،ًٌو مـ ـؾ زوجي فقس فزوجفو مـ زيـتفو إٓ بؼقتفوؾقا ظج

وذفؽ حقـام ُتدظك حلػؾي زؾوف ؾتؾغل ـثًرا مـ  ،فف مـ ظطرهو إٓ ؾضؾتف

وتـصى  ،وتؼؾؾ مـ احلديٌ مع اجلؿقع ،أظامل ادـزل ذم ذفؽ افققم

فتـتفل إػ زيـي يػوجل هبو افزوج  ،طفرهو أموم ادرآة شوظوٍت متقاصالت
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وؿد ظؾؿ يؼقـًو بلن هذه افزيـي اددخرة افتل بدت ظذ  ،روكؼفوويٌفر مـ 

 زوجتف ذم هذه افؾقؾي افٌفقجي فقس فف مـفو إٓ بؼقتفو !! 

. هـوك مـ افـًوء مـ ُترجع افًٌى إػ زوجفو .كعؿ وبؽؾ رصاحي

بلكف شٌى ذم ـًؾفو ظـ افتزيـ فف 9 حقٌ إهنو وفق تزيـً فف تراه ٓ يؾتػً 

دوذا  :. ؾفل تردد ؿوئؾي. يـطؼ بٌـً صػي مـ افثـوءوٓ ،إفقفو بنظجوب

 . وٓ يمثر ذم إحًوشف !! .أصـع فف مو ٓ يؽسث بف

9 ٕهنو  . وظذ افرجؾ أن ٓ يػرط ذم هذا اجلوكى.إكف واؿع وٓ صؽ

 ..ورؾع مًتقى آكًجوم افزوجل بغ روحقفام ،ؾرصي ثؿقـي فتٌودل ادشوظر

  :أى زوجتف متجؿؾي فف ؿقل افشوظرؾفؾ ردد افزوج احلٌقى حقـام ر

 ة ددددددددددب  م ددددددددددبو ا  ددددددددددويف إو ةفدددددددددد  ا  ددددددددددويف   
 

 
 وقددددءم  مأددددب  ا  ددددم  مددددب اادددد ت   ا   دددد   

 

 ف  ددددددد  مدددددددر ا  دددددددم  ا دددددددلب    دددددددء هب    
 

 
 و ددددددددد    دددددددددب ملددددددددد  ا    ددددددددد ر وا ث ددددددددد      

 

فشخصقي افرجؾ ادؼّك ذم مدح زوجتف ظذ  وإن ــو كعتذر ؿؾقاًل 

ًٌو ذم اكشغول دمؿؾفو بلكف ربام تعرض دمثرات خور جقي ـثرة ربام ـوكً شٌ

. ٕكف .وٓ يؽػل أن كعذره ذم ذفؽ مرة أو مرتغ ،ذهـف ظـ مثؾ ذفؽ

يتعرض ٕـثر مـ ذفؽ مـ افضغقط افتل يقاجففو ذم ظؿؾف وذم ظالؿوتف 

 .مع افـوس

ثؿ إن افزيـي افتل كـشدهو يـٌغل أٓ تؽقن موديي ؾحًى تزهق 

. بؾ ٓبد أن تصحٌفو زيـي .ي حقـًو آخربوٕفقان افزاؿي حقـًو وافالمع
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حيذ ـؾ  ،ويشء مـ آبتًومي ،وظذوبي افؾًون ،مـ خػي افدم ،افروح

  .ذفؽ بجؿقؾ افتقدد وحًـ افتٌعؾ

جلامل وٓ تـيس أيتفو افزوجي ادصقن أن فؾعٌودة ادخؾصي هلل تعوػ 

ؿد ـون  » :ذم رووي ادحٌغؿول ابـ افؼقؿ ،جيعؾف اهلل تعوػ ذم وجف ادممـ

إن صالة افؾقؾ  :ؾؼوفً :ؾًئؾً ظـ ذفؽ ،بعض افـًوء تؽثر صالة افؾقؾ

ـ افقجف ًّ ـ وجفل !! ،حت ًُ  .« وأكو أحى أن حي

وٓ تًؼل افٌعقد  «ظغ ظذاري  » :. ٓ تؽقين ـام يؼقفقن.ؾقو أختوه

. بؾ اشليل كػًؽ افطقٌي وأكً ذم أـؿؾ زيـتؽ وؿد خطقت .تًؼل افؼريى

ذا شقؼقل زوجل ظـل حقـام يراين هبذه مو :ؿوظي أي ؾرحخطقاتؽ إػ  أول

وـؿ شلشعد هبو هذه  افزيـي وؿد ؿصدهتو فغره ! ودوذا أدخرهو فًقاه ؟

  !؟وـؿ شلشعد هبو إذا ـوكً فف  افؾقؾي !!

ظذ افزوجغ ومهو ذم ضريؼ احلى أن يزيدا مـ ثؼوؾتفام اجلـًقي 

ؾنّن تـقع افطرق وافقشوئؾ  ،ع أو ادٌوحمودام ذفؽ ذم حدود ادؼو

ويعطل ضعاًم آخر فؾؼوء  ،واختالف إموــ وإوؿوت يزيد مـ افشقق

 ـ !!ؾفؾ ؾؽرمتو أن تؽقكو وفق مرة ذم افعوم ـعروشغ جديدي ،احلالل

ـون يطقف ظذ كًوئف ذم افؾقؾي  ذم افصحقحغ أن رشقل اهلل

وربام  ،ؾقفـ بغًؾ واحدوربام ـون يطقف ظ ،افقاحدة وهـ تًع كًقة

 .ـون يغتًؾ ظـد ـؾ واحدة مـفـ !!

 . !!.. ًلٍس علًّ أي تقعات مالٍة.. رقط.ىرا تلمٍح
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 . َمْن ينفق على َمْن ؟! .الزوج والزوجة

ٓ تٌودرين ـ أهيو افؼورئ افؽريؿ ـ بوفتعجى وآشتغراب مـ 

رف واكطالؿف ظذ ض ،ظـقاين هذا 9 حلضقر اجلقاب افتؾؼوئل ذم ظؼؾؽ

 ٕين مثؾؽ حقـام ُشئؾً هذا افًمال !! ،فًوكؽ

ؽر أين بعد أن أمعـً كظري ذم أحقال بعض بققتـو رأيً حوجتـو 

 ادؾحي فطرق هذا ادقوقع بؽؾ ووقح وصػوؾقي !

وهظون مو زال آشتغراب مـل وشقزول ظـؽ بال ريى حقـام 

ؾؿل رأيً شؾػ إمي ؿد أظطقا هذا ادقوقع كصقٌف مـ افتػصقؾ افع

 .افدؿقؼ ذم ـتوبوهتؿ افػؼفقي

ّؾامت هـو أن اهلل شٌحوكف وتعوػ ؿد أوـؾ مفؿي  ًَ اإلكػوق وإن مـ اُد

ٱ  چ  :بؾ ظدَّ ذفؽ ممو ؾضؾف بف ظؾقفو ؾؼول ،ظذ افزوج دموه زوجتف

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

 .[ 23 :] افـًوء چٺٺ 

ٓ  ،ـام جعؾفو مؽػقفي ذم كػؼتفووهـو تليت رمحي اهلل تعوػ بودرأة حق

حتتوج إػ أن متد يدهو إػ أحد مـ افـوس مو دام أن هـوك مـ دمى ظؾقف 

و ـوكً أو أخًتو أو بـًتو أو زوجي ؾقوهلو مـ صقوكي  ،كػؼتفو مـ افرجول أمًّ

فؾؿرأة تتؿّقز هبو رشيعي اإلشالم 9 فسؾع هبو ادرأة إػ ؿدر ـٌر مـ افتٌجقؾ 

 .ٕكقثتفو ورؿتفو هلو وآحسام

وٓ خيػك ظؾقؽ ـ أهيو احلٌقى ـ ـؿ فؾتػؽر ذم افـػؼي وجؾٌفو مـ 

 َهؿٍّ يمرق افرجول ؾؽقػ كريد أن تتحؿؾف ادرأة ؟!.
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 :فؼد أكزل اهلل تعوػ هذا احلؼ هلو مـ ؾقق شٌع شؿقات ؾؼول شٌحوكف

ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   چ 

 .[ 6 :] افطالق چژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ   ڈ     

بؾ  ،ؾؾقًً ـػويتفو ذم حؼفو بوفـػؼي حؽاًم بؼًيو ربام يزول أو يتغّر 

هق حؼ ربوين ٓ حيؼ ٕي ؿقة مفام بؾغً أن حتجٌف ظـفو أو تػؽر ذم مـعفو 

 .مـف

ًٌَ تؾؽ ادرأة افؽوؾرة افتل أتً إػ مؽون فتؼيض ؾقف وضر  فؼد َظِج

رجؾ مًؾؿ حقـام شلفتف ظـ تتوبع آتصوٓت اهلوتػقي ظؾقف  افزكو مع

 ..ؾًلفتف ظـ ذفؽ

 إهنو زوجتل تريد بعض حقائجفو وحقائٍ أبـوئفو مـ  :ؾؼول هلو

 .افًقق

 ًودوذا ٓ تشسي هل هذه إصقوء بـػًفو ومـ موهلو ؟  :ؾؼوف 

 إن هذا مـ واجٌل كحقهو :ؾلجوهبو بؽؾ ظػقيي. 

 ومـ افذي أوجى ظؾقؽ هذا ؟ :فًؼوؾزاد ظجٌفو ؾ 

 ؾلصقًٌ بوفذهقل ،ديـل :ؾؼول. . 

وتؼدم  ،. وهل تؾؼل بـػًفو بغ أحضون افشفقة ادحرمي.ـقػ ٓ

. ذم مؼوبؾ موٍل تراه يقؾر هلو .ظروفو شؾعي رخقصي مفقـي فؽؾ مـ يريدهو

. مل تؼطع حديثفو بؾ واصؾً تًلل ظـ هذا .ادعقشي واحلقوة ـؤخريـ

 . .ذي يؽػؾ ادرأة بوفـػؼي ظؾقفو وافرظويي هلو وٕوٓدهوافديـ اف

 إكف اإلشالم :ؾلجوهبو. . 
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.وهظون مو هداهو اهلل تعوػ ..وؿرأت ظـفو.ؾٌحثً ظـ تعوفقؿف

.وفقس ادؼصقد مـ هذه افقاؿعي اختوذ .إفقف..بؾ وهدى ظذ يدهيو أمثوهلو

. .ٓ يشؽ ذم مـعف ظوؿؾ . ؾفذا.افزكو ادحرم ذريعي إػ افدظقة إػ اهلل ! ـال

وإكام دو رأيً ؾقفو مـ ظظي تدل ظذ كٌؾ اإلشالم وتؼيػف فؾؿرأة 

 .وتؽريؿفو

وإن افزوج حقـام يؼقم بؿًموفقي اإلكػوق ظذ زوجتف هيقئفو 

يعقد كػعفو ظؾقف وظؾقفو وظذ أههتام بؾ وظذ  ،دًموفقي أفقؼ هبو وأكًى

ومتـحف  ،حي افـػًقي وافٌدكقي ففؾفل افتل تقؾر افرا ،ادجتؿع ـؾف أيًضو

حتك إكؽ فسى ذفؽ واوًحو ظذ كتوج افرجؾ  ،ادزيد مـ افًعودة وادقدة

وصـوظي  ،إجقولأوػ إػ ذفؽ مفؿي تربقي  ،ذم حقوتف افعؾؿقي وافعؿؾقي

وفؼد دمرع ادجتؿع ادًؾؿ مرارة تؼصر  ،وأـرم هبو مـ مفؿي ،ادًتؼٌؾ

حقـام كشل فـو جقؾ تربك ظذ أيدي  ،يػيإمفوت ذم هذه افقطقػي افؼ

ًٓ  ،اخلودموت وادربقوت وٕحؽوم ديـف ومجقؾ  ،وؿد تـؽر فقافديف أو

  .ظودات بؾده وتؼوفقده ثوكًقو

إكف فـ يؽقن حلديثـو داٍع حقـام كرى افزوجغ يعقشون حقوة افقئوم 

وج ؾوفز ،يؼقم ـؾ واحد مـفام بوحلؼقق افقاجٌي ظؾقف دموه أخر ،وافصػوء

وافزوجي متـحف مـ افًعودة وإكس مو تـًقف بف  ،يـػؼ ـام رشع فف أن يـػؼ

و وٓ حرًؾو ،تعٌف وكصٌف ًً  ،حتك إكؽ ٓ تًؿع فؾامديوت ذم ـالمفؿ مه

وٓ أمجؾ مـ وصػ  ،تؼق ظؾقفام أضقوف ادقدة بؽؾ أفقاهنو افٌفقجي

   ڑ     ژ     ژ    ڈچ :حقوهتؿ اهلوكئي مـ وصػ اهلل تعوػ هلو حقٌ ؿول
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                               ڳ   ڳ    ڳڳ  گ      گ   گ   ک  ک  گ    ڑ  ک  ک 

 .[ 12 :] افروم چڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  

 ،تتًؾؾ اخلالؾوت إفقف ،وفؽـ حقـام يدب داء افتؼصر ذم زوايو افٌقً

ؾام أشٌوب  ،وحتقؾ هدوءه إػ صخى ووجقٍ ،فتعؽر صػق افًؽـ

ػؼي ظذ افزوجي خصقًصو وظذ ادـزل ظؿقًمو ؟ يؿؽــو اخلالؾوت حقل افـ

  :بوٓشتؼراء أن كؾخصفو ذم ظدد مـ افدواظل

 ًٓ وعػ افدخؾ ادودي فٌعض افرجول 9 ٕن مـ ضٌع افرجؾ  :أو

وفؽـ وقؼ ذات افقد  ،افًقّي أكف يلكػ أن يؽقن ظوفي ظذ زوجتف ذم افـػؼي

أّدى هذا إمر ٕن تعؿؾ هل تؾجئف أحقوًكو أن يطؾى مـ زوجتف افـػؼي وفق 

هذا ذم حوفي افضعػ ادودي ؾام بوفؽ إذا شؼط افرجؾ ذم هقة  ،خورج ادـزل

ذم افقضـ مؾققن ظوضؾ  21.4 :وأصٌح ؾرًدا وؿـ كًٌي تؼقل إن ،افٌطوفي

 يٌحثقن ظـ افعؿؾ !! عريباف

افٌخؾ وافشح افذي يصوب بف بعض افرجول بحقٌ يؼّك ذم  :ثوكًقو

وهق احلول افذي ذـرتف هـد  ،افؽػويي افذي جيى ظؾقف إكػوؿفكػؼتف ظـ ؿدر 

َؾَفْؾ َظَعَّ ُجـَوٌح  ،إِنَّ َأَبو ُشْػَقوَن َرُجٌؾ َصِحقٌح  :ؾؼوفً فرشقل اهلل  

ا  ـْ َموفِِف ِهًّ  « ُخِذي َأْكِت َوَبـُوِك َما َيْؽِػقِك بِادَْْعُروِف  » :َؿوَل ؟ َأْن آُخَذ ِم

 .رواه افٌخوري

 ،ن تلخذ مو يؽػقفو ووفدهو بودعروف َأِذن افزوج أو مل يلذنؾلمرهو أ

 ،وؿد ؿّك ذم حؼ افـػؼي دموهفو ووفدهو ،مو دامً أهنو ؿومً بحؼقؿف

  .وفؽـ بودتعورف ظؾقف ذم ادجتؿع
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وفؼد أطفرت دراشي اختورت هلو ظقـي متتد مـ اخلؾقٍ افعريب إػ 

بؿثؾ هذا افشح ذم افـػؼي  إن افـًوء افؾقايت يقاجفـ :فٌـون إحصوئقي تؼقل

 % مع أهنو كًٌي ظوفقي وفذا ؾنين أكؼؾفو وأحتػظ ظؾقفو !!64ظؾقفـ تصؾ إػ 

اجلفؾ بوٕجر افعظقؿ افذي أظّده اهلل تعوػ فؾؿـػؼغ ظؿقًمو  :ثوفًثو

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ؾ ،ذم شٌقؾ اهلل وظذ ادـػؼغ ظذ أهؾقفؿ بوفدرجي إوػ َع

َوِديـَاٌر َأْكَػْؼَتُه ِِف  ،َأْكَػْؼَتُه ِِف َسبِقِل اهللِديـَاٌر  » :ُل اهللَؿوَل َرُشق :َؿوَل 

ْقَت بِِه َعَذ ِمْسؽِيٍ  ،َرَقَبةٍ  َأْعَظُؿَفا  ؛ َوِديـَاٌر َأْكَػْؼَتُه َعَذ َأْهؾَِك  ،َوِديـَاٌر َتَصدَّ

ا الَِّذي َأْكَػْؼَتُه َعَذ َأْهؾَِك   .[ رواه مًؾؿ]  « َأْجرا

افصقاب أبًدا أن يؼوبؾ اإلكًون كػؼتف ظذ زوجتف وبقتف  ؾؾقس مـ

 ڃ ڃ ڃ ٹ ٹ :واهلل تعوػ يؼقل ،أو بودـ وإذى ،بوفتذمر وافتلؾػ

   ڀ   ڀڀ      پ   پ      پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ چ چ چ

   ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ             ڀ

  وإذا ،[ 5 :] افطالق        چ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ     ڦ   ڦڦ   ڤ   ڤ

ـّ  ـون اهلل تعوػ ؿد أخز بٌطالن افصدؿي ادطؾؼي إذا أتٌعفو ادتصدق بود

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  چ  :وإذى ؾؼول شٌحوكف

ؾال يٌعد أن يٌطؾ ثقاب افـػؼي ظذ إهؾ  ،[ 153 :] افٌؼرة چى

إلكػوق ذم شٌقؾ اهلل ـام ذم احلديٌ وافذريي مع أهنو أظظؿ أجًرا مـ ا

 .افًوبؼ

ظدم زرع ادقدة وافًؽـ وادحٌي بغ افزوجغ ذم بدايي  :رابًعو

ؾتجد أن افزوج  ،وظدم افشعقر بوفـػس افقاحدة أو بوفثؼي بقـفام ،افزواج
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حيًى مو أكػؼ ظذ زوجتف وظذ بقتف ويذـرهو بذفؽ دائاًم بؿـي وأذى !! 

أكو ٓ  :ل تسدد ذم ادشورـي بوفـػؼي9 ٕهنو تؼقلـام أن افزوجي ذات ادو

أوؿـ إن أظطقتف مويل فقـػؼ ظذ افٌقً أو فعامرة افٌقً وتلثقثف أو رشاء 

شقورة أكف بعد ذفؽ يطؾؼـل أو يتزوج بلخرى بًٌى تعووين معف ذم ختػقػ 

مصوريػ افـػؼي ظذ ادـزل !! ويؼّقي هذا افظـ ذم ظؼقل بعض 

 .افرجول افذيـ مل يعرؾقا هلذا اإلحًون حؼفافزوجوت تكؾوت بعض 

و ًً وبوفقطقػي حتك دمعؾفام ذم  اكٌفور افزوجي أحقوًكو بودول :خوم

ؾفل تريد أن دمؿع بغ اخلروج مـ ادـزل  ،مؼوبؾ حقوهتو افزوجقي افًعقدة

وظدم  ،مع آشتؿتوع بحقوة زوجقي هوكئي ،فؾعؿؾ واـتًوب ادول مـف

وهذا  ،وأن ٓ يطوفٌفو افزوج بحؼقؿف ،ا ـؾفحدوث أي  مشؽؾي بًٌى هذ

ٌّؾف أو افتلؿؾؿ معف ؾؾق أن افزوجي ـوكً حريصي  ،ربام ـون ظًًرا ذم تؼ

فرأيتفو تضوظػ صقًئو مـ  ،ظذ هذه ادؽتًٌوت ادوديي وادعـقيي ؾعاًل 

ؾساه ٓ يشعر  ،جفدهو فتؼقم ظذ زوجفو خر ؿقوم إذا أتً إػ مـزهلو

وإذا ـوكً ٓ  ،وٓ يػؽر ذم مطوفٌوهتو بسك وطقػتفوبؾ  ،بتؼصرهو معف

ؾال أؿؾ مـ أن تشورـف  ،تًتطقع ذفؽ ٕي ظذر ذم صحتفو أو ضٌعفو

 .بوفـػؼي مؼوبؾ ذفؽ بودعروف وبام يـوشى اـتًوهبو

أو  ،تقرط افزوج ذم ادحرموت مـ ؿروض ربقيي تالحؼف :شودًشو

ؾفذا  ،ـ شجـ وكحقهإدمون ادخدرات وادًؽرات ومو يعؼٌف أحقوًكو م

وخصقًصو إذا ـون افزوج ٓ حيؿؾ ذم  جيعؾ افعىء ظذ ادرأة ـًٌرا وثؼقاًل 

 .ؿؾٌف مًموفقي افٌقً وٓ هؿ معقشتفؿ أو رظويتفؿ
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  :كتبت إحدايو عو نفشًا فقالت
احلـقن ل ؾزوج ،هوكئي حقوةحقوتـو ذم بدايي  ظشً مع زوجل »

  ..ـً ؿد أكجًٌ ضػؾتل إوػوـ افزواجـ احدة موافؽريؿ تغر بعد شـي 

ادخدرات  ظومل فؼد دخؾ زوجل :ظوئشيبغ دمقظفو تضقػ  ومـ

وؿتف حقٌ صور  معظؿـون يؼيض معفو  افتل افًقئي افصحٌيمـ خالل 

وجدت كػيس مضطرة ٕن أؿقم بوفـػؼي  ظـدهو ،..هلذه أؾي وخمصًص  راتٌف

إؿـوظف بدخقل ادًتشػك فؾعالج فؽـف  حووفً وذفؽ بعد أن ،ظذ افٌقً

  ..ومتومً رؾض ذفؽ 

إكـل أمحد ريب وأصؽره ٕن  :ظوئشي مممـ وروو تؼقل وبؼؾى

 ،مرتى اخلودمي إػ كػؼوت افٌقً بوإلووؾي جلؿقعراتٌل ـٌر بحقٌ يؽػل 

 افذي وتضقػ أكو راوقي بؼدري وهق مع هذا افًقء أؾضؾ مـ افطالق

 .«بعض افـوس !! كصحـل بف 

ـٌر أو فقس هلو راتى  موذا ظؿـ فقس هلو راتى :كحـ كؼقلو

 إضالًؿو !

وهذا طرف  ،افظروف افطورئي مـ مقت ومرض أو إظوؿي :شوبًعو

وفقس مقوع حديثـو 9 فعدم وجقد ظـك  ،خوص فف أحؽومف اخلوصي بف

 .آختالف ؾقف

ثومـًو: اإلهاف وافتٌذير مـ ؿٌؾ أحد افزوجغ، وخوصًي افزوجي، 

افزوجي أن مًوظي افزوج بعدم افعٌٌ بؿقزاكقي إهة مـ أجؾ  ؾؾتعؾؿ

ادٌوهوة أو ٕهنو تعقدت ذفؽ ذم مـزل وافدهو يؼؾؾ مـ برـتفو ذم بقً 
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رواه أمحد ] «أعظم الـساء بركة أيرسهن مئوكة» :افزوجقي، ؿول افـٌل

 .[واحلوـؿ وصححف وواؾؼف افذهٌل

 ملاذا وجبت الهفقة على الزوج ؟ 
هق أن ادرأة حمٌقشي  » :ؿوئاًل رمحف اهلل  قجزه ابـ ؿداميواجلقاب ي

ؾال بد  ،أي مؼصقرة ظؾقف ـ يؿـعفو مـ افتكف وآـتًوب ـظذ افزوج 

 .( [22/237] ادغـل ) «أن يـػؼ ظؾقفو 

ؾؾقس  ،وهذا مـتفك افعدل وافضامن احلؼقؼل حلؼ ادرأة ادًؾؿي

مـ ؾضؾ اهلل وإكام هق  ،ظؾقفوكػؼي افزوج ظؾقفو مـ بوب افتػضؾ مـف وادـي 

وافؼقوم ظذ  ،وـتٌف هلو مؼوبؾ معورشهتو فف بودعروف ،افذي مـحف إيوه

وهبذا آكًجوم ذم افؼقوم هبذه احلؼقق تعقش إهة  ،إشعوده وراحتف

 .ادًؾؿي حقوة شعقدة رؽقدة

وتلمؾ معل ـ يو رظوك اهلل ـ ـقػ صؼقً ادرأة افغربقي حقـام كزفً 

وـنت  ،ظـ أكقثتفو إلهوكي ؾوبتذفً إكًوكقتفو ؾضاًل إػ حضقض ا

 حقوءهو إػ أن ؿومً فقس بلظامل افٌؼ وفق ـوكً ؾوحشي وشوء شٌقاًل 

ؾؼد حدثـل أحد اإلخقة أكف حقـام زار بؾًدا  ،وإكام بلظامل اجلامدات ،ـوفزكو

إهنو ادرأة  ،أوربًقو رأى ذم إشقاق مو يؼػ اإلكًون افعوؿؾ أمومف مشدوًهو

تؼقم خؾػ زجوج ادحالت افتجوريي مؼوم افدمك افتل تقوع ظؾقفو 

وإذا هبو  ،حتك فتظـ أهنو مـ مجقدهو أهنو مـ افشؿع ،ادالبس بؽؾ أصؽوهلو

 ،تتحرك بغ افػسة وإخرى بحرـوت ترى أهنو تثر إظجوب ادتًقؿغ

وذهًٌ إػ مـزهلو بـػٍس  ،جوءت ؽرهو مؽوهنو ،ؾنذا اكتفً ؾسة ظؿؾفو
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ؿؾ ذم ذاـرهتو أكظور ادتػرجغ وادتػرجوت بؽؾ مو تعـقف مـ مفوكي هلو حت

وـلين هبو تؼقل ذم كػًفو ـام ؿوفً  ،وإـٌوٍر أو إشػوف دو ارتدتف مـ أزيوء

إن بققت إزيوء جعؾً مـل جمرد  » :إزيوء افػركًقي ادشفقرةظوروي 

 :ؿوئؾي وافتل أووؾً ،«صـؿ متحرك مفؿتف افعٌٌ بوفؼؾقب وافعؼقل 

ظشً أدمقل ذم افعومل ظوروي ٕحدث خطقط ادقوي بؽؾ مو ؾقفو مـ  »

ادرأة دون خجؾ  وجموراة فرؽٌوت افشقطون ذم إبراز مػوتـ ،تزج وؽرور

مل أــ أصعر بجامل إزيوء  » :وؿد ختؿً آهوهتو ادحرؿي ؿوئؾي ،«وٓ حقوء 

عر بؿفوكي بقـام ــً أص ،ؾقق جًدي ادػرغ إٓ مـ اهلقاء وافؼًقة

هذا مو ؿوفتف  ،«افـظرات واحتؼورهؿ يل صخصًقو واحسامفؿ دو أرتديف 

وذفؽ بعد  ،افػركًقي افٌوفغي مـ افعؿر ثامكقي وظؼيـ ظوًمو( ؾوبقون)

 .إشالمفو وؾرارهو مـ ذفؽ اجلحقؿ افذي ٓ يطوق

ؾنهنو خرجً ٕداء  ،وادرأة ادًؾؿي افتؼقّي حتك فق خرجً فؾعؿؾ 

 ،أو معوجلي أدوائفـ ،وهل تعؾقؿ بـوت جـًفو ديـ رهبو ،هبو ديـفورشوفي يلمر 

أو ادشورـي ذم أظامل افز واإلحًون ذم  ،أو كؼ افػضقؾي ظز افصحوؾي افـؼقي

وهل بتؼقاهو وصالحفو  ،جمتؿعفو بام ٓ خيؾ بحشؿتفو وٓ يعّروفو فؾػتـي

وفق  ،فو ٕبـوئفوتًعك أٓ يمثر هذا ظذ شعودهتو مع زوجفو أو يؼؾؾ مـ رظويت

ومو  ،أخذ مـفو هذا أو ذاك جفًدا أـز 9 ٕهنو تعؾؿ ظؾاًم يؼقـقًو أن احلقوة جفود

 .أمجؾف أن يٌذل فًعودة إهة وهنقض إمي

وفػتي أمتـك مـ افزوج صوحى افـظرة افثوؿٌي افٌعقدة أن يؾتػً 

ق وهل أكـو كعؾؿ بال ريى أكؽ ترؽى ذم زوجي ٓ ُتـِؼص مـ حؼق ،إفقفو
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وفؽـ هؾ فؽ أن تعذرهو ؾقام يٌدو مـفو مـ كؼص ذم بعض  ،إشعودك صقًئو

وإذا ظؾؿً أن شٌى تؼصرهو هق ظؿؾفو  ،حؼقؿؽ ؟ ؾفل تظؾ بًؼا

ؾفذا يشػع هلو ذم ؽض افـظر ظام  ،افؼيػ افذي ختدم بف جمتؿعؽ وأمتؽ

ل وفتؽـ ظقًكو فؽ 9 فتًر دؾي ادـز ،ؾؾتؽـ ظقًكو هلو ،يٌدر مـفو مـ تؼصر

 .وادجتؿع كحق افًعودة وافـجوح

* * * 
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 حينما يطسق املسض بيت الزوجية

حتؾؼ أضقوره اجلؿقؾي ذم شامء  ،ُحُؾٌؿ وادع يله خمقؾي افعروشغ

افؾؼوء  ،وترؿى أرواحفام إرشاؿي افؾؼوء ،ؾؽرمهو افعوبؼ بوحلى وإمؾ

اهلوكئ افذي ٓيؽدره تعى وٓ يـغصف كصى ! بف تًوؾر افـػقس بؿـ 

يو فف مـ ُحُؾٍؿ تتؽرر  …واحلـون وافرمحي  ،ًٌ شػر إفػي وادقدةأح

 ..وخؾػ شتور افًعودة ،ظذ منح اخلقول ،ؾصقفف ذم أمًقوت آكتظور

ؽر أكـو ٓبد أن كصورح أكػًـو  ،وـؿ هل إحالم اجلؿقؾي ـثرة

ومفام أشعدتـو ؾالبد أن  ،بلن هذه افدكقو مفام أّهتـو ؾالبد أن حتزكـو

 ،هـوك تؽؿؾ افػرحي ،وأكف ٓ شعودة تومي إٓ بؾؼوء اهلل ذم جـتف ،جقـوتش

 .وتتؿ افٌفجي

افػلل وافػلل مـ أروع وشوئؾ كجوح احلقوة افزوجقي وبرـتفو 9 ٕن 

حتك تؽقن  ،ؽر أن معرؾي افقاؿع أمر يـٌغل أٓ كجفؾف أو كتـوشوه ،ـؾف خر

ن مـ إمقر افتل ؿد تغقى ؾن ،افـػقس أـثر اشتعداًدا فتؼٌؾف وافتعومؾ معف

ظـ افعروشغ أن احلقوة افتل يـتظراهنو بؽؾ افشقق ٓبد أن يعسهيو افـؼص 

وٓ يعـل هذا أبًدا أن يضع افزوجون هذه  ،وادرض وافـصى ،وافتعى

ؾتساجع خطقاهتام ظـ  ،اهلؿقم ادالزمي حلقوة ـؾ إكًون كصى أظقـفام

ٓشتعداد افـػيس فؽؾ ضورئ أو . وإكام ٓبد مـ ا.. ـال.افػرح واحلٌقر

 .ظورض

ؾؽقػ فق ضرق ادرض  ،وادرض أحد كؼوئص هذه افدكقو وابتالءاهتو

 ـقػ شقؽقن حوهلام ؟ ،بوب افزوجقي
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. ؽر أن ادرض وإن ـون .. وتتضوءل ادتعي.. شقؼؾ إكس.كعؿ

ًٌو ذم ذفؽ إٓ أكف وشقؾي فألفػي مغٌقن ؾقفو ـثر مـ إزواج  شٌ

 شقاء !!وافزوجوت ظذ 

ؾؽؿ  ،إكـل أجدهو ؾرصي ثؿقـي فتدؾؼ جمرى احلـون بغ ادحٌغ

وـؿ تتحقل أٓم بقـفام إػ  ،ختػػ افشؽقى ؾقف مـ وجع ادرض وآٓمف

 .جن مـ افعطػ وافًؽـ

 :ؿوئؾي  أملّ برأشفو أملٌ ؾصوحً بوفـٌل وهوهل ذي ظوئشي 

َذاِك َلْو  » :رهؼف مرض ادقت ــ وـون ؿد أ  َؾَؼوَل َرُشقُل اهلل! َواَرْأَشوْه 

ًْ َظوِئَشيُ  ،« َكاَن َوَأَكا َحيٌّ َفَلْسَتْغِػُر َلِك َوَأْدُعو َلِك   …َوا ُثْؽؾَِقوْه  :َؾَؼوَف

ِلُّ   .[رواه افٌخوري ]  « … َبْل َأَكا َواَرْأَساهْ  » : َؾَؼوَل افـٌَّ

فتسك بعدهو  ،ؾتلمؾ ـؿ ختػػ ـؾامت افشؽقى مـ وجع ادصوب

إهنو تـؼش ذم افؼؾقب افصوؾقي أمجؾ ظٌورات  ،افعوؾقي إن ـون ؾقفو رجوءأثر 

 .افقؾوء ذم وؿً افٌالء

ويوهلو مـ فػتي حوكقي مغرؿي ذم احلى وافرمحي حقـام تػقض مشوظر 

بؽؾامت اهلل  احلٌقى ظذ حٌقٌف ذم مصوبف فقضع يده ظذ مؽون إمل فقّن 

ؾؼد ؿوفً  ،ٌف بوفشػوءحلٌق وفقؾفٍ بلدظقي افـٌل  ،ؾقتؾقهو ظؾقف

وَن َرُشقُل اهلل :ظوئشي  َحُف بَِقِؿقـِِف ُثؿَّ   ـَ ًَ وٌن َم ًَ إَِذا اْصَتَؽك ِمـَّو إِْك

اِِف  ،َأْذِهِب اْلَباَس َربَّ الـَّاسِ » :َؿوَل  ََل ِشَػاَء إَِلَّ ؛ َواْشِف َأْكَت الشَّ

 .رواه مًؾؿ « ِشَػاءا ََل ُيَغاِدُر َسَؼَما  ،ِشَػاُؤكَ 

وجون حقـام يتٌودٓن احلـون وافعطػ ذم رخوئفام حتـ أرواحفام وافز

ؾال دمد كػًومهو إمون إٓ حقـام جيؿعفام طؾ  ،فٌعضفام ذم افشدائد وادؾامت
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قػ أصػ كداءات افـٌل ؾال  ،واحد بـزاتف ادمثرة وهق  أظؾؿ واهللـ 

َلُل ذِم َمَرِوِف افَِّذي َموَت ؾِقفِ  ًْ اَأْيَن َأَكا َغدا  » :َي  ،ُيِريُد َيْقَم َظوئَِشيَ  ،« ا َأْيَن َأَكا َغدا

ٌُ َصوءَ  خوري ]  َؾَلذَِن َفُف َأْزَواُجُف َيُؽقُن َحْق  .[رواه اٌف

 إٓ أن ترد فؾـٌل  وحقـام حوكً شوظي افقداع مل متؾؽ ظوئشي 

صقًئو مـ حـوكف ظؾقفو 9 ؾنكف حقـام َمِرَض َمَرَض مقتف وثؼؾ أخذت بقده 

فؽـ فؼوء اهلل ـون أحى إفقف مـ  ، ـون يصـع هبو ذم مروفوفتصـع بف مثؾام

َؾَؾامَّ َمِرَض َرُشقُل  :هذا ؾؼوفًمـظر افقؾوء  حتك حؽً ظوئشي  ،ـؾ يشء

وَن َيْصـَعُ  اهلل ـَ َْصـََع بِِف َكْحَق َمو  ِٕ ـْ َيِدي ُثؿَّ  ،َوَثُؼَؾ َأَخْذُت بِقَِدِه  َؾوْكتََزَع َيَدُه ِم

فِقِق اَْلَْعَذ  الؾَُّفمَّ  » :َؿوَل  ًْ  ،« اْغِػْر ِِل َواْجَعْؾـِي َمَع الرَّ ًُ َأْكُظُر َؾنَِذا  :َؿوَف ٌْ َؾَذَه

 .[رواه مًؾؿ  ]ُهَق َؿْد َؿَه 

تػقز ؾقفو افـػس  ،وادرض ذم بقً افزوجقي مـحي ذم ثقب حمـي

وادقاؿػ احلـقكي افتل ٓ  ،افطقٌي بغ افزوجغ بودآثر افرائعي افتل ٓ تـًك

هبذه ادآثر  وتلمال أهيو افزوجون افؽريامن ؽٌطي أم ادممـغ ظوئشي  ،حكمت

هبو أفصؼ  ؾؽون افـٌل  ،ـوكً أـثر حـوًكو ظذ رشقل اهلل  دو

ـْ كَِعِؿ اهللَِّ  :أهنو ؿوفً ؾؼد روى افٌخوري بًـده ظـ ظوئشي  ،وأحى  إِنَّ ِم

َ ذِم َبْقتِل  َظَعَّ َأنَّ َرُشقَل اهلل  ،َيْقِمل َوَبْغَ َشْحِري َوَكْحِريَوذِم  ُتُقذم 

ـِ َوبَِقِدِه  َدَخَؾ َظَعَّ َظٌْدُ  ،َوَأنَّ اهللََّ مَجََع َبْغَ ِريِؼل َوِريِؼِف ِظـَْد َمْقتِفِ  مْحَ افرَّ

َقاُك َوأَ   ً ـَِدٌة َرُشقَل اهللاف ًْ ًُ َأكَُّف حُيِىُّ  ،َؾَرَأْيُتُف َيـُْظُر إَِفْقفِ  َكو ُم َوَظَرْؾ

َقاكَ ا  ً ًُ  ،ف  ،َؾَتـَوَوْفُتُف َؾوْصَتدَّ َظَؾْقفِ  ،َؾَلَصوَر بَِرْأِشِف َأْن َكَعؿْ ؟ آُخُذُه َفَؽ  :َؾُؼْؾ

 ًُ ُه َوَبْغَ  ،َؾَلَصوَر بَِرْأِشِف َأْن َكَعؿْ ؟ ُأَفق ـُُف َفَؽ  :َوُؿْؾ َقٌة َأْو َؾَؾقَّـُْتُف َؾَلَمرَّ ـْ َيَدْيِف َر
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ٌَيٌ  ُح هِبِاَم َوْجَفُف ـ  ُشؽُّ ُظَؿرُ يَ ـ  ُظْؾ ًَ  َؾَقْؿ
ِ
ؾِقَفو َموٌء َؾَجَعَؾ ُيْدِخُؾ َيَدْيِف ذِم ادَْوء

 :ُثؿَّ َكَصَى َيَدُه َؾَجَعَؾ َيُؼقُل  ،« إِنَّ لِْؾَؿْوِت َسَؽَراٍت  ََل إَِلَه إَِلَّ اهللُ » :َيُؼقُل 

فِقِق اَْلَْعَذ َحتَّى ُقبَِض َوَماَلْت َيُدهُ »  .[ري رواه افٌخو]  « ِِف الرَّ

ُـّ إفقفو ُـّ إفقف ،إكف ذم مروف حي وكحرهو ودمعؾف بغ شحرهو  ،وحت
(1)

، 

 ،فتؾٌقف فف حتك متزج ريؼفو بريؼف ،وتًلفف ظام ذم خوضره ،وتشعر بام ذم كػًف

إفقؿي وفؽـ بريشي احلـون وأفقان  إكف رشٌؿ إبداظل جّذاب فؾقحي ادرض

 .إفػي

ٓ  ،ادٌتذ بؿروف يقب بقً كٌل اهلل أ ،وفـدفػ إػ بقً افصز

وفؽـ فـرى ـقػ صزت  ،ؾذاك صز رضب بف ادثؾ ،فـؼػ ظذ صزه

وأوحش مـف  ،ؾنكف حقـام ضول مروف ظوؾف اجلؾقس ،زوجتف ظذ بالئف

 ،واكؼطع ظـف افـوس ،وُأفؼل ظذ مزبؾي خورجفو ،وُأخرج مـ بؾده ،إكقس

وتعرف ؿديؿ  ،فـوكً ترظك فف حؼ ،ومل يٌؼ أحد حيـق ظؾقف شقى زوجتف

وتعقـف  ،ؾؽوكً تسدد إفقف ؾتصؾح مـ صلكف ،إحًوكف إفقفو وصػؼتف ظؾقفو

وؿّؾ موهلو  ،حتك وعػ حوهلو ،بؿصؾحتف وتؼقم ،ظذ ؿضوء حوجتف

وهل صوبرة معف ظذ  ،فتطعؿف وتؼقم بلوده ،ؾصورت ختدم افـوس بوٕجر

 ،صقٌي مروفومو آل إفقف حوهلو ذم م ،مو حّؾ هبام مـ ؾراق ادول وافقفد

ودّو أكػ  ،بعد افًعودة وافـعؿي واخلدمي ،ووقؼ ذات افقد وخدمي افـوس

افـوس مـ خدمتفو خقًؾو ظذ أكػًفؿ مـ بالء زوجفو ومل دمد مـ ختدمف 

                                                 

حر2) ًَّ وهق ذم ، ادراد بف مقوع افـحر :وافـحر، وهق ذم إصؾ افرئي، هق افصدر :( اف

 .أؾوده ابـ حجر ، وؿصدت بذفؽ أكف موت ورأشف ظذ أظذ صدرهو، افرؿٌي
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ؾلتً بف  ،بوظً فٌعض بـوت إرشاف إحدى وػرتقفو بطعوم ضقى ـثر

 ،كوًشوخدمً بف أ :ؾؼوفً ،مـ أيـ فؽ هذا ؟ وأكؽره :ؾؼول ،أيقب 

بوظً وػرهتو إخرى بطعوم  ،ؾؾاّم ـون مـ افغد ومل دمد أحًدا ختدمف

ؾلكؽره وحؾػ ٓ يلـؾف حتك ختزه مـ أيـ هلو هذا افطعوم ؟  ،ؾلتتف بف

ٿ  چ  :رأشفو حمؾقًؿو ؿول ذم دظوئفؾؾام رأى  ،ؾؽشػً ظـ رأشفو مخورهو

 .[ 72 :] إكٌقوء چٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   

ه افتل تضحل بحقوهتو ـؾفو مـ أجؾ زوجفو ؾلي زوجي هذ

امرأة صوبرة حمتًٌي مؽوبدة  » : رمحف اهللإهنو ـام ؿول ابـ ـثر ،ادريض

 .« صديؼي بورة راصدة 

ؽر أن افزوجي دّو ـوكً أـثر تعرًوو فؾعورض افطٌقعل شقاء ـون 

مـ  حقًضو أو كػوًشو أو أظراًوو هلام ؾنكـل أجد أن افزوج فف افـصقى إوؾر

وفق مل يؽـ ظؾقفو إٓ وهـ احلؿؾ فؽػوهو  ،مراظوة زوجتف ذم تعٌفو وكصٌفو

ًٌو وإرهوًؿو   .كص

أو مّؾ مـ ضقل اكتظور  ،إػ ـؾ مـ ووق بؿرض رشيؽ حقوتف

 . .أو تردد ذم كؼ جـوح افعطػ ظذ حٌقٌف ،افعوؾقي

 لكما معًاأً  ،أً حلقٍقك ،تركس أن احلٍاة مٌاقف راكسقيا لنفسك
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 احرزا الرتاكمات !! 

مل يعد مـ ادًتغرب افققم أن تؾتؼل أحًدا مـ أحٌوبؽ ادتزوجغ 

يدظقك بزؾراتف ادؾتفٌي وكظراتف ادعزة فتػتح معف مؾػوت  ،ؾتجده مفؿقًمو

ؾنكف فـ يسدد أن يؾؼل بثؼؾ  ،ؾنن اشتجًٌ هلذه افدظقة ،مهقمف افزوجقي

ًٌوبؾ ربام مل ،مشؽالتف ظذ ؿؾٌؽ وٓ تعتؼد أكف  ، يرحؿ ؾقؽ وؿًتو وٓ ؿؾ

بؾ ؽروف ـ مـ  ،أو مشقرة يًتػقد مـفو بوفدرجي إوػ يريد مـؽ حاًل 

وفذا أرجق أن  ،وخيػػ ظـ صدره ،حقٌ ٓ يشعر ـ أن يـػس ظـ خوضره

وٓ تعجى إذا  ،يًعؽ احلؾؿ إذا مل يدع فؽ ؾرصي فؾحديٌ أو ادؼوضعي

ون وترى كػًؽ ذم هنويتف أكؽ أمًؽً ــً أصغقً بدؿي حلديثف ادحز

. أن تراه يؾؼل .بخققط ادشؽؾي وجوء أن دورك ذم ضرح حؾقفؽ ظؾقف

. فعع أراك .. أشتلذكؽ.فؼد هؿـو افقؿً » :بـظرتف ظذ شوظتف فقؼقل فؽ

وروح ؽر افتل أتً  ،ثؿ يؿيض بقجٍف ؽر افذي أتك بف «ذم وؿً آخر !! 

. مضوؾي ظؾقفو بعض مهقمف .ومشقرتؽ. .. وأؾؽورك.ثؿ يدظؽ ،بف إفقؽ

 وأحزاكف !!

ًٌو :وإذا جئً حتؾؾ هذا ادشفد ادتؽرر دمده بوختصور ًٌو حم  ،ؿؾ

وحيؿؾ معف  ،أؿدم ظذ حقوتف افزوجقي بؽؾ آمول افًعودة ،مرهػ احلس

 ،ؾقجده إكًوًكو مثؾف ،ثؿ جيد كػًف مع رشيؽف ادحٌقب ،حؼقٌي مـ افطٌوع

ؽر أن أي اجتامع بؼي يقفد  ،ذي أتك بؼيؽفٓ أصؽ أكف جوء بف مثؾ اف

و آختالف  ،افذي جيى أن ٓ يػًد فؾقد ؿضقي ،آختالف ذم افرأي

افزوجل مـ أشؿك هذه آجتامظوت وأكؼوهو9 ٕكف ؿوئؿ ظذ أشوس ادقدة 
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ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   چ :ؿول شٌحوكف ،وافرمحي وافًؽـ

   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ 

 .[ 12 :] افروم چڱ  ں  

مع بؼوء أشوس ادقدة  ،ؾنذا ـون ٓبد مـ آختالف ذم افرأي

ـؾ  افتل يًتطقع ،ؾؾامذا يثؼؾ افزوجون ـوهؾقفام هبؿقمفام ،وافرمحي وافًؽـ

  :ويتخؾص مـ ؿققدهو افثؼقؾي ،واحد مـفام أن يـػؽ ظـفو

ت أو جوء ،أو وؿعً مـ ؽر ؿصد ،ؾنن ـوكً زفي أخر خػقػي

ؾعؾقف أن ٓ يػًح هلذه  ،أو أهنو مؼصقدة وفؽـفو ادرة إوػ ،بحًـ كقي

 ،وُيشِعُر صوحى افزفي أكف مو اكتٌف هلو ،بؾ يتغوؾؾ ظـفو ،افزفي مؽوًكو ذم ؿؾٌف

وحتاًم  ،وهـو يؼيض ظذ ادشؽؾي ذم مفدهو دون أن تـول مـ ؾؽره أو وؿتف

 شُقؽِز ادخطئ هذه افعظؿي ذم صوحٌف !!

أو وجد صوحٌف مًتؿًرا ذم  ،إن ـوكً افزفي ـٌرة ظؾقفوأمو 

ؾنن ادقوقع ٓ يتجووز  ،أو رآه مؼًكا ذم أـثر حؼقؿف ،اشتػزازه بام يؽره

 ،مػعؿ بوحلى وافتػوؤل ،ذم جق هودئ ،جؾًي تؽقن خورج كطوق ادـزل

ـام  ،ثؿ يٌدأ صوحى اهلؿ مـ زوج أو زوجي يٌٌ فصوحٌف صجـف وحزكف

وتعؾؼ  ،مٌقـًو فف ؾرط حٌف فف ،دثف هق مـ أصجوه وأحزكففق مل يؽـ مـ حي

وٓ  ،مـ ؽر تشؼقؼ فؾؿشؽؾي ،. وـذا.ؽر أكف وويؼف مـف ـذا ،ؾماده بف

حتك ٓ  ،بؾ حيكهو ذم كؼطي صغرة ،افدخقل ذم ظؿقؼ تورخيفو وتٌعوهتو

ومجقؾ أن يعطل صوحٌف  ،يلخذ احلديٌ ؾقفو ـؾ وؿً اجلؾًي اجلؿقؾي

وأن  ،وأن يؼٌؾ مـف ظذره مـ ؽر إذٓل وٓ اشتؽٌور ،فؾحديٌؾرصي 

فقعقدا ـلوراق افقرد  ،يػؽر افزوجون ذم ختوم محقؿ فؾجؾًي ؿٌؾ افٌدء ؾقفو
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 .ٓ يظفر مجول إحداهو إٓ بوٕخرى ،ادتآفػي يؾػ بعضفو بعضو

وافؼود  ،ؾنهنو ٓ تقرث إٓ افًؼؿ ذم افٌدن ،أمو افساـامت افـػًقي

وشؼًقو جلذور ادشؽؾي وتعؿقًؼو  ،ًدا مـ افػرؿي وآختالفومزي ،ذم افتػؽر

حتك فتغدو ـوفزـون  ،وتشقه شؿقؿف ،وإهنو فتفدم ذم بـوء احلى ،هلو

 هذه افساـامت !!  ا. ؾؾتحذر.. ٓ يدرى متك شقـػجر.افثوئر

 إذا  صدددددددددوصل بددددددددد  ا ء ددددددددد    دددددددددله  
 

 
 فللمحدددددددد   بددددددددد   ددددددددبر ملصدددددددددول   

 

  ءمئدددددددد  وإو  أطددددددددو   دددددددد  ا ء دددددددد   
 

 
 فللمحددددددددد     ددددددددد    دددددددددبر ملأطدددددددددو   

 

* * * 
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 أغضب وتػضبني !

تعجٌـل تؾؽ اإلضالفي افقرديي افتل يًتؼؾفو افزوجون ؿٌؾ 

مـفام حيؾؿ بوفقرود وهل تتـوثر ظذ جـٌوت  إكؽ ترى ـاًل  ،حقوهتام افزوجقي

وتـفؾ مـفو ؿطرات افـدى ـدمقع  ،تدؽدؽفو ادقوه رائحي وؽوديي ،دروهبو

 ... فقؾي ؾرحؾرٍح ذم

. فؽـ .حًؼو إهنو حلظوت حؾقة ـؿ يقّد اإلكًون أن تٌؼك فف وٕحٌوبف

اإلكًون واحلقوة ومو ؾطر ظؾقف ـٌؾ مـفام مـ افتؼؾى وظدم بؼوء احلول ربام 

. وتظؾ اجلـي افتل وظد .وظؽرا ظؾقف صػق أمؾف ،كغصو ظذ ادتػوئؾ حؾؿف

 .ٓ يطرأ ظؾقفو تؼؾىو ،ادتؼقن هل دار افػرحي افتل ٓ يؽدرهو حزن

. مطؾى كػيس وإيامين .وأن ُكْؼِدَم ظذ حقوتـو افزوجقي بروح افتػوؤل

َسـَةُ ؛ ُيْعِجُبـِي اْلَػْلُل »:يؼقل ؾنن افـٌل ،مفؿ  «اْلَؽؾَِؿُة الطَّقيَبةُ  ،اْلَؽؾَِؿُة احْلَ

  .رواه مًؾؿ

. ؾودممـ .. وحصقل إـدار.افتػوؤل :وٓ رصاع بغ إمريـ

 .ويًتعد فألؿدار بوإليامن ،خًرا بوفؽؾؿي افطقٌييًتٌؼ 

 ،ويٌؼك بغ يدي افزوجغ تؼؾى هذه افروح افتل بغ جقاكحفام

. ؾفؾ اشتعدت افـػقس دثؾ .وتلثرهو بشقاؽؾ احلقوة وأوصوهبو ومثراهتو

 هذا ـؾف ؟

 ..تعى افعؿؾ.. وادرض.. وافطٌع.. وشقء افظـ.. وافقشقاس

ي . َوَكَصُى تربق.فتدخؾ اخلورجل ذم بقً افزوجقيوا ..وافغرة.. وإكوكقي

. أشٌوب ٓشتثورة روح افغضى فدى .. وادول ـثرة وؿؾي.إوٓد
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وافـػس فـ تًتطقع أن تتخذ ظـ ـؾ تؾؽ إشٌوب إن  ،افزوجغ

 :وفؽـ مو افشلن ذم كتقجتفو وهل ،اشتطوظً أن تتخذ ظـ بعضفو

 ؟ افغضى

. وؾسة افعًؾ ذم .ؿٌؾ افزواج حؾؼي افقصؾ بغ اإلضالفي افقرديي

مـ افزوجغ  . هق أن كعرف أن ـاًل .. وافغضى ٕي شٌى بعده.أوفف

 ،حيى أخر ويلكس بف ويلمؾ ذم حقوٍة معف ٓ ؽضى ؾقفو وٓ اختالف

وفذا أفتؿس مـ  ،وهذا أشوس يغقى ظـ افذهـ ذم حوفي ؾقران افـػس

وػ مـ زواجفام ذم افزوجغ ـخطقة أوػ أن حيووٓ اشتذـور إيوم إ

افغضى أو بعد افقؿقع ؾقف 9 ؾنن هذا شقخػػ  حول آؿساب مـ حول

 .ويؼؾؾ مـ آثوره ظذ افٌدن ،مـ وضلتف ظذ افروح

ومو أمجؾ أن يٌودر افغضٌون مـ افزوجغ أو أن يذـر أحدمهو أخر 

 ،ؾقتعقذ بوهلل مـ افشقطون افرجقؿ ،ذم مثؾ هذه احلول بام أمر بف افـٌل

ٍد عَ ؾ ـِ رُصَ ِل   :َؿوَل  ـْ ُشَؾْقاَمَن ْب و َمَع افـٌَّ ًً
ًُ َجوفِ ـْ ٌَّونِ  ـُ َت ًْ  ،َوَرُجاَلِن َي

ًْ َأْوَداُجفُ  و امْحَرَّ َوْجُفُف َواْكَتَػَخ ِلُّ  ،َؾَلَحُدمُهَ إِِّني ََلَْعَؾُم  » :َؾَؼوَل افـٌَّ

ا َذَهَب َعـُْه َما ََيُِد  ْقَطاِن َذَهَب َعـُْه  :َلْو َقاَل ؛ َكؾَِؿةا َلْو َقاَُلَ َأُعوُذ بِاهللَِّ ِمَن الشَّ

 .رواه افٌخوري « َما ََيُِد 

فؽــل أظؾؿ أهنو ذم تؾؽ افؾحظي  ،ؾام أشفؾ هذه افؽؾؿي ظذ افؾًون

وٓ حتتوج شقى مهًي  ،فـ تؽقن ثؼؾقي ظؾقف بؼدر مو هل بعقدة ظـ افذهـ

 .ممـ يقاجف ؽضى صوحٌف يذـره هبو بؽؾ فطػ ورؾؼ

معرؾي افزوجغ فٌعضفام مـ حقٌ ضٌقعي افعؿؾ أو افطٌع أو وفعؾ 
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افصحي شقف يعطل مًوحي جقدة ذم شعي افصدر وضؾى ادعذرة وافصػح 

ؾودرأة يـٌغل أن تعرف مو يتعرض فف افرجؾ ذم  ،وحتؿؾ بعض افغضى

ظؿؾف مـ تعى أو مقاؿػ أو مًموفقوت متأل ظؾقف تػؽره حتك يضقؼ هبو 

 ،حلؾؿ فرى خطل وفق يًًرا مـ زوجتف أو ذريتفصدره ؾال يٌؼك فف مـ ا

ـْ حقفف أن يعذره ؾقفو.إمر افذي جيعؾف ذم حوفي ضقارئ وٓ  ،. ظذ َم

وهذه ادعرؾي فدى افزوجي متـحفو  ،يماخذه ظذ هظي ؽضٌف وكػقر كػًف

وأؿؾ يشء شقف تتقؼـف أن زوجفو  ،افؽثر مـ افطؿلكقـي وحًـ افتكف

وإكام ٕكف ذم تقتر  ،فقس مـ خطل ؾودح وؿعً ؾقفوأن ؽضٌف  ،ٓ يؽرهفو

ؾتصز وٓ تعطل إمر أـثر مـ  ،ظرض شقؿرُّ مرور افؽرام ؾحًى

 .حجؿف افذي هق ؾقف

ؾنكف حقـام يعرف ـ ظذ شٌقؾ ادثول ـ مو متر بف ادرأة  ،وافرجؾ ـذفؽ

مـ أظراض افضعػ ذم دورهتو افشفريي أو وهـ احلؿؾ أو آٓم افقٓدة 

ؾنكف يدرك أن تكؾوهتو ذم مثؾ هذه إحقال شتؽقن ممزوجي  ،ؽوكحق ذف

بؾ وإن ـون حؽقاًم جيدهو  ،ؾقعذرهو ،بقء مـ افعصٌقي وتؼّؾى ادزاج

 ؾرصي دـح احلـون وافعطػ ظؾقفو !!

مـ ؽرٍة ظؾقف  ـؿ حتؿؾ أم ادممـغ ظوئشي  فؼد أدرك افـٌل

ٌفو وؽرهتو وفق ؾؽون أوشع صدًرا فغض ،مـ زوجوتف ريض اهلل ظـفـ

ـْ ُأم  َشَؾَؿيَ ؾ ،تعدى افغضى هبو مـ افشعقر إػ افعؿؾ ًْ بَِطَعوٍم   َع َو َأَت َأهنَّ

  ،َوَأْصَحوبِفِ   ٍي هَلَو إَِػ َرُشقِل اهللذِم َصْحػَ 
ٍ
وء ًَ

َؾَجوَءْت َظوِئَشُي ُمتَِّزَرًة بِؽِ

ْحَػي ،َحَجر [ :] أيَوَمَعَفو ؾِْفٌر  ًْ بِِف افصَّ ِلُّ  ،َؾَػَؾَؼ َبْغَ  َؾَجَؿَع افـٌَّ
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ْحَػيِ  ُؽمْ ؛ ُكُؾوا  » :َوَيُؼقُل  ،ؾِْؾَؼَتِل افصَّ َتْغِ ـ  « َغاَرْت ُأمُّ  ُثؿَّ َأَخَذ َرُشقُل ـ َمرَّ

ٌَ هِبَو إَِػ ُأم  َشَؾَؿَي َوَأْظَطك َصْحَػَي ُأم  َشَؾَؿَي  ،َصْحَػَي َظوِئَشيَ  اهللَ َؾٌََع

 .[وأصؾف ذم افٌخوري رواه افـًوئل  ]َظوِئَشَي 

وهلل در بعضـو ذم ؽضٌف مع زوجف أو زوجتف ـقػ يتػــ ذم افؼدرة 

ظذ إهنوء حوفي افغضى ذم هظٍي وفٌوؿي 9 ؾنكؽ تراه ؿد أخذ ظذ كػًف 

أو أكؽ تراهو حقـام يعؾق  ،ظفًدا أٓ يٌقً فقؾي وذم كػًف يشء ظذ حٌقٌتف

ًٌو ذم حوفي شؽقن وهدوء هت رول إػ ـلس ادوء صقت زوجفو ظؾقفو ؽوو

افٌورد فتليت بف إػ زوجفو مذـرة فف بوفًٌؿؾي !! أو أكؽ دمد مـ تًٌى ذم 

 ،ذفؽ مـفام ٓ يسدد إلهنوء افغضى أن يعسف بوفتؼصر واؿساف اخلطل

. .ؾسى افغضٌون مع هذا افتكف احلؽقؿ وافرائؼ ذم مـتفك احلرة واحلقوء

 رجيقي !وربام تقّرط ـقػ يـفل ؽضٌف بطريؼي تد

 :تؼقل إحدى افزوجوت ،وخذ هذا ادثول وأترُك فؽ احلؽؿ ظؾقف

وحقـام وصؾ إػ ؿؿي  ،ؾـشى خالف بقـل وبقـف ،أؽضًٌ زوجل مرة

إن أكقار  :ؾـوديتف ؿوئؾي ،ؽضٌف ظزم ظذ أن يدظـل وخيرج مـ ادـزل

ومـ  :ؾتعجى ؿوئاًل  ،ادـزل شقف ُتطػئ بعد ؿؾقؾ ؾال تســل بؿػردي

ؾقف بعد  إكؽ إن خرجً مـ ادـزل ٓ يٌؼك يل كقر :ا ؟ ؾؼوفًأخزك هبذ

 كقرك !!

بؾ إين أفتؿس مـؽ أهيو افزوج افرحقؿ وأكً ترى زوجتؽ ؽضٌك 

أن تًتغؾ هذه افػرصي ذم افتعٌر ظـ حمٌتؽ هلو حتك وفق ـوكً ثوئرة 

مغضٌي فتخػػ ظـفو ثقرهتو وترد ظؾقفو روظفو ـام ؾعؾ ذفؽ صوظركو أخل 
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  :بـ شعقد احلؾقٌل ( حقـام ؿول) د/حمؿقد 

  ضدددددد   ة  دددددد  مددددددب ة دددددد   إذا ا  دددددد ت
 

 
   لددددددددب  وام لئددددددددب  ددددددددب  لددددددددء    ضدددددددد ب  

 

   دددددددددء  ةيف دددددددددو  مدددددددددب ة دددددددددد   دددددددددب     
 

 
 ومتلدددددددددددددئ   لب دددددددددددددب  ايف دددددددددددددب  ددددددددددددد  ب  

 

   لمدددددددد  ةبأدددددددد  إو  ددددددددئت  دددددددد   هًمددددددددب
 

 
 مأ ء دددددد إ ملددددددد  إو  دددددددوق ب وإو  ددددددد  ًب   

 

  ددد  ج  ددد   ددد     ، دددب   ،ه صدددب ا ددد    
 

 
 هلص   ددددددد    جدددددددل ص ةو  ضددددددد بمدددددددب جددددددد 

 

ًٌو هل افًـقات إوػ  وبوفتجربي كالحظ أن أـثر شـّل افزواج ؽض

وافًٌى بال ريى أن افزوجغ مو  ،مع أهنو إؿرب مـ كشقة ؾرحي افـؽوح

وفذا ؾنن مو  ،زآ ذم بدايي افتعرف ظذ بعضفام مـ حقٌ افتػؽر وافتعومؾ

دعرؾي مو يثر صوحٌف ظؾقف ؾقؼطعف  آمؾف ؾقفام هق أن يٌذل ـٌؾ مـفام جفده

وأن يـظرا ٕكػًفام  ،بؽؾ وشقؾي مو دام أن ذفؽ ممؽـ رشًظو وظرًؾو

فقحؼؼو ذم شٌقؾ افتًومح  ،وذريتفام بعغ افرمحي وافعؼؾ دًتؼٌؾ حقوهتام

ڈ  ژ  ژ  چ  :وافصػح معوين افًؽـ وادقدة وافرمحي افتل ؿول اهلل ؾقفو

گ  ڳڳ   ڳ    ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ

 .[ 12 :افروم]  چڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  

* * * 
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وربام ـون  ،ـون أحد اددربغ إهيغ ذم أحد افزامٍ افتدريٌقي

ًٌو ؿول ؾط ،يتحدث ظام يؼع بغ افزوجغ مـ افشجور ؾى مـ ادتدربغ ضؾ

 :ؾقف

 مـ مـؽؿ رضبتف زوجتف ؾؾقؼػ ؟ 

 ع إحراج صديد وافعرق يتصٌى مـ ؾقؿػ ادتدربقن مجقعفؿ م

ؾلظجى اجلؿقع بؼقة صخصقتف  ،شقى واحد ؾؼط مل يؼػ ،جٌقـفؿ

 .وكجوح حقوتف إهيي مع زوجتف

 ؾًلفف اددرب دوذا مل تؼػ ؟ 

 واهلل مـ ـثرة رضب زوجتل يل ذم ؿدمل ؾلكو ٓ أشتطع  :ؾؼول

 افقؿقف !!

* * * 
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 !! بيين وبينِم

ومل يٌؼ إٓ تـًقؼ  ،ء فزواجف افؾقؾيفؼد أتؿ أمحد دمفقز ـؾ يش

ًٓ فؾقؾي ظرشف 9 اهلدايو افتل جؾٌفو فف أؿربوؤه وأحٌوبف  حقـام  فتؽقن أـثر مجو

ف هذه ئيريد ؿضوء وؿً مػعؿ بوفػرح وادػوجلة مع ظروشف ذم معرؾي مو ختٌ

 .ادعؾٌوت اجلؿقؾي مـ هدايو معزة ظـ وؾوء أصحوبف وحمٌتفؿ فف

وأخذه يشء مـ  ،ؼف احلؿقؿ ظٌد افرمحـؽر أن أمحد تذـر صدي

َـّ  !!حقٌ إكف مل جيد فف هديي وفق صغرة وؿـ هذه اهلدايو  ،افتعجى  وفؽ

 . .حمٌتف فف جعؾتف حيؿؾ هذا إمر ظذ اكشغوفف أو كًقوكف

 . .. ُضرق افٌوب.وؾجلة

 َمـ افطورق ؟ 

 أكو ظٌد افرمحـ.افًعقد عروساؾتح أهيو اف .. 

 ـلكؽ أحًًً بام ذم خوضري!.ّضؾ تػّضؾظٌد افرمحـ !! تػ .! 

 وموذا ذم خوضرك أن. .. 

 وفؽــل شلفً ظـؽ.. ٓ يشء.ٓ يشء .. 

 ظػًقا ؾؼد .. إكؽ تًلل ظـ هديتؽ ضًٌعو.أظرف يو أمحد .

. وهوهل ذي اهلديي ؿد .وأكو آشػ فذفؽ ،تلخرت ذم إيصوهلو إفقؽ

 ..افتؼصر ظـوأرجقك أن تًوحمـل  ،وصؾً

فقكف ـؾقن افذهى ذم بريؼف  ،ثؼقاًل  خرج ظٌد افرمحـ صـدوًؿوأ ..هـو

  :ؾؼول ومجوفف 9 . ؾعجى أمحد مـ ثؼؾف.ؾـووفف أمحد ،ومجوفف

 فؼد أثؼؾً ـثًرا ظذ كػًؽ بؼاء هذه اهلديي افثؿقـي.. 
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 ٓ.أرجق أٓ آخذ  ،. إهنو يشء يًر ٓ يػل بقء مـ حمٌتل فؽ

أمتـك فؽ  ،وادشغقل ٓ يشغؾ ،مـ وؿتؽ ـثًرا ؾلكً أن مشغقل

  ..ذم أمون اهلل..افًعودة يو أخل

و أمحد حيؿؾؼ بعقـقف إػ هديتف.مه ظٌد افرمحـ ـً ه َهَ وؿد أَ  ،. تور

ـقػ ٓ . .افشقق افشديد دعرؾي مو حيتقيف هذا افصـدوق افذهٌل افثؼقؾ

أمحد صديؼف . صؽر .ذم أمجؾ مـوشٌي وأروع ؾرحي. و.صديؼ وهل مـ أظز  

ثؿ اختور أن تؽقن هذه  ،وارتًؿً ظذ صػتقف ابتًومي وؾوء وثـوء ، ؿؾٌفذم

 .فتؽقن مًؽ اخلتوم ،اهلديي آخر اهلدايو ظرًوو ظذ زوجتف

دخؾ أمحد ظذ ظروشف افتل ضودو هػً كػًف فؾؼوئفو وافتحدث 

واضؿلكً كػس ـال  ،إوػ افٌفقجي وبعد أن اكؼضً افؾحظوت ،إفقفو

بؾ شورع بدظوء زوجتف فؽشػ  يـتظر أمحد ضقياًل مل  ،افعروشغ فمخر

وـؾام ؾتح واحدة ذـر اشؿ صوحٌفو مثـًقو ظؾقف بام يعرؾف  ،خٌويو هذه اهلدايو

  :هو ذفؽ افصـدوق افذهٌل ؾؼوفًؽر أن افزوجي صدّ  ،ظـف

 وممـ هذا افصـدوق اجلؿقؾ يو أمحد ؟ 

 ف إكف مـ ظٌد افرمحـ افذي حدثتؽ ظـ ،إكف مـ أظز أصدؿوئل

 ..ـثًرا

 ؾالبد أهنو هديي ذم ؿؿي افروظي.هقو أهع فـرى مو أهداك ؾقف .. . 

  يٌدو أكؽ .ؾنهنو آخر هديي شقف أظروفو ظؾقؽ اكتظري ؿؾقاًل .

 .مثع مشتوؿي إػ افؽشػ ظـفو

 أرجقك أريد أن أؾتح افصـدوق .أتردين يو أمحد ذم أول ضؾى يل .

 ..أن وبـػيس أيًضو
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 وفؽـ أكو افذي أؾتحف ثؿ أخزك بام ؾقف.ف أن. كػتح.ٓ بلس .. . 

. .. ؾؽوكً ادػوجلة.. ؾػتحف.أحي أمحد افصـدوق تؾٌقي فطؾٌفو

  !!وظؾً ظذ وجفف محرة اخلجؾ 

 ؾنين ذم صقق هلديي أظز  .. أخزين.موذا جرى فؽ يو أمحد . 

 ..فؽ صديٍؼ 

 بؾ متتؿ بؽؾؿتغ ؾؼط ؿوئاًل .مل يًتطع أمحد افًؽقت .: 

 ... يو زوجتل افعزيزة.. ؾورغ.افصـدوق ؾورغ

 أرأيً.ؾورغ !! .. ًَ . .ـثًرا ذم ثـوئؽ ظذ ظٌد افرمحـ . فؼد بوفغ

 . وهذه اهلديي اجلؿقؾي تشفد بذفؽ !! .وأهظً ذم مدحؽ فف

 ؾربام ـوكً افعجؾي  ،. ٓ تتنظل هؽذا ذم احلؽؿ ظؾقف.أرجقك

 . .ف أثًٌ فؽ ذفؽ. وشق.ذم كًقوهنو وذم تـًقؼ اهلديي شًٌٌ 

. ثؿ اتصؾ .مـف واوطراب أخرج أمحد اهلوتػ مـ جقٌف ظذ ؿؾٍؼ 

  :. أجوبف ظٌد افرمحـ مٌورشة بوبتًومي ومرح.بصديؼف ظٌد افرمحـ

  هؾ تريد مـل .يو صديؼل افعزيزأذم مثؾ هذه افًوظي تتصؾ يب.

 خدمي أؿضقفو فؽ ؟

  :فف أجوبف أمحد بـقع مـ اجلػوء ؿوئاًل 

  مثؾ هذا اإلحراج يو ظٌد هذه افؾقؾي تقؿعـل ذمأذم مثؾ 

 !! هؾ هذا وؿً مزاح ؟افرمحـ

  !! مو إمر يو أمحد 

 ؾورغ يو أظز صديؼ !! .. صـدوق ؾورغ.هديتؽ . 

 تلمؾف جقًدا.. ؾؼط تلمؾف.إكف فقس بػورغ :ابتًؿ ظٌد افرمحـ ثؿ ؿول ... 
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  !! فقس بػورغ 

. فتؿعـ افـظر .زوجفو. جذبً افزوجي افصـدوق مـ يدي .هـو

. ؾلمًؽتفو مـ .ومجقؾي. إهنو صعرة ضقيؾي .ؾنذا هبو دمد صقًئو ؽريًٌو ،ؾقف

ؾلمًؽفو أمحد مـ ضرؾفو أخر وهق ذم  ،هبو أموم كوطر أمحد حيً ضرؾفو مؾق  

ذم  ؾكخ أمحد ،وبؼقً افشعرة بغ يدهيام ،ؽويي افعجى وآشتـؽور

  :أىاهلوتػ ظذ ظٌد افرمحـ مًتحؼًرا مو ر

 صعرة يو ظٌد افرمحـ !!  . !!.صعرة 

 وفؽـ حوؾظو ظؾقفو.و صعرةإهن :كعؿ :ؾؼول ظٌد افرمحـ ... 

. فًً أؿصد أن افذي بقـؽام هق تؾؽ .ظػًقا أهيو افزوجون افؽريامن

 : بؾ إن مو بقـؽام مقثوق وصػف اهلل بوفغؾظ ؾؼول ،افشعرة افضعقػي افرؿقؼي

ڤ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ 

 .[ 12 :افـًوء ]  چڦ  ڦ  

تـًٌ ظذ وػوؾف ورود  ،ؽر أن ظؼد افزواج اؿسان بغ روحغ

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ  :افًؽـ وادقدة وافرمحي افتل ؿول اهلل ؾقفو

ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

 [ . 12: افروم]  چڱ    ڱ  ں  

 ،قاثقؼ افصػوء وإموكيوإكف فعؼد تؼطع إرواح ؾقف ظذ كػًفو م

 .وافصز وافشؽر ،وتقؿع ؾقفو تقاؿقع افتضحقي وافٌذل

وفؽـ دو ـون افزوجون ؿد تربك ـؾ واحد مـفام ذم بقئي ختتؾػ ظـ 

ـون  ،وتطٌع ـؾ مـفام بلضٌوع تؾؽ افٌقئي وتؼوفقدهو وأخالؿفو ،إخرى

 ،ؾمـ افطٌقعل أن يؽقن فؽؾ مـفام ضريؼي ختتؾػ ظـ أخر ذم افتعوم
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وإذا كظركو إػ هذا افًؾقك افتل متقز  ،ومـفٍ يـػرد بف ذم بعض افتكؾوت

  :حوٓت مخسهبو أحد افزوجغ ظـ أخر كظرة مـطؼقي ؾنكف ٓ خيؾق مـ 

وؿد يًتػقد  ،أو يًتحًـف ،شؾقك يرى بف افطرف أخر :إوػ

 .وكحق ذفؽ ،وادشقرة ،وإكوة ،ـوحلؾؿ ،ويتطٌع بف ،مـف

ؾقك ٓ يؼػ مـف افطرف أخر مقؿػ افراؾض أو ش :افثوكقي

وٓ أثر فف ظذ  ،وذفؽ ٕكف ٓ مًقس فف بوتػوؿفام أو اختالؾفام ،افرايض

وٓ يؽقن مثور جدل  ،ؾفذا ٓ يمثر ظذ حقوهتام ،مـفام بؤخر حؼقق أحدٍ 

وافرؽٌي ذم بعض ادلـقٓت  ،وإـؾ وافؼب ،ـطريؼي اجلؾقس ،بقـفام

 .وكحق ذفؽ ،و أخروافرؽٌي ظـ بعضف

وفؽـ مـ افًفقفي  ،شؾقك ؿد يتضويؼ مـف افطرف أخر :افثوفثي

 ،وافـقم ،ـوختقور وؿً افقجٌوت ،تغقره مـ أجؾ افقؾوق وافقئوم

ٕكف  ،ؾفذا جيى افًعل ذم تغقره بؽؾ افقشوئؾ ،وافؼراءة ،وافزيورات

 .يضوظػ افًعودة ويزيد ذم إكس

وفق ـون  ،وجيى تغقره ،طرف أخرشؾقك يتضويؼ مـف اف :افرابعي

ًٌو أو ـعدم إظطوء  ،ـعدم ضوظي افزوجي فزوجفو ذم احلالل ،تغقره صع

أو إخالف  ،أو بذاءة افؾًون ،افزوج زوجتف حؼقؿفو افقاجٌي هلو رشًظو

ووجقب تغقر هذا افًؾقك  ،وكحق ذفؽ ،ادحؿقدة أو ظدم افغرة ،افقظد

 چۉ  ۉچ  : تعوػحقٌ ؿول اهلل ،إكام هق صودر مـ افؼع

 . [  118] افٌؼرة:  چہ  ھ چ  :وؿول تعوػ ، [ 28]افـًوء: 

 ،ويصعى تغقره ،شؾقك يتضويؼ مـف افطرف أخر :اخلومًي

ويؿؽـ أن يصز ظؾقف افطرف ادتضويؼ  ،وفؽـ ٓ يتعؾؼ بف حمذور رشظل
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ًٌو مو تـشل ظـف اخلالؾوت افزوجقي ،وحيتًى إجر ؾقف ل افت ،وهق افذي ؽوف

أو افػتقر افعوضػل  ،ـنظي افغضى ،ؿد يؽقن مصرهو أحقوًكو إػ افطالق

ؾفذا هق افًؾقك افذي جيى أن  ،أو إطفور معـك افتًؾط وافؼقة ،وافعؿع

بحقٌ إذا بؾغً كتوئٍ هذا  ،يؽقن بغ افزوجغ بًٌٌف صعرة معوويي

افتكف إػ افشدة مـ ؿٌؾ أحدمهو ـون ظذ أخر أن يرخل حتك ٓ 

ََل َيْػَرْك  » :إػ ذفؽ ؾؼول وؿد أصور افـٌل ،طع بقـفام هذه افشعرةتـؼ

ا َرِِضَ ِمـَْفا آَخرَ    .رواه مًؾؿ ،« ُمْمِمٌن ُمْمِمـَةا إِْن َكِرَه ِمـَْفا ُخُؾؼا

أن يؼقد شػقـي إمي إػ بر  فؼد اشتطوع معوويي بـ أيب شػقون 

س صعرة ٓ تـؼطع 9 إذا بقـل وبغ افـو » :إمون بشعرتف افتل ؿول ؾقفو

 .«وإذا أرخقا صددت  ،صدوا أرخقً

بـجوح بؿثؾ  امأهتؽ اأن تؼقد..وناحلٌقٌ ونؾفؾ تًتطقع أهيو افزوج

وفؽـ أن كًتؿر  ،ؾنكف فقس ادفؿ ؾحًى أن كٌدأ بودحٌي ،هذا افشعرة !!

 .ظؾقفو
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 !! الوداع يصنع احلب

 ومدددددددددر   ددددددددد   ة ددددددددد  ة دددددددددر  إ ددددددددد ه ر  
 

 
 تر وهدددد  م دددد   وةاددددته  ددددله  مددددر  أ دددد    

 

 و طلدددددددد ه   دددددددد   وهدددددددد    اددددددددءا هب
 

 
 و  ددددد بقه  قلددددد  وهددددد   ددددد  ة دددددل      

 

ربام تؽقن ؿصرة  ،يؿر افزوجون ذم حقوهتام افزوجقي بؾحظوت ُبعد

وٓ يعـقـو أن كػرق بغ احلوفغ بؼدر مو تعـقـو  ،وربام تؽقن ضقيؾي ،إمد

 ..تؾؽ افؾحظوت ومو تسـف مـ أثر ومو َتِعُد بف مـ أمؾ

وفعؾ أـثر حوفِي ُبعٍد يقاجففو افزوجون هل ؾسة اككاف ـؾ 

. كعؿ إمر ٓ يعـل ذم .مـفام إػ ظؿؾف أو اككاف أحدمهو ظـ أخر

. فؽــل .مثؾ هذه احلوفي ادتؽررة يقمقًو شقى شوظوت مـ ظدم افؾؼوء

. ؾنن افـوطر .أجد هذه افؾحظي مغٌقًكو ؾقفو ـثًرا مـ إزواج وافزوجوت

. .بوٓشتعداد إػ ذهوبف إػ ظؿؾف حول مجؾي مـو جيد كػًف ؾقفو مـشغاًل  إػ

. .. ويثر اهلؿي ذم أوٓده حتك ٓ يؽقكقا شًٌٌو ذم تلخره.يرؿى شوظتف

وافشقارع ادزدمحي  ،وؾؽره يًتعرض بؼؾؼ صديد تؾؽ افطرؿوت ادؾتقيي

افذي وظقـوه ُتؼؿعون بذفؽ افضقء إمحر  ،افتل شقف يؼطعفو بًقورتف

. وصقرة رئقًف مطٌقظي ذم خمقؾتف وـلكف يعوتٌف .يتًٌى دائاًم ذم تلخره

ل . وٓ أطـؽ إٓ مثع تؼطع بلن افزوجي ذم مثؾ هذه احلوفي ه.ذ تقاكقفظ

ؾؽٌؾ هيتػ هبو فتؾٌل فف حوجتف مـ افزوج  ( ـام يؼقفقن،)افؽؾ ذم افؽؾ
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حقوًكو ويرق . وهل مع هذا ـؾف فـ تًؾؿ مـ ظتوٍب يؼًق أ.إػ افروقع

. ومو هل إٓ دؿوئؼ إٓ واجلؿقع ـ بًالمي .أحقوًكو أخرى فًٌٍى أو ٔخر

. ويليت .. هـو تٌؼك افذـرى.اهلل تعوػ ـ مًتؼر ذم مؽوكف افذي هقله اهلل فف

 ..إمؾ

 . ؟!.. وأي أمؾ شرتؼى.افزوجغؾلي ذـرى شتٌؼك ذم ؿؾى 

فقفو فػتي افرظويي إن حلظي افتقديع ادتؽررة هذه يـٌغل أن كؾتػً إ

 ،ؾام أمجؾ أن كًتعد هلذه افؾحظي بـقم مٌؽر هوكئ فقاًل  ،واحلى وإفػي

 ،متتزج ؾقفو أؽوريد افٌالبؾ بلذـور افصٌوح ،وكٌدأهو بصحق مؼق شعقد

 ،افطؿلكقـي ذم افـػقسوتًؽـ  ،صودؿي حـقكي توتػسُّ ؾقف افشػوه بوبتًومو

ويطٌع ـٌؾ مـفام ؿٌؾي هودئي  ،وافـقرويتٌودل افزوجون ـؾامت افتػوؤل بوخلر 

ؾؾؼد ـون بعض  ،ويقدظف بقصويو اإلخالص وافتؼقى ،ظذ وجـي صوحٌف

 ،وٓ تطعؿـو إٓ مـ حالل ،اتؼ اهلل » :كًوء افًؾػ تقد ع زوجفو بؼقهلو

 ..«وٓ كصز ظذ افـور ذم أخرة  ،ؾنكـو كصز ظذ اجلقع ذم افدكقو

وظر افريوكي فـ يؽقن صٌوح ذفؽ بؿثؾ هذا افتقديع أه وادش

وحيؿؾفو ظذ اشتؼٌول  ،. إكف جيدد ذم افـػس افـشوط.افققم ـلي صٌوح

واإلرشاق ذم  ،مـ احلققيي ذم افٌدن :يقمفو ـلؾضؾ مو يؽقن آشتؼٌول

 .وافعطوء اجلود ذم افعؿؾ ،وافصػوء ذم افؼؾى ،احلقوة

ع ؾفؾ شقصـع وداظؽ فزوجتؽ ذم كػًؽ وأكً ذم ظؿؾؽ ـام صـ

ـِ صداد وهق بغ افًققف وافرموح ؾنكف أكشد وهق بغ تًوؿ ط بعـسة ب

 :افرؿوب وثقراِن افدموء ؿقَفف
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 و أدددددددو ذ   ددددددد   وا  مدددددددب   ت هدددددددب   
 

 
 ة دددددددددددطبو  ئددددددددددد      دددددددددددبو ا  هددددددددددد    

 

 فددددددددددء  ا  أ  دددددددددد  ا  دددددددددد ء    هددددددددددب  
 

 
    قددددددددددت   ددددددددددبيف    دددددددددد   ا    دددددددددد   

 

معف 9  مـ جيقد ؾـ افتعومؾ ،إن حلظي افتقديع هذه ؾوصؾ هبقٍ

فرشؿ بدفف فقحي تذـوريي مجقؾي بؼؾؿ افتقديع  ،شقطقي بف ـؾ ـدر شوبؼ

يؾتؼل ؾقفو افزوجون ظذ أمجؾ  ،تعُد بعده بؿشوهد حٍى مرتؼٌي ،افًحري

تسك ذم افـػقس ـ ؿٌؾ أن فقؽقكو ـوفشؿس  ممو اؾسؿو ظؾقف تقهًجو وتشقًؿو..

 ... و َتِعُد بنرشاق مجقؾ.ذـرى مجقؾيتغقى ـ 

   دددددددددت  ل ددددددددد ا  وقدددددددددو يفا هدددددددددب
 

   ددددددددبرتر ا دددددددد     ددددددددو  ا ددددددددو بيف   
 

  دددددددتو ا دددددددومءل  لددددددد   دددددددوهب 
 

  أ دددددددددد  ادددددددددد   لدددددددددد  جللددددددددددبيف   
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 ذكسى مجيلة

هذه مجٌؾ مـ افذـريوت اجلؿقؾي افتل أود أن تتذـر هبو ـتويب هذا 

ظؾفو تعقد ظذ أهتؽ بعد اهلل تعوػ  ،افذي شعدت بصحٌتؽ ؾقف

  :تلمؾفو واحرص ظذ افعؿؾ هبوؾ ،بوفػرحي وإكس وادقدة وافًؽـ

 9  فـعؾؿ أن مـ آيوت اهلل تعوػ أن جعؾ فـو مـ أكػًـو أزواًجو

ؾؾـًؼ  ،وجعؾ بقــو وبقـفـ ادقدة وافرمحي ،فـتٌودل معفـ افًؽـ

 .وفـتعفدهو بوحلى ،هذه احلديؼي بروح اإلخالص

 ؾنن احلقوة تًعد بوفتغويض ظـ  ،فقؽـ أحدكو أـثر مروكي مع زوجف

وافسؾع ظـ افؽِْز وافتعصى  ،وافٌعد ظـ تتٌع إخطوء ،زٓتاف

 .فؾطٌع أو افرأي

  افتقدد وافتؾطػ مًقؾ مـ ادوء افرؿراق جيرف ـؾ ظراؿقؾ احلقوة

 .ؾؾـجدد ذم أصؽوفف وأوؿوتف ،ويذفؾ مشؽالهتو بنذن اهلل تعوػ

 ؾوجلامل  ،وبلفقان افزيـي ادؼوظي ،مو أمجؾ أن كتزيـ بوفتؼقى

ومتحق مـ خوضرهو ـثًرا مـ  ،بف تـؼح افـػس ،وح افؼؾقبمػت

 ادقاؿػ ادؼؾؼي. 

  ظذوبي افؽالم مـ أمجؾ افذـريوت احلؾقة افتل تـؼش ذم ذاـرة

 ،ؾؾـتعقد ظذ أفطػ افؽؾامت ،افزوجغ أروع فقحوت افقؾوء

 .وأرق اهلؿًوت

  ؾؾامذا  ،ظٌورات افشؽر متًح ظرق افتعى ومتحق آثور افـصى

 أفًـتـو ظـ افـطؼ هبو ؟! تثؼؾ
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 !! فتؽـ بققتـو أوشع ٕهاركو مـ بققت أخريـ وأشامظفؿ 

  مـ أروع أدفي احلى أن حتػظ افزوجي رهبو ذم كػًفو وبقتفو

  .وأوٓدهو حغ يغقى زوجفو

 ٍـّ وٓ أذى  ،أن ُيًعد ـال افزوجغ أخر بؽؾ مو يـػعف مـ دون م

 .ػوء وكؼوءوأمو اهلديي بقـفام ؾفل ظـقان ص

 َـّ افتخّقن دٓفي ظذ  ،ٓ صؽ أن افغرة ظذ احلٌقى إصورة حى فؽ

 ؾنن ــً مـ إول ؾال تؽـ مـ افثوين ! ،افريٌي وافظـقن

 وإهنو فتًتلذن  ،ٓ تلذن افزوجي افصوحلي ٕحد إٓ دـ يلذن فف زوجفو

مـف ذم صقوم افـوؾؾي ؾؽقػ ذم خروجفو مـ مـزهلو !! وإكف فقًتحى 

 .أن يًتلذن ذم افدخقل ظؾقفو حتك ٓ يراهو إٓ ظذ مو حيى فف

 ؾال يـٌغل  ،أن كٌـل بققتـو ظذ افصدق وكؼقؿفو ظذ أشس متقـي

فؾزوجغ افؽذب إٓ ذم أوقؼ احلدود ومـ بوب ارتؽوب أهقن 

 .افيريـ ؾحًى

 ؾػرح أحدمهو ؾرح  ،افزوجون روحون متتزج أمشوج بعضفام بٌعض

 و حزن حلٌقٌف.وحزن أحدمه ،فمخر

 « متػؼ ظؾقف « من كان يممن باهلل والقوم اآلخر فؾقؽرم ضقػه، 

 ؾؽقػ فق أـرم أهؾف وأوٓده وزوجتف وأهؾفو !!

  ـؾام تقاصقـو ظذ افعٌودة ادؼوظي بقــو مـ صقوم وؿقوم وصدؿي

 .ـؾام ــو أـثر ضؿلكقـي وشؽقـي وبرـي

 ؾوفرزق  ،ع إػ كعؿ أخريـوفـصـ أظقــو ظـ افتطؾ ،فـؼـع برزق اهلل

 .وفـ كضع ذم أؾقاهـو إٓ مو ؿًؿ اهلل فـو ،مؼًقم بغ افعٌود
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 واخلروج ظـ افروتغ ادعتود ،تغقر كؿط احلقوة مـ حغ ٔخر، 

 .جيدد ذم افـػس افـشوط واحلققيي

 ؾنهنو بوفـًٌي  ،دظقكو كشورك أوٓدكو ؾرحتفؿ وهبجتفؿ وأفعوهبؿ

 .ؾؾتؽـ فـو ـذفؽ أيًضو ،إفقفؿ أحذ إوؿوت

 وكًتعقذ  ،ذم حوفي افغضى يـٌغل أن كًسيح جؾقًشو أو اوطجوًظو

وفـتذـر ؿدرة  ،وفـؿًؽ جقارحـو ظـ اإليذاء ،بوهلل مـ افشقطون

 اهلل ظؾقـو ـام ؿدركو ظذ مـ هق أوعػ مـو !!

  فتؽـ بققتـو ـوحلصقن ادـقعي أموم تدخالت أخريـ مو دامً ؽر

 .اإلصالحملمقكي ظذ 

  احلقار اهلودئ ذم وؿً آشتؼرار افـػيس وبعقًدا ظـ أشامع إوٓد

وأخريـ يؿـح ادشؽؾي إهيي ـٌر إمؾ ذم حؾ ادشؽؾي وضل 

 .أوراؿفو بًالم

  فـضع إمؾ إـز كصى أظقــو وهق افطؿقح فتحؼقؼ افصالح

ٕوٓد وافػقز بدخقل اجلـي مع افزوجي وا ،ذم بققتـو ذم افدكقو

 .وإهؾ بنذن اهلل تعوػ

 ال  ددددددددددددددب فدددددددددددددد مر ال   اقدددددددددددددد  يف دددددددددددددد    
 

 
  لدددددددددددددددو ا دددددددددددددددء  و بفددددددددددددددد  إ ب دددددددددددددددب   

 

   دددد  ا  أدددد  ادددد    ا ددددء  فددددت ء ا  أدددد    
 

 
   دددددددددددددد  إذا وافدددددددددددددد  ا  ددددددددددددددب   هءا ددددددددددددددب  
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 خامتة

  :أحًٌٌ ذم خومتي هذا افؽتوب أن أرشؾ هذه افرشوئؾ

 الرسالة األوىل: 
. تًومك ظـ . زوجتف بؼؾى مـ احلى. أؿٌؾ ظذ.إػ ـؾ زوج حمى

. .. ؾرآهو افًؽـ.وارتؼك ذم شؾؿ احلـون ظذ زوجتف درجوت ،ادوديوت

. وترجؿ .. حتك ظشؼفو.. ورآهو ادوَء افٌورد ظذ افظؿل.ورآهو افغرام

يتغوؾؾ  ،ظشؼفو رمحي ومقدة وظطًػو وتقاصًقو معفو ظذ اخلر وافصالح

ويلخذ بقدهو إػ  ،حؿ وعػفووير ،ويعػق ظـ أخطوئفو ،ظـ زٓهتو

متذـًرا  ،. وتًعد ذم أخرة.حقٌ حتؾق احلقوة ذم افدكقو ،افًعودة احلؼقؼقي

    گ    گ    گ    ک   ک  ک    ڑ  کچ  :ؿقل افٌوري شٌحوكف

                            ڻ  ڻ    ڻ    ڻ    ں   ڱ  ڱ         ڱ  ڱ  ں     ڳ   ڳ    ڳ  ڳ گ

 .[ 13-12 :افرظد ] چۀ  ۀ   ہ  

 الرسالة الثانية: 
حتك ؽدا  ،. أشؽـً حى زوجفو ذم صدرهو.إػ ـؾ زوجي حمٌي

تؾفٍ فف بوفدظوء  ،وحتـ إفقف حغ افغدو وحغ افرواح ،كٌض ؿؾٌفو

 ،وتٌفجف شوظي إكس ،وحتـق ظؾقف وؿً افتعى ،بوفتقؾقؼ وافصالح

وتعقـف ظذ ضوظي  ،وتصقكف ذم ظروف وذم أوٓده وموفف ،وحتػظف ذم ؽقوبف

حتك ؽدت ظٌره افذي يشتؿف ؾتطقى  ،وتًوظده ظذ كقائى افدهر ،ربف

أكً أيتفو ادحٌي افغوفقي خر مـ احلقر  ،وحديؼتف افتل يـًك هبو مهف ،كػًف

 .. ؾفـقًئو فؽ اجلـون.افعغ ذم جـي رب افعودغ
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 الرسالة الثالثة: 
 ،بوفتصوذم ،ٓدمهوإػ ـؾ وافديـ ـريؿغ زرظو كٌتي احلى بغ أو

وحرصو ـؾ احلرص ظذ  ،وافعػق ظـ افزٓت ،وإمر بوفصؾي ،وافعدل

طالهلو مـ  ،هـقًئو فؽام احلى خقؿي طؾقؾي ،وتلفقػ افشؿؾ ،مجع افؽؾؿي

. حمؿٍد صذ اهلل ظؾقف .حقٌ ادؾتؼك مع إحٌي ،. حتك ظرِش افرمحـ.هـو

 .وشؾؿ وصحٌف

 الرسالة الرابعة: 
صوحلغ أظوكو وافدهيام ظذ كؼ كًوئؿ احلى  إػ ـؾ وفد وبـً

 ،واإلحًون إػ افقافديـ ،بوفطوظي افؽريؿي ،افػقاحي بغ أرجوء افٌقً

 ،. أوفف حى وضوظي.ؾام أمجؾ افز ،وافعطػ ظذ افصغور ،وافز ؾقفام

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں    چ ،وآخره برـي وشعودة

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  

﮵      ہ  ھ     ھ ﮳   ﮴  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ﮲ 

﮸  ﮹    .[25 :]افـًوء چ﮶  ﮷  

 الرسالة اخلامشة: 
. مرـز افتـؿقي إهيي .إػ مرـز احلى ذم هذا افٌؾد افطقى

. هذا ادرـز افذي أبك افعومؾقن ؾقف إٓ أن يغرشقا صتالت .بوٕحًوء

 ،صؾحً بف كػقس ،بعطوء رائؼ ،احلى ذم مـوزل إخقور مـ أمثوفؽؿ

أوارصهو مـ صدة وتؼطعً  ،ـؿ أصجوهو اخلالف ،وتآفػً بًٌٌف ؿؾقب

 ،يعقد ادقوه إػ جمورهيو ،ؾجوء هذا ادرـز بؾًاًم صوؾقًو بنذن اهلل تعوػ ،افـزاع
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وفؽؾ مـ مد  ،ؾتحقي إجالل فؾؿرـز وأهؾف ،ويًؽى افعطر ذم ؿقاريرهو

يي ظذ كٌتي ويًؽى ؿطرة موء كد ،يٌغل إجر وادثقبي ،يد افعقن إفقف

  .فتقرق شعودة وؾرحي ،احلى هذه

 ..وأخرًيا
إهنو إدوحي ظجذ ظذ ضريؼ ادحٌي افصوؾقي بغ ادحٌغ وافعشوق ظذ 

هؽذا جوءت ورودهو مـثقرة بغ أيديؽؿ  ،ـتوب اهلل وشـي افـٌل

ًٓ  ،افرؾقؼي أردت هبو أن  ،مـ افصػوء وافـؼوء ـوكً حروؾفو حتؽل ؾصق

وأن تصػق ذـريوت  ،وأزهك فقحي ،اج ظذ أحى موئدةتؾتؼل أؾئدة إزو

ـؾام تذـر  ،مـؼقصي ذم افؼؾقب ،فتٌؼك خوفدة ذم إذهون ،إحٌي فٌعضفؿ

 .وـؾام افتؼوه ظوكؼف بروحف ؿٌؾ جًده ،احلٌقى حٌقٌف هػً إفقف كػًف فقؾتؼقف

. ومل أذـر .. ؾؾـ أصػ مـف إٓ موٓ يشػل.. مفام ؿؾً ؾقف.احلى

 :. وحًٌل ؿقل أيب افعتوهقي ؾقف.يؽػل مـف إٓ مو ٓ

  أددددددءه ة ددددددبا  ددددددء   ددددددت   لددددددب ا ددددددء     
 

 
 وواهلل مددددددددب ة يف   دددددددد    ددددددددهل ة  ددددددددتر 

 

 ادددددأب   لددددد  ج دددددم   دددددثب مءادددددور    
 

 
 و ددددددددء   لدددددددد   دددددددد   قل دددددددد  م ددددددددءار    

 

 إذا ا ددد و مدددب  ددد   دددبو ةفضددد   ددد ل      
 

 
  دددد  و ددددو   دددد  فددددء   ددددو  وةادددد تر  

 

وأصع وأشؾؿ  ،قف ويرووهوأشلل اهلل تعوػ أن يقؾؼ اجلؿقع دو حي

 .ظذ كٌقـو حمؿد وظذ آفف وصحٌف أمجعغ



 

 

 نبتة حب

 :للتواصل مع املؤلف
 :  و ا   و    Bomazens @hotmail.com 

 :  ء  @dr-fisal-holibi 

   5050095050ةو  ب  اب   ا أصب   ل  ا  ق 

  م  ز ا  لم   ا ا      و  ا ب هل االا  بيف
 005555055  ب   برت
   ثال  ا   بيفب ا لبجح   ت     ل  اجلءاه ا ا 

 :   ه   ا ألءاا اخلم 
 .ا زوج  ( 0ا زوج  0 ،ا    با 9ا   بب  0 ،ا   بيف 1) 
   11018  مدرت اجلءاه ةيفا  يفق  ا ألب  إ 
   050800  مدرت مء ب ل  ةيفا  يفق  ا ألب  إ 

 858800ز ر ةيفا  يفق  ا ألب  إ     مدرت
 

 

mailto:Bomazens1@hotmail.com
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