


  

  ٥إشراقات أسرية يف بداية احلياة الزوجية

  
  داءــاإله

  
  ..إىل كلِّ فتاٍة

إىل كلِّ فتاةٍٍ تبحث عن اُأللفة واالستقرار والسعادة يف ظلِّ 
 ..احلياة الزوجية

  
  ..إىل كلِّ أّم

وحتلم هلم حبيـاٍة زوجيـٍة   .. إىل كلِّ أمٍّ تشفق على أبنائها 
  ..سعيدة

  
***  



  
إشراقات أسرية يف بداية احلياة الزوجية ٦  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  التمهيد

الة والسالم على أشرف األنبيـاء  احلمد هللا ربِّ العاملني، والص
  .واملرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

َوِمْن َآَياِتِه أَنْ َخلََق لَكُْم ِمْن أَْنفُِسكُْم أَْزَواًجا : يقول اهللا تعاىل
  ].٢١: الروم [ ِلَتْسكُُنوا إِلَْيَها َوَجَعلَ َبْيَنكُْم َمَودَّةً َوَرْحَمةً

  .»اع، وخري متاعها الزوجة الصاحلةالدنيا مت«: ويقول 
لو كنت آمًرا أحـًدا  «: أنَّ رسول اهللا  وعن أيب هريرة 
  .»ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها أن يسجد ألحٍد

الكـبري  : السعادة يف هذه احلياة مطلب يسعى إليـه اجلميـع  
والصغري، الرجل واملرأة، الفىت والفتاة، ومن هؤالء مـن وفَّقـه اهللا   

ركها، ومنهم من مل ُيحالفه التوفيق إليها؛ فهو ال يـزال  تعاىل وأد
  .يطلبها ويتطلَّع إليها

األب واألم يرفعان أكفَّ الضراعة إىل اهللا تعاىل ليالً وهنـاًرا يف  
صلواهتما ويف كلِّ أحواهلما وأقواهلما يسأالن اهللا توفيق أبنائهما إىل 

ل اهللا قبل زواجها والفتاة املقبلة على الزواج تسأ.. احلياة السعيدة 
  .وبعده أن مينَّ عليها حبياٍة زوجيٍة سعيدة

وهنا أقول إنَّ السعادة احلقيقية ال تكون حبالٍ من األحـوال إال  
بتقوى اهللا وخشيته وشدَّة مراقبته جلَّ وعال، وذلك يكون بتنفيـذ  

السعادة تكون ملن ُيمِسي ويصبح ومهّـه  .. أوامره واجتناب نواهيه 



  

  ٧إشراقات أسرية يف بداية احلياة الزوجية

مهُّه هو مرضاة اهللا يف .. راء والضرَّاء، يف اخللوة واجللوة اهللا يف السَّ
  .كلِّ أحواله

ولقد لُوحظ على بعض األسر يف ُمجتمعاتنا بعـض األخطـاء   
والتصرُّفات غري املناسبة يف اإلعداد للزواج والتهيئة لـه، أو فيمـا   
حيدث بعده من أمور تكون حملّ نظرٍ شرعيٍّ أو عريف، ولذا أحببت 

ا املوضوع وهذه التصرفات، سائل اهللا التوفيق والسـداد  مناقشة هذ
والنفع لإلسالم واملسلمني، فما كان من صواب يف هذا الطرح فهو 
من اهللا وله احلمد والثناء، وما كان من خطٍأ أو تقصري فأسـأل اهللا  
العفو واملغفرة، وما هذه الكلمات إال اجتـهادات أضـعفها بـني    

إِنْ أُرِيُد إِلَّـا الْإِْصـلَاَح َمـا    : قبولأيديكم وأرجو من اهللا هلا ال
   اْسَتطَْعُت َوَما َتْوِفيِقي إِلَّا بِاللَِّه َعلَْيـِه َتَوكَّلْـُت َوإِلَْيـِه أُنِيـبُ    

  ].٨٨: هود [
  
  
  

***  



  
إشراقات أسرية يف بداية احلياة الزوجية ٨  

  حكمة الزواج
َيا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن َنفْسٍ : قال تعاىل

َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما رَِجالًا كَِثًريا َونَِساًء َواتَّقُوا  َواِحَدٍة
 اللََّه الَِّذي َتَساَءلُونَ بِِه َوالْأَْرَحاَم إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَـْيكُْم َرِقيًبـا  

  ].١: النساء [
فال بدَّ أن يكون لُسنة اهللا يف الزواج من ِحكمٍة، ومن داللـة  

لسابقة ُندرك أنَّ حكمة الزواج عظيمة، ومنـها االسـتمرار   اآلية ا
والتوسُّع يف اخللق، مع تأكيد اآلية الكرمية علـى أمهيـة التقـوى    

  .ولزومها

***  
  أهداف الزواج

  :طاعة اهللا ورسوله  -١
َوأَْنِكُحوا الْأََياَمى ِمْنكُْم َوالصَّاِلِحَني ِمْن ِعَباِدكُْم : يقول تعاىل

 إِنْ َيكُوُنوا فُقََراَء ُيْغنِهُِم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌمَوإَِماِئكُْم 
  ]..٣٢: النور [

  .»إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه«: ويقول 
  :حتصني كلٍّ من الزوجني -٢

من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنـه  «: يقول الرسول 



  

  ٩إشراقات أسرية يف بداية احلياة الزوجية

  ..»أغض للبصر وأحصن للفرج
هنا نعلم أنَّ يف الزواج طاعةً هللا ُيشجَّع عليها األبناء، وإذا ومن 

  .صلحت النية كان التوفيق عاقبتها بإذن اهللا
  : يقول مساحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

إنَّ كثرة الزواج وانتشاره أمٌر يدعو إىل السـرور والفـرح؛   "
إذا زاد فكثرة الزواج نعمة، ودليل على أنَّ الناس ال يزالون خبـري، و 

  ".الزواج قلَّ الشر والبالء
تزوجـوا  «: وبالزواج يكثر النسل يف األمَّة اإلسالمية، قال 
  ..»الودود الولود؛ فإين مكاثر بكم األمم يوم القيامة

احرصوا على الزواج من املرأة املعروف عن أسرهتا مـن  : أي
أخوات وخاالت وغريهن أهنن نساٌء ُينجِنب؛ وذلك من أجل تكثري 

  .دهماأعدل املسلمني وزيادة نس
  

***  



  
إشراقات أسرية يف بداية احلياة الزوجية ١٠  

  اخلطبة
قد يتقدَّم خلطبة الفتاة شاب كفٌء، ولكن تكون الفتاة مل تزل 
صغرية السن، وهنا جند الوالدين يتردَّدان يف القبول ُحبجَّـة صـغر   
البنت، وهنا ينبغي مالحظة هذا املوقف، فقد تزوَّجت أم املـؤمنني  

وهي صغرية السن، حيث  عائشة رضي اهللا عنها من رسول اهللا 
يف التاسعة من عمرها، ولكـن املهـم يف    -كما ُروي  -كانت 

القضية هو السؤال والتحرِّي الشديد واسـتخارة اهللا تعـاىل وأداء   
  .صالة االستخارة قبل املوافقة

***  
  النظر بني اخلاطب وخمطوبته

ندب الشرع احلكيم إىل أن ينظر اخلاطب إىل مـن خطبـها،   
بة كذلك أن تنظر إىل من تقدَّم إليها قبـل إعـالن   وللمرأة املخطو

امرأة، فلمَّا أخرب رسول اهللا  املوافقة، فقد خطب املغرية بن شعبة 
 أحرى أن يؤدم بينكما اذهب فانظر إليها؛ فإنه«: قال له«..  

هذه النظرة تكون من غري خلوة، وبعدها  ومن املهم أن نعلم أنَّ
  :ال ختلو احلال من أحد أمرين

إمَّا أن ُيكتب هلما القبول ورضا كلٍّ من الطرفني بـاآلخر   -١
  .فذلك بفضل اهللا

وإمَّا أن يكون األمر على غري ذلك، فعلى الطرفني مراعاة  -٢



  

  ١١إشراقات أسرية يف بداية احلياة الزوجية

  :ما يلي
الرضا بتدبري اهللا وإدراك أنَّ له حكمةً بالغة، ومـا قـدَّره    -أ

  .سبحانه كلّه خري
خصوصـياته  عدم إفشاء سّر الطرف اآلخر واحلفاظ على  -ب
  .وتقديره

وهنا أمر جيب التنبه إليه والعناية به، ذلك أنه على أهل اخلاطب 
عدم املبالغة يف وصف خمطوبته له والثناء عليها وِذكر حماسنها؛ ألنَّ 
ذلك جيعل اخلاطب يتوقَّع أشياء أكثر ِممَّا يف املخطوبة؛ ولذا فعليهم 

  .وصفها بشكلٍ تقرييبٍّ ويدعون احلكم النهائي له
ويف فترة اخلطبة جيب التنبُّه إىل أمورٍ ال جيوز جتاهلها أو الغفلـة  

  :عنها ومن أمهها
  :املكاملات اهلاتفية أو عرب اجلوال -١

فإن كانت املكاملات قبل العقد فاألمر مقطوٌع به، ومعلوٌم عند 
.. اجلميع أنَّ ذلك غري جائز؛ فالبنت ال تزال أجنبية بالنسبة خلاطبها 

إمـا أن  : انت املكاملات بعد عقد الزواج فهي بني أمرينأمَّا إن ك
تكون املكاملات ابتداًء من اخلاطب وهو الـذي يتَّصـل وُيطيـل    
املكاملات، فعلى من حوله من األهل والوالدين إبالغه وتنبيهه إىل أنَّ 
هذا األسلوب خاطئ، وقد ُيحِدث مضايقةً ألهل املخطوبة، وقـد  

وأمَّا إن كانت املكاملات وكثرهتا .. ه ُينِقص من قدره واحترامهم ل
  .تصدر من املخطوبة فاملعهود من النساء احلياء وعدم اجلرأة



  
إشراقات أسرية يف بداية احلياة الزوجية ١٢  

ومبا أنه سهلت يف زماننا هذا وسائل االتصال عن طريق اجلوال 
أو غريه فقد حيدث اتصال الفتاة خبطيبها يف مكان غري مناسـب،  

بح حمـالًّ  كأن يكون الشاب اخلاطب يف عمله أو بني زمالئه، فيص
للتعليق أو الضحك من زمالئه، وكذا بالنسبة للمخطوبة؛ فهـي ال  
تزال جتهل عادات وطباع خطيبها، فلرمبا ظنَّ هبا الظنَّ السيئ، ولقد 
سبق أن حدث بني خطيبني اتصاالت كثرية ِممَّا أدَّى يف النهاية إىل 

الرجل االنفصال قبل إمتام الزواج، كما أنه يف قلَّة املكاملات يكون 
  .أكثر تشوُّقًا إىل زوجته املستقبلة وأشّد إقباالً عليها

ومما ينبغي مالحظته واإلشارة إليه يف هذا املقام مراعاة عدم  -٢
إطالة فترة اخلطوبة قدر اإلمكان؛ ألهنا تؤدِّي إىل القلق وانشـغال  
الذهن لكال الطرفني، كما أهنا تؤدِّي إىل انشغال املخطوبة بالتجهيز 

، مع أنه باإلمكان حسم املوضوع وإهناؤه يف فترة شـهر أو  للزواج
  .شهرين أو أقلّ من ذلك

  

***  



  

  ١٣إشراقات أسرية يف بداية احلياة الزوجية

  صداق املرأة
َوَآُتوا النَِّساَء َصُدقَاِتهِنَّ نِْحلَةً فَإِنْ ِطْبَن لَكُْم : يقول اهللا تعاىل

  ].٤: النساء [ َعْن َشْيٍء ِمْنُه َنفًْسا فَكُلُوُه َهنِيئًا َمرِيئًا
مة من اهللا على نساء املسلمني، وألمهيته ذَكره اهللا فالصداق نع

عزَّ وجل يف كتابه الكرمي، وذكر أنه خاص باملرأة وحدها، ولقـد  
  : فّسر الشيخ عبد الرمحن السعدي رمحه اهللا اآلية السابقة بقوله

لَّما كان كثٌري من الناس يظلمون النساء ويهضمون حقـوقهنَّ  "
قيمته كبرية ودفعـة واحـدة    خصوًصا يف الصداق الذي قد تكون

، َصُدقَاِتهِنَّفيشقُّ دفعه للزوجة، أمرهم وحثَّهم على إيتاء النساء 
عن ِطيب نفسٍ وحال طمأنينة، فـال  : أي نِْحلَةًمهورهن : أي

متاطلوهنَّ أو تبخسوا منه شيئًا، وفيه أنَّ املهر ُيـدفع إىل املـرأة إذا   
  .انتهى". نه أضافه إليهاكانت مكلَّفة، وأهنا متلكه بالعقد؛ أل

وبعد أن علمنا ذلك، أليس األوىل أن تشكر املرأة رهبا علـى  
وُشكرها هو ُحسن التصـرُّف يف  .. هذه النعمة اليت خصَّها اهللا هبا؟

لـن  «: حيث يقـول  ذلك املال، وإذا تذكَّرنا حديث الرسول 
وذكـر  ، »...سأل عن أربعتزول قدم ابن آدم يوم القيامة حىت ُي

  .»ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟« منها
إذا تذكرنا ذلك حتتَّم علينا إنفاق ذلك املال وصرفه فيما ُيرضي 

  .ربَّنا عزَّ وجل، ال يف اإلسراف والتبذير أو احملرَّمات واملنكرات
  



  
إشراقات أسرية يف بداية احلياة الزوجية ١٤  

  : أخيت املؤمنة
.. هل فكرت يوم أن ملكت املهر من أين أتى ذلـك املهـر؟  

  وكيف حصل عليه ذلك الشاب؟
أغلب الشباب اليوم جيدون كلفةً شديدةً يف حتصيل ذلـك   إنَّ

املال ليقدموا على الزواج، فإمَّا أن يكون قد مجعه بكدِّه وتعبه وملدة 
سنني طويلة، وإما أن يكون ذلك الشاب فقًريا قد حتصَّـل عليـه   
مبساعدة اآلخرين وزكواهتم، أو مبساندٍة من جهٍة خرييٍة وحنو ذلك، 

  .ورضا ربِّهوهدفه حتصني نفسه 
إذن األمل والغاية هو إحسان تصرف الفتاة فيه، فلـيس مـن   
الالئق تبذيره يف سويعات أو أيام قالئل يف أمور كماليـة ميكـن   
اختصارها واالستغناء عن كثريٍ منها، كاملالبس واألحذية وحنوهـا  
ِممَّا قد َتِملُّه الفتاة أو تزدريه بعد أيامٍ قالئل من شرائه، أو بعد لبسه 
ملرٍَّة واحدة، بينما لو احتفظت جبزء من هذا املبلغ وصرفته حسـب  

  .احلاجة وادَّخرته ألمورٍ قد حتتاجها بعد الزواج لكان أوىل وأفضل
فلقد ذُِكر عن فتاٍة أهنا جلست سنة ونصف تقريًبا بعد زواجها 
وهي تصرف من مهرها، وفتاة أخرى صرفت جزًءا مـن مهرهـا   

  ..!قطعة أرض جبزئه اآلخر حلاجاهتا الضرورية واشترت
  :وهناك نقاط أحبُّ اإلشارة إليها حول هذا املوضوع ومنها

اإلكثار من فساتني السهرة الغالية الثمن خسارةٌ عظيمـةٌ   -١
  .باعتراف كثريٍ من الفتيات



  

  ١٥إشراقات أسرية يف بداية احلياة الزوجية

ليكن لك حظٌّ من اإلنفاق يف سبيل اهللا ِممَّا رزقـك اهللا   -٢
  .لتكون لك الربكة يف الدنيا واآلخرة

 –وإن كان يسًريا  –تقوى اهللا وعدم إنفاق شيٍء من املال  -٣
  .فيما حرَّم اهللا

  
  

***  



  
إشراقات أسرية يف بداية احلياة الزوجية ١٦  

  ليلة الزفاف
ليلة الزفاف هي أوَّل ليلة يف احلياة الزوجية وهي بدايتها، وقـد  
جرت الُسنة باالحتفال هبذه املناسبة السعيدة إشهاًرا للزواج وإظهاًرا 

عاىل الذي أمتَّ على الزَّوجني للفرح واالبتهاج، وُشكًرا هللا سبحانه وت
نعمته ومجع مشلهما بفضله ورمحته، ومن هنا فإنَّ حفل الزواج جيب 
أن يكون وفقًا مليزان اإلسالم ُتظلِّله آدابه، وذلك حرًصا على طاعة 

، وابتغاًء للربكة، وإشفاقًا من عقوبة اهللا يف اقتـراف  اهللا ورسوله 
  .معصية فيه

سني هذه النعمة العظيمة كان جديًرا وحني أسبغ اهللا على العرو
هبما وأهلهما ُشكر اهللا تعاىل، وُشكره يتمثَّل باحلرص التام على عدم 
وقوع ما ال يرضيه يف هذه املناسبة من املخالفات اليت ابتلـي هبـا   
بعض من الناس يف هذه األزمنة، سواء كانت فيما يتعلَّق باإلعـداد  

  .من لباسٍ أو زينٍة وحنومها لتلك الليلة أو فيما يتعلّق بالعروس
وصيَّيت هبذه املناسبة الطيبة لكلِّ أم عروس أن تتَّقي اهللا يف ليلـة  
زفاف ابنتها، وأن جتتهد يف مرضاة اهللا عزَّ وجلّ، فقد ربَّت ابنتـها  
وتعبت وسهرت الليايل وعلَّمت، وها هي يف هذه الليلة وعند آخر 

يجب أالَّ تودِّع ابنتها مبا املطاف حيث االنتقال إىل بيت الزوجية، ف
ُيسخط اهللا من إسراٍف يف احلفل أو تربُّجٍ أو فعلٍ أو قولٍ ُمحـرَّم،  

ـ «: حيث يقـول  ولتتذكَّر األم الفاضلة حديث رسول اهللا  ن َم
تًرا من كانت له ابنتان فأحسن تربيتهما والقيام عليهما كن له ِس

  .»النار
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ك أيتها األم عـن النـار،   فلعلَّ اهللا أن جيعل هذه البنت ِستًرا ل
وذلك بفضله وكرمه أوالً، مث مبا قدَّمتيه هلا من إحسان يف ِصـغرها  

  .وعند كربها وزواجها
  : روسـعزيزيت الع

استقبلي أول ليلة يف حياتك الزوجية بتقوى اهللا واحلرص على 
رضاه لتنايل سعادة الدارين، أمَّا رضا الناس فغاية ال ُتدَرك، وعليك 

فس والشيطان، واعلمي أنّ اإلنسان املـؤمن ُيبتلَـى يف   مبجاهدة الن
حال السراء ويف حالة الضراء، ففي حال السراء عليه بالشكر، ويف 

  .حال الضراء يلجأ إىل الصرب
: وليلة الزفاف نعمةٌ كربى يتبلي اهللا هبا الشاكرين، يقول تعاىل

ُتْرَجُعونَ َوَنْبلُوكُْم بِالشَّرِّ َوالَْخْيرِ ِفْتَنةً َوإِلَْيَنا ] ٣٥: األنبياء.[  
  :  يقول الشيخ ابن سعدي رمحه اهللا يف تفسري هذه اآلية

اهللا تعاىل أوجد عباده يف الدنيا وأمرهم وهناهم وابتالهم باخلري "
: والشر وبالغىن والفقر والعزِّ والذُّلِّ واحلياِة واملوِت فتنةً منه تعـاىل 

َملًاِلَنْبلَُوُهْم أَيُُّهْم أَْحَسُن َع ] ومن ُيفتنت عند مواقع ] ٧: الكهف
  .الفنت

  ..وبعد
  :فهناك أخيت العروس الفاضلة أموٌر ينبغي احلذر منها ومثاهلا

  : األخذ من شعر احلاجبني -١
فال جيوز أخذ شعر احلاجبني وال التخفيف منها؛ ِلما ثبت عن 



  
إشراقات أسرية يف بداية احلياة الزوجية ١٨  

ق يف احلديث املتف أنه لَعن النامصة واملتنمصة؛ حيث قال  النيب 
صات مِّاهللا الوامشات واملستومشات والنامصات واملتن لعَن«: عليه

  ..»رات خلق اهللاغيِّواملفلجات باحلسن املُ
وقد بيَّن أهل العلم أنَّ أخذ الشعر من احلَـاجَِبني يَعـدُّ مـن    

  .النمص
  :رفع الشعر فوق الرأس -٢

حيث إنّ هذا العمل داخل عند أهل العلم يف النهي والتحـذير  
صنفان من أهل النار مل أرمهـا  «: يف قوله اء عن النيب الذي ج

نساء كاسـيات عاريـات مـائالت ممـيالت     «: وفيه» ... بعد
رءوسهن كأسنمة البخت املائلة ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيهـا  

  ].رواه مسلم[» وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا
  :اللباس العاري أمام املدعوين -٣

الشفَّاف، فالواجب على املـرأة َسـتر بـدهنا    ومثله الضيِّق أو 
وتقاطيع جسمها، فالتساهل يف ذلك من أعظم أسـباب الفسـاد   

ويدخل يف .. ودواعي الفتنة، حىت لو كانت املرأة يف حميٍط نسائّي 
هذا كشف العورة ِلمن تقوم بالتجميل، وأخذ الشعر غري املرغوب 

  .فيه من اجلسد يف احملالت اخلاصة بذلك للنساء
  :الزفَّة اليت يصحبها الغناء املاجن وآالت اللهو -٤

َوِمَن النَّاسِ َمْن َيْشَترِي لَْهَو الَْحِديِث ِلُيِضلَّ َعْن : يقول تعاىل
 َسبِيلِ اللَِّه بَِغْيرِ ِعلْمٍ َوَيتَِّخذََها ُهُزًوا أُولَِئَك لَُهْم َعـذَاٌب ُمهِـنيٌ  

  ].٦: لقمان [
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:  تعاىل عن هلـو احلـديث  يقول الشيخ ابن سعدي رمحه اهللا
يدخل يف هذا كلُّ كالمٍ ُمحرَّم وكلُّ لغوٍ وباطل وهـذيان مـن   "

األقوال املُرغِّبة يف الكفر والفسوق والعصيان وِمن، أقوال الـرَّادين  
عن احلقِّ املَُجادلني بالباطل لُيدحضوا به احلّق، ومن غيبـٍة ومنيمـٍة   

  .طانوكِذبٍ وشتمٍ وسبٍّ، ومن غناء ومزامري شي
وضع ما مينع ُوصول املاء إىل البشرة للزِّينة ثُم الصالة  -٥

  :فيه دون إزالته عند الوضوء
مثل بعض األصباغ من مناكري وغريها، حيث ُيشترط للوضوء 

  .إزالة ما مينع وصول املاء إىل اجللد
  .تأخري صالة العشاء أو الفجر عن وقتهما -٦

  
  

***  



  
إشراقات أسرية يف بداية احلياة الزوجية ٢٠  

  السفر بعد الزواج
الزواج وتتمُّ الفرحة للزَّوجني نرى كـثًريا مـن    وبعد أن يتمَّ

املتزوجني يعزمون على السفر، وذلك إلدخال السرور والنــزهة  
إن رأيت أنَّ وجهـة  : يف أول حياهتم الزوجية، فيا عزيزيت العروس

اململكـة العربيـة    -السفر اليت أرادها زوجك لبالد خارج بالدنا 
كون هناك حفـاظٌ علـى   فليكن يف حسبانك أنه لن ي -السعودية 

تعاليم الدين اإلسالمي مبثل ما هو يف بالدنا، ورمبا تكونني وزوجك 
عرضة للفنت ِممَّا يكون سبًبا يف نقص اإلميان وإضـعاف جانـب   
التقوى، ويكفي من ذلك تعرُّض زوجك لِفتنة النظر، ولذا اجتهدي 

هللا يف حتويل وجهة السفر إىل داخل بالدنا احلبيبة احملافظة بفضـل ا 
َوَمْن َيتَّقِ اللََّه َيْجَعلْ لَُه ِمْن أَْمرِِه : وما َمنَّ به علينا من نعمة اهلداية

  ].٤: الطالق [ ُيْسًرا
وأمَّا إن كان سفركما إىل داخل بالدنا احلبيبة، اململكة العربية 
السعودية، كأن تكون إىل مكَّة واملدينة أو أحد مصائفنا اجلميلـة؛  

هذه النعمة؛ فقد امـنتَّ اهللا عليكمـا بِهـذا،     فعليك محد هللا على
واختاركما لطاعته عزَّ وجل، وحفظكما بإذنه تعاىل من الشـيطان  

  .ومداخله
  :ومما َيحسن أن ُيوَصى به املسافر عند سفره

، ومن التقرُّب إىل اهللا باألذكار واألدعية املأثورة عن النيب • 
يث يشرع الـدعاء  ذلك الدعاء يف بداية الرحلة وعند الركوب، ح

 ا نسألك يف سفرنا هـذا الـربّ  للهم إنَّا«: الذي يقول فيه املسافر



  

  ٢١إشراقات أسرية يف بداية احلياة الزوجية

ن علينا سفرنا هـذا  وِّاللهم َه .. ومن العمل ما ترضى ،والتقوى
اللهم أنت الصـاحب يف السـفر واخلليفـة يف     ،عنا بعدهو واط

اللهم إين أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة املنظر وسوء  ،األهل
  .احلديث» املال واألهل املنقلب يف

فاستحضار هذه الدعاء وتفهم معانيه والعمل علـى تطبيـق   
مضمونه من أعظم أسباب السعادة والربكة والتوفيق يف سـفركما؛  

اسٌم جامٌع لكلِّ خـري، وتسـأالنه    »الّرب«حيث تسأالن اهللا الّرب، و
 ومن حتلَّى بالتقوى سرا وجهًرا فقد أكرمه اهللا بكرامـة .. التقوى 
  ..عظيمة

مث تسأالنه تعاىل من العمل ما يرضى، فـإذا أحسـنتما النيـة    
عملٍ يرضـيه،   وصدقتما مع اهللا استجاب دعاءكما ووفَّقكما لكلِّ

  .. خطه بإذنه تعاىلوجنَّبكما ما ُيس
  .إىل آخر الدعوات يف هذا الذكر

  :كما أن عليكما عدم الغفلة عن ُسنن السفر ومنها
كبري عند صعود مرتفع، التسبيح عنـد  قصر الصالة، الدعاء، الت

  .وهكذا... النـزول، صالة النافلة على الراحلة 
مث تذكَّري أخيت الفاضلة عند تنقُّالتك وخروجك من مقـرِّ  • 

سكنك أنَّ من أهم ما جيب العناية به وتكون فيه تقوى اهللا جـل  
وعال هو حجابك الساتر واالبتعاد عن الطيب والروائح العطريـة  

  .رك بالقرب من الرجالعند مرو



  
إشراقات أسرية يف بداية احلياة الزوجية ٢٢  

  :ومن أهم ما جتب العناية به أيًضا
عند إعداد حقيبة السفر اليت يبدأ جتهيزها قبل السفر بأيام هو • 

كتاب اهللا، فهو أهّم حمتوياهتا، مث أضيفي إىل ذلك بعض الكتيبـات  
واألشرطة النافعة واملناسبة لكما مجيًعا، فستجدين يف مثـل هـذا   

لقراءة ما هو مفيد، ومساع ما يعـود عليكمـا   الرحلة وقًتا وفراغًا 
  .بالنفع عند تنقلكما بالسيارة أحياًنا أو غري ذلك من األوقات

  
  
  

***  



  

  ٢٣إشراقات أسرية يف بداية احلياة الزوجية

  ُحسن العشرة
قة برضا اهللا سبحانه وتعاىل حني تكون النيَّة صادقة وطيبة وُمتعلِّ

ُيهيئ اهللا ُسبل تكوين أسرٍة طيبٍة مباركة، منشؤها علـى اإلميـان   
ويف هذا اجملال أُوجِّه كتابة األسطر التالية إىل .. والتقوى واإلحسان 

  :كل من
  .أهل الزوجة -١
  .أهل الزوج -٢
  .الزوجة -٣

سئوليته فلكلٍّ من هذه األطراف الثالثة حديث َيخصُّه وُيحدِّد م
  .يف تكوين األسرة الطيبة القائمة على اُأللفة والعشرة احلسنة

  :فيما خيص أهل الزوجة: أوالً
  ..»العروس«

وبالذَّات أمها اليت تتمنَّى من أعماق قلبها أن تغمـر السـعادة   
ابنتها بعد زواجها، فال بدَّ أن تعمل األسباب لذلك، ومـن أهـل   

ها قبل االنتقال إىل بيت الزوجيـة  األسباب توجيهاهتا املُخِلصة البنت
  :ومن أبرز تلك التوجيهات املطلوبة.. 

وصيتها فيما يتعلَّق حبقوق الزوج وأهله وأقاربه وفق ما أمر  -١
من ُحسن املعاملة والصرب علـى مـا    اهللا به وحثَّ عليه رسوله 

يعترض حياهتا الزوجية أو ينقص عليها يف بعض اجلوانب، ويف جمال 
  .امها هلم وإحساهنا إليهمكرمها وإكر



  
إشراقات أسرية يف بداية احلياة الزوجية ٢٤  

ولقد لُوحظ يف الوقت احلاضر تقصـري كـثريٍ عنـد بعـض     
الزوجات، وأصبح همُّ الواحدة منهنَّ زينتها ومجاهلـا وتفاخرهـا   

بشكلٍ  -بذلك دون مراعاة حلقوق أو مشاعر اآلخرين، مما يؤدِّي 
إىل اجلفوة بني مثل هذه الزوجة وأهل زوجهـا، وقـد    -أو بآخر 

  .فوة إىل زوجها وأهله وعالقته هبمتصل هذه اجل
ومما تنبغي العناية به واحلرص عليه تزويد األبناء والبنـات   -٢

املُقبِلني على الزواج بالكُتب واألشرطة النافعة واليت تتناول احليـاة  
الزوجية واألحكام الفقهية املتعلِّقة بالزواج وحنوه، ليكونوا على علمٍ 

  .ينهم وُدنياهمودرايٍة مبا ينفعهم يف أمور ِد
وجانب آخر مهم غاية األمهية، وقد تنبين عليه أُسس احلياة  -٣

الزوجية واستمرارها، ذلك هو تعليم البنت شئون البيت وأعمالـه  
من طبخٍ وغسيلٍ وتنظيٍف وحنوها، وأالَّ يكون اعتمـاد األم علـى   

وعند انتقال البنت إىل بيت زوجها وهي ال تعلم مـن  .. اخلادمة 
بيت شيئًا فستالقي صعوباٍت وحرًجا كبًريا يف خدمة نفسها أمور ال

  .أوالً مث خدمة زوجها والقيام بأعباء األسرة ومتطلبات املنـزل
وعاقبة ذلك قد تكون سيئة، وقد تصل إىل االنفصـال عـن   

  .زوجها ال قدَّر اهللا

***  
  :فيما خيص أهل الزوج: ثانًيا

بحث عـن زوجـة   كأين بك أيتها األم وقد تعبت كثًريا يف ال
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ُتناسب ابنك، وتكون صاحلةً ُتعينه على طاعة ربِّه، وتتمنِّني اآلن أن 
تكون على عالقٍة طيبٍة معك ومع أسرتك، وحني يتحقَّق لك ذلك 
بفضل اهللا فال بدَّ من مالحظة بعض اجلوانب اليت ينبغي مراعاهتـا  

جة ابنك والعناية هبا الستمرار متانة وقوَّة هذه الرابطة بينك وبني زو
  :ومن هذه اجلوانب ما يلي.. وأسرتك بوجه عام 

  :توفر الشروط والصفات -١
ألنَّ تطبيقك للهدي النبويِّ وتوجيهات الشريعة يف البحث عن 
الزوجة الصاحلة أكرب ُمعٌني لك على حتقيق ما تتمنِّني يف بناء أسـرٍة  

البحـث  سعيدٍة موفَّقة البنك ولزوجته، ولذا ال بدَّ من العناية عند 
عن الزوجة املطلوبة بتوافر الشروط الشرعية والصفات املرغوبـة يف  

  .تلك الزوجة
ها حسـبِ هـا ولِ جماِلها وِلماِلِل :نكح املرأة ألربعُت«: قال 
  .]متفق عليه[» كفاظفر بذات الدين تربت يدا ،ولدينها
  :ُحسن التعامل مع زوجة االبن -٢

ا بنٌت هلا، وقد يقـع  فعلى األم أن تتعامل مع زوجة ابنها وكأهن
من هذه الزوجة من األخطاء ما ال ترضاه األم، وقد حيدث منـها  
تقصري يف بعض الواجبات، وقد يكون ذلك جهالً منها بعادات أهل 
زوجها وعدم معرفة مبا ُيناسبهم، خاصةً يف أول حياِتها الزوجيـة،  
فعلى األمِّ يف هذه احلال الصفح واِحللم ما اسـتطاعت إىل ذلـك   

بيالً، ولتفترض أنَّ هذا اخلطأ حدث من ابنتها وهـي يف بيـت   س
إهنا ستسـعى  .. زوجها أو عند أهله، فماذا سيكون موقفها حينئذ؟
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جاهدةً إىل الستر والعفو والبحث عن األعذار، إذن لتضع ميـزان  
ألخيـه مـا حيـب     ال يؤمن أحدكم حىت حيبَّ«: ذلك قوله 

  .»لنفسه
  :ءحماولة عدم تتبُّع األخطا -٣
وكذلك جتاهل هذه األخطاء ومترير املواقف غري املرغوب فيها  

بسالم، وخاصة إذا كانت صادرة من زوجة االبن بدون قصـٍد أو  
عن جهل، وإذا كان األمر خطأً شرعيا ويستدعي األمر بـاملعروف  
والنهي عن املنكر فليكن باحلكمة وبنيَّة صادقة مع اهللا، وسـيكون  

  .مبارٌك وفعَّال إذا صلحت وصدقت النية لذلك بإذنه تعاىل أثٌر
  :ترك الفضول -٤

سن إسالم املرء تركه مـا  من ُح«: يقول عليه الصالة والسالم
، ليكن هذا احلديث نصب عيين األم دائًما لتتجنَّب كثرة »ال يعنيه

األسئلة وفضول القول مع زوجة االبن خاصة ومع النـاس عامـة،   
ساء ِلمن جتالس، وقـد يضـع   ومن املشاَهد كثرة أسئلة بعض الن

السؤال املسئولة يف حرجٍ شديد، وقد يضطّرها أحياًنا إىل الكذب، 
عالوة على أنَّ املرأة اليت تتَّصف بصفة كثرة التدخل فيما ال يعنيها 
وتتابع أسئلتها عن كلِّ شيء تكون امرأةً غري مرغوبٍ فيهـا، وال  

  .. ُيستأنس باجللوس معها أو مصاحبتها
 الفاضلة هذا املثال من الواقـع عـن الوقـوع يف    وإليك أخيت

  .احلرج
○ 
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يف جملسٍ ضمَّ  –زوجة حامل يف شهرها الثامن تقريًبا وجبوارها 
أخت زوجها، فسألتها إحدى احلاضـرات عـن    –نساًء عديدات 

َحمِلها ويف أيِّ شهرٍ هي، فأجابت على قدر السؤال، فسألتها أخت 
فأجابـت،  .. ت كشـفًا؟ هل عمل: زوجها مبسمعٍ من اجلالسات
وهل علمتٍِ نوع اجلـنني ذكـًرا أو   : فأتبعت السؤال بسؤال آخر

ال أعلم، فبادرت أخت الـزوج سـاخرةً   : فقالت الزوجة.. أنثى؟
وهل ُيعقل أالَّ تعلمي؟ فكان ذلك موقفًا حمرًجا هلذه الزوجة : قائلة

فلننظر سبحان اهللا، مل تكتِف بعض النساء بالسؤال عـن  .. احلامل 
ألشياء الظاهرة املشاَهدة، بل تعدَّى ذلك إىل حماولة استكشاف ما ا

  !أخفاه اهللا عزَّ وجل عن األعني
إضافة إىل ذلك الفضول جند بعض النساء تسعى جاهدةً ملعرفة 
كلِّ شيء واالطالع على كلِّ سّر، فما ال تستطيع احلصول علـى  

  !معلومات عنه من الكبار تسأل عنه الصغار
لفاضلة على التمسُّك باهلدي النبـوي، وعلـى   لنحرص أخيت ا

ُحسن إسالمنا، ونتجنَّب التدخل فيما ال يعين، والذي قد يصل بنا 
إىل التجسُّس على اآلخرين، ومعلوم قول اهللا تعـاىل يف توجيهـه   

  ].١٢: احلجرات [ َولَا َتَجسَُّسوا: الرباين يف كتابه العزيز
  :عدم إثارة الزوجة -٥

 -وهو ما جتهله بعض أمَّهات األزواج  -بيه إليه ِممَّا جيب التن
من ِذكر حماسن بعض النساء عند االبن؛ ففي هذا تقليلٌ من شـأن  
زوجته واستفزاٌز هلا إن كانت حاضرةً وتسمع ما تقوله األم يف هذا 
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اجلانب، فلتحاسب األم نفسها على كلِّ كلمة تقوهلا، فاهللا يعلـم  
فعلٍ أو قول، علًما بـأنَّ ِذكـر   السرَّ وأخفى، وحياسب على كلِّ 

  .حماسن املرأة لألجنيب غري جائز شرًعا
  :الرفق واللني يف النصح والتذكري -٦

قد يكون االبن حباجة إىل التوجيه والنصح والتـذكري بـبعض   
األمور اليت تظهر له فيما يتعلَّق باحلياة الزوجية أو غريها، فلـيكن  

املستحسـن أن يكـون   ذلك التذكري برفقٍ ولني، وقد يكون من 
بطريقٍة غري مباشرة مع االهتمام بالثناء والشكر له بِما هـو أهلـه   
ويستحقه، ولنحرص على أن يكون ذلك التوجيه سـرا، ولـتكن   

، وإىل كلِّ ما فيه خٌري العناية بتوجيه االبن إىل طاعة اهللا ورسوله 
  .له يف دينه وُدنياه

***  
يفةً معه، أظهري له احلـبَّ  كوين أيتها األم قريبةً من ابنك لط

والشفقة ليسمع منك كلمات الدعاء له وكلمات احملبة والتقـدير  
: والثناء حىت على القليل من إحسانه، فال تبخلي مبثل هذه األدعيـة 

بارك اهللا لك «، »أسعدك اهللا«، »ل اهللا أموركسهَّ«، »قك اهللاوفَّ«
  .وحنوها ..» بارك اهللا لك يف علمك«، »يف مالك وولدك

ولننتبه إىل أمرٍٍ مهم وهو أنَّ هذا التقارب بني األم واالبن ينبغي 
أن يكون منذ نشأة االبن وطفولته وشبابه وقبل زواجه؛ وذلك حىت 
يعتاد عليه، ولتكون األلفة واملودة بني األم وابنها سبًبا من أسـباب  
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برِّه وصالحه قبل الزواج وبعده؛ ألنه إذا كان االبن معتـاًدا علـى   
عد وعدم االرتباط العائلي وعدم التآلف بني أفراد األسرة قبـل  الب

الزواج فمن الصعب وجود ذلك الترابط وتلك األلفة بعد الزواج، 
  .إال أن يتداركه اهللا برمحته وتوفيقه لزوجة صاحلة ُتعينه على ذلك

***  
  :فيما َيُخصُّ الزوجة: ثالثًا

حة واالطمئنـان  إذا أردت أيتها الزوجة املباركة السعادة والرا
النفسي فعليك بإسعاد اآلخرين وإدخال السرور عليهم، وتـذكَّري  

ولتعلمي أيتها املباركة أنَّ من أحـقِّ  .. دائًما أنَّ اهللا ُيِحبُّ احملسنني 
الناس بالبذل له وحماولة إسعاده هو زوجك، وذلك بطيب الكـالم  

حتـه،  وحسن التبعُّل واالهتمام مبأكله ومشربه ونومه وساعات را
  .وليكن هدفك األمسى هو رضا اهللا

ولن أطيل الكالم يف حقوق الزوج على زوجتـه، فالسـاحة   
العلمية مليئة بالكُتب اليت تتحدَّث عن ذلك، وقد اهتمَّ هبذا اجلانب 
العديد من أهل اخلري والفضل والعلم، فكتبوا وحاضروا حول ذلك 

ناسـبة إىل حـديث   مبا فيه الربكة واخلري، ويكفى أن أُِشري هبذه امل
أحًدا أن يسجد ألحد  لو كنت آمًرا«: الذي يقول فيه الرسول 

  .»ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها
مث إين أكتب لك أيتها الزوجة املباركة يف أمورٍ قلَّ االهتمام هبا 
والتحدُّث فيها أو الكتابة عنها، ومن أمهّها العشرة احلسنة مع أهل 
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وجه اخلصوص والداه وأخواته؛ إذ أنَّ اإلحسان إليهم  الزوج، وعلى
سبب لسعادتك وراحتك وطمأنينة نفسـك، وسـتجدين مثـرة    

  .إحسانك هذا يف الدنيا قبل اآلخرة بإذن اهللا
فإن وجدت مع إحسانك إليهم إحساًنا منهم إليك فذلك خٌري 
عاجل، وامحدي اهللا عليه قد وفقك إىل ما فيه اخلري وجزاك مبثلـه،  

ن وجدت غري ذلك مع إحسانك إليهم واحلرص على رضـاهم  وإ
إِنَّا لَا ُنِضيُع أَْجَر َمْن : فاجعلي يف حسابك دائًما قول اهللا عزَّ وجل

  ].٣٠: الكهف [ أَْحَسَن َعَملًا
وليكن شعارك دائًما الصرب والتحمُّل واحتساب األجر من اهللا، 

* ُس أَْشَتاًتا ِلُيَرْوا أَْعَمالَُهْم َيْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّا: حيث يقول سبحانه
َوَمْن َيْعَملْ ِمثْقَـالَ ذَرٍَّة َشـرا   * فََمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َخْيًرا َيَرُه 

  ].٨ - ٦: الزلزلة [ َيَرُه
إذن مثقال الذرة تعملينه سوف جتدينه يف صحائف أعمالـك  

  .احلسنة إن كان خًريا
لعاقلة أنَّ لكلِّ أسرة عاداٍت وتقاليد، مث لتعلمي عزيزيت الزوجة ا

ولذا ينبغي عليك مراعاة ذلك، ومسايرهتا إذا كانـت ال ُتخـالف   
شرع اهللا، ولن تستطيع الزوجة أن تتكيَّف مـع أجـواء األسـرة    
اجلديدة وموافقة طباعها وعاداهتا والتكيُّف مع أفـراد األسـرة إال   

تَجدُّ عليها يف حياهتا بُِحسن ُخلقها وإيثارها والصرب على ما قد ُيس
 نبـئكم إال أُ«: حيث يقول واحتساب ثواب اهللا ووعد رسوله 

بأقربكم مين جملًسا يوم القيامة؟ أحاسنكم أخالقًـا، املوطَّئُـون   
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  .»أكنافًا، الذين يألفون وُيؤلفون
فتودَّدي أخيت الكرمية إىل أسرة زوجك بالقول والعمل، كونِي 

اهللا لك أن تعيشي معهم وتكثر خلطتك قريبة منهم، فهم أناٌس قدَّر 
هبم، وملدٍَّة ليست بالقصرية، فقد قدَّر اهللا أن تكوين واحدةً من أفراد 
هذه األسرة، فإذا أحسنت رجع خري ذلك إليـك وإىل ذريتـك،   

  .وتذوقت طعم الراحة والسرور كما سلف
  
  

***  
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  ..وبعد
بـة  فإليك أخيت الزوجة الفاضلة بعًضا من صـور اُأللفـة واحمل  

والتواُصل مع أسرة زوجك ووالدته بشكلٍ خاص، لعلَّ فيها إنـارة  
  .وإضاءة للطريق املبارك إىل سعادة زوجية غامرة

 -حني تعلم الزوجة أنَّ يف بيت أهل زوجها مناسبة معينة  -١
فعليها أن تعّد نفسها واحدةً من أهل البيت  -كإقامة وليمة وحنوها 

ّد يد العون بإعداد شيٍء من الطعام، وكأهنا ابنة لوالدة زوجها، فلتم
وُتكرِم الضيوف وتقابلهم بالبِشر والترحيب كواحدٍة مـن أفـراد   

  .األسرة
قد تكون أمُّ الزوج مريضة، فمن اجلميل اإلحسان إليهـا   -٢

وزيارهتا وسؤاهلا عن حاجتها وماذا ترغب من األطعمة لُتجهِّزه هلا، 
، وكذلك متريضها إن كـان  وُتقدِّم هلا ذلك بنفسٍ منشرحٍة حمتسبة

  .باستطاعتها ذلك
قد تكون للزوجة حاجات يف السوق وتريد قضاءها؛ فهذه  -٣

فرصة لتقدمي اخلدمة إىل أمِّ زوجها بسؤاهلا عن حاجتها واستعدادها 
  .لذلك بكلِّ سرور

حني تعزم الزوجة على سفرٍ أو رحلٍة بريٍة مـع زوجهـا،    -٤
الصحبة على أمِّه أو أخواتـه،   فمن الصِّلة وُحسن العشرة أن تعرض

خاصة إذا كان تعلم أنَّ هؤالء ال أحد سيقوم بأخذهنَّ ملثل هـذا  
السفر أو عدم تلك النـزهة، لكرب سنِّ والدهنَّ مثالً أو وفاتـه أو  
عدم قدرته أو تعوُّده على مثل هذه الرحالت، وهن يتمنَّني مثل هذه 
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ب األجـر ودعـوهتنَّ   الفرص املسلية، فما على الزوجة إالَّ احتسا
  .للمشاركة معها وزوجها ما استطاعت إىل ذلك سبيالً

قد يكون للزَّوج جدَّةٌ كبريةٌ يف السِّّن، قد جيتمع عنـدها   -٥
أفراد األسرة وتفرح هبم، ولكنها لضعف مسعها وتقدُّمها يف السِّن ال 
تعي كلَّ ما ُيقال، وال تسمع حديث اجلالسني، ففي هـذه احلالـة   

وجة االبن فرصتها يف التقرُّب والتودُّد هلذه اجلدَّة املسـكينة،  َتجِد ز
فتقترب منها وجتلس جبوارها وتؤانسها حبديثها وسؤاهلا عن الصغري 
والكبري، وتسأهلا عن لباسها وُتبِدي إعجاهبا بـه وحنـو ذلـك،    
وُتذكِّرها بفضل الذِّكر والتسبيح الستغالل وقتها، حيث إنَّ من ُهم 

ون لديهم فراغ كبري، وستجد الزوجة النتيجة املباركة يف سنِّها يك
حيث ستبدأ اجلدَّة بالذِّكر والتسبيح، وذلك بفضل اهللا، مث بفضـل  
تذكري تلك احملتِسبة الثمرة عاجالً غري آجل، كما أنَّ هذه اجلـدَّة  
ستظل تثين على هذه الزوجة يف كلِّ جملس، وهذه مـن عاجـل   

  .البشرى
تدُّ خريها إىل صغار وأطفال األسرة، فلهم الزوجة املوفَّقة مي -٦

؛ فقد كان قدوةً يف منها نصيب متأسِّية يف ذلك بُِخلق الرَّسول 
ومن املشـهور  ... التعامل مع األطفال، فكان ُيالطفهم ويالعبهم 

، وأبـو  »ما فعل النغري؟ ،يا أبا عمري«: قوله عليه الصالة والسالم
، وهو طائٌر صـغري مـات   "نغري"عمري كُنية لطفلٍ صغريٍ كان معه 

يا «: فحزن عليه الصيب واغتمَّ لذلك، فكانت هذه املالطفة منه 
  .»ما فعل النغري؟ ،أبا عمري
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إذن الزوجة املباركة تالطف األطفال وتالعبهم، وكـم هـي   
الفرحة لدى األطفال عندما يَرون من ُيلقي هلم باالً، بل كم هـي  

رأة جديدة عروسة دخلـت يف  الفرحة اليت تغمرهم عندما يرون ام
  .ُمحيطهم وسألت عن اسم هذا ودراسة اآلخر ولباسه وحنو ذلك

اجتماعات أهل الزوج بأقارهبم من اخلـاالت والعمَّـات    -٧
ضرورة اجتماعية، فالزوجة املوفقة حترص على املشاركة وإحيائهـا  
بالصاحل من القول والعمل، واحلرص على عدم التأخر عنـها مـن   

ادة الزوجية، فما يسعد الزوج ينعكس أثره مباشـرة  مقومات السع
على عالقته بزوجته، وهي تفعل ذلك ال تنتظر شكًرا مـن أحـد   

  .سوى رضا رهبا وطاعة زوجها
وبعد هذا فإذا منَّ اهللا عليها ورزقها الذرية أصبح األوالد صغاًرا 
وكباًرا يألفون األقارب، وكان التواصل بني األرحام بفضل اهللا أوالً 

  . بفضل ما ُوفقت إليه هذه الزوجةمث
وصور التودُّد والتكاتف كثرية مع أسرة الزوج، خصوًصا ومع 

  .الناس عموًما ملن التمست اخلري وحرصت عليه

  
***  



  

  ٣٥إشراقات أسرية يف بداية احلياة الزوجية

  خامتة
  ..وبعد

فهذا جهد املقل اجملتهد، أملي باهللا أن تكـون فيـه إضـاءة    
ها الوفاق للساعيات إىل تكوين أسرة سعيدة حتفُّها رعاية اهللا ويسود

  .بإذنه تعاىل لتسهم يف بناء جمتمع إسالمي مترابط متحاب آمن
أسأل اهللا أن ينفع به، وأن جيزي كلَّ من ساهم يف إخراجه خري 

  .اجلزاء، إنه ويلُّ ذلك والقادر عليه
وصلَّى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله والتابعني له بإحسان 

  .إىل يوم الدين
  املؤلفة

  
  

***  
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  املراجعأهم 
تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان للشـيخ عبـد    -١

  .الرمحن السعدي
تنبيهات على أحكام ختتص باملؤمنـات للشـيخ صـاحل     -٢
  .الفوزان
  .امللخص الفقهي للشيخ صاحل الفوزان -٣
فتاوى املرأة، ابن باز، ابن عثيمني، ابن جـربين، اللجنـة    -٤
  .الدائمة
  .والطب ألم عبد الرمحنالنمص بني الشريعة  -٥

  
  

***  



  

  ٣٧إشراقات أسرية يف بداية احلياة الزوجية

  الفهرس
  ٥  .................................................  اإلهــداء

  ٦  .....................................................  التمهيد
  ٨  ...............................................  جحكمة الزوا

  ٨  ..............................................  أهداف الزواج
  ١٠  .....................................................  اخلطبة

  ١٠  .................................  النظر بني اخلاطب وخمطوبته
  ١٣  ................................................  صداق املرأة
  ١٦  ................................................  ليلة الزفاف

  ١٧  ............................  األخذ من شعر احلاجبني - ١
  ١٨  ..............................  رفع الشعر فوق الرأس - ٢
  ١٨  .........................  اللباس العاري أمام املدعوين - ٣
  ١٨  ..........  يصحبها الغناء املاجن وآالت اللهوالزفَّة اليت  - ٤
وضع ما مينع ُوصول املاء إىل البشرة للزِّينة ثُم الصالة فيه  - ٥

  ١٩  .................................  دون إزالته عند الوضوء
  ١٩  ............  .خري صالة العشاء أو الفجر عن وقتهماتأ - ٦

  ٢٠  ..........................................  السفر بعد الزواج
  ٢٣  ..............................................  ُحسن العشرة

  ٢٣  ............................  فيما خيص أهل الزوجة: أوالً
  ٢٤  .............................  فيما خيص أهل الزوج: ثانًيا



  
إشراقات أسرية يف بداية احلياة الزوجية ٣٨  

  ٢٩  ................................  فيما َيُخصُّ الزوجة: ثالثًا
  ٣٥  ......................................................  خامتة

  ٣٦  ................................................  أهم املراجع
  ٣٧  ....................................................  الفهرس

  

***  
 


