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أهمية 
 الموضوع

بيان شمولية اإلسالم  -1
وكماله حيث فصل الحقوق 

 واآلداب بين الزوجين

بصالح األسرة 
 سعادة الفرد 

بصالح األسرة  صالح 
 المجتمع واألمة

التحذير من أخذ هذه  -2
األحكام واآلداب من كتب 
علم النفس أو االجتماع 
أو من حكم أصحاب 

الديانات الوضعية لعدم 
 .تخلصها من الباطل



 الخطوات الثالث للسعادة بين الزوجين

 

 الرغبة -1

 المعرفة -1

 التطبيق -1

 :أن يسير كل منهما تجاه اآلخر ثالث خطوات



خطوات 
 الزوج

 الرغبة

 المعرفة

 التطبيق



رغبة الزوج في أن يكون حسن : الخطوة األولى

 الخلق مع زوجته

 هل يوجد زوج ليس لديه رغبة في ذلك؟•

وهذه بعض العالمات لمن ال يعترف بذلك صراحة لكن هذا , نعم يوجد•
 .ما يظهر عليه في أقواله وتصرفاته

 :مظاهر عدم الرغبة •

لو رفعت رجلك عنها طارت في , المرأة مكانها تحت الرجل: ترديد-1•
 .مثل الزنبرك, وجهك

 ..,أكرمكم هللا, المرأة أعزكم هللا: يقول مع جلسائه -2•

 .مناداتها بما ال تحب من األسماء -3•

 .االفتخار بعدم مشاورتها أو إخبارها بتأخره ونحو ذلك -4•

 .  هذه بعض عالمات عدم الرغبة في أن يكون حسن الخلق مع زوجته•



 ترغيب الزوج

 

 عبادة

 

 ِباْلَمْعُروفِ َوَعاِشُروُهنَّ 

ُ َعلَْيِه : َعْن أَبِي ُهَرْيَرَة َقالَ  خيرية َقالَ َرُسولُ هللاِ َصلَّى هللاَّ

أَْكَملُ اْلُمْؤِمنِيَن إِيَماًنا أَْحَسُنُهْم ُخلًُقا ، َوَخْيُرُكْم : َوَسلََّم 

 .َخْيُرُكْم لِنَِسائِِهمْ 

بِيِّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم، َقالَ  اٍس، َعِن النَّ :  َعِن اْبِن َعبَّ

 «ِِلَْهلِِه، َوأََنا َخْيُرُكْم ِِلَْهلِي َخْيُرُكمْ َخْيُرُكْم »



 ترغيب الزوج

 

 

 حسنات

ِ  َقالَ َعْن أَِبى ُهَرْيَرَة َقالَ  صلى هللا -َرُسولُ هللاَّ

ِ  فِىِديَناٌر أَْنَفْقَتُه »  -عليه وسلم َسِبيِل هللاَّ

ْقَت ِبِه َعَلى  فِىَوِديَناٌر أَْنَفْقَتُه  َرَقَبٍة َوِديَناٌر َتَصدَّ

ِمْسِكيٍن َوِديَناٌر أَْنَفْقَتُه َعَلى أَْهلَِك أَْعَظُمَها أَْجًرا 

 .«الَِّذى أَْنَفْقَتُه َعَلى أَْهلَِك 

 

َوِمْن آَياِتِه أَْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا  سعادة

ًة َوَرْحَمًة إِنَّ فِي  لَِتْسُكُنوا إَِلْيَها َوَجَعلَ َبْيَنُكْم َمَودَّ

ُرونَ   َذلَِك آَلَياٍت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ



 ترغيب الزوج

وصية 

رسول هللا 

 

ُ َعْنُه   َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ، َرِضَي هللاَّ

َقالَ َرُسولُ هللاِ صلى هللا : ، َقالَ 

َساِء : عليه وسلم  اْسَتْوُصوا ِبالنِّ

َفإِنَّ اْلَمْرأََة ُخلَِقْت ِمْن ِضَلٍع َوإِنَّ 

َلِع أَْعالَهُ َفإِْن  أَْعَوَج َشْيٍء فِي الضِّ

َذَهْبَت ُتقِيُمُه َكَسْرَتُه َوإِْن َتَرْكَتُه َلْم 

َساء  .َيَزلْ أَْعَوَج َفاْسَتْوُصوا ِبالنِّ



رغبة الزوجة في أن تكون حسنة : الخطوة األولى

 الخلق مع زوجها

 هل يوجد زوجة ليس لديها رغبة في ذلك؟•

وهذه بعض العالمات لمن ال تعترف بذلك صراحة لكن هذا , نعم يوجد•
 .ما يظهر عليها في أقوالها وتصرفاتها

 :مظاهر عدم الرغبة •

ال يستحقوا هذا االهتمام . غدارون. الرجال ما فيهم خير: ترديد-1•
 .زوجها: وهي تعني.. الزائد

 ..وال تشاوره, بأنها ال تستأذن زوجها: تفتخر مع جلسائها -2•

 .مناداته بما ال يحب من األسماء -3•

 .والتشكي منه, كثرة الذم له -4•

 .  هذه بعض عالمات عدم الرغبة في أن تكون حسنة الخلق مع زوجها•



 الترغيب

 

 

 

 عبادة

ِ ْبِن أَِبي أَْوَفى، َقالَ  ا َقِدَم ُمَعاٌذ ِمَن : َعْبِد هللاَّ َلمَّ

ِبيِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َقالَ  اِم َسَجَد لِلنَّ : الشَّ

اَم : َقالَ « َما َهَذا َيا ُمَعاُذ؟»  َفَواَفْقُتُهمْ أََتْيُت الشَّ

َيْسُجُدوَن ِِلََساقَِفِتِهْم َوَبَطاِرَقِتِهْم، َفَوِدْدُت فِي 

ِ َصلَّى  َنْفِسي أَْن َنْفَعلَ َذلَِك ِبَك، َفَقالَ َرُسولُ هللاَّ

َفاَل َتْفَعلُوا، َفإِنِّي َلْو ُكْنُت »: هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

ِ، َِلََمْرُت اْلَمْرأََة أَْن  آِمًرا أََحًدا أَْن َيْسُجَد لَِغْيِر هللاَّ

ٍد ِبَيِدِه، ََل  َتْسُجَد لَِزْوِجَها، َوالَِّذي َنْفُس ُمَحمَّ

َي َحقَّ َزْوِجَها،  َها َحتَّى ُتَؤدِّ ي اْلَمْرأَةُ َحقَّ َربِّ ُتَؤدِّ

 «َوَلْو َسأََلَها َنْفَسَها َوِهَي َعَلى َقَتٍب َلْم َتْمَنْعهُ 



 الترغيب

ُ َعْنُه،  خيرية َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي هللاَّ

ِبيُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه : َقالَ  ُسِئلَ النَّ

َساِء َخْيٌر؟ َفَقالَ : َوَسلَّمَ  :  أَيُّ النِّ

َساِء َمْن َتَسرُّ إَِذا » َخْيُر النِّ

َنَظَر، َوُتِطيُع إَِذا أََمَر، َوََل 

 «ُتَخالِفُُه فِي َنْفِسَها َوَمالَِها



 الترغيب

 

 

 حسنات

ْحَمِن ْبِن َعْوٍف ، َقالَ  َقالَ َرُسولُ : َعْن َعْبِد الرَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  إَِذا َصلَِّت اْلَمْرأَةُ : هللِا َصلَّى هللاَّ

َخْمَسَها ، َوَصاَمْت َشْهَرَها ، َوَحفَِظْت َفْرَجَها ، 

َة ِمْن أَيِّ : َوأََطاَعْت َزْوَجَها قِيلَ َلَها  اْدُخلِي اْلَجنَّ

ِة ِشْئتِ   .أَْبَواِب اْلَجنَّ

 

َوِمْن آَياِتِه أَْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا  سعادة

ًة َوَرْحَمًة  لَِتْسُكُنوا إَِلْيَها َوَجَعلَ َبْيَنُكْم َمَودَّ

ُرونَ   إِنَّ فِي َذلَِك آَلَياٍت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ



 الخطوة الثانية والثالثة

 المعرفة والتطبيق

 الزوج: أوال



 معرفة طبيعة المرأة

 واحتياجاتها

 والواجبات عليها

ليقوم بالواجب عليه بالطريقة 

 الصحيحة



 طبيعة املرأ ة
 الاحتياجات

 
 املهام والترشيعات

التعامل 

 اخلاطئ
 التعامل الصحيح

 (1 ) 

 ال نوثة

 

 

ىل رجل يقوم علهيا  ا 

 

 ال جناب1.

 احملافظة عىل الرمح2.

 احلجاب3.

أ ن يتأ نث لها 

 الزوج

 فيسلمها القوامة

ويطالهبا ابلنفقة 

 والرعاية

 أ ن يكون لها رجال

 فيقوم ابلقوامة علهيا -1

 يغار علهيا -2

 يرعاها وحيمهيا -3



 طبيعة املرأ ة
 الاحتياجات

 
 املهام والترشيعات

التعامل 

 اخلاطئ
 التعامل الصحيح

 (2 ) 

 الضعف

 

 

ىل رجل يكون لها  ا 

 وقوة س ندا

 القرار يف املزنل1.

رعاية ال رسة 2.

وحضانة ال بناء 

 وتربيهتم

 احملرم3.

 

أ ن يزيدها 

ضعفا ويظهر 

أ ن ليس لها 

ماكنة يف 

ال رسة ويبني 

لها سهوةل 

 التخلص مهنا

 يكون لها س ندا أ ن

 احرتاهما وتوقريها -1

بيان ماكنهتا العظمية  -2

 يف ال رسة



 طبيعة املرأ ة
 الاحتياجات

 
 املهام والترشيعات

التعامل 

 اخلاطئ
 التعامل الصحيح

 (3 ) 

 الرقة

 

ىل رجل يرمحها وحيهبا  ا 

ويعطف علهيا ويش بع 

 عاطفهتا

 الويل1.

 املنع من الاختالط2.

حضانة ال بناء  3.

 وتعلميهم

 

الغلظة ابللسان 

 أ و ابلفعل

 أ ن تش بع عاطفهتا

ابلالكم امجليل واملدح  -1

لها يف مالبسها وجاملها 

يف  وطبخها ودورها

 .املزنل

ابلرعاية يف وقت  -2

 املرض والتعب



 طبيعة املرأ ة
 الاحتياجات

 
 املهام والترشيعات

التعامل 

 اخلاطئ
 التعامل الصحيح

 (4 ) 

 العوج

ىل رجل يصرب علهيا  ا 

 ويدللها

 

 القمي1.

 الويل2.

 احملرم 3.

 بكرسها تقوميها

 ابلطالق 

 أ و الرضب

 أ ن تكون صبورا علهيا

 تس متتع هبا عىل عوهجا

يعين ترك النصح  ل

ىل  والتوجيه ولكن حتتاج ا 

تكرار وتغافل وتسامح 

 وتدليل



 الخطوة الثانية والثالثة

 المعرفة والتطبيق

 الزوجة: ثانيا



 معرفة طبيعة الزوج

 واحتياجاته

 والواجبات عليه

لتقوم بالواجب عليها بالطريقة 

 الصحيحة



 طبيعة الرجل
 الاحتياجات

 
 املهام والترشيعات

التعامل 

 اخلاطئ
 التعامل الصحيح

 (1 ) 

 اذلكورة 

 

ىل أ نىث تنجب  احلاجة ا 

 هل وترعى أ بناءه
القوامة 

منازعته القوامة 

والطعن يف 

 رجولته

 تسلميه دور القوامة -1

جعل لكمة الفصل هل  -2

يف القضااي ال رسية يف 

 املعروف



 طبيعة الرجل
 الاحتياجات

 
 املهام والترشيعات

التعامل 

 اخلاطئ
 التعامل الصحيح

 (2 ) 

 القوة 

 

ىل أ نىث تسمع  احلاجة ا 

وتطيع وتتبع يف 

 املعروف

 العمل خارج املزنل

 

أ ن تعصاه 

وتريده أ ن 

 يكون اتبعا لها

أ ن تظهري هل ضعفك 

وحاجتك هل ومتابعتك 

ايه  ا 

يف  السمع والطاعة -1

 املعروف

 الاستئذان -2

ظهار ال جعاب -3  ا 



 طبيعة الرجل
 الاحتياجات

 
 املهام والترشيعات

التعامل 

 اخلاطئ
 التعامل الصحيح

 (3 ) 

 فيه الفطرة 

 

ش باع  ىل ا  حيتاج ا 

 فطرته

غض البرص 

حترمي اخللوة 

 البعد عن

 الاختالط

هامل فطرته  ا 

 أ ن تش بع فطرته

الاعتناء بنظافهتا  -1

وراحئهتا وجاملها  ولبسها

 وحصهتا

الاعتناء مبواعيد نومه  -2

 لتلبية حاجته



 طبيعة الرجل
 الاحتياجات

 

املهام 

 والترشيعات
 التعامل الصحيح التعامل اخلاطئ

 (4) 

والقدرة  فيه اجلدية 

 عىل الكد والكدح

 

ىل بيت يكون هل  ا 

 سكنا يراتح فيه
 النفقة

أ ن جتعل البيت 

حمال للعمل أ يضا 

فلك املشالك بني 

,  ال ولد تنتظره

وكذكل 

ال صالحات يف 

 املزنل

 أ ن جتعيل البيت هل سكنا

الاهامتم مبواعيد  -1

 طعامه

 الاهامتم مبواعيد نومه -2

احملافظة عىل هدوء  -3

 املزنل ونظافته وحمتوايته



 الخاتمة 

 :وصايا جامعة•

 .الحرص على الدعاء بظهر الغيب -1•

 .المحافظة على الصالة -2•

 .االبتعاد عن المقارنات -3•

 .البعد عن المعاصي -4•

 .العالج الطبي لما يمكن معالجته من العيوب -5•


