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 وما زال رسول هللا يعلمنا

 1/2الرومانسية واإلتيكيت يف عالقاته الزوجية 

 0202ًََٗ٘  02 :تبسٗخ الٌشش 

 

 الذكتَس صكشٗب خٌجٖ :ثقلن

 

َّلٍَ٘د أى تَّوٌب أى الشجل  تحبٍل – كٖ األكالم كقط –كٖ األكالم 
الـشثٖ َّ قؤ اإلت٘ك٘ت كٖ الؼبلن، ٍَّ الشٍهبًسٖ الَح٘ذ الزٕ 
ٗستط٘غ أى ٗلجٖ كل احت٘بجبت الوشأٓ الؼبطل٘ٔ ٍالٌلس٘ٔ، ٍئى كٌب 
ًؼلن أى الحق٘قٔ خالف رلك، كبلوجتوغ الـشثٖ ْٗ٘ي الوشأٓ أشذ 

لْب سلؼٔ للشجبل، كال ٗكشهْب ثضٍاج ٍال حقَم ٍال ئّبًٔ، ح٘ث جؼ
أهَهٔ، ٍئًوب ّٖ تظل ػش٘قتِ ئال أى ٗشضى أى ٗتضٍجْب ثؼذ سٌَات 

 .هي الزل ٍالؼزاة

 .لٌؼذ الٌظش كٖ س٘شٓ الوصطلى صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن

كبى قل »تقَل الس٘ذٓ الوصَى أم الوإهٌ٘ي ػبئشٔ سضٖ اهلل ػٌْب 
جو٘ؼًب، ك٘ذًَ هي كل اهشأٓ هي ؿ٘ش هس٘س، َٗم ئال ٍَّ ٗطَف ػلٌ٘ب 

ٍػي أًس سضٖ اهلل ػٌِ «. حتى ٗجلؾ ئلى التٖ َّ َٗهْب ك٘ج٘ت ػٌذّب
كبى للٌجٖ صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن تسغ ًسَٓ، ككبى ئرا قسن »قبل 

ثٌْ٘ي ال ٌٗتْٖ ئلى الوشأٓ األٍلى، ئال كٖ تسغ، ككي ٗجتوؼي كل ل٘لٔ 
 «.كٖ ث٘ت التٖ ٗأتْ٘ب
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جتوبع كبى ثشضبّي جو٘ؼًب، ٍٗتكشس كٖ كل ل٘لٔ، تجتوغ ٍكبى ّزا اال
ًسبؤُ صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن كٖ ث٘ت صبحجٔ الل٘لٔ، ٍّزا هي سكقِ 
صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن ثْي، لوب كبى ػٌذُ تسغ ًسَٓ، اصطلح ًسبؤُ 
ػلى رلك األهش، لئال ٗطَل الؼْذ ثشسَل اهلل صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن، ئرا 

أى تأتٖ ل٘لتْب، ٍئرا قذس أى صبحجٔ الل٘لٔ اًتظشت ثوبًٖ ل٘بل قجل 
ًقص شٖء هي حظْب كٖ ل٘لتْب، كْٖ سَف تؼَضْب كٖ ل٘لٔ 

 .ؿ٘شّب، حٌ٘وب تجتوغ كٖ ث٘تْب، كوب حصل لْب

كقذ كبى ػلِ٘ الصالٓ ٍالسالم ػلى كثشٓ أػجبئِ ٍهشبؿلٔ، ٗسْش هغ 
صٍجبتِ ٍٗحبدثْي ٍٗإًسْي ٍٗستوغ هٌْي لطشائق األخجبس، ٍكبى 

ل ل٘لٔ، لزلك لن تكي ًسبؤُ ٗلقذًِ، ثل كي ٗشٌِٗ كٖ كل َٗم رلك ك
هشٓ أٍ هشت٘ي، كلن ٗكي ٌٗلصل ػٌْي، ٍئًوب كبى ٗحلظ ٍدّي ٍٗط٘ت 

 .ًلَسْي

كأٗي رلك هي الكث٘ش هي الشجبل الزٗي ال ٗلكشٍى ئال كٖ أًلسْن؟ 
ح٘بتْن هٌقسؤ هب ث٘ي الؼول ٍالذٍام الشسوٖ ٍهي ثؼذ الوـشة 

للسْش هغ أصحبثْن كٖ الوقبّٖ ٍالوجبلس، ٍهب ئى ٗتشكَى صٍجبتْن 
ٗؼذ ئلى الوٌضل ثؼذ هٌتصق الل٘ل ٍسثوب قج٘ل اللجش ٗكَى قذ استلشؽ 
كل طبقتِ، ًٍبهت صٍجتِ ٍػ٘بلِ، كوب ٗكَى هٌِ ئال أى ٗقَل كٖ 

هب لْزُ الضٍجٔ التٖ ال تشاػٖ هشبػشٕ، ئال ٗوكٌْب أى تٌتظشًٖ »ًلسِ 
ى كشاشِ ٍَّ ؿضجبى حتى تلؼٌْب ، ك٘لقٖ ثٌلسِ ػل«حتى أػَد

 .الوالئكٔ، كٌ٘بم حتى الصجبح
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أٗي ًحي ٍأٗي َّلٍَ٘د هي سلَك٘بت سسَل اهلل صلى اهلل ػلِ٘ 
ٍسلن، ئال ٗوكي أى ٗتخز ّزا الشسَل األػظن قذٍٓ، ٍػٌذّب حتوًب 

 .ستحل قضبٗب الؼبلن

 


