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بیتھ. خارج  دام  ما  الدِم  وخفةَ  والفكاھةَ  الفرَح  یعیُش  األزواج  من  وخاصةً  الناِس  بعُض   -
عورة. كأنھا  أسنانھ  إخفاَء  وأحكم  العُقدة  ورّكب  وجھھ  مالمُح  وتغیرت  تجّھَم  بیتھُ  دلَف  فإذا   -
یفعل. لم  إذا  ستھتُز  رجولتھُ  أّن  یعتقُد  بالتصرف،ألنھ  وسوٌء  بالفھم  نقٌص  إالّ  لھذا  تفسیر  ال   -

الصبر. بفارغ  راعیھم  ینتظرون  واألوالَد  الزوجةَ  ألن  تماما،  المطلوِب  عكُس  لألسف  ھذا   -
كالمھ. وطیَب  تصرفِھ  وُحسَن  بابتسامتھ  یحتفظ  أن  علیھ  السعادة  یریُد  من  أن  والصحیح   -

والعبارت. الكالم  اطایب  یتخیُر  مرحا،  سعیدا  أوالبیت  العمل  في  محیطھُ  یجعَل  من  فالناجُح   -
حجمھا. من  أكبر  األمور  تعطوا  وال  الھفوات،  عن  وتجاوزوا  بعضكم،  حسنات  اذكروا   -

ودیانكم. غیر  أودیة  في  نفوسنا  ولعل  وودیان،  آفاق  فالنفوس  األعذار،  لنا  -  التمسوا 
الكرام. شیم  من  األھتمام،  والتغابي  یستحُق  شيٍء  كل  فلیس  مرتین  وتغابىوا  مرةً  تغافلوا   -
بھ. البوح  نستطیع  ال  ما  تحوي  صدورنا  فلعل  اإلعذار،  ومھارة  ثقافة  على  أنفسكم  دّربوا   -

األعذار. إلخوانكم  والتمسوا  الظن،  وسوء  الشیطان  ووسوسات  نغزات  من  قلوبكم  اغسلوا   -
قصد. غیر  من  كان  وإن  كل شيء  لذةَ  یُمیت  المتواصل  واللوم  المستمر  التذمر  أّن  واعلموا    -
إنذار. سابق  بال  األرواح  فیھ  تتساقُط  أیاٍم  في  فنحُن   ، وإبتسموا  والمحبة  التسامح  انشروا   -

. حولك  من  القلوب  كل  تفتح  الذھبیة  المفاتیح  مثُل  الجمیل  الكالم  فإن  الكالم،  أطایب  تخیروا   -
القبر.  على  إكلیٍل  من  خیر  الدنیا  في  فوردةٌ  بغیابھم،  محاسنھم  واذكروا  إلخوانكم،  ابتسموا   -

علیھم  ویُصُب  دیوان،  لھم  یُنشر  وال  میزان،  لھم  یُنصب  فال  القیامِة  یوَم  البالِء  بأھل  یُؤتى    -
ثواب  ُحسن  من  بالمقاریِض  قُرضت  أجسادھم  أن  لو  لیتمنون  العافیة  أھل  إّن  حتى  صباً،  األجَر 

  ،ٌ بالء  لَك  الناس  أقرب  بالٌء، وموُت  والدیوُن  بالٌء،  العیِش  بالٌء وضیُق  فالُحزن  لھم،  هللا 
بھ  یضیُق  ما  وكل  بالٌء  والحسُد  بالٌء،  أنواعھ  أشد  إلى  بسیطھ  من  والمرُض  بالٌء،  والفقُر 

." یتخّطاھا  ال  البالَء  فإّن  بالصدقِة  باكروا   " لنا  یقوُل  الكریم  ورسولنا  بالٌء،  الصدُر 

متعبٌد  الدعاِء،  فإنّك  كثرِة  َمن  وتضجر  البالِء،  زمان  تستطیَل  أن  إیاَك  الجوزي:   ابن  قاَل   -
یقول: وتعالى  تبارك  البالُء،وهللا  طاَل  وإن  َروح هللاِ  من  تیأس  وال  والدعاِء،   بالصبِّر 

أَْجَرُھْم بِغَْیِر ِحَساٍب " ابُِروَن  نََّما یَُوفَّى الصَّ إِ  "               
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