


 

 

 ةــح للزوجــنصائ

 ننن

اسبُد هلل محدّا نجريّا، ٚايصال٠ ٚايطالّ ع٢ً ضٝدْا 

ٚزضٞ اهلل تعاىل عٔ آي٘ .. ضبُد بعج٘ اهلل بػريّا ْٚرٜسّا

 .ٚ نبريّاأٙ لىل ّٜٛ ايدٜٔ، صػريّا ٚأصخاب٘ َٚٔ ٚاال

 ک  ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈژ ;قاٍ اهلل تعاىل

   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ  ڳڳ گ گ گ گ ک

 .د32 ;ايسّٚضٛز٠ ر  ژ ڱ

بعد ـ َا اضتفاد املؤَٔ » ;ٚقاٍ عًٝ٘ ايصال٠ ٚايطالّ

٘ َٔ شٚج١ صاسب١ ، لٕ أَسٖا خريّا ي ـ تك٣ٛ اهلل عص ٚجٌ

أطاعت٘، ٚلٕ ْظس ليٝٗا ضست٘، ٚلٕ أقطِ عًٝٗا أبست٘، ٚلٕ 

ٚايطرباْٞ  ٘زٚاٙ ابٔ َاجر «غاب عٓٗا حفظت٘ يف ْفطٗا َٚاي٘

 .دعٔ أبٞ أَا١َ

 :كرمينيإىل الزوجني ال ومناصحة مباركة

قدِٜ ٚقدز، مت  َٓ٘ بتٛفٝل َٔ اهلل تعاىل ٚزعا١ٜ، ٚبكطا٤

ُا، عكد شٚاجهُا ع٢ً ض١ٓ اهلل ٚزضٛي٘، فبازى اهلل يه

ري، َٚ أ حٝاتهُا ٚبازى عًٝهُا، ٚمجع بٝٓهُا خب

 .بايبٗج١ ٚايطعاد٠ ٚايٓجاح

لٕ عكد ايصٚاج زتب عًٝهُا بأَس اهلل ضبخاْ٘ ٚاجبات 

ُا بأدا٤ ٚاجبات٘، ثِ ٚحكٛقّا َتبادي١، ٚقٝاّ نٌ َٓه

حصٛي٘ ع٢ً حكـٛق٘، ٜطُٔ يهُا ايسضا ٚايطعاد٠، 

 .ٚاسبٝا٠ ايصٚج١ٝ ايطٝب١



 

 

 

 :أيتها الزوجة الوفية 

 ٖرٙ باق١ عطس٠ َٔ ايتٛجٝٗات ٚايٓصا٥ذ، يف صباٍ

... ايصٚاج ٚاألضس٠، مجعٓاٖا َٔ ٚاقع اسبٝا٠ ٚأصٍٛ ايدٜٔ

 ;ْتٛج٘ بٗا ليِٝو، فاْتبٗٞ لىل َا ًٜٞ

 

٢ً بكا٤ ايصٚاج ٚاضتُسازٙ، فٗٛ ْع١ُ احسصٞ ع-2

ٍ اج١ًًٝ حااّل َٚطتكباّل، ٚحُظو َٓٗا أنرب َٔ حظ ايسج

يو ضرت ٚنفا١ٜ ٚعٓف١، ٚاعًُٞ إٔ قٝاد٠  ٚأظٗس، فايصٚاج

يًصٚج، ألْ٘ أقدز عًٝٗا ٚخًل هلا، فال تٓاشعٝ٘  األضس٠

لٜاٖا، ٚال ذباٚيٞ االضتعال٤ عًٝ٘ فتفطد حٝاتهُا 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ; تعاىلقاٍ اهلل . ٚتتهدز

ضٛز٠ ر  ژ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ   پ پ پ

 .د45 ;ايٓطا٤

 

أطٝعٞ شٚجو فُٝا ٜأَسى ب٘ َٔ غري احملسَات، -3

ٚال متٓعٝ٘ طًبّا َػسٚعّا، ٚأخًصٞ ي٘ احملب١ ٚاالحرتاّ، 

 ٕٚ أٚالدى بٓصذ ٚأَا٢ً١ْ لداز٠ َٓصيو ٚع٢ً غؤعٚقـَٛٞ 

ٚلخالص، ٚاحسصٞ ع٢ً لْٗا٤ أعُايو ايبٝت١ٝ ٚقت غٝاب 

شٚجو، ثِ دبًُٞ ي٘ ٚاْصسيف ليٝ٘ ٚحدٙ َد٠ ٚجٛدٙ يف 

ايبٝت، ٚنْٛٞ دا٥ُّا ْظٝف١ يف ْفطو ٚثٝابو ٚبٝتو، 

يٝجد ايصٚج بكسبو ايساح١ ٚايطعاد٠ ، ٚيٝهٕٛ بٝتو ج١ٓ 

ا خسج َٓٗا، نُا ٜػتـام ليٝو نًُا ٜػتام ليٝٗا نًُ

أميا اَسأ٠ باتت ٚشٚجٗا »; ملسو هيلع هللا ىلصغاب عٓو، قاٍ زضٍٛ اهلل 

 .دزٚاٙ ايبٝٗكٞ ٚاسبانِ ٚصخخ٘ر «عٓٗا زاض دخًت ازب١ٓ
 



 

 

ايطًبات غري ايطسٚز١ٜ اييت تسٖل ال دباشيف ب-4

ايصٚج، ٚالحظٞ حدٚد اضتطاعت٘ ٚلزادت٘، ٚلٜاِى 

يجكت٘ بو، ٚال تسفعٞ صٛتو ـ ٚيٛ ٚايهرب فإْ٘ ضايب 

صٛت٘، ٚال تصعجٝ٘ مبا ال حيب َٔ أضا٤ ليٝو ـ ع٢ً 

  ڈ ڎ ڎ ڌ ژ; ، قاٍ اهلل تعاىلايرنسٜات األحادٜح أٚ

 .د8;ضٛز٠ ايطالمر  ژ   ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ     ڈ

 

ت شٚجو فاق١ أٚ ال تطجسٟ ٚال تتربَٞ لذا أصاب-5

عطس٠، ٚقامسٝ٘ اسبٝا٠ حًٖٛا َٚسٖا، ٚال تتعٛدٟ اسَبَسد 

ٚيٝهٔ بٝتو يف ْظسى أٚضع  ٚايصعٌ فإْ٘ باب ايفسام،

َُِس اسبٝا٠ َع  َٔ بٝٛت اآلخسٜٔ، ٚاعًُٞ إٔ ايصرب ع٢ً 

فعٔ . ايصٚج أغسف يو ٚأمجٌ عاقب١ َٔ اهلجس ٚايفسام

; فكاٍ ملسو هيلع هللا ىلصَس بٓا زضٍٛ اهلل »; أمسا٤ بٓت ٜصٜد قايت

ٜا زضٍٛ اهلل َٚا نفسإ ; لٜانٔ ٚنفسإ املِٓعُني، قًٓا

يعٌ أحدانٔ تطٍٛ أميتٗا بني أبٜٛٗا ; قاٍ. املٓعُني

ٚتعٓظ، فريشقٗا اهلل شٚجٗا، ٜٚسشقٗا َٓ٘ َااّل ٚٚيدّا، 

 .دزٚاٙ أمحدر «َا زأٜت َٓ٘ خريّا قط; فتػـطب ايَػِطب١ فتكٍٛ

 

٤ لىل غسفو ٚغسف شٚجو، اجتٓيب نٌ َا ٜطٞ-6

ٚصْٛٞ عفافو َٔ نٌ ت١ُٗ، ٚال تظٗسٟ بصٜٓتـو ع٢ً غريٙ 

ٚال ربسجٞ َٔ بٝت٘ بدٕٚ لذْ٘، َٔ ايسجاٍ األجاْب، 

; ٚاحفظٞ غٝبت٘ يف ْفطو ٚمسعتو، قاٍ اهلل تعاىل

  ژٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ  ٺژ

 .  د45 ;ايٓطا٤ ضٛز٠ر

 أحطين اضتكباٍ شٚجو بايرتحاب ٚايبػاغ١ ٚحطٔ -7



 

 

 

املظٗس، ٚال تصدَٝ٘ باملٓػصات أٚ األخبـاز ايط١٦ٝ فٛز 

دخٛي٘ املٓصٍ، بٌ تًطفٞ ٚاجتٗدٟ يف لدخاٍ ايطسٚز ع٢ً 

قًب٘ ٚربفٝف صٛز٠ َػانًو أَاَ٘، لىل إٔ ٜٗدأ ٜٚصٍٚ 

ع٢ً أّ ُضًِٝ  ملسو هيلع هللا ىلصفكد أث٢ٓ ايٓيب . عٓ٘ عٓا٤ ايعٌُ ٚنـآبت٘

ملا أخفت عٔ شٚجٗا أبٞ طًخ١ ْبأ ٚفـا٠ ابٓ٘ حت٢ تعػ٢، 

ثِ دبًُت ي٘ حت٢ ْاّ فأصابٗا يف يًٝت٘، فًُا أصبخا 

; ملسو هيلع هللا ىلصأخربت٘ بًطف ٚحه١ُ بٛفا٠ ٚيدٙ، فـكاٍ هلُا ايٓيب 

 .دزٚاٙ ايبدازٟ َٚطًِر «بازى اهلل يهُا يف يًٝتهُا»

 

جو ايبٝت١ٝ أٚ اسبٝات١ٝ، احرزٟ لفػا٤ أضساز شٚ-8

ٚال ترنسٟ عٝٛب٘ ألحد، ٚال تعددٜٗا أَاَ٘، ٚال تصادقٞ 

َٔ ال حيب حت٢ ٚيٛ نإ َٔ أقسبا٥و، ٚال ُتدخًٞ بٝت٘ 

يف  ملسو هيلع هللا ىلصفكد قاٍ زضٍٛ اهلل . أحدّا ٜهسٖ٘ نا٥ّٓا َٔ نإ

فال ; فأَا حكهِ ع٢ً ْطا٥هِ»; خطب١ حج١ ايٛداع

َٔ فسغهِ َٔ  َُِٕٜٛط٦ِ َٔ يف بٝٛتهِ  تهسٖٕٛ، ٚال َٜأذ

 .د٘ايرتَرٟ ٚصخخ٘ ٚايٓطا٥ٞ ٚابٔ َاجأخسج٘ ر «...تهسٖٕٛ

 

أعٝين شٚجو ع٢ً نطب زضا ٚايدٜ٘ ٚأقازب٘، -9

ٚأنسَِٝٗ بصدم َٔ أجً٘، ٚادعـٝ٘ بتًطف ٚتهساز لىل 

ذيو لٕ قصس فٝ٘، ٚاجتٓيب نٌ لفطاد أٚ قطٝع١ بٝٓ٘ 

يٝو، ٚأٖدٟ ليِٝٗ ٚبِٝٓٗ، ٚال تتعًكٞ مبا ٜٓكٌ عِٓٗ ل

َاحيبٕٛ، فبريو تعظُني يف أعِٝٓٗ، ٚتطتكسٜٔ يف 

اٍ فعٔ عـا٥ػ١ زضٞ اهلل عٓٗا قايت ق. ضٜٛدا٤ قًٛبِٗ

َٔ ٚيٛ ِفِسضٔ غا٠، » ;ملسو هيلع هللا ىلصزضٍٛ اهلل  ِٜ  ٜا ْطا٤ املؤَٓني تٗاَد



 

 

 

 .دزٚاٙ ايطرباْٞ يف األٚضطر «فإْ٘ ٜٓبت املٛد٠ ٜٚرٖب ايطػا٥ٔ

 

 دَّٚا بطاع١ اهلل ٚطاع١ زضٛي٘، َذٓنسٟ شٚجو-:

ٚايتكٝد بأحهاّ اسبالٍ ٚاسبساّ، ٚايتدًل باآلداب 

مبٓت٢ٗ ايسق١ ٚغا١ٜ ايتـًطف، فإٕ ايفاض١ً، ِٚيٝهٔ ذيو 

َٕ قًٝاّل َٔ حالٍ  بريو يو يف ْفط٘ فعٌ ايطخس، ٚأقٓعٝ٘ أ

ََٝس . أحُب ليٝو ٚأعظِ يف ْفطو َٔ نجٝـس َٔ اسبساّ ِٚي

; ملسو هيلع هللا ىلصقاٍ زضٍٛ اهلل . اشبري ٚايًٗف١ عًٝ٘فِٝو اإلضساَع لىل 

زحِ اهلل اَسأ٠ قاَت َٔ ايًٌٝ فصًت، ٚأٜكظت شٚجٗا، »

 .د٘أخسج٘ أبٛ داٚد ٚابٔ َاجر «فإٕ أب٢ ْطخت يف ٚجٗ٘ املا٤

 

َعٓظُٞ شٚجو يف ْفطو حت٢ ٜهٕٛ أعظِ -21

ٚاجعًٝ٘ ٜػعس بريو يف نالَو ْٚظساتو . ايٓاع عٓدى

َٚع اآلخسٜٔ، فًٝظ ٖٓاى َٔ ٖٛ أعظِ  ٚلغازاتو َع٘

يٛ أَست أحدّا إٔ »; ملسو هيلع هللا ىلصقـاٍ زضٍٛ اهلل . حكّا عًِٝو َٓ٘

ِٔ حك٘  ٜطجد ألحد ألَست املسأ٠ إٔ تطـجد يصٚجٗا َٔ ِعَظ

عًٝٗا، ٚال دبد اَسأ٠ْ حال٠َٚ اإلميإ حت٢ تؤدٟ حل 

 .دزٚاٙ اسبانِ ٚصخخ٘ر «شٚجٗا

 

ٚقٛتو يف ضعفو، فال تكفٞ مجايو يف أْٛثتو، -22

أَاّ ايصٚج َٛقف ايٓد يًٓد، ٚاشبصِ يًدصِ، بٌ زب 

ن١ًُ حا١ْٝ أٚ دَع١ جاز١ٜ، أٚ تساجع عٔ َٛاج١ٗ 

تهٕٛ أق٣ٛ ٚأْفع ٚأطٝب مثازّا يو ٚأدّٚ  …عٓٝـف١

يًُٛد٠، ٚأفطٌ ٚض١ًٝ يعٛد٠ ايصٚج لىل زغدٙ َعترزّا 

 ال ٜدفع ايط١٦ٝ  ملسو هيلع هللا ىلصنإ زضٍٛ اهلل »ٚقد  …ْادَّا



 

 

 

 .دزٚاٙ أمحدر «بايط١٦ٝ، ٚيهٔ ٜعفٛ ٜٚػفس

 

نْٛٞ ضسٜع١ ايسضا لذا اضرتضاى شٚجو بعد -23

ٚال تهْٛٞ ضسٜع١ ... خطأ ٚقع َٓ٘، أٚ غطب١ ٚاجِٗو بٗا

ايػطب بط١٦ٝ ايسضا فريو َٔ غس األخالم، ٜٚهفٝو إٔ 

ٜعتـرز ليٝو ايصٚج به١ًُ أٚ لغاز٠ أٚ ابتطا١َ يتصفٛ 

غس ايٓاع َٔ نإ »خني آثاز اسبصٕ عٓٗا ْفطو ٚمتط

ضسٜع ايػـطب بط٤ٞ ايسضا، ٚخري ايٓاع َٔ نإ بط٤ٞ 

 .دزٚاٙ أمحد ٚايرتَرٟ ٚاسبانِر «ايػطب ضسٜع ايسضا

 

لذا نِٓت َٛظف١ عا١ًَ فريو ٜطع عًٝو عب٦ّا -24

ثكٝاّل، ٚعًٝو بتعٜٛض ايصٚج عٔ فرتات غٝابو عٔ ايبٝت، 

٘، ٚحطٔ ضٛا٤ يف املػازن١ املاي١ٝ،  أٚ يف شٜاد٠ ايتخبب ليٝـ

اضتػالٍ فرتات املطا٤ ٚأٜاّ ايعطٌ ٚاإلجاشات يف لبساش 

خري ْطا٥هِ ايٛيٛد »; ملسو هيلع هللا ىلصقاٍ زضٍٛ اهلل . اٖتُاَو ب٘

زٚاٙ ايبٝٗكٞ يف ايطٓٔ ر «ايٛدٚد املٛاض١ٝ املٛات١ٝ لذا اتكني اهلل

 .دَسضاّل

 

ضبًِو  يٝظ َٔ حطٔ ايتصسف إٔ ذبٌ اشباد١َ-25

يف خد١َ ايصٚج ٚتأَني طًبات٘ املٓصي١ٝ حبٝح ٜػعس إٔ ال 

ٚجٛد يو يف ايبٝت، أٚ ال اٖتُاّ يو ب٘ غدصّٝا يف طعاَ٘ 

ٚنِ َٔ املآضٞ ٚقعت بطبب . ٚغساب٘ ٚيباض٘ ٚحاجات٘

االعتُاد ع٢ً اشباد١َ يف زعا١ٜ ايصٚج لىل إٔ ُفكدِت املٛد٠ 

 گ گ گ ژ; قاٍ تعاىل. ٚايسمح١ بني ايصٚجني

 .د32 ;ايسّٚضٛز٠ ر ژ ڳ



 

 

 

أغسنٞ شٚجو يف زعا١ٜ األبٓا٤ َٚتابعتِٗ -26

 ِْٚٗ دّٜٓٝا ٔ املساٖك١، ٚغاٚزٜ٘ فُٝا ِٜٗ غـؤٚخاص١ يف ض

 

ٚأخالقّٝا ٚدزاضّٝا ٚحٝاتّٝا، ٚاشزعٞ يف ْفٛضِٗ ايًج٤ٛ 

ليٝو ٚلىل ٚايدِٖ نًـُا أعطًت عًِٝٗ َطأي١ أٚ 

ه١ً، ٚنْٛٞ عّْٛا هلِ ع٢ً بسى ٚبس أبِٝٗ، اضتجدت َػ

ًٜصّ ايٛايدٜٔ َٔ ايرب يٛيدُٖا َا ًٜصّ »; ملسو هيلع هللا ىلصقاٍ زضٍٛ اهلل 

 .دُٞ يف َطٓدٙزٚاٙ ايدًٜر «ايٛيد، ٜؤدباْ٘ ٜٚصٚجاْ٘

 

ال تطُخٞ ألًٖو إٔ ٜٓايٛا َٔ نسا١َ شٚجو، -27

 ٚعًٝو بربِٖ ٚصًتِٗ َا مل ٜهٔ ذيو َتعـازضّا َع أَس

شٚجو، ٚنْٛٞ ع٢ً ثـك١ بإٔ أًٖو ال ًَْٜٛٛو لذا حفظت 

غٝب١ شٚجو، بٌ تهربٜٔ يف عِْٝٛٗ عٓدَا ٜسْٚو أغد 

 .ايتصاقّا ب٘ ٚدفاعّا عٓ٘

 

لذا تفاقُت َػه١ً بٝٓو ٚبني شٚجو، فازب٦ٞ -28

لىل أٌٖ ايعكٌ ٚايدٜٔ، ٚال تبجٞ غهٛاى لىل نٌ َٔ 

سب١ ضأيو، فأٌٖ ايعكٌ ٚايدٜٔ ٜسغدِْٚو حبه١ُ ٚدب

ٚبصري٠، ٜٚٓظسٕٚ يف عاقب١ األَٛز ٚأحهاّ ايدٜٔ، ٚنجري 

ممٔ حٛيو ـ خاص١ ايٓطا٤ ـ حيسضْٛو ٜٚدفعْٛو حنٛ 

 گ گ ژ; قاٍ اهلل تعاىل. األضٛأ،  ثِ ٜتدًٕٛ عٓو يف ايٓٗا١ٜ

ضٛز٠ ر  ژ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ    ڳ

 .د94;ايٓطا٤

 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني


