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كرهإن مؤ4تة، مؤمن يمرك ولا النيئ قول وث 
عظيمتازرى:هائيتان آخرء، خلت سها رصي حالما منها 

أمحسابمن عثر الثاف السيهب بيان ق سرؤع هذا ت ا؛ ارمحصل ت محوله )١( 
النقسوتوطين البشر، نقائص ْع التعامل حسن وهو ألا السعادة، 

إذالقص؛ عل محولون — —عموما الماس أن ذلك عيوبهم؛ نحمل عل 
سجاياه.جيع ترصي الذي ذا ومن الهذب؟ الرحال فاءي عزيز؛ الكإل 

وذومحا،طبعا، نحتلفون الماس أن وأدرك انمتى، هذا الأسان امحتحصر محاذا 
وأراحنفسه، أراح "" القتفى هذا عل الماس عامل ثم وتعلقا، وتربية، 

مرهممنلآعاملْس(•
ررفاممتانمتاناا:^غ...((إلدوله:)٢( 

وأهمالسعادة، قواعد من تعد المي السابقة، القاعدة تقرير عل استشهاد 
الحديثهذا وساق البشرية. المقايص ؤع التعامل حسن وهي ألا مقوماتها، 

كلكيوصل والذي (، ١٤٦٩)صحيحه ق مسلم رواه الذي العفليم 

ولاييخض•ولايمل، لايكرم، أي ارلأمرك<ات ومعنى؛ 
بحيثلزوجته؛ المعاشرة حسن عل الزؤج توطتن الحديث هذا من والراد 
إلالمعاشرين من واحد كل وقرب المعاشرة، طول لأءن فيها؛ بإ يملها 

طرفكل فثري دقيقة؛ محرفة بصاحبه طرف كل معرفة إل -نفى معاشره 
وصحفه،محوته وحال ومجرصه، صحته وحال ورصاه، غصبه حال صاحبه 

وهكذا...وهبوطه، صعوده وحال 
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بعثسعند عشرة موء أو أوبغضاء، أوملاله، كراهيه، يورث قد وذلك 
الاس.

للفركيعد لر المعنى هدا عل صه أوامرأة— لكن —رجلا الزؤج وطن فإذا 
مسعودابن يقول —كإ الرحمن من والإلف الشهلان، من الفرك إذ مكان؛ 

•بخممقبمتئ~ 

وقبولوالتيمم، والمداراة، بالمعروف، ونتعايش الأمر، تتصاق وبدللث، 
تلقاهلا ومن باستمرار، تصاحبه من ^3، الأخر؛ بالطرف طرف كل 
حلمامنها رمى حلما منها كره ررإن صإإمحٌؤثؤت الخم، قال ولهذا لماما• إلا 

تغطيأخرى، محاسن فيها ولكن خلقيا، عتتا فيها يكون قد يعني آخرم، 
العيب.ذلك 
ذلكتغمر ومآكارم مناقب، فيها يوجد ولكن حلقيا، عيتا فيها يكون وقد 

وتذا...العيب، 

ملتءالتوت من بيت بقي لما عيب، أدنى لمجرد بزوجه زوج كل فلووهد 
متتإسأكا.
أقوىوالمعاملة المحاثرة، تلك لكون زوجه؛ مع بالزؤج خاصن والحديث 
اتصالا.وأشدها الروابط، 

يرىؤإنإ الزوجية، الحياة عل يقصزه فلا المعنى؛ هدا والشيخ؛٤٧^يعمم 
والمتحاكن.المتحاشرين، لكل صالح أنه 

نحوماعل ذكرهما ق وس/ع عظيممن، قائدتين الحديث ق أن ذكر ولهدا 
سيأق•

السعادة،إل ويقفي يرسم، حياة منهج هما بل عظيمتثان، ريب~ ~يلأ وهما 
والعسرة.الرعاية، وحسن 




