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 المقدمة                                         

نَودو ً  الحمدهلل    ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا ل ِتَْسُكنُوا إِلَْيَها َوَجعََل بَْيننَُكم مو القائل }َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكم م ِ
َوَرْحَمةً إِنو فِي َذِلَك آليَاٍت ل ِقَْوٍم يَتَفَكوُروَن{ والصال  والسالم على رسول هللا القائل: "إذا تنزو  

ين فليتنق هللا فني النصنف البناوي" والقائنل: " منن رزونه هللا امنرأ  الدِ  العبد فقد استكمل نصف
     صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق هللا في الشطر الباوي" أما بعد: 

فعننند أن أوننوم بالعقنند للعروسننين أ ننل  أنصنن  الننزو  وولنني الزوجننة بنصننائ  السننعاد   فقنند     
أحيانناً  فقمنت بكتابنة  نذن النصنائ  فني  نذن النسنخة جلة يضيق الووت عن إكمال النصائ  للعَ 

  للحينا   لنيفهم كنل لوالكتنلتكون في متناول العروسين وبل الزفاف  ليكون لهنم كنالمخطط وكا
عروس ما الذي يجب علينه أن يفعنل حينال اآلخنر وحينال أ لنه وأوربائنه ليضنمن حينا  سنعيد  

ا في بناء الحيا  السنعيد   ولنم أننَس نصنائ  بإذن هللا  وبااللتزام بهذن النصائ  ينج  كٌل منهم
سنلم مننه حينا   حند ما ود يحصل منن خنالف ال تَ حتى لوالد الزو  ولولي المرأ  وللمصلحين لِ 

من الخلق  لتكون  ذن النسخة كدليل لهم أيضناً  سنائالً منن هللا أن يجمنل شنمل كنل عروسنين  
متننزوجين  وليسننت خاصننة بالعرسننان وال أنسننى أن أنبننه أن  ننذن النصننائ  شنناملة نافعننة لكننل ال

ختصنار لنئال تطنول لو  له دليله لكنن تعمندُت االافقط  كما ال أنسى أن  كل بند من بنود  ذا الكت
النسخة  ولنترك المجال لمن يرغب أن يكسو ا حلة ا دلة  وصلى هللا على نبينا محمد وعلنى 

 .آله وصحبه وسلم
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  المحاف ة على أذكار الصباح والمساء والنوم ودخول المنزل والخرو  منه واللبس ودخول    1
 الخالء وإتيان الزوجة وغير ا.

         ا ـأمد وــي المسجـففلرجل ا اـأمي أوواتها جماعة ـلخمس المكتوبة فوات اـى الصلـة علـالمحاف   2
      خش عليها في المسجد إذا لم يُ  تهاصال ال مانل منو وال تلزمها الجماعة في بيتها فتصلي المرأ   
 ".وصالتها في بيتها أفضلالفتنة  كما في الحديث الشريف "  

 اإلكثار من الدعاء أن هللا يحف هما من حسد الحاسدين.  3

    ت  ن المالئكة ال تدخل بيتا الحرص على إزالة الصور ذوات ا رواح من اآلدميين والحيوانا  4
    التي ليس فيها روح  كمثل صور الطبيعة من  كلب أو صور  وال بأس بغير ا من الصور فيه    
   م السحب وغير ا مما ال روح فيه  و ناك صور لها روح لكنها أشجار وأنهار وبحار وتراكي    
    روراتـن الضـا مـواز السفر وغير ـة أو جـجائز  للضرور  كمثل صور  البطاوة أو الو يف    
 ن ـتجنب التصوير في العُرس وتجنب تصوير ا بناء بعد إنجابهم فقد انتشر السحر عيجب و    
 بة من خالل الصور. انتشرت العين الحاسد  والمعجَ كما   طريق الصور    

  فإن البيت تحضرن المالئكة   سماع القرآن وتالوته واإلكثار من سماع أو تالو  سور  البقر    5
 وتجتنبه الشياطين ويكثر خيرن إذا ورأ فيه القرآن الكريم  والعكس بالعكس.   

 والموسيقى والمعازف  نها تجلب الشياطين. تجنب سماع الغناء   6

  اف ـن أولها  فأكثر العرسان إسعــالسعاد  م هي سبب انتكاسةفذنوب ا عراس حذار حذار من    7
     من واعة العرس إلى مركز الروية بسبب ذنوب ا عراس  وإذا أصيب العروسان فليحذرا  عاجل       
 .بالء فوق البالء أبواب السحر  فهي      

           للنجا  من فتنة فالتزامكما أع م سبب  مة في كتالو  العافية عليمات المصمو عليكما االلتزام بالت   8  
 .ما أيام العرسالحسد التي أصابتك      

 ى ـإلن اللجوء ـاحذرا مر فـن بعضكما أو بتنافـق مـبتضاي اء ليلة الدخلةـد اللقـا عنـإذا شعرتم  9  
    رسـة العـى نعمـد علـر الحسـفقد انتش  ةـة الشرعيـبادرا إلى الروين  بل ـر  والمشعوذيـالسح      
     راقـرار الفـال بقــــوال تستعج  رـق له ن يـم يسبــل لـبشك سـب اليابــي الحطـار فـار النــانتش      
      ى داء الحسدـللقضاء عل  ـي الناصـا الراوـيصرفها لكمي ـات التـزام بالتعليمـا بااللتـوعليكم      

   وإذا  ( لــر جميــفصبات المسمى ) ـو  الخاص بالتعليمـي الكتالـر  فـذن التعليمات متوفـو       

  ر ـــى السحـــوء إلــاللج نــا مـأيض ذرـة فليحـزوجيـر  الــن العشــط عـا بربـدكمـب أحــأصي      
    ط ـبِ ار  المرأ  إذا رُ ـبك ك  ـل شيطانه لفـرسر يُ ـن ساحـم مـم وكـرك ع يـو شـفه نـوالمشعوذي      
   ى ـــه إلـَف نفسـه أن يُسعِ ـن عليــا  ولكـذي فك  بكارتهـال وـزو  أنه  ـن الـي عنها زوجها ف      

 برنامج التحصين للعروسين قبل العرس

 ويوم العرس وبعد العرس 
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  .حتى تنفر  كما أن عليه أن يصبر  ناص  راقٍ        

 

ً  كان سحراً  صبتما بمصيبة الحسد سواءً إذا أُ  10    بالقرآن الع يم وال  التعالج   علىفاصبرا  أو عينا
ين  الطآمة  ي ذنـلجوء إلى السحر  و السبب ة ود تلجَ عجال فإن العَ تَ           الكبرى التي تقضي على الد ِ
  ل واحد منكما ـــلبعضكما وود صار كما ـــبرا وأنتـ  وما لكما ال تصق روح اإليمانز ِ وتُ  والدنيا      
ً   ارت الزوجة لزوجهاــالسرور اليوم أو الغد فقد ص تم   وسواءً  لآلخر           من الناس وال  وال تحرجا
   وود انتشر  ذا الحسد في   ل الشركحَ وع في وَ ـــيدفعكما الحر  إلى التخلي عن التوحيد والوو      
ً  ودبل   ابكما عراس فليس خاصا               سببه البعد عن هللا وعدم شكر  صار داًء عضاالً ومرضاً فتاكا
 وا ذكار ير وإ مال الصال  ي والتصول ا غانـوب ا عراس مثـهللا على الزوا  وارتكاب ذن نعمة      
 .التحصينية      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نحوك صافيةواترك ولوب الناس    ***    لُ ـــروٍف فإنك راحـبمع رْ ـِ عاش

 ةـــــــه الخافيـى عليـفـفاهللُ التخ    ***   من اإلحسان كل صغير ٍ  واذكر

 ةْ ـِن كافيـرك بالمحاسـأحِسن فذك    ***   اـ ن بٌ ـتَ يبقى وال رُ  بٌ ــمنص ال

 ء في الدنيا يساوي العافيةْ يالش***       عبار ً  ك إن أردتَ ـبخط بـواكت
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يبدأ يشعر فني فكم من عروس تُسرق فرحته في يوم عرسه  العروس وبل أن يصاب يوم الفرح  أوالً :

  حنة وتتحنول االبتسنامة كآبنة بسنبب ذننوب ا عنراسرْ نفس اليوم بالضيق واالكتئاب وتنقلب الفرحة تَ 

فكنم منن عنروس عنانى بعند عرسنه ولنم يجند أحنداً منن  مهما شجعك ا صحاب  احذر ذنوب ا عراسف

غيرن  ساعدن أصدواؤن علنى ارتكناب  أوجاعه بنفسه ويتحملها  و دون يعانيعين رحمه  صار المشج  

فإذا به منن    جة أنه يوم واحد في العمر اسمه يوم العمربحُ  الفرحنوب وشجعون على اوترافها يوم الذ

وأسلمون أسيراً للهموم  ى عنه أصدواؤنخل  بحثا عن الصحة والعافية  تَ يضرب في ا رض اليوم الثاني 

ومنل كنل غنم    وأ ملنون فني المآسني  شنجعون علنى المعاصني  وا وجاع منن أثنر الحسند النذي أصنابه

 اللينل والنهنار  وربمناب يتلنذذون بقصنته ويضنحكون  و نو البناكي وربما صار حديث مجالسهم واسي 

منن الينوم الثناني والحقيقة أننه الحنزين لوحندن فكنم ترحمنه و نو   ه أنهم يشاركونه ا حزانت ا روا ل

جننا مننن حرَ ويننة الحيننا  الزوجيننة  صننار مُ قْ   يسننأل عننن خبيننر يعطيننه حبننوب تَ يبحننث عننن طبيننب أو راقٍ 

خنر  منن الحينا  الزوجينة و نو ال ينزال فني أول أطنوار زوجته وأسرتها  بنل ربمنا صنار يبحنث عنن مَ 

ن حقنك أن ذنوب ا عراس والتصديق لمنن يقنول لنه يومنك ينوم العمنر فِمن  يحياته السعيد   والغريم 

عنيش فينه بصنحة وعافينة كمنا ونال القائنل يوم النذي يأن يوم العمر  و ال يريحك  وما علمتتصرف بما 

 .)العيد العافية(

التي فيهنا ا غناني  ال تفرحي بالذ اب إلى القاعات واعات ا عراس وبل أن تصاب بسبب  المرأ ثانياً :

والتصنننوير   ن القاعنننات سنننم  العافينننة  ففيهنننا توجننند الن نننرات المسنننمومة منننن  والتخلعنننات والتفننناخر

   وكنم منن عروسنة والزيننة الحاضرات إلى بعضهن والتحاسد على الشكل والقامة والمالبس والنذ ب

 وا ذكنار  ولنة الصنال إصابتها بالعين الحاسد  يوم الزفاف يوم الفرح والسرور  بسبب التخلل وتكون 

طالبننة جامعيننة تتعامننل مننل  تْ وونند شننهدَ   بننل ونند تتننرك صننالتها بالكليننة لتحنناف  علننى تجمننيالت الكننوفر 

فخناذ ن وذلنك لعنق أون على أفخاذ النساء المتخلعنات تَ السحر  أنها كانت ترى الجن بشكل ثعابين يلتف  

 ثم تابت إلى هللا توبةً نصوحاً. في واعات ا عراس 

فنني التجمننل أيننام العننرس نوعيننة مننن  عليهننا أن تسننتعمل المننرأ  وبننل أن تصنناب بسننبب النقنناش ثالثنناً :

 فإننه ا نقناس   وأمنا الخضنابع منن القمنلعمنل طبقنة علنى الجلند مثنل ننويال  الذي النقاش )الخضاب(

فيكنون الوضنوء بناطال  ويشك ل طبقة عازلة تعزل وصول الماء إلى الجلد  الجلدلى يمنل وصول الماء إ

 وبالتننالي فننإن الشننيطان يسننتغل  عنندم طهارتهننا فيسننتهدف جسنند ا  غتسننال بنناطال والصننال  باطلننةواال

  ويجنوز لهنا أن تسنتعمل النوعينة التني تعمنل طبقنة عازلنة لكنن فني بطريق السحر أو العنين أو المنس

 تنبيهات للعروسين قبل اإلصابة بالحسد للوقاية منه 
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وإن استعملِت صباغ ا  افر أيام الصال  فال بد  من إزالتها عند كنل وضنوء أو غسنل   غير أيام الصال 

   الَحَدث.طهار  من 

 ً يجننب عليهننا أن تتجنننب الخننرو  إلننى ا سننواق وأمنناكن  المننرأ  وبننل أن تصنناب بسننبب ا سننواق :رابعننا

البقاع إلنى الشنيطان  فيكنون    نها أحب في  ذن البقاع نفكم تضررت نساء  بسبب تواجد  ختالط اال

 تواجد الشياطين فيها بشكل مكث ف.

 ً أن ال تخننر  مننن بيتهننا متزينننة عليهننا  المننرأ  وبننل أن تصنناب بسننبب زينتهننا خننار  منزلهننا :خامسننا

أو البرول  فإن الشنيطان   كش أو الملون أو المخص ر أوالمعطررْ زَ بالبالطون الضاغط أو الشفاف أو المُ 

بننة بسننبب المالبننس ضننها للفننتن  ومننا أكثننر إصننابة النسنناء بننالعين الحاسنند  أو المعجَ يتننرب ص بهننا ويعر  

لفت ن ر النا رين في الشارع أو السوق أو المدرسة أو الجامعة أو القاعة  فما ترجل  نها تُ   الحديثة

 وند تسناوط شنعر ا وتغينر لونهنا وحبنوب جلدينة ومشناكل  المرأ  إلى بيتها إال مصابة بنالعين الحاسند 

يجب عليها أن تفهم أن عيون الناس منا  إذنزوجية وكوابيس منامية وضيق من المنزل ومن ا والد  

لفنت ترحم  فعليها أن تنرحم نفسنها  فنإذا احتاجنت أن تخنر  منن المننزل فعليهنا أن ترتندي مالبنس ال تُ 

 ثم إذا رجعت منزلها فلها أن تتمتل بلبس المالبس المناسبة والجائز  شرعا.  الن ر

 بكشننف رأ ال تتسننا ل المننالمننرأ  وبننل أن تصنناب بسننبب كشننف يننديها ورجليهننا فنني الشننارع  سنناً :ساد

ت لن ننر الرجننال إليهننا والتركيننز عليهننا لِفننأصننابعها عننند خروجهننا مننن المنننزل أمننام الرجننال   ن  ننذا مُ 

 .جليهايديها ور واإلصابة بالعين الحاسد   فكم من امرأ  مصابة بالعين بدأت إصابتها من أصابل

إذا حاضنت أو كاننت نفسناء  فنال  اب بسنبب الغفلنة أينام الحنيض والنفناسـل أن تصنـرأ  وبنـالمن اً :سابع

تغفل عن ذكر هللا ووراء  القرآن غيباً أو فني المصنحف بحائنل مثنل وفناز اليندين  وال تغفنل عنن ونراء  

 ا ذكار  ن  الشيطان يستغل غفلتها.

 هننر أن ال تتخل ننل عننند النسنناء وال تُ فعليهننا  المننرأ  وبننل أن تصنناب بسننبب ن ننرات الحاضننرات امناً :ـثنن 

وال تكشنف إال منا جنرت العناد  بكشنفه    هر ا أو بطنهنا أو فخنذ ا بحضنور ن   عورتها أو صدر ا أو

ر كنذلك ال ت هنعيون النساء ما تنرحم إال منن رحنم هللا  وو  كثير  طناالمو ناإلصابات بالحسد في  ذف

   ن في ذلنك مندخل كبينر منن منداخل مثل بني عمها وبني خالها وكذلك أخو الزو  على غير المحارم

 ى بها على المريضة.الشيطان التي يتقوو 

 

 

 

 

 



 دفرت احلياة السعيدة                           

 

7 

 

 
 شر  بالمعروف.أحسن العِ   1 

 أنفق وال تبخل واحتسب ا جر فيما تنفقه على زوجتك وأوالدك.  2

 وفي نفس اللح ة ا تم بحقوق زوجتك.    ال تضيل حقوق والديك  3

 وم بتفهيم زوجتك حقوق والديك عليك وعليها.  4

 تجنب السهر خار  البيت لغير ضرور .  5

دات الضننار  مثننل التخننزين والتنندخين  بننل امنعهننا مننن تعاطيهننا كننرن زوجتننك علننى العمننل بالعنناال تُ   6
 ن ودو  صالحة في ا سر .وتكمن أجل أن  معهاوامتنل أنت 

 كن رحيماً بزوجتك وال تكلفها با عمال الشاوة الضار  وجنبها كل ما يضر بصحتها.  7 

 تمنعها من الخرو  إلى أ لها وأواربها إال إذا كان في خروجها ضرر على حياتك وحياتها. ال  8

  عند الغضب وفي تعامالتك مل الناس   ن  ذا التصرف يعقبه الندم تحلف بالحرام والطالق  ال  9

      م من زوجتك بسبب لسانك  لكن احلف باهلل فإذا لم يحصل مطلوبك وم بالتكفير عن دائماً  فقد تحرَ    

 .ة بيتكدخل زوجتك في مشاكلك  وما ذنبها تُط لق و ي ربو   ثم لماذا تُ يمينك بإطعام عشر  مساكين   

 اسأل عنها وا تم بها في حال المرض والضيق والحزن. 10

 اسم  لها بالتصرف بمالها فيما ينفعها. 11

             اع به إال بطيب نفس منها نتفتجبر ا على أن تعطيك فال يجوز االال تطمل في مهر ا وال تقهر ا وال  12

 وتراض. ولو باال     

 ستطاعة.بشيء من ا سفار المباحة ودر اال وم بالتروي  عنها 13

       ل تصرفاتها الناتجة عن ذلك( وتحمو ةفكن مراعياً لحالتها النفسية في أيام الحيض والحمل )العو 14

 ال تغضب إذا طال ووت الحيض أو النفاس وال تغير معاملتك مل زوجتك  نه بقضاء وودر.و     

     ن ـي بطنها وارض بما ودرن هللا مـبها في فتر  الحمل واحرص على سالمتها وسالمة ما ف ا تم  15

 فيها.  وتقديرن  وال تدري لعل الخيرهللاأنثى وال تعاتبها في حال كون الجنين أنثى  نه خلق  ذكر أو     

 (الزوجتعليمات للعروس ) 
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 ع يم في نفسها. لٌ وْ أكرمها بهدية ودر المستطاع من حين آلخر فإن الهدية لها وَ  16

   المناسبة للخرو  وألزمها بلبسها وال تتهاون في خروجها بالمالبس  الشرعية وم بشراء المالبس 17

 .ة  فإن للبيت مالبساً تخص ه  وللشارع مالبس أخرى تليق بهالضيقة أو الشفاف     

 امنعها من الخرو  متعطر  مهما كانت ا سباب لحرمة ذلك شرعاً. 18

 عفاف نفسك وأ لك.جنب البطالة وا تم بممارسة عمل إلت 19

   هر ا خالق الحسنة خار  المنزل مل الناس ال تكن أسدا في البيت عند معاملتك لزوجتك بينما تُ  20

    ن أخالوك الحسنة وصرفتها لآلخرين و ذا نوع من ــــفأنت بهذا ود أحرمت زوجتك ما تستحقه م     

  عاملة الطيبة وأ لك  م أحق الناس بالم  هـــكن أخالوا حسنة داخل المنزل وخارجال لم لها ولكن      

   إذا لقي  الرجل فترى :من القضا  واٍض  نهال عـمثل الرجل الذي ووال تكن   وخيركم خيركم   له      

  ل من ا جانب ـم خيرا  وإذا لقي غير ا  ــــــكان أسوأ الناس أخالوا وأشجعهم نفسا وأوله  أ له      

  النَْت عريكتُه وانبسَطْت أخالوُه وجاَدْت نفُسه وَكثَُر خيُرن  وال شك  أن من كان كذلك فهو محروم       

 إ. ـالتوفيق زائغ عن سواء الطريق  نسأل هللا السالمة.     

   بل   ال ت ن أن اكتمال سعادتك في حياتك الزوجية أن تكون ضاغطا بعنف وشد  على زوجتك 21

 اكتمال سعادتك بسهولتك وليونتك وبساطتك مل الحزم بالضوابط الشرعية.     

     ال تمد  يدك على زوجتك إذا حصل خالف وال ت ن أن  ذن  ي الرجولة والقوامة على المرأ  22

  .يدك عن إيذائها فالرجولة  نا أنك تكف        

   لك فتعذبها بالتهديد وال تغتر  بمحبتها   أمسك لسانك عن تهديد ا بالطالق إذا حصل خالف 23

 .  فتكون أحد ال لمة في  ذن الدنياوواثق بمحبتها لك أنك مطمئنباعتبار       

   إذا أخطأت فحلفت بالطالق واصدا للطالق فال تحاول التخلص من الحكم الشرعي باللف والدوران  24

    ال ــالطالق ف فإن وصدتَ   اـــبل كن صادوا مل المفتي بما نويت لئال تعاشر زوجتك حرام  والكذب      

   ة الجميل وبدون خوف أو ــبل وم بتوثيق الطالق والمراجعة بمعرف  تكتم عن زوجتك وعن أ لها      

     ن ــب في نيتك موال تكذ  حر   ن  ذا شرع هللا ولئال يحصل نسيان أو تالعب إذا تكرر الطالق      

   وال تخر     ل لهم هللاـــفالجمي  أجل أن تبقى زوجتك وائمة على تربية أوالد ا فهذا ليس بمبرر      

  الثالثة فال يحل لها  الطلقة فإذا كانت  ي  زوجتك من بيتك ما دامت  ي الطلقة ا ولى أو الثانية      

 البقاء عندك.        

 ك وتعتني بنفسك في البوافي وا سواق.أبنائزوجتك وال تهمل إطعام  25
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  وال  القدرا فإن جاء عاشر ا بالمعروف فإن كر تها فعسى أن تكر ها ويجعل هللا فيها خيرا كثير 26

   وال تسعى في استرجاع ما ود أعطيتها من مهر   في اآلخر فليكن الفراق بإحسان نصيب  حدكما      

ً لْ إال إذا كان بقناعتها فيسمى خُ  و دايا        .عا

   حمد عقبان تاد  التوترات المؤدية إلى ما ال اخر  من المنزل إذا حصلت مشاجر  بينكما خشية زي 27

 فهذا من ضمن الحلول للمشاكل.     

 امس  من لسانك كلمة حرام وطالق فإنها تؤدي بك إلى الدوا ي. 28

    طفالك في ارتكاب العادات المخالفة والضار   كمثل التخزين احذر أن تكون ودو  سيئة  29
   يريد أن يكون أبناؤن أفضل أبناء المجتمل  فكم من أبٍ ر   والتدخين والسهرات وا جهز  المدم ِ       
 .إال أن يشاء هللا ذلك له يتحققس  فكيف ا فضليةو و أول من يفتقد صفات       

 احننذر أن تطيننل الغربننة عننن زوجتننك حتننى لننو سننامحْت   نننه يجننب عليننك أن تحننرص علننى صننيانة   30
 .عرضها بإشباع رغباتها  لئال تنحرف عن الطريق المستقيم

   وكن متحرياً للعدل حتى في البسمة  وأما الجماع فلنيس بواجنب   الزوجات فاحذر ال لم دتَ د  إذا عَ  31

ال تقندر  ين ا منرين   ن  نذفيهنا ليس بواجنب علينك أن تعندل محبة القلبعليك أن تعدل  وكذلك 

نفنوس  يينبتط جا ند نفسنك علنى  لكن اعدل فيما تقدر عليه كالنفقة والسنكنى والمبينت  وامعليه

  الوجنه تقاسنيم   اعدل في ما بوجه بشوش وا خرى بوجه عبوستلقى إحدا أن الجميل  واحذر

فرح عليك الم لومة بما يجري لنك منن لئال تَ   داعبةواصبر على توزيل البسمات والضحكات والم

حشر وأنت مائنل ستُ إنك عينيك عقوبة هللا لك يوم القيامة إذا  لمت  ف بَ صْ وليكن نَ    روف الد ر

 في الدنيا. لت إلى إحدا ماكما مِ  ق  الشِ 

رسنول هللا ف خذ برأيها السديد وال تتجا ل كل رأي يصدر منها بل استغل النرأي الحسنن أن تتقبلنه  32

 كان يأخذ برأي زوجاته في مواوف عديد .وسلم ودوتنا  وآله صلى هللا عليه

     احذر تُْحِرم طفلك من رضاعة ثدي أمه  حرصاً منك على بقاء ثدييها مشدود   فأنت تسنلب ولندك  33

 سبب صحته من أجل نفسك.

   ية ويصرية عند والد  زوجتك  طمعاً في بقناء النرحم علنى  يئنة البكنر  لماحذر أن تُفض ل إجراء ع 34

ض زوجتننك لجننروح فنني غيننر محلهننا  ولهننا تبعاتهننا فنني المسننتقبل  إال عننند الضننرور   فأنننت تُعننر 

 على سالمتها. فيجوز  إبقاءً 

 تفرح بأحذية الكعب ففي ذلك أضرار صحية على المرأ .  أن احذر  35
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ً شنيئ لهنام قند  تُ  كنأنْ  زوجتك في لح ات لقائكما  ول مر الِطف  : أوالً     كمنا فعنل منن الشنراب ونحنون ا

 طبيب القلوب  أروع الناس ذوواً في المعاملة محمد صلى هللا عليه وآله وسلم.  

اللهنم إنني أسنألك منن  : ونلبالبركنة و ادعُ هللا تبنارك وتعنالى و سنم  و على مقدمة رأسها كضل يد ثانياً:

 .تها عليهلْ بَ وأعوذ بك من شر ا وشر ما جَ   تها عليهلْ بَ خير ا وخير ما جَ 

ًـ ثالث ً  ياصل   :ا  ثنم سنلِ   ركعتنين إذا دخل علينك أ لنك فصنل   ورد عن ابن مسعود أنه وال:فقد  ركعتين معا

   .ثم شأنك وشأن أ لك  وتعوذ به من شرن  من خير ما دخل عليك هللاَ 

((  فنإن كتنب  بسم هللا اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان منا رزوتننا))  ول إذا أردَت جماعها: رابعاً:

ن الشيطان أبداً  كما أخبر بذلك النبي صلى هللا عليه وآله وسلم.   هللا لكما مولوداً لم يضر 

 ً أن  واحننذر حننائض فاحننذر أن تجامعهننا فنني الفننر  إذا وصننلَْت زوجتننك فنني ليلننة الدخلننة و نني : خامسننا

لصبر حتى تطهر من عادتهنا   وتحل  بافإن مقترف  ذا الذنب ملعون الد برالمكان القذر و و  تأتيها في

في غير القُبُل والد بُر واحنذر أن تجامعهنا فني  في أيام الحيض تمتل بهاسولك أن ت الشهرية ثم تغتسل 

ف كما أن الفْم    شهوتك في غير  ذن المواضل  حتى إذا طهرْت فاستمتل بما أحل  هللا لك.لك أن تُصر 

بنل تري نث وتنأن    جماعها فال تعجل باالتهام الباطلإذا وصلَْت زوجتك ولم يخر  منها دم عند سادساً : 

نند فلعل البكار  من نوع البكار  المط اطية التي ال تنفجر إال بنالمولود  لكنن عالمنات البكنار  واضنحة ع

 لمعرفة عالمات البكار . ةأمين ةأ ل الطب  ولو لم يخر  دم  فاستعن بطبيب

نل المسنؤولية  أو  للقاء أن تعيش أعواماً بال مولوداحذر أن تفكر من أول لح ات اسابعاً :  خشنية تَحم 

ننت ع م الننعم فني حياتنك فأالجمالية  واعلم أن المولود من أ خشية تغي ر الزوجة في م هر ا ووامتها

 ه فهو يخر  برزوه  وربما تُرزق به.قمتِ بحاجته للخدمة والدعو  الصالحة  وأما من حيث لُ 

 

 

 

 

 

 

 ليلة الدخلةبعض اآلداب في 
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 أطيعي زوجك في غير معصية لربِك.  1

 ي.دالطلبات وكوني مراعية لوضعه الماال تثقلي كا له ب  2

 استشيريه إن أردِت التصرف في مالك.  3 

 استأذنيه إن أردِت التصرف من ماله.  4 

 ال تخرجي من بيت زوجِك إال بإذنه.  5 

 ال تمتنعي من فراشه إال إذا كنِت معذور .  6 

 لي بيته من ال يرضان إال بإذنه.دخِ ال تُ   7 

 التصومي صيام تطوع و و حاضر إال بإذنه.  8 

   ن يف دارن وتربية أوالدن ولو من امرأ  أخرى لتكسبي رضا هللا أوالً في خدمته وت بذلي جهدكِ ا  9 

 .ثم لتكسبي رضان     

   ين رون الى  الناس    نلمخالطة الناسا خر  من المنزل إذ نوم هر كِ بهندام زوج ا تمي  10 

 س.ـعك در ن افته والـــه واعتبرو ا مصــذلك لزوجت نسبوا فإذا رأو ا ن يفة الزو  مالبس

    بشرط أن ال يكون فيه مخالفة شرعية كمثل التشبه بالرجال أو البسي اللباس الذي يعجبه  11 

  .نساء الغربب التشبه       

 وتجنبي اإلساء  إليه وإيذاءن.  في التخاطب معه ال ترفعي صوتكِ  12 

 طعمكم من كسب حرام أو شبهة.يُ  ري زوجك بالكسب الحالل وأن الذك ِ  13 

 من طلباته ما دامت ال تخالف الشرع. ال تنزعجيفي حدود طاعة هللا و أطيعي زوجكِ   14 

   زو  ـو  الـال الذين ال يحل  لك االختالط بهم مثل إخـبأوارب الزو  من الرج  ختالطتجنبي اال  15 

   وب ـسلوبا ي ذلك ـم الشرع فـبحك زوجكِ  أعمامه وأخواله وأبنائهم جميعاً  ووومي بإوناعو      

     كما أنه يجب على الزو  أن يتجنب االختالط بأواربها ختالطالحسن في حال إصرارن على اال      

 .من النساء الالتي ال يحل له االختالط بهن مثل أختها      

 احرصي على إعداد ما يحب من الطعام وفي الموعد الذي يناسبه. 16 

 تعليمات للعروس ) الزوجة (
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 ترضعي أي طفل من غير أطفالك إال بإذن زوجِك. ال 17 

  س حذاري حذار من التبر  والتخلل في محالت الكوافير وواعة الفرح فكم أصيبت من عرو 18 

   فصارت في حوز  ذئاب البشر        وكم التُِقطْت لها من صوربالعين الحاسد  في  ذن ا ماكن      

 شعر ا أَثَر لعمل سحر تفريق بينها وبين زوجها.أُِخذ من مالبسها أو وكم       

  احذري ما ورد النهي عنه في دين اإلسالم من أنواع الزينة المحرمة مثل تفليج ا سنان أي  19 

تفريقها بآالت حديثة تُستخدم في عيادات ا سنان  وكذلك نتف الحواجب لتخفيفهما  أو نتف ما 

أ افر صناعية وال وال تستعملي عرك  عر صناعي بشَ وصل شَ لباروكة و و بينهما  وكذلك احذري ا

   وال تتشبهي بنساء الغرب في الملبس أو تسري  الشعر.  تطيلي أ افركِ 

 وفي كل ا حوال. إذا غاب في ماله وفي عرضكِ  زوجكِ  احف ي  20

  احذري التخلل أمام النساء وكشف العور  في اللقاءات بالنساء في المجالس فهو سبب من  21

 أسباب اإلصابة بالعين.      

    وانصحيه بالتحلي   ستمتاع أيام الحيض أو النفاسستمتاع في محل االال توافقي زوجك على اال 22

 .بمزيد من الصبر     

    أو عند خروجكِ  من المنزل للمناسبات أو الحفالت تستعملي العطور أو البخور عند خروجكِ  ال 23

    البيوت التي  أو إلى الروية أو الشارع أو أماكن الدراسة أو أماكن العمل أو المستشفى أو السوق     

ً ــأو ا ماكن التي يتواج ها زيار ـتذ بين إلي          إلى  ى عند خروجكِ ــأو حت د فيها الرجال عموما

   ن يشم  أحد رائحة احذري أف  من الفتنة وعلى غيركِ    فقد حرم اإلسالم ذلك حفا ا عليكِ المسجد      

 .العطور الفواحة      

 .لي تصرفات أواربه السيئة تدومي معه بخير  وكما ويل ) من عاش مداري مات مستور (حم  تَ  24

احذري أن تتركي صال  ال هر والعصر والمغرب والعشاء بحجة المحاف ة على بقاء زينة  25

 .الكوفر   فكم من عروس أصيبت بسهام الحسد بسبب فقدان حصن الصال  يوم الفرح

ً  وني حسنة المن ركُ  26 يسرن إذا ن ر إليِك وذلك بجمالِك الجسماني والروحي والعقلي   مبتسمة دائما

 ا وزاد تعلقه بهاـي م هر ا كلما ازدادت جاذبيتها لزوجهـة جميلة فــأنيق المرأ  تــا كانـفكلم

ى ــوصانت ولبه من التلوث بالن رات المحرمة إل ن التطلل إلى غير اـه مــت على عينـوحاف 

 .ل طول الزمنـال الباوي مهما تغير الم هر مـفهو الجم رخبَ ن ال تهملي جمال المَ ـالنسوان  ولك

 اً.مو أُ  رتِ بسببه الولد وص ورزوتِ ك  إحصاناعرفي ودر زوجك الذي  و سبب في  27

  خشيِت أن يرفضهو إذا أردِت شيئا منهناسب والطريقة المناسبة الووت الم يتختارأن  عليكِ  28

 ل في النفس.الكلمات المناسبة التي لها ووْ  يتختارأن  وعليكِ 



 دفرت احلياة السعيدة                           

 

13 

 بعيد  عن الغرور بالجمال والصحة. كوني متواضعةأن تشعري أنِك أرفل ودراً منه  و احذري 29

أن  ى اآلخر  كما أن عليكِ ـعليه ولكل منكما حق عل ن حقكِ ـأع م م عليكِ  اعلمي أن حق زوجكِ   30

 .{ وألفيا سيد ا لدى الباب }هللا تعالى  ولو كما في القرآن الع يم  كِ  و سيد كِ بأن زوج يتعترف

 بر.الد  ا رغب والكيفية التي يريد ما عدي يـبالطريقة الت يحق لِك أن تمنعي زوجِك من جماعكِ  ال  31

  بمحارم أن يدخلوا منزله في حال غيابه وال  أو أواربه الذين ليسوا لكِ  من أواربكِ   حد يال تسمح  32

 .ةن ذلك موطن شبه أحد منهم  يخلو بكِ 

 .ل خطرا على ولبه وبالتالي تختل عالوته بكِ امرأ  عند زوجك فهذا يشك  احذري أن تَِصفي  33

 .لتقط لِك صور  وأنِت غير متستر احذري أن تضعي ثيابِك في غير بيت زوجِك  فال تأمني أن تُ   34

 .صفي ذلك لبنات جنسكِ ال تنشري أسرار الحيا  الزوجية في االستمتاع الجنسي وال تَ   35

احذري أن تؤذي زوجِك فإن زوجته من الحور العين تقول واتلِك هللا إنما  و دخيل عندك يوشك   36

 .أن يفاروك إلينا

 .من أجل أن يزداد حبه لِك ولئال يتمنى غيرِك الشباع رغبته ومداعبته مالعبتهكوني مهتمة ب  37

ً لقفيه خُ  ين  فقد تجدبالصبر كفعلي هلقاً فيخُ  إذا كر تِ   38       ه عند ينود ال تجد آخر أحسن وأجمل ا

 .كِ غيرن إذا طلق

 صناعتها لتكسبي ولبه.فا تمي ب وما  ي أكلته المفضلة يشتهيه من الطعام ما ي علىفتعر   39

ر ى باب الداـه إليتوصل أن بإمكانكِ و  ى نفسهـمنزل بالعبارات المحببة إلال نـم إذا خر  ود عيه  40

 يتنكد الفعبر الهاتف  كِ وإذا وام باالتصال مع  به بتعلقكِ  ه ويشعرنب كِ هذا يبين مدى ا تمامف

ومداعبته  إلى طمأنته يرعاأن تس المطلوببل سيئاً  راً له خب يعليه بما يقلق باله  كأن تقول

 اء.ـة اللقــى سرعـي تحثه علـات الجميلة التـالكلم يارـوأن تخت ى مسامعهـرور علـوبث الس

  تخفيف متاعب العمل  حاوليترحاب والبشاشة والطاعة وبال إذا عاد من خار  المنزل استقبليه  41

 عنه.

  وال تنسي حقوق ا وارب وال   فهو ود صار أورب القريبين مي طاعته على طاعة كل وريب لكِ ود   42

 من صلتهم. يحق له أن يمنعكِ 

 .مهتمة به كِ بأن شعرنيُ هذا ف كالمهيتكلم وأصغي إلى الفرصة  أعطيهإذا أراد الكالم واسكتي  43

 .في ولبه كِ سوف يقل احترامف يه متهاونةإذا كررت كِ  ن  الخطأ ال تكرري  44



 دفرت احلياة السعيدة                           

 

14 

 الزو ن ذلك يثير غير     يتصف بها ذلك الرجلإال لصفة دينية  هرجالً أجنبياً أمام ال تمدحي  45

 .كعنن   وود يصرف ن ريةسرد العديد من المشاكل ا ُ ويول  

 معه ولباً  ِك حاضر بأن أشعريه   بلجودنفي حال و من أمور حياتِك الشخصية بشيء تنشغليال   46

 ً ال والثرثر  ـبالقيل والقبطاعة ربكما  واحذرا أن تنشغال شغال أكثر ووتكما   ثم  أووالباً وروحا

 .النميمةالغيبة وو

  ي التيـ  الخادمة يال تجعل  وِك من طعام وشرابوتحت رعايت كِ في البيت بيد يءكل ش ود مي  47

 ن اتكال المرأ  على الخادمة يدمر الحيا  الزوجية ويقضي عليها   التي تقدم الطعام و يتطبخ 

 ويشتت ا سر .

 .متها وآدابها اإلسالمية الحميد خر  المرأ  عن حشالموضة التي تُ اجتنبي   48

  انتسل المشاكل ويتعود عليها الطرفال تأسرع ووت ممكن حتى وفي  إذا غضب بادري بإرضائه  49

 .ألفها ا سر وتَ 

 هدية ن كانت ليست بالإى وـ  حتبها كِ وفرح للهدية كِ حبري ـأ ه دية  و كِ دم لـإذا و اشكريه  50

اعلمي أنِك إذا   وى زوجكِ لد كِ    ن ذلك الفرح يثبت محبتكِ ورغبت كِ الثمينة أو المناسبة لميول

 كما.يسرع بالفروة والحقد والبغض بين منها فإن ذلك تِ رالهدية أو تذم   تِ درد

51   ً   فينه  وال  يأن تتقندم جنبعنن شنيء ي يال تتنأخرفنأن يراك فيه   في الحال الذي يحب   كوني دوما

 فيه. يأن تتأخر جبفي شيء ي يتتقدم

  

 استراحة                  

 كانت امرأ  تعيش مل زوجها في منزل الحيا      
 الزوجية  وذات يوم اختلفا فنزغ الشيطان فــي   
 ولب الزو  فأساء إلى زوجته بأن ضربها  فأخذت تبكــي 

 بكاء شديدا مقهور  مما جرى منه  فوافق مجيء أ لها زيار ً إليها 
بعد غياب طويل  فلما طرووا الباب فتحْت وعيونها متورمة محمر  من 

فسألو ا عن سبب بكائها؟ فقالـت  شد  البكاء  فتفاجؤا وخافوا مما رأوا
بطالوة لسان وسـرعة جواب : أبكي من طول فراوكم  وكان الزو  

يسمل من الغرفة الثانية فتفاجأ من حسن صنيعها أن أصلحت ما بينه 
 وبينهم بأسلوب رائل  فخر  إلى السوق واشترى لها  دية ثمينة من    

 التي تن ر في العواوب    الُحلي والذ ب  فهذن  ي المرأ   العاولة     
 وتبني في ولب زوجها وصور المحبة  ومن المعلوم أن مثل         

  ذا التصرف يجوز لمصلحة اإلصالح بين الناس.           
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يفكر كل واحد منكما بإسعاد اآلخر وال يكون ذلك إال بأن  حيا  سعيد  ال بد أن امن أجل أن تعيش 1  

ً  هما دامت في استطاعتيفهم كل واحد رغبات اآلخر فيلبي له الرغبات  من  وما دامت ال تمثل ذنبا

 ومزاجيته اآلخر جتهد في معرفة نفسيةيأن    فعلى كل واحد منكماالذنوب ومعصية لعالم الغيوب

ير ــالكث كمابـ ن ذلك يجن ي ـك ومتى يبكـومتى يغضب ومتى يضحومتى يحزن متى يفرح  ليعرف

 والكثير من المشاكل الزوجية.

 .هكر يوما  فيه رغبي هر ما يو صادوا معه  ه لآلخرواضحاً في معاملتكل واحد منكما كن لي  2

 المتعلقة بشؤون ا سر . اآلراء تشاورا في ا مور المتعلقة بصالح حياتكما وا تما بتبادل  3

   المبننرر  التنني  وضنن  ا سنبابيبناالعتراف و يسننارع   بنلأفنني االعتنراف بالخطنن أحننٌد منكمنا تنردديال  4

 جعلته يرتكب الخطأ بدون عمد منه.

  فهنذا ممنا يزيند دافئنةالعبنارات الجميلنة والكلمنات ال على كل واحد منكمنا أن يتحبنب لآلخنر بانتقناء 5

منبعثة بصدق من عندما تكون صوصا خ  الكلمة الحلو   ي مفتاح القلب   ن العشر المود  ويديم 

 ولب محب.

م بهنذن  له بل ويدعو له مكافأ   بهإيضاح عيو آلخرقبل من ايتأن على كل واحد منكما  6  علنى أن تكنر 

 إلنني   ىأ نند امننرءاً ) رحننم هللا الهديننة لننئال يسننتمر علننى الخطننأ الممننزق للحيننا  السننعيد   وكمننا ويننل 

 .عيوبي(

 تجنبا المبا ا  والتفاخر والتبذير في تكاليف الوليمة.  7

 الخاصة بالحيا  الزوجية. المواع  الدينية اسمعا 8

 تيقنننا بننأن لننذ  الحيننا  وومننة السننعاد  ال تكننون إال فنني طاعننة هللا التنني ال تكلننف اإلنسننان شننيئاً سننوى  9

 االستقامة على أمر هللا.

 تجنبا التصوير فكم من سحر عن طريق الصور أصاب العروسين. 10

  كمنا أننه يعتبنر مما يقنوي العالونة الزوجينة افهذمنكما أن يتزين وأن يتطيب لآلخر   على كل واحد11
 المحبة. من دواعي 

 وال تبالغا في كماليات الحيا .   كونا وسطاً في النفقة12

 تعليمات ُمشتركة للعروسين        
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  وكونننا صننابرين علننى وحاجننة ومشنناكل وخالفننات تحنندث بينكمنناتفشننيا أسننرار البيننت مننن فقننٍر  ال 13

 . روف الحيا 

ين بنأن الندنيا ال وكونا منوونَ   وليتحمل كل منكما طباع اآلخر  وكونا متسامحين مل بعضكما اصبرا 14

 تخلو من ا كدار وأنه ال يخلو إنسان من العيوب.

 وانسيا ما حدث في الماضي.  تجنبا كثر  العتاب 15

 .عة بأن كل واحد منكما نصيب اآلخرولتكن لديكما ونا  ليتقبل كل منكما اآلخر 16

  اآلخنرين وبنا خص منن  نم أغننى مننكمال تتطلعا الى حيا  الغير وال تقارننا بنين حياتيكمنا وحينا   17

   .وكونا راضيين بمستواكم المعيشي

 ليراعي كل منكما مشاعر اآلخر بحسن الكالم وطيب التعامل. 18

 ر.بَ احرصا على تربية ا والد تربية إسالمية تكسبان بها رضا رب العالمين ولينفعوكما عند الكِ  19

 وليكن الهدف وا سلوب في التربية موحداً بينكما.  اشتركا في تربية ا والد واتفقا وال تختلفا 20

 النافعة. ائ خصصا بعضاً من الووت لتبادل النص  وافسا على الطاعات من صال  وغير اتن 21

 تراحما بينكما وتعاونا في شؤون البيت. 22

 .يجب على كل واحد منكما أن يعين اآلخر على صلة رحمه  خصوصا الوالدين واإلخو  وا خوات 23

  ليدُع كل منكما لآلخر في  هر الغيب. 24

 أكبر أسباب تمزيق الحيا  الزوجية وبا خص الحاسد منهم. تجنبا صديق السوء فهو من 25

حبننوب إبننر وبكمنا وبالزوجننة خصوصنناً مننن وسننائل مننل الحمننل مننن  احنذرا مننن اسننتخدام مننا يضننر   26

 .وللضرور  نةمؤتمَ  وغير ا إال باستشار  طبيبة متخصصة

 رح كاستقدام واستدعاء الفنانين ـى أن تقترفوا الذنب أيام الفـن الناس إلـم الحر  مـال يدفعك 27

    وغير ا من  والمزمار والطبل ا ر  والموسيقى والعودمثل  استخدام آالت الطربو والفنانات     

    الزوا  و ن المعاصي تزيل   الذي أنعم عليكما بنعمةهللاشكر  ن  ذا من عدم   آالت الطرب      

  ستبدال بالحالل كمقاطل صوتية وباإلمكان اال  الشيطان للجسمهداف و و من أسباب است  النعم     

 للنساء فقط. لنساء خصوصا أو امرأ  تضرب بالدفبالدف ل     
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  ابن  والهل ما ـعدم التبا ي بالحالة المادية وأثاث المنزل فهو من أع م أسباب الحسد وما أجم 28

  ان ذلك ــن المتاع فكـرأينا من فاخر بما عندن مكم  حزم في ا خالق والسير في مداوا  النفوس:    

     ً      فاحذرا من تصوير غرفة محض ال منفعة فيه أصالً  ر  ضُ فإياك و ذا الباب الذي  و   لهالكه سببا

   وم بسبب العين الحاسد  أو ــــم احتروت من غرفة نــــالنوم وإرسالها عبر الواتس وما شابهه فك    

 .خالل الصورالمعجبة من     

  ا كانت ا شغال ــر مهمــبدون تقديم أو تأخي ي ووتهاـف وم العرسـي ى الصال  المفروضةـعلحاف ا  29

  ن حصين ضد السحر ــي من أركان اإلسالم وحصــفه  اـــسائر أيام حياتكم فيوكذلك حاف ا عليها       

 ر.ــمط فلستما في سفر وال خوف وال بدون عذرتجمعا بين الصالتين الحاسد   وال  والمس والعين      

  نس را أنكما بحاجة إلى بعضكما للُ ـال تجعال حياتكما من وجهة ن ر الشهو  فقط بل ال بد أن تشع  30

  وكل واحد   ل اآلخروكال منكما يكم ِ  ببعضكما ومن أجل إوامة الحيا  فال حيا  لبعضكما إال باآلخر       

  ا ورحالتكما ــل من الترفيه بلقائكما وسفركمـويشعر بالنقص والوحد  فكم يق  اآلخرناوص بدون       

 فليست الشهو  كل شيء.      

 .ليشكر كل منكما اآلخر على ما يقدمه من جهود وخدمة وإحسان وال يستعمل النكران 31

  ر أنه ـــشعر اآلخواحد أن يُ ل ـى كـه وتقديرن وعلـ هر حببه ويُ وأوار اآلخر أ ل يحترم كل منكمال 32

   تقوية  اوالـــوح  ب كانـــ ي سب هوالتنقيص من شأن تعييرال وليجتنب سعيد بمعرفة أ ل اآلخر       

 لد العديد من    ن الجفاء يوَ ادل الزيارات والهدايا والعزوماتأواصر وروابط العالوات الطيبة وتب      

   .التي تهدد الحيا  الزوجية المطمئنة المشاكل      

  مر أو حذر من إ هار التذليو  اآلخر هر البشاشة والسرور عند أن يزور أ ل على كل منكما أن يُ  33

 .لمشاعرل عدم الرغبة مراعا ً       

 .القلوب ملك بهلسحر الحالل الذي تُ بشوشاً وَطِلق الوجه فهو ا كل واحد منكما كنلي 34

 .  كل جوانب الحيا  في لآلخر ناصحاً وموجهاً ووُدو ً كل منكما  كنلي 35

  هم أ هرا الوفاق أمامبل  أمام ا  ل أو ا والد مراعا  لمشاعر م ليجتنب كل منكما توبيخ اآلخر  36

 واستعيذا باهلل ن  اـــأخفيإذا حصل فو من ا ساس  تجنبا الخالف ومسبباتهو  مهما كانت ال روف     

  ف.عند أي خال الرجيم من الشيطان     

 .والسالم لنبي عليه الصال  دي االقرآن الع يم وتعل م  ليشجل كل منكما اآلخر على حف  37

 و ــ  فههإلي اآلخر لعمل سحر يعطف ولب من الذ اب إلى السحر  والمشعوذينليحذر كل منكما   38

    لدعاء بأن يؤلف من كبائر الذنوب  وكم انقلب مثل  ذا السحر إلى عداو   لكن الحل  و ا كبير       

 رض أو ـعند وجود خالف أو م  وكذلك احذرا من اللجوء إلى السحر والشعوذ  هللا بين ولوبكما      

    م المتصاص ـيزيدون المريض شياطين خاصة به السحر  كبير  من الكبائر و نذلك  عقم   ن      
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  ن ـب من ورُ فمَ   ة على طاعة هللايستقامة الحقيقبل اذ با إلى الروية الشرعية واال  أموال الناس      

 .هللا لم يقربه شر  وال شرير      

   ود خالفـفي حال وج وعدم زيارته اآلخر أو  جرن ا والد على عقوق ليجتنب كل منكما تشجيل 39

    ب هللا   وود يعاوِ واجبة للوالدين فالفراق بقضاء وودر والطاعةأو فراق بطالق ال سم  هللا  بينكما      

 والجزاء من جنس العمل. المشِجل بأن يعقه أوالدن       

    ا والد حال وجود خالف بينكما  ا  ل أو أمامليجتنب كل منكما الطعن في عرض اآلخر وأخالوه  40

 .على كل حالاآلخر  الطعن فيحدكما  يجوز  كما ال      

   فذلك ذنب خطير   وسيلة للعالوة المحرمة يكنفال  هنقمة علي ليحذر كل منكما أن يكون جواله 41

 من أسباب الفروة الزوجية عاجال أو آجال. سببو     

   فالرجل  عند الخرو  من المنزل أو حتى بداخل المنزل  ما ال يحل لكما الن ر إليه الن ر إلى اتجنب 42

   ا جنبيات كما أن المرأ  ال يجوز لها الن ر إلى الرجال ا جانب حتى  النساءال يجوز له الن ر إلى      

    ر  بشتات ـود تنتهي النو  رـكل واحد منكما في عين اآلخ هو سبب َ َوانِ ف وإن كان في الجوال       

  .ل الحوادث مبدؤ ا من الن روكُ   روةوفُ      

  كان روحانياً مثل السحر أو العين  بأي مرض سواءً  إذا ودر هللا عليه يتضايق أحدكما من اآلخرال  43

  ا أن ـكم  ور على الصبر والرضاـمأج كل منكماو   و هللا المرضر  ن الذي ودو  أو كان عضوياً       

 .نفقات العال على  الزو  مأجور     

   ال   وأ اليكمى ـالخالف التي تصل إلفي مواوف  خرنتصارات على اآلتحقيق اال أحدكما حاوليال  44

 .الكذب في مواوف الخالف أحدكما ختلقي     

     ولبه ىـال يستولي العناد علنوصي الزو  أنه ف حصل ي دنى خالف  أحدكما في اآلخر طفر ِ يال  45

   ى دوام ـرص علــحيصبر وأن يفالرجولة كل الرجولة أن  في المجتمل  هإلثبات رجولت قيطل ِ ف      

  الق إلثبات ــــــ  كما نوصي الزوجة أن ال يستولي العناد على ولبها فتطللب الطالحيا  الزوجية      

 شجاعتها.      

 أحدكما اآلخر بسبب فقر ا سر  أو ضعفها. حتقريال  46

 .فكم من شخص أصاب نفسه بالعين  من اإلعجاب بالنفس والغرور بالهيئة يوم الفرح ااحذر 47

   رر  فليحذر الزو  من الغضب ا  و  الذي ال لتصرفات السيئة التي ال تعود إال بالضا ا مناحذر 48

    وال ترفل صوتها  بـــــتتعلم حسن الرد على الزو  حين يغض كما يجب على المرأ  أن مبرر له      

      فإن  ذا من ـوال تكن حمقاء في جوابها على زوجها إذا خاطبها بخطاب غليأثناء الجدال معه       

ً  أسباب تدخل الشيطان في حياتهما تدخال يؤدي إلى الفراق          سبل  وال أحد القضا  :)) لبثت واضيا
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  وجواب المرأ   سببها غضب الرجل ا عمىث الطالق فوجدت أن أكثر حواد  وعشرين سنة      

 ا حمق ((.      

 .اآلخرب ئهطيبة غير ملوثة عند لقا هعلى أن تكون رائحة فم ليحرص كل واحد منكما 49

 الفرح عند حزنه. وأ اآلخر الحزن عند فرح ليحذر كل منكما إ هار 50

 و ا فيما بينكما.ل  وحُ   مشاكلكماوأخِفيا عنهما   كما أحسن مواوفكمارا  بوي هِ أ 51

احذرا أن تتصورا صور الذكريات  فقد منعها الشارع الحكيم  وكم من عروسنين تصنورا واحنتف   52

بصنور  اآلخنر  منهمنا وند احنتف   كنل واحندفإذا بثم ود ر هللا فراواً بينهما   اآلخر  كل منهما بصور

 .يتمنى أنه ما تصور وود صار أجنبياً عنه  فيحصل الضرر وعندئذٍ 

ن ذلك يزيد من أواصر الحنب لكما أن تغتسال مل بعضكما من جنابة وغير ا ولو من إناء واحد فإ 53

 .كمابين

 زي المناء تنوا انتنه عنندنمك أنو هنه فني حاجنة إلينأبأنه مهم لديه وعلى كل واحد أن يُشعر اآلخر  54

فني  ننهأتجا لنه وي  ومتى شعر بأنه ورباً منه زادذلك ب أشعر كل واحد منهما اآلخروالطعام  فمتى 

 .مل  فإن نفسه تَ  غنى عنه

سنترجاع النذكريات الجميلنة السنعى يبنل  على كل واحد أن يبتعد عنن اسنترجاع النذكريات ا ليمنة  55

 هما.تالتي مرت بهما والتي لها وول حسن في نفسي

 ر ا والد في كل ووت وعقب كل خطنأ فنإن ذلنك يفقند إحساسنهم با خطناء والعقوبنات  بنل احذرا نهْ  56

لو تكرر الخطأ مل تنبيههم أن عقوبة الخطنأ ا ول  بالعقوبة استعمال التوجيهات البارد  مل التوع د

وبهنذا تجمعنا بنين   وفني نفنس اللح نة غينر ننافرين  محفو ة إلى عقوبة وادمة لي لنوا متخنوفين

 .ا مرين

  ا  ننالي أو ا صنندواء المقننربين لكمننابننإبالغ  أن تسننتعجال امننن خننالف فاحننذر مننامهمننا جننرى بينك 57

لآلخنرين بالتندخل  اتسنمح الو  مناالخالفنات أنت اأن تعالجن نجرح  وحناوالت وبكمفقلوبهم تنكسر وول

سنتخدم الرفنق ليف أحندكما لرفنل القضنية منن أجنل إيجناد الحلنول فنإذا اضنطر الزوجية  كمافي حيات

ل فاطلب   وإن اضطررتماوا دب والصدق في رفل الشكوى وعدم المزايد  وسيطاً مقبنوالً  اإلى تدخ 

عنندكما  لنئال يت سنل الُخنرق علنى الراونل  ومننن الضنروري أن يكنون الوسنيط ُمحب ناً للوفناق بينكمننا 

 و رسول الشيطان لتمزيق حياتكما باسم الصل .ــخالفكما فيكون  بقلب صادق لئال يستغل فرصة 
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 ك بالزوجة الصالحة ولو من أسر  فقير  وليكن  مك دينهنا  نهنا المنرأ  التني ستصنبرافرح لولد 1

 مل زوجها في الضراء وتشكر معه في السراء  وننص  أم العروس بذلك أيضاً.

  احذر أن تستدعي فنانين أو فنانات وأجهز  موسيقى فني أينام الفنرح منن بناب الحنر  منن النناس   2  

 ر والتبا ي بين الناس.مْ ومن باب القِ 

 له. ال تكن ضعيفا أمام ولدك فترتكب ما حرم هللا من ا غاني وغير ا إرضاءً   3

 ق بينهما  لما و ما يريدان بعضهما.فر ِ فقد تُ   منها تَ بْ ِض جبر ولدك على طالق زوجته إذا غَ ال تُ   4

 

 قال حكيم البنه يوم زفافهاستراحة ..

: ا ولنى والثانينةأمنا   خصنال تمنحهنا لزوجتنك فاحف هنا عنني إن ك لن تنال السعاد  في بيتنك إال بعشنر
النسناء فنإن  وأما الثالثة:  بهماالتصري  بالحب  فال تبخل على زوجتك  حبتالدالل و حبتفإن  الن ساء 

 وأمنا الرابعنة:  ا فإنه أدعى للحباللين فاجعل لكل صفة مكانه ويستخدمن الرجل الرجل الشديد يكر نَ 
ب من طيب الكالم وحسن المن نر ون افنة الثيناب وطين امن الزو  ما يحب الزو  منه حبتُ   أالمرفإن  

متربعنة  ا نثنى وفينه تشنعر أن هنافنإن  البينت مملكنة  أمنا الخامسنة:و  الرائحة فكن في كل أحوالك كنذلك
  ولنيس لملنٍك فعلت فقد كسبت عنداوتها فإن  ذا عن عرشها  زحزحتهاإياك أن تحاول فعلى عرشها  

فنإن  المننرأ  تحنب أن تكسننب  أمنا السادسننة:و  ينازعنه ملكننه وإن أ هنر لننه غينر ذلننكأشند  عنداو ً ممننن 
نا أ لهنا  فهني  زوجها وال تخسر أ لها  فإي اك أن تجعل نفسك مل أ لها في نا أننت وإم  ميزان واحد  فإم 

إن  فن السنابعة:أمنا و  إلنى حياتنك اليومينة نتُنقنل َعنْدواوإن اختارتك علنى أ لهنا فإن هنا سنتبقى فني كمنٍد 
ولننيس  ننذا عيبًننا فيهننا   وسننر  الجننذب إليهننا و ننذا سننر  الجمننال فيهننا  ِضننللٍ أعننو ِلقننت ِمننن المننرأ  خُ 

  تحناول تقينيم المعنو لمنل عليهنا إن  ني أخطنأت حملنةً ال  نواد  فيهنا "فالحاجب زي نه الِعَوُ "  فال تح
فتكسر ا وكسر ا طالوها  وال تتركها إن  ي أخطأت حتى ينزداد اعوجاجهنا وتتقوونل علنى نفسنها فنال 

إن  الن سناء ُجنبلن علنى فن أمنا الثامننة:و  ليك  ولكن كن دائما معها بين بينتلين لك بعد ذلك وال تسمل إ
إحدا ن  د ًرا ثم أسأت إليها منر  والنت: منا وجندت إلى شير وُجحدان المعروف  فإن أحسنت الع انُكفر

ت منهنا  نذا الخلنق منك خيًرا وط  فال يحملن ك  نذا الخلنق علنى أن تكر هنا وتنفنر منهنا  فإن نك إن كر ن
حتنى  بحاالت من الضعف الجسدي والتعنب النفسني  فإن  المرأ  تمر   أما التاسعة:و  رضيت منها غيرن

فقند أسنقط   رائض التني افترضنهامجموعةً من الفن في  ذن الحاالت إن  هللا سبحانه وتعالى أسقط عنها
رال  نهائيًا في  ذن الحاالت وأعنها الص فكنن معهنا    حتنى تنزول عنهنا  روفهنا المانعنة الصنياملها  خ 

ً  في  ذن ا حنوال أمنا و  أن تخفنف عنهنا طلباتنك وأوامنرك فعلينك عنهنا فرائضنه خفنف هللا كمناف حكيمنا
فاعلم أن المرأ  أسير  عندك  فارحم أسر ا وتجناوز عنن ضنعفها تكنن لنك خينر متناع وخينر  العاشر :
 .شريك 

 تعليمات لوالد الزوج         
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    تحاول التدخل في عمق حياتها الزوجية واستخرا  أسرار حياتها وأسباب مشاكلها فيبدو لك ال   1

 ما يسوؤك وافرح بالستر.     

 إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم ي لمها. فإنه افرح البنتك بالزو  الصال    2

   فهي ليست سلعة   احذر المغاال  في مهر ابنتك وال تحسب أن الشرف والرفعة بزياد  مهر ا   3

   واحذر أن تخاف اللوم من الناس   بل  ي أغلى من الدنيا وما فيها وأغلى من جبال الذ ب  تباع     

  ة لينضبط في تصرفاته و ليعرف  يد أن يشعر الزو  بالتكلفة البا وإذا كنت تر  على ولة المهر     

ينفليس الحل أن ترفل المهر ولكن الحل أن تختار الزو    ودر البنت         الذي  صاحب الُخلُق والد ِ

 تأمن على ابنتك عندن.     

 الشروط على النزو  بالمبنالغر على ولبك والحر  من الناس فتقوم بتثقيل مْ أن يستولي القِ  احذر   4

 .ما تفرضه ولكن البركة في اليسر فالبنت أغلى من كل  ة البا 

 م ابنتك الكذب حال وجود خالف بينها وبين زوجها فتكون سببا لضياع حياتها.عل ِ ال تُ    5

 .لها تكن ضعيفا أمام ابنتك فترتكب ما حرم هللا من ا غاني وغير ا إرضاءً  ال   6

   أن  حاولبل ال تتعصب مل ابنتك حال وجود خالف بينها وبين زوجها فتكون سببا لضياع حياتها    7

   وال تفرح بإ انة البنت لزوجها وتحقيق اإلنتصار عليه فهي حيا    وتقارب لتلم  الشمل تسدد     

 .زوجية ليست معركة حربية     

     ال تشجل ابنتك على أن تطلب الطالق حال وجود خالف بينها وبين زوجها أثناء المقابلة بينهما    8

   فقد يحصل ما تطلبه فعال لكن ربما تندم بعد ذلك وتتحسر بشعورك أنك   من باب وهر الزو   

 .ل والصبر والكتمان فإنه في صالحهابل شجعها على التعق    السبب في فراوهما  

  خر  ما في نفسها من أسرار الخالف بينها وبين زوجها وال ال تهيج البنت إذا جاءت غضبانة لتُ     9

  تستمل لها مباشر  ولكن حاول تمتص غضبها وتسعى في  دوء بالها فلربما كتمت كل ا سرار       

 .من مشاكل ود تصل حد القتال بينكما إذا  دأت وتكون نجوتَ      

   ل على الزو  العقوبة والغرامة حال خطئه على زوجته فقد تكون سببا في الفراق ولكن ثق ِ ال تُ  10 

 .سدد ووارب   

 تعليمات لولّي الزوجة           
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   واتخذ   رضى عن الزو  حال خطئه عليك أو على ابنتكاحذر الحكم بالَهَجر و و المذبوح لتَ   11

 جائز  شرعا. حلوال أخرى      

 .يد موعد العرس في غير أيام الحيضمن سؤال ابنتك عن ميعاد حيضها ليتم تحد ال تست ِ   12

  وال   م عليه إذا نفذت الثالثةحرُ تَ ثم ة في طلقتين حَ سْ فله فُ   ل وضية طالق الزو  البنتكهو ِ ال تُ   13

 ا ولى أو الثانية. الطلقة إذا كانت ال تزال ب خروجها من بيت زوجهاطلُ تَ       

  فما   تنتقم منهأن ال تجبر ا على طلب الطالق من زوجها لمشكلة بينك وبين صهرك من أجل   14

 .بل كن مصلحا نا را لسعادتها مل زوجها مهما ساءت أخالوه معك  ذنب المسكينة      

ً بل أمهلْ   ال تستعجل في سؤالها أول وصولها عن سبب الخالف بينها وبين زوجها  15 ً  ها ووتا     كافيا

    لقناعتها عن التحدث بما في نفسها واستغل  ذا الووت بالترحيب بها كضيف عزيز عليك في        

    في سؤالها عن سبب غضبها من أول و لة  تَ فربما لو استعجلْ   فيه تََربوتْ بيتها ا صل الذي       

  ر  التي تفارق ـفالفت  ما في نفسها تْ دَ م وتتمنى أنها ما أبْ ثم بعد أيام تند تَ وصولها ربما استعجلْ       

  فيها زوجها وأوالد ا كافية لمراجعة نفسها فربما تتفق مل زوجها  اتفيا وبل نثر المشكلة       

 .وتطويلها وتعريضها من دون علمك وكفوك المؤنة } وكفى هللا المؤمنين {      

ً ال تكن غريم  16 ً  ا ً  وطرفا    بل كن مصلحا فقد تتحول حياتهما  ا مل زوجهامل ابنتك حال خالفه متعصبا

 .ادا حبيبينـن عـن خصميــ  فكم ممما كانت وبل } و م ال يشعرون {ن ـبعد الخصام إلى أحس       

ل زو  ـــفال تقسو في المعاملة م ةً ــــباكي ةً بنتها شاكياالزوجة إذا جاءت  كما ال أنسى أن أنبه أم    17

 بل ت ـــــى البيـــم إلــض ا مهات تطرد زو  ابنتها إذا زار ـــفقد ُوِجد في الواول أن بع  ابنتها

على  ن وهرٍ ــــبنتها مافإنها ال تدري ما الذي يجول في خاطر   لةسه  بة مُ رح  تكون مُ  المطلوب أن

 .من عين زو  ابنتها تْ طَ قَ وتكون ود سَ   زوجها  ولعلهم يصطلحون
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كونوا صادوين في التقريب بنين النزوجين وكوننوا ناصنحين فني اإلصنالح بينهمنا منن أجنل أن  1

 هللا بينهما. يوفق

 ن الحكنم بمنا فينه رضنا   عرافعاوبوا المخطئ بما ال يخالف الشرع مهما كانت العادات وا  2

فكم من وضية تم الحكم فيهنا بأحكنام مخالفنة للشنرع    و سبب دوام عشرتهما وسعادتهما هللا

ً أمننا ينندري اإلنسننان أنننه يسننوق دَ   للطننرف المجننروح البقننر إرضنناءً  قِ وْ َسننكننالحكم بِ  إلرضنناء  مننا

   ي القنرآن الع نيم ـكمنا فن هللا لرضنا وما علم أن بهيمنة ا نعنام إنمنا تسناق إلنى بينت هللا  البشر

مل أنها لنم تعمنل شنيئا   ى حتفهاثم عند التأمل ما ذنب البقر  تساق لتلقَ   }  ديا بالغ الكعبة {

فكنم منن موونف تنم   ج البعض أن الطنرف المجنروح سنيعفووإن تحجو   يوجب لها  ذن العقوبة

وبعضهم من شد  غضبه يقتنل البقنر    ثم يتفاجأ الناس بقرار الذب   فيه المواعد  على العفو

ئ برجننال با سننلوب هزِ فكننم اسننتُ   ر ال يفينند شننيئاـالبقنن قِ وْ َسننبِ م ـم إن الحكننـثنن  بالرصنناص وننتال

كنأن يحكنم المصنلحون   ولكن الحكنم بالبنديل  نو الحنل ا مثنل  القائل :  و ملطام وسقنا بقر 

ويمكنن للطنرف المجنروح أن ينأمر بنه لمصنلحة   بمبلغ يساوي ويمنة البقنر  منن بناب التأدينب

أو   أو تسوير مقبر   أو مشاركة في بناء مسجد  مثل مصلحة طريق للناس  عامة أو خاصة

بنل   ثنم اعلمنوا أن هللا ال يكتنب السنداد والتوفينق فيمنا يغضنبه  لصال  مرضى الفشنل الكلنوي

 .   يجعل الحلول للمشاكل فيما يسخطه  ن هللا لم  ستعود المشاكل من جديد بشكل وبآخر

 ن فيها.مُ كْ مانل أن تحكموا با عراف التي ال تخالف شريعة اإلسالم إذا كان الحل يَ  ال   3

  اضبطوا الغلطان بما فيه مصلحة حياتهما بدون التفكير في اإلنتقام منه.   4

 

 ويف اخلتام نسأل اهلل أن جيمع مشل كل أسرة مسلمة ويؤلف بني قلوهبم

 

 
  

 تعليمات للمصلحين         
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