


 

  

 

 زوجــنصائح لل

 ننن

احلُد هلل محدّا نجريّا، ٚايضال٠ ٚايطالّ ع٢ً ضٝدْا 

ٚزضٞ اهلل تعاىل عٔ آي٘ .. ذلُد 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 تك٣ٛ ـ َا اضتفاد املؤَٔ » ;ٚقاٍ عًٝ٘ ايضال٠ ٚايطالّ

٘ َٔ شٚج١ صاحل١ ، لٕ أَسٖا خريّا ي ـ اهلل عص ٚجٌ

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

ٚايطرباْٞ  ٘زٚاٙ ابٔ َاجر «غاب عٓٗا حفعت٘ 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 بايبٗح١ ٚبازى عًٝهُا، ٚمجع بٝٓهُا غ

 .ٚايطعاد٠ ٚايٓحاح

لٕ عكد ايصٚاج زتب عًٝهُا بأَس اهلل ضبخاْ٘ ٚاجبات 

ُا بأدا٤ ٚاجبات٘، ثِ ٚحكٛقّا َتبادي١، ٚقٝاّ نٌ َٓه

حضٛي٘ ع٢ً حكـٛق٘، ٜطُٔ يهُا ايسضا ٚايطعاد٠، 

 .ٚاحلٝا٠ ايصٚج١ٝ ايطٝب١



 

  

 :الكريمأيها الزوج 

ٖرٙ باق١ عطس٠ َٔ ايتٛجٝٗات ٚايٓضا٥ذ، يف دلاٍ ايصٚاج 

ْتٛج٘ بٗا .. ٚاألضس٠، مجعٓاٖا َٔ ٚاقع احلٝا٠ ٚأصٍٛ ايدٜٔ

 ;ليَٝو، فاْتب٘ لىل َا ًٜٞ

ِٔ زؤٚ-2 فّا زحُّٝا بصٚجتو، حفٝعّا عًٝٗا، ٚال تعِٗس ُن

َعاٜبٗا يػريى، ٚاجعٌ فطٌ قٛتو جلرب ضعفٗا ال يكٗسٖا، 

أٟ )خرينـِ خرينِ ألًٖ٘ »; ملسو هيلع هللا ىلصٚاذنِس قٍٛ زضٍٛ اهلل 

زٚاٙ ايرتَرٟ ٚايطرباْٞ ٚابٔ ر «ٚأْا خرينِ ألًٖٞ( شٚجت٘

َُِسٖا بتك٣ٛ دَ٘اج ُِٗا أَٛز دٜٓٗا، ٚ اهلل ٚبايضال٠ ، ٚعًِ

ٚايضٝاّ ٚاألخالم احلط١ٓ ٚضا٥س ايٛاجبات، فإْو َط٦ٍٛ 

    ﮲    ۓ ۓ ژ ;قاٍ اهلل ضبخاْ٘. عٔ ذيو أَـاّ اهلل

 ;ضٛز٠ ط٘ر  ژ     ﮾ ﮽ ﮻﮼ ﮺ ﮸﮹ ﮷ ﮶ ﮴﮵  ﮳

 .د243

 

أَسّا أٚ عُاّل ٜتٓاف٢ َع أحهاّ  ال تهًِف شٚجتو-3

ايدٜٔ، ٚلٕ أَْت نًفتٗا َٚأَبِت ٖٞ فال تػطب، ِٚيٝهٔ 

ال طاع١ ملدًٛم »; ملسو هيلع هللا ىلصقاٍ زضٍٛ اهلل . لباؤٖا َٛضَع تكدٜسى

 .دزٚاٙ أمحد ٚاحلانِر «يف َعض١ٝ اخلايل

 

ِٚضِع يف ايٓفك١ ع٢ً شٚجتو َا اضتطعت، ٚأِجِبٗا لىل -4

ع، ٚلٕ مل تطـتطع ملاْع غسعٞ أٚ َادٟ نٌ طًب َػسٚ

دٜٓاز أْفـكـَت٘ يف » ;ملسو هيلع هللا ىلصقاٍ زضٍٛ اهلل . فتًطف يف االعتراز

ضبٌٝ اهلل، ٚدٜٓاز أْفكـَت٘ يف زقب١، ٚدٜٓاز تضدقَت ب٘ ع٢ً 

أععُٗا أجسّا ايرٟ .. َطهني، ٚدٜٓاز أْفكـَت٘ ع٢ً أًٖو

 .دزٚاٙ َطًِر «أْفكَت٘ ع٢ً أًٖو

 

 



 

  

دخٌ فُٝا ٖٛ َٔ اختضاص املسأ٠ َٔ أَس ال تـت-5

هلا أضباب٘، ٚلٕ  ت٧ٝٗايبٝت، ٚال تطًب َٔ شٚجتو عُاّل مل 

َٕ َدَعِتو لىل ، ٚيَو يف زضـٍٛ اهلل َطاعدتٗا فال ترتدِد ٚال تتٛا

ايٓيب  َا نإ; عا٥ػ١ زضٞ اهلل عٓٗاض٦ًت .  أض٠ٛ حط١ٓ ملسو هيلع هللا ىلص

١ِٓٗ أًٖ٘ ـ »; فكايت ٜضٓع يف بٝت٘؟ ملسو هيلع هللا ىلص َِ نـإ ٜهٕٛ يف 

 «تعين خد١َ أًٖ٘ ـ فإذا حطست ايضال٠ُ خسج لىل ايضال٠

 .دزٚاٙ ايبدازٟر

 

لذا زأٜت يف شٚجتو اعٛجاجّا فكَٛ٘ باحله١ُ -6

ٚاملٛعع١ احلط١ٓ، ٚاجتٓب َعٗا ايطباب ٚايػتا٥ِ حت٢ ٚيٛ 

أخطأِت يف أيفاظٗا َعو، ٚلذا اضتخكِت ايتأدٜب فال تتحاٚش 

اضتٛصٛا » ;ملسو هيلع هللا ىلصٚد ايػسٜع١ ايطُخ١، ٚاذنس قٍٛ ايٓيب حد

َٕ أعٛج غ٤ٞ  ، فإٕ املسأ٠بايٓطا٤ خريّا خًكت َٔ ِضًع، ٚل

ُُ٘ نطسَت٘، ٚلٕ تسنت٘ ٚايطًع أعالٙ،  َٔ لٕ ذٖبت تكٝ

زٚاٙ ايبدازٟ ر «عٛج، فاضتٛصٛا بايٓطا٤ خريّاٚفٝ٘  تسنت٘

 .دَٚطًِ

 

احلل أثٓا٤ ايتفاِٖ َع  احرز ايػطب ٚايتعضب يػري-7

اَسأتو، ٚلٜاى إٔ تعُد لىل طسدٖا َٔ بٝتو أٚ تٗدٜدٖا ب٘، 

ٚقد أقس عُس بٔ . فإْ٘ ٜفطد عٝػهُا ٜٚضدع قًبٝهُا

اخلطاب زضٞ اهلل عٓ٘ بضٛاب اَسأ٠ أَاّ حػد نبري 

 .دزٚاٙ ابٔ عبد ايرب يف ايعًِر .«أصابت اَسأ٠ ٚأخطأ عُس»; فكاٍ

 

ٕٛ فٝٗا أذ٣ هلا أٚ ال تطتطؼ َٔ شٚجتو يـر٠ ٜه-8

ٚحافغ ع٢ً عفافو، ٚال متدٕ عٝٓٝو لىل غري . ضسز

شٚجتو ممٔ حسّ اهلل عًٝو، ٚجٓب شٚجتو َٛاطٔ ايسٜب١ 

ِٕٛ عًٝٗا أضباب ايفطٛم، ٚال تفاضٌ بٝٓٗا ٚبني  َٗ ُٜ ٌَ َا  ٚن

ُّٗٔ لثاز٠ُ ايسجاٍ ٚؼسٜو غٗٛاتِٗ .. ايٓطا٤ ايًٛاتٞ ٖ



 

  

قاٍ زضٍٛ اهلل . طفصٚجتو ال ٜكتضس دٚزٖا ع٢ً ذيو فك

 «أال ٚلٕ يهٌ ًَِو ِح٢ُ، أال ٚلٕ مح٢ اهلل ذلازَ٘» ;ملسو هيلع هللا ىلص

َٚغري٠ اهلل إٔ ... لٕ اهلل ٜػاز» ;، ٚقاٍ عًٝ٘ ايطالّ دزٚاٙ َطًِر

 .دَتفل عًٝ٘ر (ٜأتٞ املؤَٔ َا حسّ اهلل عًٝ٘

 

ال تـكطع بعد شٚاجو ايرب عٔ ٚايدٜو ٚأقازبو، -9

قِٗ ٚحكٛم شٚجتو عًٝو، قاٍ ٚاحفغ ايتٛاشٕ بني حكٛ

َٔ أحـب إٔ ميد اهلل يف عُسٙ، ٜٚصٜد يف »; ملسو هيلع هللا ىلصزضٍٛ اهلل 

ٌِ زمح٘ ََٝبَس ٚايدٜ٘ ٚيِٝض  .دأخسج٘ ايبٝٗكٞر «زشق٘، فً

 

أنجس ايٓاع يف ٖرا ايصَإ ٜكتضس ع٢ً شٚج١ -:

ٚاحد٠، فإذا تـصٚجت أنجس َٔ ٚاحد٠ فعًٝو بايعدٍ بني 

١ ٚاملبٝت ٚزعا١ٜ األبٓا٤، فاملطؤٚي١ٝ بعد شٚجاتو يف ايٓفك

ايتعـدد أنرب َٓٗا قبً٘، ٚاملٌٝ لىل لحد٣ ايصٚجات ٚلُٖاٍ 

ٚاذنس قٍٛ زضٍٛ اهلل . غريٖا ٜػطب اهلل ٜٚٛيد املػانٌ

لذا ناْت عٓد ايسجٌ اَسأتإ فًِ ٜعدٍ بُٝٓٗا جا٤ » ;ملسو هيلع هللا ىلص

 .دِزٚاٙ ايرتَرٟ ٚاحلانر «ّٜٛ ايكٝا١َ ٚغك٘ ضاقط

 

لٜـاى ٚايطالم فإْ٘ أبػض احلالٍ لىل اهلل، ٚال تتعٛد -21

احلًف ب٘ ال ضُٝا يف ايػطب، فإْ٘ ٜعكبو ْدا١َ ٜٚػتت مشٌ 

أٚالدى، فإذا اضطسزت ليٝ٘ فأٚقع٘ ٚشٚجتو حاٌَ أٚ يف طٗس 

مل تعاغسٖا فٝ٘، بعد ز١ٜٚ َٚػاٚز٠ ٚبرٍ اجلٗد نً٘ يف 

تـصٚجٛا ٚال تطًكٛا، » ;ملسو هيلع هللا ىلصفكد زٟٚ عٔ زضٍٛ اهلل . االصالح

، دزٚاٙ ايدًُٜٞ ٚابٔ عدٟر «فإٕ ايطالم ٜٗتص ي٘ عسش ايسمحٔ

ٚيٝهٔ ايطالم لٕ ٚقع ـ ال مسذ اهلل ـ فساقّا مجٝاّل، ٚال ؼبظ 

عٓٗا، أٚ عٔ َطًكتو غ٦ّٝا َٔ حكٛقٗا، ٚال تًح٦ٗا لىل ايتٓاشٍ 

 ہ  ہہ ہ ژ ;تعاىل قاٍ. غهاٜتو يًكطا٤ َٔ أجًٗا



 

  

 .د:33 ;ايبكس٠ضٛز٠ ر  ژ ھ ھ ھ ھ

 

لٕ غٝابو ايطٌٜٛ عٔ ايبٝت ـ ضٛا٤ يًعٌُ أٚ يػريٙ ـ  -22

ٜٛيد يف ْفظ شٚجتو ٚحػ١ ٚفساغّا، ٜٚفتذ أَاّ ايػٝطإ 

ٌِ َٔ ذيو َا  ٚأٌٖ ايط٤ٛ فسصّا إلفطاد األضس٠، فكً

اضتطعت، ٚعٛض شٚجتو يف ضاعات حطٛزى باملصٜد َٔ 

لٕ »; ملسو هيلع هللا ىلصٓإ ٚايًطف، ٚاذنس قٍٛ زضٍٛ اهلل ايسمح١ ٚاحلـ

 .دزٚاٙ ايبدازٟر «ألًٖو حكّا

 

غحع شٚجتو ع٢ً ايتعًِ ٚايكسا٠٤ ٚحطٛز ايضًٛات -23

ٚايدزٚع يف املطاجد، أٚ االيتخـام مبسانص ؼفٝغ ايكسإٓ 

ايهسِٜ، أٚ االزتباط ظًطات ايعًِ ٚايرنس َع َجٝـالتٗا 

ت، ٚنٔ هلا عّْٛا ع٢ً طاع١ اهلل َٔ املطًُات املتٓٛزا

َٚسضات٘ تهٔ أنجس لخالصّا يو ٚطاع١ َٚٛد٠، ٚترنس 

 ڻ   ں ں  ڱ ڱ ژ ;قٍٛ اهلل ضبخاْ٘ ٚتعاىل

 .د78;يصخسفضٛز٠ ار  ژ ڻ ڻ

 

ال ػعٌ أنرب ُٖو َع شٚجتو بٓا٤ احلٝا٠ ايدْٝـا -24

يف ٚضعادتٗا ٚهلٖٛا فكط، ِٚيٝهٔ يو َعٗا ٖدف أمس٢ 

ؼكٝل زضٛإ اهلل ٚطاعت٘ ٚايٓعس لىل حٝاتهُا األخس١ٜٚ َعّا 

يف اجل١ٓ، ٚأغسِنٗا يف ذيو تتخكِل يو ٚهلا ٚألضستهُا 

يًخٝا٠ ٦ًَّٝا  ايطعاد٠ ايد١ْٜٛٝ ٚاألخس١ٜٚ، ٚتترٚقا طعُّا

  ک ک ڑ ژ ;قاٍ تعاىل. بايطُأ١ْٓٝ ٚايسضا ٚايطه١ٓٝ

 ڱ        ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک ک

 .د35-34 ;يسعدضٛز٠ ار ژ  ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ

 



 

  

ٚأخالقو  نٔ قد٠ٚ صاحل١ يصٚجتو ٚأٚالدى يف دٜٓو-25

ٚاضتكاَتو، ٚتعفف عٔ َٛاطٔ احلساّ ٚايػبٗات ٜٓعهِظ 

اييت تـٓعس  فِٗ زعٝتو. ذيو بعُل ع٢ً حاٍ شٚجتو ٚأٚالدى

  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ژ; قاٍ اهلل تعاىل. ليٝو ٚتكتدٟ بو

ٚملا ضأيٛا .  د7 ;ايتخسِٜضٛز٠ ر ژ ې  ۉ ۉ ۅ  ۅ

تأَسِْٚٗ  ;قاٍ»نٝف ْكٞ أًٖٓا ْازّا؟ ; فكايٛا ملسو هيلع هللا ىلصزضٍٛ اهلل 

 .دزٚاٙ ابٔ َسدٜٚ٘ر «مبا حيب٘ اهلل، ٚتِْٓٗٛٗ عُا ٜهسٙ

 

ٚقسْا٥ِٗ،  زاقب بٓٝو يف ضًٛنِٗ ٚأخالقِٗ ٚدِٜٓٗ-26

ٚاحسص ع٢ً أٚالدى ٚبٓاتو أنجس َٔ حسصو ع٢ً َايو 

 ٚثسٚتو، فِٗ فًرات نبدى، ٖٚـِ ثسٚتو احلكٝك١ٝ، ٚلذا

، ٚلذا زعتِٗ فًٔ خطـستِٗ فًٔ تعٛضو أَٛاٍ ايدْٝا

; ملسو هيلع هللا ىلصقاٍ زضـٍٛ اهلل ... ٜطريى فٛات نجري َٔ َٓافع ايدْٝا

حب ْبٝهِ، ٚحب آٍ ; أدبٛا أٚالدنِ ع٢ً ثالث خضـاٍ»

١ًَُ ايكسإٓ يف ظٌ اهلل ّٜٛ ال  بٝت٘، ٚقسا٠٤ ايكسإٓ، فإٕ َح

 .دزٚاٙ ايدًُٜٞ يف املطٓد ٚابٔ ايٓحازر «ظٌ لال ظً٘

 

َػاٚزتِٗ  ال تكطع ص١ً شٚجتو بأًٖٗا يف شٜازتِٗ أٚ-27

عٝٓو ع٢ً ايفٛش أٚ االضتعا١ْ بِٗ، بٌ َحُطو هلا ع٢ً بسِٖ ٜ

 .بجكتِٗ، ٜٚهْٕٛٛ عّْٛا يو يف املًُات

 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

  

 


