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  . هذه الورقةأهديسنوات  زواجهم مضى على إىل املتزوجني حديثاً وحىت ملن و، مشارفه هم على وإىل منالزواج  من هم يف سن إىل
 

  من الزواج األهداف والفوائد*  
  . واحتساب األجر يف ذلك  واالستمتاع وإكمال الدين إعفاف النفس- ١
 أرأيتم لو: قال ! ا شهوته ويكون له فيها أجر ؟  يا رسول اهللا أيأيت أحدن:فقالواجاء مجع من الصحابة إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم "  '

   .مسلمرواه "وضعها يف حرام أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها يف احلالل كان له أجر 
  ).ر اهللا ـــ ألمتثاالًــاً واميذــنفــت( ارة لألرض ــمــ ع- ٢
  .تكوين أسرة مسلمة صاحلة يف األرضو إجناب الذرية - ٣
  ،روحــكن الــ وهو سسـرار واألنـل به االستقـ وحيص،نة يف النفسأنه يبعث الطمأني - ٤
  . الكبرية والصعبةالتعاون يف مواجهة احلياة مبتعها ومتاعبها على رباط قوي يساعد - ٥
  .ىنـــ والغرزقــاب للــ وأنه باعـق والضيـ على مشاعر اخلوف والوحدة والقلالقضاء - ٦

  " كله  خـري   .. الزواج"         و        ||رة على املنهج الرباين مصدر قوة وينبوع عطاء   احلياة الزوجية اهلانئة السائ||   
 

  اتـــــبــواجــال  وق وـــقــــــاحل*  
  :حقوق الزوج على زوجته * 

   .القوامة -١
  . وأال تأذن ألحد يف بيته إال بإذنه والوفاء له الطاعة باملعروف-٢
  . متزينة متجملة وأن تكون خدمتها له-٣
  .هــ أال تصوم تطوعاً وهو حاضر إال بإذن-٤
  .اله وأوالدهــا ومـ أن حتافظ على نفسه-٥
  .هـــة الوجــال وطالقـبـ حسن االستق-٦
  .ـلبـقـة املستــاعــ تربية األبناء وصن-٧

  :حقوق الزوجة على زوجها * 
  .رــــهـــــمـــال -١
  . النفقة والسكن-٢
  .ملعروف وحسن اخللق املعاشرة با-٣
  . حق املبيت واملعاشرة-٤
  .ور دينهاـ تعليمها أم-٥
  .اــهــرة عليـــيــ الغ-٦
  .كف األذى عنها ومراعاة شعورها-٧

 التشاور فيما    و   يف أمور الدين والدنيا عدم إفشاء السر  و  تقدمي النصح لبعضهما البعض :  كثرية منهااحلقوق املشتركة بني الزوجني
     و   االحترام ال يذكرا أقارما بسوء   أ و   صدق املودة بني الزوجنيعلق بشؤون املرتل ومصري األوالد  و   تي
  

  كيفية اختيار شريك احلياة*  
  :  شريكة حياتك معايري* 
ختريوا : " قال صلى اهللا عليه وسلم    :   ضرورة حسن االختيار
  ابن ماجه ." هم  األكفاء وانكحوا إليالنطفكم ، وانكحو

اكرا ــا شــذ أحدكم قلبــليتخ: " صلى اهللا عليه وسلم قال ، معيار الدين -
   صححه األلباين" ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعني أحدكم على أمر اآلخرة

  :  شريك حياتك معايري* 
إذا جاءكم من ترضون دينه  :"صلى اهللا عليه وسلم قال  :  ضرورة حسن االختيار

  لترمذيارواه " األرض وفساد كبري زوجوه إال تفعلوه تكن فتنة يفوخلقه ف
: زوج ابنته ـل عمن يــه رجـألـقال احلسن البصري ملا س (  معيار الدين -

  .) أبغضها مل يظلمها ها أكرمها وإن أحبزوجها ملن يتقي اهللا فإن
                              .معيار القبول القليب واحملبة -٣             .)هيئة الرجل  ومجال املرأة( معيار الشكل -٢   . معيار اخللق واألمانة - ١: معايري مشتركة* 

  .) العلميةالشهادة/التقارب يف السن/املستوى املادي /النسب( معيار الكفاءة -٤                            
  

 
 

 
 

  صفحة
u 

 داد ـــإع

ALFAHAID@GMAIL.COM 

  |  10ورقۀ رقم   |  م٢٠١٠  - هـ  ١٤٣١ ــوائدـــــداف والفـاأله



 

  :نصائح مشتركة يف اختيار شريك احلياة 
  .الوالدين وذويهما وأهلهماالسؤال عن االهتمام ب –.           والتشارك فيهوالزواج معرفة هدف احلياة   –         . وجتنب املثالية الواقعية -
  ..حيث يتبني أمهية القبول القليب"  فإنه أحرى أن يؤدم بينكما : " صلى اهللا عليه وسلم  تطبيقا حلديث النيب للمخطوبة رؤية اخلاطب -

  'الدعــــــــاء ، الزواج رزق مكتوب عند اهللا :    أوالً وأخرباً  '
  

   اخترا رسائل*  
  

  :أيتها الزوجة الرائعة / تذكر أيها الزوج الرائع.. أليام رائعة وحياة أمجل    :أوالً
  .هلا بالغ األثر) زوجتك/زوجك( التعرف على نفسية -
   تكفـي زوجهـا تـدبري أمـور املـرتل      فالزوجـة  ( .تاة دورمها يف احلياة وختصص كل منـهما  جيب أن يعرف الزوج والزوجة والشاب والف    -

  ) . يكفيها أعباء الكسب وتدبري شؤون احلياة والزوج    ويئة أسباب املعيشة 
  .ةـــرويـــيوية واألخـ يف متطلبات احلياة الدن )ساعدي زوجك/ ساعد زوجتك(   -
  . وليست عالقة عابرةقة حب وأيام وتاريخ وأحداث اعلما أن الذي بني الزوجني عال-
  .اســــاألس. دـــاألوح.  األوليكون اس أن ـــما أروعه من إحس.. كـور حياتــ حم )هي/ هو (  جيب أين يكون -
  .كـ الش الكذب وال تقوم وال تستمر حياة علىف  دعوة لنبين بيوتنا على الصدق ونقيمها على أسس متينة،-
  ).شعرة معاوية(تريه النقص واخلطأ ، والسعيد من توخى طريق السعادة، وال تنسوا يف حياتكما  مجيعنا يع-
  .رة الدعاءـلنتعود على ألطف الكلمات وأرق اهلمسات وعبارات الشكر وال تنسوا كث:  أيها الزوجان احلبيبان -

-----------------------------------  

  :األبنــــــــــاء  :ثانيا
  )!تذكر لو كنت أو كنت ال تنجب األطفال ( متعوا م وبتربيتهم، وشاركوهم فرحتهم وجتهم وألعام،  است-١
الُ  { :  تذكروا أم زينة احلياة الدنيا، قال تعاىل -٢ ونَ الْمنالْباو ي نالد اةي ح ينةُ الْ   .م تسعد النفس وينشرح الصدرو } زِ
  د مماتكما،  أجركما الذي ال ينقطع بع- ٣
  .رواه مسلم ) صاحل يدعو لهولدأو   بها مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية أو علم ينتفعإذ:( عليه الصالة والسالم  قال '
  .عليكم تنشئتهم على الدين وتعليمهم ما ينفعهم يف الدنيا واآلخرة وأن تعدوهم ملسايرة ركب التطور السريع -٤

-----------------------------------                                                                                                                                          

  . ومعرفة أن أي عالقة يشوا العلل والنقائص واملشاكلواالبتالء على القدر الزوجأيها  صربا :ثالثا
  "  قصته مع عائشة وأبوها  " :  مع النيب صلى اهللا عليه وسلم   '

جاء أبو بكر يستأذن على النيب صلى اهللا عليه وسلم فسمع عائشة وهى رافعة صوا على رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فـأذن لـه        
 فحال النيب صلى اهللا عليـه وسـلم بينـه    : قال،م يا ابنة أم رومان وتناوهلا أترفعني صوتك على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل :فدخل فقال 

 قد حلت بني الرجل وبينك قـال مث جـاء أبـو بكـر     ينأ فلما خرج أبو بكر جعل النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول هلا يترضاها أال ترين ،وبينها  
سري  )سلمكما كما أشركتماين يف حربكما  يا رسول اهللا أشركاين يف  : فأذن له فدخل فقال له أبو بكر       : فوجده يضاحكها قال   ،فاستأذن عليه 

  ١٧ – ١٧١:  ص٢: أعالم النبالء للذهيب ج
  "الرجل الذي جاءه يشكو زوجته   " : مع عمر بن اخلطاب   '

فلما خرج  ؟.عليهفلما وصل وجد عمر يف بيته وصوت زوجته مرتفع  زوجته جاء رجل يوما إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ليشتكى إليه من
  .، تريب أطفايل، أفال نصرب على بعض أذاهابييت تغسل ثويب ، تكنس: قال له  أنا يا أمري جئت اشتكي لك من زوجيت لقيت زوجتك أعظم  لهقال
ر  : "  صلى اهللا عله وسلمتذكر قوله ' ا آخه ن م يضلُقًا را خه ن م رِه نْ كَ ةً إِ ن مؤم ن مؤم كر   .يبغض:  يفرك ومعىن رواه مسلم" ال يفْ

-----------------------------------  

  . أيتها الزوجة من كفران العشري احذري  :رابعاً
ريت النار فإذا أكثر أهلها من النساء يكفرن قيل أيكفرن باهللا ؟ قال        : "  قال صلى اهللا عليه وسلم     ال ، يكفرن العشري لو أحسنت : أُ

  رواه البخاري"  ما رأيت منك خرياً قط :إلحداهن الدهر مث رأت منك شيئاً قالت 
-----------------------------------  

 وفهـم الطـرف    بـشكل خـاص  العالقة الزوجيةاحلياة بشكل عام و ورفع ثقافتها ومعرفتها يف السعي إىل تطوير النفس   :خامساً
  صفحة  .  وغريها ، برامج تلفزيونيةقع اإلنترنتدورات تدريبية ، استشارات ، كتب ، موا: اآلخر وطبيعة الشخصية وذلك من خالل 
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