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 األســــــرة
 

 :أما بعد

طـايًة فائؼة، إسرَة  ريعة اإلسالمقة السؿحاءُ الش   ِت لَ وْ لؼد أَ  !فقا طباد اهلل

إن طـاية  ؛بؾ ،ة رسقل اهلل مذكقرًة يف كتاب اهلل ويف ُسـ 

 الرجؾ بامرأتف. لزواِج سرة يبدأ مـذ الخطقات إولك الشريعة بإُ 

ؼال ف يـ،ا الد  طؾك قبقل ذَ  حث   ذلؽ أن الـبل 

يـَُه  أتاكمإَِذا » :♥
ُجوهُ وخؾؼه َمْن َتْرَضْوَن دِ إَِّلا َتْػَعُؾوا َتُؽْن  ،َفَزوِّ

تْـٌَة فِي اْْلَْرِض َوَفَساٌد َطرِيٌض 
 .(1)«فِ

: ♥يـ، فؼال الد   ذاِت  طؾك اختقارِ  إزواَج  حث   كذلؽ 

َفاْضَػْر بَِذاِت  ُتـَْؽُح الؿرأَُة ِْلَْربٍَع: لَِؿالَِفا، َولَِحَسبَِفا، َولَِجَؿالَِفا، َولِِديـَفا؛»

يِن َترِبَْت يََداكَ   .(2)«الدِّ

امل تقجقف الس  لمـ هذا االشريعة  أرادِت  كقػ ؟أرأيتم معشر الؿممـقن

ـَ   ؛مـ اإليؿان ، وطؾك أساسٍ  هللمـ تؼقى ا تؼقم طؾك أساسٍ  ،أسرةٍ  تؽقي

 ِت حَ ؾُ َص  احؾُ فنذا َص  ،والزوجة الدان، الزوُج ا القَ ؿَ إسرة هُ  اـَكْ حقث إن رُ 

 ة بعد ذلؽ.م  جتؿع إُ مُ  ـْ طَ  ْؾ ، وٓ تََس إسرة ا فسدِت ، وإذا فسدَ إسرةُ 

                                                                 

، ◙(؛ مـ حديث أبل هريرة  1191(، وابـ ماجة)1111أخرجف الرتمذي ) (1)

 (.01/ 3)"سؾسؾة إحاديث الصحقحة "وصححف إلباين يف 

 .◙(؛ مـ حديث أبل هريرة 1699(، ومسؾؿ )0111أخرجف البخاري ) (0)
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 آهتؿاماِت  أُولك تؽقنَ  أن الـبل  حث   ؛وٕجؾ هذا 

سك وإَ  وإسَػ  الحزنَ  بعُث الؼؾقب، وي كقاطَ  عُ ط  ؼَ ومؿا يُ  ـ.ي  دَ الت   هل قضقةَ 

عقار الؼبقل والرد هق ا مِ الذيـ جعؾقاس، مـ الـ  ما طؾقف أحقال كثقرٌ  ِب قيف الؼؾ

 فاكا اهلل وإياكؿ.اط .اقكالد

الف، وطـ درجتف يف هذه وطـ م ،وجزـصب الفقالد الزوجة يسلل طـ مَ 

وكذلؽ  إسئؾِة،ففق يف آخر قائؿة  ـ فال يسلل طـف، وإذا سلَل يما الد  الدكقا، وأ

ما  لأو  يسللقن  - لـا ولفؿ الفداية والبصقرةهللكسلل ا-مـ الرجال  كثقرٌ 

وكؿ بـت مـ؟  :ضقة الدكقاقػتشقن طـ ػتشقن طـ أول ما يُ ويُ  ،يسللقن

ة السػؾقة ـق  قذلؽ مـ إمقر الط  وغقر  ؟ـل؟ وماذا تجػةٌ قض  ؽ؟ وهؾ هل مُ تؿؾ

 كسلل اهلل أن يحؿقـا وإياكؿ. .كققيةالد  

دة يف الػاس ةِ ق  ، بسبب الـ قامت كقران الػتـة يف كثقٍر مـ البققت ؛جل هذاوْل

 ِت طَ ودَ  ،ـيالد   اِت اإلسالمقة إلك اختقار ذَ  الشرطقةُ  طِت هذا دَ  جؾِ ذلؽ، وٕ

 لشعقرَ اهذا  أن يحؿَؾ  يـ، وكذلؽ يـبغل لؾجؿقعِ الد   قبقل ذاإلك  الزوجةَ 

 مة طؾك أفضؾ حال.حتك تؽقن إُ  ا ومستؼباًل؛السامل حاضرً 

إن  ؛، بؾطـد هذا الحد   قفات الشريعة اإلسالمقةلؿ تؼػ تقج ؛اوأيًض 

يحتسبقا  أنإلك  والزوجةَ  الزوَج  دطِت  ـة،والس   ة يف الؽتاِب الـصقص الشرطق  

 هبا العبادَ  التل يـػع اهلل  ة الصالحةَ ـجبقا الذري  ، وإلك أن يُ اهلل  مـ إجرَ 

 .والبالدَ 

ويف  ،ـبقفوالت   ةِ ق  يف غاية الد   بتقجقفاٍت  اإلسالمقةُ  الشريعةُ  جاءِت  ؛ولذلؽ

فؾؼد  ؛جقؿِ طقان الر  هؿ مـ الش  ، وتعقيذحصقـ إوٓدالذي فقف تَ  غاية إمرِ 

ويف  ،فقةأهؾف يف هذه الش   يليتَ أن إذا أرادَ  الرجَؾ  أن  إلك  الشريعةِ  كصقُص  دطْت 

ٓ   ؛ويف هذه الغريزة التل يؼذففا ،ؾةِ ْض تؾؽ الػَ  حتك ٓ  ؛كر اهلل  يـسك ذأ
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 هذا الؿقلقد. يف وٓ مشاركةٌ  ،وٓ كصقٌب  ،حظ  ان طلؾشق يؽقنَ  

يؼول بسم أتى أهؾه  إذا» :الزوَج  الـبل  فؾؼد حث  

 .(3)«اهلل

ؾشقطان ل وٓ كصقب، حتك ٓ يؽقنَ  لؾشقطان حظ   حتك ٓ يؽقنَ  ؛بسؿ اهلل 

 .ؼاءلؾ  اثؿرة هذا  ،ةيف هذه الثؿر ةٌ شاركمُ 

 مـ أََذى بشلءٍ  لؿ يتؾطْخ  ،ابً ا صق  صالحً  الؿقلقدُ  وكؾ ذلؽ حتك يؽقنَ 

ـ ِة أن يمذ َن يف أُُذِن الؿقلقدِ و الشقطان، طـ الـبل  فقؿا وردَ  ،كـَؿْ القُ  مـ الس 

  ٍبـاتف أوٓدِ  حدِ أ يف أُذنِ  نذ  أكف أَ  ،ٓ بلس بف بنسـاد. 

قؿ، يف اإلسالم طظقؿ، وخطره جس شلكفُ  -أيفا الؿممـقن-ذان وإ

 .كؿا أخرب بذلؽ الـبل  ،راطولف ضذان مـ إ والشقطان يػر  

ولك تحصقـف عؾـ مـذ الخطقة إؽ تُ فنك   ،الؿقلقد ذنِ مذن يف أُ وحقـؿا تُ 

ن يداخؾف و أ، أف الشقطانهذا الغالم مـ أن يؿس   ، وتعقيذالعالؿقـ باهلل رب  

 شلٌء مـ القساوس والشرور.

الصالح  آسؿِ  اختقار طؾك الـبل  وكذلؽ حث  

 :♥الـبل  ؛ ٕن  السابع فقمالعؼقؼة لف يف ي لؾؿقلقد، وطؾك ذبِح 

 .(4)«ُمْرَتَفٌن بَِعِؼقَؼتِهِ  مولودٍ ُكلُّ  أنأخبر »

 .ه العؼقؼة لقلدهذه القالدُ  بَح ذَ  إنْ  ما متك ،ذبحن الشقطان حظف يُ وأ

 

                                                                 

 .¶(؛ مـ حديث ابـ طباس 1636(،ومسؾؿ )9366أخرجف البخاري ) (3)

مـ حديث ؛ (3190) (،وابـ ماجة0631) (،وأبق داود1000أخرجف الرتمذي ) (6)

 (.1016/ 0) "مشؽاة الؿصابقح" ، وصححف إلباين يف◙سؿرة 
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 ،كؾػات العُ والص   ،سـكإراقة الدماء لذي إسؿاء الحُ  :لكذ والعبرة يف 

لف  يصُؾ ا ومؿ   س.وطال وتؼد   ا لف جؾ  ؽرً ُش  ؛ؾ هبذا الؿقلقدوتػض   ـ  طؾك ما مَ 

 ؼقق، سقاءً مـ العُ  ؿؾةً حتك أورثفؿ ُج  ،كثقر مـ أباء هبذه العؼقؼة تساهُؾ 

 لؿ يعؾؿقها. أوطؾؿقها 

إوٓد مـذ كعقمة أضػارهؿ، فؾؼد  أن يعتـل برتبقةِ يـبغل لإلكسان،  ؛وأيًضا

  صح  
 
َل َكؾَِؿٍة »: قال فك  أ  طـ الـبل اْفتَُحوا َطَؾى ِصبْقَاكُِؽْم أَوا

 .(5)«بََِل إِلََه إَِّلا اهللُ 

ؿؼتضاها، فقهؿ ب، وكذلؽ طر  ـقهؿ هذه الؽؾؿة العظقؿةلؼ   :والؿعـك 

ـعؿ ومـ الذي يُ  ،ورزقـا ومـ خؾؼـاالسؿقات وإرض،  ؾَؼ بقـقا لفؿ مـ َخ و

 عؿ؟هبذه الـ  يشؿؾـاومـ الذي  ،طؾقـا

الؿدبر  ،الؿحل الؿؿقت ،الرازق ؼالهق الخ ثؿ بقـقا لفؿ بلن اهلل 

 آطتؼادحصـقهؿ هبذا  ٓ شريؽ لف، ـعؿ، وأكف الؿستحؼ لؾعبادة وحدهُ ؿُ الْ 

 ػفؿتتخط   ، مـ أنكربهؿ يف -بنذن اهلل-قن تسؾؿقن ويسؾؿ ،باهؿِص مـذ 

 والجـ. شقاصقـ اإلكسِ 

 اهللُ  رَ أمَ بقـ الزوجققـ،  واجبةً  أكف هـاك حؼقًقا :يا طباد اهلل ولـعؾم جؿقًعا

الحؼقق مـ القاجب  وهذه ،اهلل  ، وأمر هبا رسقُل هبا

 وآختقارففل لقست أمقًرا طؾك سبقؾ الذوق  ،تقاجدها بقـ الزوجقـ

 .والرغبة

كامؾًة لزوجاهتؿ،  إططاء الؿفقرِ  بف إزواج مـ أمر اهلل  اكؿمن ذلك: و

 ،[4]الـساء: (ڻ ۀ ۀ ہہ): كامؾًة لزوجاهتؿ، قال  هاػاءوإي
                                                                 

وقال ، ◙ بـ طباسحديث ا (، مـ6060)"شعب اإليؿان"البقفؼل يف أخرجف (0)

 ."باصؾ"(: 361/ 13)"سؾسؾة إحاديث الضعقػة"إلباين يف 
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عطل يُ  ؿاوإك   ،قاربًاوٓ مُ  تحاياًل،، وٓ مُ اًش اش  فقجب طؾك الزوج أٓ يؽقن غَ  

 الؿتؼدم أو الؿتلخر. فا مـ الؿفرِ الزوجة حؼ  

 أو ،كؿا هق يؽقن حال القفاةأن الؿفر الؿمجؾ، إوبعض الـاس يعتؼد 

ـٌ  الؿفر الؿمجؾ تستحؼف مغؾقط، فلما  فاسد، وففؿٌ  حال الطالق، وهذا ض

، فنكف يؾتزم هبا، اريةٌ ، وطادُة جإٓ إذا كان هـاك طرٌف زائدٌ  ؛صؾبتفمتك  الؿرأة

 ،و بالطالقبالقفاة أالؿمجؾ تستحؼف الؿرأة أن الؿفر نذا تعارف الـاس طؾك ف

العؾؿ مـ  ـ ذلؽ أهُؾ كؿا بق   ،رعِ يف الش   رف سؾطانٌ لؾعُ  ٕن   ؛ففق معؿقٌل بف

 هؾ التحصقؾ.أ

 :بالؿعروف، قال  الؿرأةمعاشرة  :الواجبةوكذلك من الحؼوق 
اتجاه ا طؾك الزوج جبً او سوإمر لق ،[11]الـساء: (ۉ ۉې)

 عاشرَ ب طؾقف أن يُ يج ا أن الزوَج ؿهل قضقة مؼابؾة، فؽ ؛، بؾفحسب الزوجة

 اؿبلن تعاشر زوجفا بالؿعروف، فؽ لمقرةٌ مَ  الؿرأةزوجتف بالؿعروف، كذلؽ 

 ـة اهللطال يف خؾؼف، وُس و ـة اهلل جّؾ طؾب ُس فؽذلؽ تَ  ،الزوج اأكؽ تُطؾب أيف

 جاّل وطال يف العالقة إسرية.

واإلكػاق  ،لؾزوجة طؾك زوجفا إسؽاهنا :وكذلك من اْلمور الواجبة

ويف الؿسؽـ  ،طؾقفا، واإلكػاق طؾقفا أمٌر طام، يؽقن يف الطعام والشراب

جعؾتفا الشريعة لؾؿرأة طؾك والعالج، ويف غقر ذلؽ مـ إمقر، ففذه مسائؾ 

  زوجفا.

يجب طؾك الزوج أن يغار طؾك زوجتف، وهذا مـ ومن ذلك أيًضا: 

التل مـبعفا الرجقلة، ه الغقرة ذالحؼقق القاجبة لؾزوجة طؾك زوجفا، ه

 مـ الـاس،  والؿرض الذي يعاين مـف كثقرٌ  وإصارها الشريعة، لقست الشؽ  
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 الغقرُة قسؿاِن: 

  قسؿ مؿدوٌح. 

 مقم.قسؿ مؼدوٌح ومذ 

، أو أن سؼطفاففق صقاكة الؿرأة طـ كؾ ما مـ شلكف أن يُ  :ا الؿؿدوحفلم

ث قوذلؽ بلمرها بالؿؽ ؛يجؾب السؿعة السقئة لفا أنا، أو حقائف يخدَش 

ٓ   ،بالبقت  ،أو ضرورة، وأمرها بالحجاب  لحاجةٍ وطدم كثرة الخروج، إ

الغريزة يف الـػس البشرية، وغقرها مؿا هق  رػج  تُ وصقاكتفا طـ الصقر التل 

 .لدى الرجال معؾقمٌ 

مـ  ؼدةمجرد طُ  التل هلو ا الغقرة الؿؿؼوتة:، وأما ما الغقرة الؿذمومةوأ

ربر وسقء الظـ الذي ٓ مُ  ،هل قضقة الشؽ   ،بعض الرجال فايعاين مـ ،ؼدالعُ 

هبذا الشؽ، وهبذا  ومسؽقنٌ  ٌض حقث إن بعض الرجال مري ؛لف غَ سق  ، وٓ مُ لف

قرات ملفؿ، ولربؿا وضع الؽا الظـ بلهؾف، ويتخبل سلءفتجده يُ الظـ الػاسد، 

وكؾ هذا  مرأتف،اولربؿا رصد الؿبالغ ٕجؾ مـ يليت لف بخرب  ،والؿسجالت

بالغقرة الؿؿدوحة،  يبدلفاحقث  مـف؛ يعالَج  أنيـبغل  ،طضال اءٌ ، وددٍ رْ مُ  رٌض م

 .-– الذي جاء بف محؿدٌ  ،حِب الػضاء الر  ب

ظ فا، وأن تحافكؿا أكؽ تغار طؾقفا، يجب طؾقؽ أن تصقكَ  !كعم طباد اهلل

لقست فا تربقًة سؾقؿة، والؿؼصقد بالرتبقة طؾقفا، وكذلؽ يجب طؾقؽ أن تربق  

ترفع مـ  ، وبجؾب كؾ وسقؾةٍ وبتثؼقػفا ة، وإكؿا العـاية بتعؾقؿفالق  إو   الرتبقة

ع مداركفا مـ حقث أحؽام س  قؾؿل، ومـ مستقاها الثؼايف، وتُ مستقاها العِ 

هنؿ يجفؾقن أحؽام القضقء ؛ حتك أهؾفساكٌت طؾك أمـ الـاس  ٕن   الشريعة؛

 والطفارة.
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 هذا لقس مـ خقالل، وٓ مـ جقبل، وٓ مـ كقسل، ولؽـف واقعٌ  :لوأق 

زوجتف يف هذه  مع مـ إزواج لقس لف طالقةُ  الؼؾقب، فؽثقرٌ  قاطُيؼطع كِ مرير، 

وإلك  ،وإلك العؾؿاء ،إلك الؿػتققـ الـساءمـ  ولذلؽ حقـؿا تؾجل كثقرٌ  ،الؼضايا

َٓ صقيؾةٍ  دةٍ مُ  وقعت مـذ بلخطاءٍ ؛ يسللـ طـ الؼضاة هؾف، طـ أ هٍ ساهٍ ، والرجؾ 

 وٓ سبقاًل.ا ؼً يصر إمرٓ يعرف لفذا 

 ، أو و اختقاري، أوقلذَ  ن هذا أمرٌ ٓ تعتؼد بل !وأكت أيفا العبد
 
وإكؿا  ،رأيل

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ): بـص الؼرآن، قال  اهلل  أمامطـف  وٌل مسم أكت

ې ى ى ائ ائ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

 .[6]التحريم: (ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

وإذا كـت  ،اهلل  أمامإن زوجتؽ ستتعؾؼ بتالبقبؽ يقم الؼقامة، وتسللؽ 

لفا الؽتب  أن تجؾَب  مـ فال أقؾ   ،وطؾك تػؼفقفاغقر قادٍر طؾك تعؾقؿفا، 

الحقض والـػاس،  أحؽام مـفاتعؾؿ تقفر لفا الؿصادر التل ت أو أن ،والرسائؾ

 ،وج مع زوجتفزأحؽام تعامؾ ال مـفاالطالق، وتعؾؿ  أحؽام مـفاوتعؾؿ 

ر ، وغقأحؽام الصالة والزكاة والحج وآطتؿارفا ؿُ عؾ  والزوجة مع زوجفا، وتُ 

ا روبً عالؿقـ، هُ ل تجعؾفا يف مـطؼة إمان بنذن اهلل رب التذلؽ مـ إمقر ال

 ويف طالؿ الغقب. ،يف طالؿ الشفادة التل آثارها طظقؿةٌ  ،مـ مـطؼة الخقف

لرتبقة، طؾك زوجفا ما يتعؾؼ بؼضايا اومـ حؼقق الزوجة  !كعم طباد اهلل

، ولذلؽ بالؿرأة مـقطٌ  ا مـ إزواج يعتؼدون أن تربقة إوٓد أمرٌ ن كثقرً فن

طـفؿ، يف أي  ف غقر سائؾٍ ا ضفره أسرتَ قً قلِ صرف غالب وقتف خارج البقت، مُ يَ 

يعقشقن، ماذا يشاهدون؟ ماذا يسؿعقن؟ ماذا  وادٍ يسقرون، ويف أي جقٍ 

 يؼرؤون؟ 
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الؼضقة مشرتكٌة  ٕن   ؛ابتاتً  مرفقٌض  وهذا أمرٌ  ،بزوجتف إمرَ  كاطَ ؼ وأَ وطؾ   

أطظؿ؛  انٌ سؾط قد يؽقن لؾقالدِ  ؛ة الرتبقة، بؾزوجتف يف مسللوبقـ الزوج 

لف مـ آحرتام،  جعؾ اهلل  االؼقامة، ولؿلف مـ  ذلؽ لؿا جعؾ اهلل و

 ،د ٔبائفؿ أمٌر ضاهرٌ وطؾك أوٓده، فاحرتام إوٓ أهؾفؾطة طؾك والُس 

تحتاج إلك  الؿرأةحد، ولذلؽ يدركف كؾ أ معؾقمٌ  واستجابتفؿ لقالدهؿ أمرٌ 

 بقتفؿ، حتك يرسقا هبا إلك بر   ة سػقـةَ الدف   ديرُ ولقُ  ،يدها يف يده لتضعَ  ؛فازوج

 إمان.

ما فقف رضقاكف إلك ـة، وهداين وإياكؿ تباع الؽتاب والس  اكؿ اوفؼـل اهلل وإي  

ولسائر الؿسؾؿقـ مـ كؾ  ،وأستغػر اهلل لل ولؽؿ ،والجـة، أققل ما تسؿعقن

 وخطقئة. ذكٍب 
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 اخلطبت الثانيت
 

  وسؾ  هللك االحؿد هلل وكػك، وصؾ  
 
وطؾك  ،الؿصطػك ؿ وبارك طؾك الـبل

 الحشر والؿـتفك.قتػك إلك يقم ره الثبمـ 

 :ا بعدما أ

أخذت  ،قضقة إسرة يف اإلسالمطؾؿقا أن وا! اهلل يا طباد اهلل فاتؼوا

ؾؿجتؿع، والؿجتؿع قاة لإسرة هل الـ  ن  ٕ ؛وذلؽ ،يف شريعتـا ةً رمساحًة كبق

تسلل طـ الؿجتؿع يف أي وادٍ  ا فسدت إسرة فالذفن ،ةم  هق الؼاطدة للُ 

 .َؽ ؾَ هَ 

إتقان الحؼقق مستحؼقفا يف ويفا، وذَ  يـبغل تقفقر الحؼقِق  ؛وٕجؾ هذا

ا أصبح سري  ا أُ ؽً وكعاين فقف تػؽ   ،كعاين فقف أزمات فنكـا يف وقٍت  ،سرةقضقة إ

 ُت ت  شاتف كثرة الطالق، وتَ ومـ طالم ،ـا وإياكؿقَ عافكسلل اهلل أن يُ  ،ضاهرةً 

 وضقاع إوٓد. ،رِ َس إُ 

أن أشقر إلك  ،طؾك زوجفا الؿرأةيف حؼقق  غل كؿا ذكرُت بـي ؛ولذلؽ

يف غقر  ،بالؿعروف بطاطة زوجفا حؼقق الزوج طؾك زوجتف، فالؿرأة ملمقرةٌ 

لؾـبل  بـ جبؾ مـ بالد فارس، فسجدَ اء معاذ ولؼد ج، معصقة اهلل 

. 

يُْت « َما َهَذا يَا ُمَعاُذ؟» :فؼال لف
، َرأَ

ِ
 ومَ والرُ  َس فارِ فَؼاَل: يَا َرُسوَل اهلل

هق  ،قدجالـاس بالس حؼ  أن أ ـَ بق  ، يريد أن يُ «كلَ  ُت ْد َج فم فَس ؾوكِ ؿُ لِ  يَْسُجُدونَ 

 ،هرَ َج وزَ  ذلؽ طـ ♥فاه الـبل فـَ، الـبل 
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 ؛(6)«، َْلََمْرُت الَْؿْرأََة أَْن َتْسُجَد لَِزْوِجَفابالسجودلَْو ُكـُْت آِمًرا أََحًدا »وقال لف:  

  ا لف طؾقفا مـ الحؼ.ؿَ لِ 

  وصح  
 
من َكقَْف أَْكِت » ٓمرأةٍ: قال أكف  طـ الـبل

ُه َجـاتُِك َوَكاُركِ اْكظُرِي َقالَْت: َما آلُوُه، قال: اْكظُرِي  زوجِك؟،  .(7)«َفنِكا

لزوجؽ  لن  بطؾؿل او ،الؿسؾؿةتفا إخت ؼل اهلل أيت  اف ،إكف جـتؽ وكارك

اطة مـ صو ،صاطتف مـ صاطة اهلل  ن  ا، وهق صاطتف بالؿعروف، فنؾقؽ حؼ  ط

 دامت بالؿعروف. ما رسقلف 

الذي مـحتفؿ  ،الحؼ   ػقا يف استعؿال هذايتعس   أنوٓ يـبغل للزواج 

ؿارسقن مؿارساٍت اه، فحقـؿا يصـعقن مثؾ هذا الؽالم، يذهبقن فقُ الشريعة إي  

حقث  ؛-فالالجُ وكؿا يصدر مـ بعض الحؿؼك -خاصئة طؾك زوجاهتؿ 

طؾك أزواجفؿ يف الحؼ والباصؾ،  ا مرفقطةً طًص  صن أمثال هذه الـصققؾيجع

 ويف الخطل والصقاب، وكحـ كربأ إلك اهلل مـ ذلؽ.

ػظ الؿرأة حِ  فنن   ،فراشف ومالف ن تحػظَ أ ومن حق الزوج طؾى زوجته:

، مـ اهلل  خقففاك ؾط هنا، ودلقٌؾ تفا وإيؿاػ  طؾك طِ  لػراش زوجفا دلقٌؾ 
، ومـ الؿال طؾك مالف، والحذر الحذر مـ تبذير هذاوكذلؽ الحػاظ 

 .بغقر وجف حؼ   أخذهف، ومـ اف فقراإلس

مـ الـساء  ر البقت وطدم إفشاءها؛ ٕن  تؿان أسراكِ  :وكذلك من الحؼوق

فؽؾ  ،-ن صح التعبقرإ-ووكالة إطالم  ،متـؼؾة إذاطةٌ  - وإياهـاهلل اكهدا-

فتـشر غسقؾ زوجفا،  ،وتـشرها طؾك الؿإلِ ذهب يف البقت ت وكبقرة تؼع صغقرةٍ 
                                                                 

ـ ماجة ) (،11613)أخرجف أحؿد  (9)  ،◙مـ حديث معاذ بـ جبؾ  (؛1603واب

 (.09/ 1) "إرواء الغؾقؾ " وحسـف إلباين يف

(؛ مـ حديث حصقـ بـ 6191) "الؽربى"(، والـسائل يف 11113أخرجف أحؿد ) (1)

ـ   (.001/ 9)"إحاديث الصحقحة سؾسؾة "، وصححف آلباين يف ◙محص
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بَؾِ  مـ ْت رَ ؿِ ثْ تُ اْس ه، وتػضح أخباره، ولربؿا رػشل أسراوتُ  
الؿرتبصقـ  قِ

 وتـؽسر السػقـة بعد ذلؽ. ،جقا كقران الػتـة بقـ الزوجقـفلج   ،الحاقديـ

إخت الؿسؾؿة، ولتعؾؿل  افت أيهللا فاتؼلجؿقع، ال كسلل اهلل أن يفدَي 

وٓ إلك  ،ذيعفاوأن ٓ تُ  ،ل أسرارهأن تحػظ زوجؽ طؾقؽبلن مـ حؼقق 

 َٓ ويجب أن يؽقن صدرك صـدوق  ،وٓ إلك أبقِؽ  ، إلك أمؽأقرب قريب، 

وحؼقق البقت  ،تحافظقـ فقف طؾك حؼقق زوجؽ ا طؿقؼةً وبئرً  ،أسرار

 أجؿعقـ.

 ،لف مـعفا مـ الذهاب إلك العؿؾ أن :ج طؾى زوجتهكذلك من حؼوق الزو

 ،ـػؼ طؾك زوجتففنذا كان الزوج يُ  لف، مشروعٌ  هذا حٌؼ  ن  ٕ ؛القضقػةو إلك أ

لقس طؾقف  ؛اب إلك العؿؾإلك قضقة الذه لقس هـاك أمٌر يدطقو طؾقفا،ويؼقم 

ـٌ أثؼَؾ دَ  مالقة، والزوج ٓ يرغب بذهاب زوجتف إلك  بلزمةٍ ون كاهؾف، وٓ يؿر   ي

وٓ  ،بحؼققف كف قائؿٌ دام أ يف ذلؽ، وما َؼ لف الحؼ الؿطؾَ  ن  ، فنخارج البقت

 ٕمر واجب.افطاطة الزوج يف هذا  ،يرغب يف ذلؽ

يف هذه  العؾؿ وهق محؾ اتػاق أهؾِ  ،العؾؿاء طؾى هذا اْلمر ولذلك كصا 

ويقفر لفا الحؼقق يف بقتفا، يؼقم طؾقفا زوجفا،  ؾؽةٌ مَ  فالؿرأةالؼضقة، 

قف التؼصقر يف أي كاحقٍة مـ حرم طؾويَ  ،كاماًل  إكػاًقاـػؼ طؾقفا ويُ  ،اجباتقوال

 كقاحل اإلكػاق القاجب.

و ، أقةلمن اْلزمات الؿا عصف بفا شيءٌ ا إذا كاكت اْلسرة يَ وأما 

الثغرات  كبقًرا يف سد   إسفاًماسفؿ سقُ ن طؿؾ الؿرأة ورأى الزوج بل، اَّلقتصادية

الؿرطقة،  وبالؼقاطدالشرطقة،  بشرط أن يؽقن بالضقابطِ  ،فال بلس ،ةقالؿال

كقثتفا، كؿا تتـاسب أُ  ٓ ا طـ إطؿال التلوبعقدً  ،ا طـ مخالطة الرجالبعقدً 

 .اإلسالم يف ؼفوأهؾ الػِ  ذلؽ أهؾ العؾؿ،ـ بق  
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ا ؿفق ،بقـ الؿرأة وبقـ زوجفا مشرتكةٌ  ا هـاك حؼقٌق وأيًض  !كعم طباد اهلل 

يحرتم أهؾ وجقـ، فجب طؾك الزوج أن زال صريف الَِديوَ  باحرتاميتعؾؼ 

 د لفؿ، وأنوأن تتقد   ،زوجتف، ويجب طؾك الزوجة أن تحرتم والدي زوجفا

بفا جقؿ، أوظط لحٍؼ  ظقة بؼؾب زوجفا، وأداءً ا يف الحُ ؿعً سـك، صَ عامؾفؿ بالحُ تُ 

 طؿقًما وخصقًصا. اهلل 

 (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں): فؼال 

 وكؾ زوٍج  ،طؾك الؿرأة مـ حؼ   فؾؿا لؾزوج ؛ا الخصقصوأم   ،[23]اإلسراء:

، فنن هذا مـ الحؼ الؽامؾ لقالديف قدر الؿستطاع تمدَي يرغب مـ زوجتف أن 

 يــا.ا ومـ دِ شريعتـ

ما يتعؾؼ بؼضقة تربقة  الؿممـون: اطبتي أيفواْلمر الذي أريد أن أختم به ُخ 

وذلؽ لخطقرة الؿرحؾة، ولؿا  ؛مراًرا رُ ، وأكر  وأطقد فقفا بدي، فلكا أُ إوٓد

مـ قضايا  ـ بـقـ وبـاتم أوٓدكايستفدف بف  اأزمات، ولؿبف العالؿ مـ  يؿر  

رك الضؿقر، وتبعث ، وتحالؿضجعَ  ؼض  أخالققة، وقضايا تَ  فؽرية، وقضايا

  .الساكـ

ن الحدث جد فن ،فقجب طؾى الجؿقع أن يؽوكوا طؾى مستوى الحدث

أوٓدك  تؿـَح  أنطؾقؽ ، القالد أن ترتكَ  طؾقؽ أيفا خطقر، والخطب جؾٌؾ 

يف  هبؿ ن تزج  وأ مساحًة كافقًة يف الجؾقس معفؿ، ويف متابعتفؿ، ويف تربقتفؿ،

حػظ كاشئة التل تُ  العؾؿ، ويف مراكزَ  حؾؼات تحػقظ الؼرآن، ويف دروس

 ن اهلل رب العالؿقـ.ذبن ، والؼقؿوأداب ،إخالق

إن بعض  ؛يعتؼدها بعض الـاس، بؾلقست هبذه السفقلة التل  فنن الؼضقةَ 

الرجال،  حقث يؼقل بعُض  حتؿؾ؛إطصاب بف أمًرا ٓ يُ  الـاس ذهب برودُ 

صؾح يف ؿُ الْ  :يؼقلقن ،ؿتجػػت مـابع الشعقر الرتبقي يف صدوره ؿـم

 كؾؿة حٍؼ يراد هبا باصؾ. .صؾح، اهلل هق الذي يُ السؿاء
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وإلقف يرجع إمر  ،بقده إمر كؾف فاهلل  ؟يصؾحأن اهلل ٓ لؽ ومـ قال  

 ن تُ الذي بقده الصالح هق الذي أمرك بلكؾف، لؽـ 
َ
 ،رطاهؿلن تَ بأوٓدك، و ربل

شقاصقـ اإلكس  ِػ ط  خَ مـ تَ  ن تحذرَ ل هبؿ، وأعتـن تَ طؾقفؿ، وبلوبلن تؼقم 

 .ٕوٓدكوالجـ 

من  زيـون لؽثقرٍ ففـاك شقاصقن اإلكس يُ  ،فنذا كـا كخاف من شقاصقن الجن

يف  ؛بؾ الؿـؽر، وأباء وإمفات يف غػؾة،ويزيـقن لفؿ أوَّلدكا الباصل، 

 اهلل السالمة والعافقة.طؿقؼ، كسلل  باٍت ُس 

اشاتؽؿ، واختاروا مـ َش  واكـسقا تؾؽ الؼـقاتقا ػ  آهتؿ، َص راقبقا جق  

بعدوا قؿ، وأَ والؼِ  ق وأداَب العؾؿ إخالتل تُ  ،ؼقةالؼـقات الطقبة الصافقة الـ 

ـجس ؾطخ إخالق، وتُ ، وتُ ر الصػقَ ؽد  ، وتُ زرع الشؽ  تؾؽ الؼـقات التل تَ 

 .أداَب 

ـقهؿ ص  ؿقهؿ، َح راقبقهؿ، طؾ   ،كؿقف أوٓدُ ـِ ؼتَ مؿا يَ  !يا طباد اهللوا رحذا

 واهلل ،إلك قؾقهبؿ، وإلك أرواحفؿ، فنهنؿ ثؿرة قؾقبؽؿ مؿا مـ شلكف أن يتسؾَؾ 

 .سائؾؽؿ طـفؿ يقم الؼقامة  

ع قؿا وإياكؿ وجالعرش العظقؿ أن يحؿقـَ  العظقؿ، رب  أسلل اهلل

 تـ.ضالت الػِ ؿُ الْ ؿ مـ قذكا وإياكع، وأن يُ الؿسؾؿقـ والؿسؾؿات

 


