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 وما زال رسول هللا يعلمنا

 2/2الرومانسية واإلتيكيت يف عالقاته الزوجية 

 3122ًََٗ٘  32:ٖ جشٗذٓ أخثاس الخل٘جفتاسٗخ الٌطش 

 الذكتَس صكشٗا خٌجٖ :تقلن

 

ح٘آ سسَل اهلل صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن تاّشٓ، فْزا اإلًساى الؼشتٖ 
الزٕ ػاش فٖ الصحشاء فٖ ػصش لن ٗكي فِ٘ للوشأٓ ضأى ٗؼلوٌا الَ٘م 

ًتؼاهل هغ تلك اإلًسأً التٖ ًتؼاٗطْا ًٍتؼاٗص هؼْا ك٘ف 
 .تصَسٓ َٗه٘ٔ ٍّي صٍجاتٌا

قذهٌا خ٘ثش، فلوا فتح اهلل ػلِ٘ الحصي رُكش »ٗقَل أًس سضٖ اهلل ػٌِ 
جوال صف٘ٔ تٌت حٖ٘ تي  -ٗؼٌٖ لشسَل اهلل صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن-لِ 

اهلل أخطة ٍقذ قتل صٍجْا ٍكاًت ػشٍسًا، فاصطفاّا الٌثٖ صلى 
ػلِ٘ ٍسلن لٌفسِ، فخشج حتى تلغٌا سذ الصْثاء حلت فثٌى تْا 
سسَل اهلل صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن ثن صٌغ ح٘سا فٖ ًطغ صغ٘ش ثن 
قال لٖ: آرى هي حَلك، فكاًت تلك ٍل٘وتِ ػلى صف٘ٔ، ثن خشجٌا إلى 
الوذٌٗٔ، فشأٗت الٌثٖ صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن ٗحَٕ لْا ٍساءُ تؼثاءٓ ثن 

ُ ف٘ضغ سكثتِ، ٍتضغ صف٘ٔ سجلْا ػلى سكثتِ حتى ٗجلس ػٌذ تؼ٘ش
 .«تشكة

 .ًٍحي الَ٘م ًستْجي أى ًفتح تاب الس٘اسٓ لضٍجاتٌا، ػجثٖ

ٍٍقغ فٖ هغاصٕ »ٍلن تٌتِِ القصٔ ػٌذ رلك، فقذ قال الحافظ اتي حجش: 
أتٖ األسَد ػي ػشٍٓ: فَضغ سسَل اهلل صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن لْا فخزُ 
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ى اهلل ػلِ٘ ٍسلن أى تضغ سجلْا ػلى لتشكة فأجلت سسَل اهلل صل
، ٍرلك تؼظ٘وًا هي صف٘ٔ «فخزُ فَضؼت سكثتْا ػلى فخزُ ٍسكثت

سضٖ اهلل ػٌْا هي ضأًِ صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن ٍجاللٔ قذسُ، فوا 
ٍضؼت سجلْا ػلى فخزُ ٍإًوا ٍضؼت سكثتْا ػلى فخزُ حتى تشكة 

 .فشضٖ اهلل ػٌْا

ام الوتثادل؟ إى لن ٗكي أل٘ست ّزُ صَسٓ سائؼٔ فٖ الحة ٍاالحتش
 ؟ كزلك فوارا ٗوكي أى ٗسوى

صَسٓ أخشى، تحكٖ أم الوؤهٌ٘ي ػائطٔ سضٖ اهلل ػٌْا أًْا كاًت 
تغتسل هغ سسَل اهلل صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن فٖ إًاء ٍاحذ، ف٘ثادسّا 

، ٍقالت أٗضًا «دع لٖ»، ٍتقَل لِ «دػٖ لٖ»ٍتثادسُ، حتى ٗقَل لْا 
ِ الٌثٖ صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن ف٘ضغ كٌت أضشب ٍأًا حائض فأًاٍل»

ف٘طشب. ٍػي « إٔ فوٖ -ػلى هَضغ فٖ  -إٔ فوِ الطشٗف  -فاُ 
كاى سسَل اهلل صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن »ه٘ؤًَ سضٖ اهلل ػٌْا قالت: 

ٗذخل ػلى إحذاًا ٍّٖ حائض ف٘ضغ سأسِ فٖ حجشّا ف٘قشأ القشآى، 
 .«ثن تقَم إحذاًا تخوشتِ فتضؼْا فٖ الوسجذ ٍّٖ حائض

 ؟ ثن ٗقَل الوثطلَى إى اإلسالم لن ٗكشم الوشأٓ

إى الٌثٖ صلى اهلل ػلِ٘ »ٍػي ػشٍٓ ػي ػائطٔ سضٖ اهلل ػٌْا قالت: 
ٍسلن قثل تؼض ًسائِ، ثن خشج إلى الصالٓ ٍلن ٗتَضأ، قلت: هي 

 .«ّٖ إال أًت، فضحكت

كاى الٌثٖ صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن ٗقثل »ٍػٌْا سضٖ اهلل ػٌْا قالت: 
 .«صائن، ٍكاى أهلككن إلستٍِٗثاضش ٍَّ 
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؟ أٗي ًحي الَ٘م هي ّزُ السلَك٘ات  أٗي سٍهٌس٘ات الغشب ٍَّلٍَ٘د
هٌْا لوا اًْاست ح٘اتٌا الضٍج٘ٔ، ٍلوا  التٖ لَ استطؼٌا أى ًؼ٘ص جضءً

 .صادت ًسثٔ الطالق فٖ الَطي الؼشتٖ

 

 


