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فريق التفريغ بموقع الطريق إلى هللا
يـــقـــدم

من دورة "سنة أوىل زواج"

ليلة الزفاف آداب ومنكرات
لفضيلة الشيخ :د .أسامة زيدان
رابـط الــمادةhttp://way2allah.com/khotab-item-114834.htm :
السالم عليكم و رمحة هللا و بركاته
بسم هللا واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:
وسهال ومرحباا بكمم
أهال ا
ا

هم ه المدورة ارباركمة ،وهم اررحلمة الناةيمة ممن م مروء بنما ،أسمرة ،ةم كركم أس بنما ،أسمرة أو

ار ممروء الم أ بممدأم فيممه مم

اررحلممة ا وىل عممن الممدورة التأهيليمة للمقبلممن علممى

ممبكة "الطريممإ ىل هللا" تكلمنمما فيممه

الزواج أو مبعىن كما قال خواةنا أم عايز أجتوز ،اةتهينا بفضل هللا -عز وجل -من اررحلة ا وىل.
م روء بنا ،أسرة
ولكممن خلمموم ةممتكلم بدايمةا عممن م ممروء أسممرة أو بنمما ،أسممرة ،اللم هممو ار ممروء اللم بنحم ةكمموس أسممرة مسمملمة ،أسممرة
قوية ،أسرة متماسكة ،أفرادها متماسكوس ،ين أ منها أفمراد يكوةموا صماحلن

اعتمم  ،بنما ،أسمرة سميمر بسمب مراحمل:

اررحلة ا وىل كما قلت "الدورة التأهيلية للمقبلن على الزواج" واةتهينا منها بفضل هللا -عز وجل -وتكلمنا ممن بدايمة
اختيار ريكة احلياة ،ممن سميبط  ،كيمي سميبطبها ،كيمي سميكلمها ،كيمي سم ،صموريا ،كيمي سمي ه

ىل بيتهما،

الزايرة ا وىل ،الزايرة الناةية ،كل هم ه ارراحمل ،العقمد ..مما قبمل العقمد ،مما بعمد العقمد ،و توقفنما عنمد ةقطمة هاممة وتركنما
الزوجن عند ابب ال قة لتبدأ اررحلة الناةية اليت ه معنا وه الدورة الناةية "سنة أوىل زواج".
احملاور السب لسنة أوىل زواج
سنة أوىل زواج ستمر بسبعة حماور:
احملم ممور ا ول :سم مميتكلم عم ممن ليلم ممة الزفم مماف وآداب ه م م ه اللليم ممة "آداب وآداب" ،سم ممنتكلم عم ممن آداب ه م م ه الليلم ممةوارنكرات اليت من ارمكن أس حتدث

ه ه الليلة.

-واحملممور النمماي :بعنمواس" :اللم أولممه ممر آخممره ةممور" الزم رم بعم

ال ممرو ةممتكلم عليهمما ،الممزوج يممتكلم مم زوجتممه

على ه ه ال رو "الل أوله ر آخره ةور".
احملور النالث :سيكوس ع ر وصااي" ،الوصااي الع ر للزوجة-واحملور الراب  :سنتكلم فيه عن "الوصااي اخلمس للزوج

سنة أوىل زواج".

سنة أوىل زواج".

ضما
-احملور اخلامس :عن قناعمات ومفماهيم عنمد المزوجن البمد أس تت م ،،وهم ه القناعمات موجمودة أي ا

اعتمم البمد أس

تت  ،حىت ال حتدث ه ه ار اكل اليت ةراها.
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-احملور السادس :سنتكلم عن أخطار ومعاول اهلدم

احلياة الزوجية.

احملور الساب  :سيكوس أزواج وزوجات من الواق .احملور ا خ :،سيكوس جتمي كامل للدورة.ستمر ه ه الدورة عرب مخمس لقما،ات :اللقما ،ا ول قلنما سنقسمم احملماور وآخمر لقما ،سميكوس لقما ،مبا مر مم حضمراتكم
م،ا وسمميكوس
ا
مجيعمما ،هم ه الممدورة وماقبلهمما وممما سمميتبعها ة مراف وبرعايممة كر ممة مممن ممبكة "الطريممإ ىل هللا" جمزاهم هللا خم ا
لكممل دورة ممهادة مقدمممة مممن ممبكة "الطريممإ ىل هللا" وسممتكوس ممهادة معممة مممن ممبكة "الطريممإ ىل هللا" ،مركممز مممودة
للدراسممات ا س مرية والةبويممة ،جامعممة احليمماة ارفتوحممة ،وا كاد يممة العربيممة للتعلمميم والتممدري ارفتممو  ،فسممتكوس ممهادة
ضا ستكوس هناك مسابقة وسيكوس هناك بع
وأي ا

اجلوائز القيمة ةذس هللا –تعاىل -سنعلن عنها

حينها.

سنة أوىل زواج
الممدورة السممابقة تكلمنمما وقممال أم بفكممر أجتمموز ي م

"سممنة أوىل زواج" خلمموم ةت م كر م م بعضممنا مممن بدايممة رمما تكلمنمما

اخةت حد؟ آه فيه واحدة أم فتها موجودة فتها وه َّ خارجة من الكلية ،مفتها وهم َّ خارجمة ممن المدرس ع بتم ،
واحممد ي قممال وهللا أم فيممه واحممدة منتقبممة قممالو عليهمما فبممدأ ايخممد اخلطمموات هل م ا ا مممر ،و مممرت ارراحممل ذه م ىل
بيتهمما ،كلممم والممدها ،أخممد موع م ادا ،رآهمما الرةيممة ال ممرعية ،جمما،ت رآهمما وافممإ عليهمما ،بممدأت اخلطمموات خلممت اخلطوبممة ،و
جمما،ت مرحلمة ال ممبكة كممما يقولمموس ،و جمما،ت مرحلممة العقممد مبمما فيهمما مممن تفاصمميل ،و جمما ،العقممد ،و بعممد ذلممت فسممتاس
الفر  ،و بعد ذلت العرس ،وه ه الليلة اجلميلة ومت الزواج..
واةتهممى ممهر العسممل كممما يمثقممال ،و و و خلممر ا ايم ،ع م َّد ا سممبوء ا ول وا سممبوء النمماي وا سممبوء النالممث ،وب مدأت

ا مور تت  ،وبدأت ا حموال تت م ،،ومما س اةتهمى عمام حمىت قالمت كماس يموم ابرعمىن كمده "كماس يموم بلموس "..هم َّ بتقمول
كممده كمماس يمموم بلمموس بممالل ةقممول الكلمممة التاةيممة ،ليممه؟ تقممول ده أم ا ممدعت فيممه هللا يفكنمما منممه ،يممه الور ممة الل م احنمما
هو اللم كماس يموم بمالك وكاةمت ور مة وهللا يسماحمه اللم كماس السمب  ،يمه اللم حصمل؟
هو يقوهلا ده َّ
اتور ناها دأ؟ َّ
يمثفةض أس تكوس ه ه الفةة من أمجل فةات العمر ه ه السنة ا وىل لكن أقول لكم السيارة التلين.
السنة ا وىل البد لكل من الزوجن أس يتعرف على باء اآلخر
السميارة

التليمن ،اللم بي مةأ سمميارة أو بيعملهما عمممرة تمب

تالقيممه كاتم كممده السميارة أو يقممول وهللا اةت مر السمميارة

جديممدة ،ليممه؟ سس لسممه لممدمل علممى بع م  ،فممالزوج جديممد وزوجتممه جديممدة لسممه مأخممدول علممى بع م

أو فيممه بع م

ار كالت أو اختالف باء ،حىت يعم اللم عنمدهم سميارات يفهمموا ارسمألة دأ ويفهمموا ارعمىن ده ةمه رما يمرو ي م،
الفرامل للسيارة فيسمعلها

ا ول صوت وه بتتحرك ،يسمعلها صوت ف،ج مرة ةية للميكماةيك يقولمه أم سمام

صوت ،ةت يبدو س احلاجة الل جايبها مش أصلية ،فيقوله اةت ر حلد ما تطب على بعضها تطب على بعضها دأ
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هو الل بيحصل مابن ا زواج.
هو الل بيحصل َّ
راذا الكالم عن سنة أوىل زواج؟
فف السنة ا وىل بتحصل م اكل كت،ة ما هنم يتطبعوا على بع

ويفهموا اروضوء ،و ما س ا مر يكوس ابلفعل

فيه حاجة خطأ وأس ه ه ال تصلح هل ا وممن هنما حتمدث ار ماكل ،ذس البمد ممن ال مو

تفاصميل هم ه اررحلمة اللم

ه سنة أوىل زواج ،ليه؟
سس هم ه مبنابممة ح ممر ا سمماس ،قلنمما عممن اخلطوبممة هممو أهممم قمرار وأخطممر قمرار ةنمما سممنبتار مممن سممتكوس معنمما ىل هنايممة
ضمما سممنة أوىل زواج هم مممن أخطممر ارراحممل هنمما لممو مممرت بسممالم كممل ممما بعممد ذلممت سمميمر
العمممر و ىل احليمماة الزوجيممة ،أي ا

بسالم ،و س حدثت ار اكل
كنرة ار اكل
وال تع

السنة ا وىل من الزواج فستستمر ه ه ار كالت.

احلياة الزوجية بسب عدم استقامة السنة ا وىل

وال تع

مهال اتفضمل  ،أم عمايزة
تتصل يب من يومن فق أخت  28سنة تتصل :حضرتت فالس؟ أه امال وس ا

أتطلممإ ،خمم،؟ يممه ار ممكلة؟ زوجم حمماف القممرآس ،زوجم ملتحم  ،زوجم ملتممزم ،زوجم كم ا ،يم

يممه ار ممكلة ممماهو

ممتاز أهو؟ مبيصرفش عل َّ  ،مبيس َّمعنيش كلمة حلموة ،مبيصمرفش علمى الولمد ،روحم عنمد بيمت أهلمت وابلتما أم عمايزة

أتطلإ ،أدأ واحدة.

واحدة ةية أم عايزة أتطلإ ،يه ار كلة؟ زوج ال يعطي حق  ،أدأ م كلة.
أغرب ما ارسألة خويت الكرام وأخواتنا ي أجد رجل عنده  65سمنة فلمما علمم مركمز ممودة وا سمرة وممش عمارف يمه
وكده ،فتكلم مع أم يع وقفت

ذهمول وهمو يمتكلم معم  65 ،سمنة وي متك ممن م ماكل زوجيمة يقمول ال ةعميش

استقرار 65 ،سنة دأ مرحلة االستقرار هو وزوجته..
زوجتت عندها كام سنة اي والدأ؟ أم زوجيت عندها  55سنة 55 ،سمنة ولسمه فيمه م ماكل و 65سمنة وفيمه م ماكل
وا ةكت من كده س ه َّ سابت البيت وم يت وراحت عند بنايا تقعد عنمد بنتهما غضمباةة ،كمل ده بسمب مماذا؟ البمد
من التعرف على ه ه ا سباب اليت سنتكلم فيها ةذس هللا –تعاىل.-
ليلة الزفاف
أول ما ةبدأ ةذس هللا –تعماىل -ةبمدأ بليلمة الزفماف ،ليلمة الزفماف هم ه الليلمة اجلميلمة ،الليلمة الميت دفم فيهما المزوج أمموال
متام مببلممج كم ا ،وجما،ت فرقممة موسميقية أو غم ،موسمميقية مببلمج كم ا ،ومت اسممت ار
وأمموال وأمموال ،الزوجممة اسمتأجرت فس ا
قاعة ارناسبات وا فرا مببلج ك ا ،وهو فعمل كم ا وكم ا وكم ا ،هم ه الرحلمة الطويلمة ممن بدايمة اخلطبمة ىل أس وصملنا ىل
ليلة الزفاف ،ه ه الليلة ما أس تبدأ حياة سليمة صحيحة

اعة هللا -عز وجل -و مما سمتكوس غم ،ذلمت و س بمدأت

بطاعة هللا -عز وجل -و مرضاة هللا -عز وجل -يمثرجى منها يقيناا ةذس هللا تعاىل أس تكوس على اخل.،
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آداب ليلة الزفاف
 -1وض اليد اليمىن على مقدمة رأس الزوجة والدعا ،هلا
فأول ما ةبمدأ بمه

آداب ليلمة الزفماف ا ممر ا ول :كلمه بقمى ينت مر ،كلمه خمرج عنمد ابب ال مقة ،كلمه يتنحمى ،خمال

مويال
كده مهمتكم اةتهت ،دخل المزوج ،دخلمت الزوجمة ىل كمما يقولموس عمش الزوجيمة اركماس ارفمروض الم أ اةت مره ا
معا وار ماكل اللم احنما مفناها أايم العقمد وكمده رما اتكلمنما مسمألة العقمد ،عمايز يكلمهما
واةت رته ا
ويال حىت يكوم ا
بقيتوا لوحدكم ،أول أدب من ه ه اآلداب وه ه ممن سمنة النم –صملى هللا

عايز يقابلها وه َّ تقوله أبواي ،خال
عليممه وسمملم -وضم اليممد اليمممىن ،وضم اليممد اليمممىن ،خلمموا ابلكممم معممام مسممألة اليممد

هم ه الليلممة وارالمسممة علممى اليممد

وخصوصا من أهم النقا  ،وبنقول للزوج ال تستع ل متتع لش..
خصيصا
ا
ا
فبنقولم مه وضم م الي ممد اليم ممىن عل ممى رأس ممها وال ممدعا ،م م ا ال ممدعا ،اجلمي ممل كم مما علمن مما النم م –ص مملى هللا علي ممه وس مملم-
"اللهممم ي أسممألمثت خ،همما ،وخمم ،ممما جبلتهمما عليممه ،وأعمموذمث بممت مممن ممرها ،و ممر ماجبلتهمما عليممه ،وليممدءمث ابلربكممة" صممححه
ا لباي ،فتطل من هللا -عز وجل -اخل ،والربكة من ه ه اررأة.
فمسألة اللمس

ميال ،ارمرأة اآلس أو
ميال قل ا
النقطة ا وىل وكأس فيها ذابة لل ليمد و ذابمة للحيما ،اروجمود فسينكسمر قل ا

البنت اآلس أو ه ه الفتاة أصبحت م رجل مبفردمها
اليد اليمىن على مقدمة رأسها و الدعا،

ا الدعا.،

مقة م لقمة فالبمد ممن هم ا احليما ،،اذا النقطمة ا وىل همو وضم

 -2أس يصل الزوج م زوجته
معما ةبمدأ ابلصمالة ،بمدأم
معا َّ
هو احنا جاين ةصل بقمى وال جماين ةتمزوج؟ يصمليا ا
معا ،يصليا ا
النقطة الناةية :أس يصليا ا
ابلممدعا ،ابلربكممة وو ةن م ابلصممالة ،هنمما موقممي ريممي عتممه حممد احملاض مرات هم َّمو بيصممل وه م َّ بتصممل اخللممي
ي ه َّ متصليش جنبه؟ بنقوله متبليهال تصل جنبت أوأ؛ سس الصالة مش هتكممل ممش هتكممل ،ةمت قاعمد
 25سممنة وال أكممة وال أقممل عمممال يعم ماسممت ةفسممت وصممابر كممماس هتي م تصممل مممش هتكمممل الصممالة فبليهمما ايممه؟

خليهمما وراك مموية ،فممارهم وهم َّ بتصممل كممما يقممول أحممد الممدعاة احملاضممرة فبيقممول وهم َّ بتصممل وهم َّ بتقمموم فممدماغها
ممبكت ديممل النيمماب بتاعممه ،اجلالبيممة بتاعتممه اله م عارفممة ممرج مممن النيمماب وال هم َّمو عممارف يقمموم ويع م اةفر ما
هم االتنن.
الضحت وخرجوا من الصالة َّ

فبنقول الصالة يصمل ركعتمن وهم ا فيمه عمالس و يم اس أس الرجمل لمه القواممة َّ
أس هم ا البيمت ممن سميقوده؟ الرجمل ،ممن
اخللمي اما هكم ا احليماة هكم ا رتم هللا -عمز وجمل -احليماة أس

تقليال ل مأس ممن
سيكوس اخللي؟ ليست ابخللي ا
يكوس الرجل ارقدمة ،أس يتحمل الرجل وكأس ه ه اررأة جتلس أو تصل خلفه وكأهنا هم تقمول لمه أةمت تقمدم ،تقمدم
للسع وارعال ،تقدم للسفر والعمل ،وأم هنا
َّ
 -3مراعاة حيا ،الزوجة والتلطي معها
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مسألة احليا ،وه ا خلإ هللا -عز وجل -فماللمس ابليمد و الصمالة كمل ذلمت يقلمل ارسمألة ايمث أهنمما هيحصمل زأ مما
بنقول يه؟ هيحصل تطبي  ،اآلس هيحصل تطبي .
أت كر موقي حدث مع
قمثبيل الف ر

مطار من حد ارطارات وكاةت مع زوجيت -جزاها هللا خ -،فلما سمافرم ووصملنا يعم

ه ا ارطار فمزوجيت هللا يكرمهما وظف هما يعم خرجمت ممن بيتهما ىل ارسم د وممن اردرسمة ىل البيمت ىل

ارس د ىل بيت الزوجية ،يع مل رج هنا أو هنا فيع ملهال دخل ه ا مور ،فلما سافرت مع وةزلنا هم ا ارطمار
فوجدت بنات يعملن ارطار ،البنات دول بيعملوا ارطار ،وصلنا احنا قبيل الف ر فه َّ است ربت جم ادا بتقمو ه َّمم

ايه دول؟

مممن البنممات دول؟ كمماةوا مممن ممرو آسمميا بتقممو هم َّمم يممه البنممات دول؟ ابعمما متربجممات وكممده ،يممه البنممات دول؟ قلتلهمما
بي ممت لوا هنمما ،بي ممت لوا هنمما ازاأ فيممه حممد بي ممت ل مممن البنممات ب مرا البيممت حلممد دلمموقيت؟ ودول هيبمماتوا ازاأ؟ ه م َّ
متعممرفش س ده م لهم وهيبمماتوا ممكممن يمموم واتنممن وسممايبن بالدهممم كلهمما ،فمقصممدأ مممن الكممالم ايممه؟ س احلفمما علممى
احليا ،من أهم النقا ول لت أم أقول مسألة وض اليد واللمس والصالة..
بعممد ذلممت هيقوهلمما ايممه؟ يم احنمما خممال

دخلنمما مرحلممة ةيممة ،بعم

ا خمموات وبعم

الزوجممات وخاصمةا ارنتقبممات رمما

تلممبس فسممتاس الفممر بيكمموس علممى و ممها يعم زأ ممما بنقممول ايممه البي ممة البيضمما كممده البي ممة البيضمما بتبقممى م طيممة الوجممه،
أصال كمماس عنمده حيما ،فماالتنن قاعمدين جنم بعم و ابعما البي مة حمطو مة علمى و مها يم
فطبعا فيه بع ا زواج ا
ا
فات مخس دقايإ ومفيش حاجة حصملت ،يم ع مر دقمائإ مفميش حاجمة حصملت ،ربم سماعة ارفمةض ةمه ه َّمو اللم

يرف ه ه البي ة وه ا ال طا ،عن وجهها فه َّ تقوله ايمه هتفضمل كمده فتقولمه ارفم البي مة ،ابعما رما يتمزوج بقمى الزوجمة
التاةيممة والتالتممة والرابعممة ا مممور دأ هتبقممى سممهلة هم َّمو هيبقممى سممهل عليممه يرف م مبا ممرةا يع م لكممن ارممرة ا وىل مممازال
االتنن يع لسه معندمهش خربة.

 -4الدعا ،عند تياس الزوجة
أتيت اررحلة يع اليت أحلها هللا -عز وجل -لألزواج والزوجمات وهمو حينمما هيت هم ا المزوج أهلمه فعلمنما النم –صملى
هللا عليه وسلم-

ا الدعا" ،بسمم هللا ،الله َّمم جنبنما ال ميطاس وجنم ال ميطاس مما رزقمتنما" صمحيح الببمارأ ،فهم ا ممن

مولودا
الربكة اليت س قدر هللا -عز وجل -ول ادا أو ا

هم ه الليلمة مل يقربمه ميطاس أو مل يضمره ميطاس كمما قمال النم –

يطاس" صحيح الببارأ.
ض َّره ال
مث
فرزقا ول ادا مل ي مث
صلى هللا عليه وسلم " -مث
 -5اجتناب ا وقات وارواض ارنه عنها

تياس الزوجة

ضمما اجتنمماب ا وقممات وارواضم  ،اجتنمماب ا وقممات وارواضم ارنهم عنهمما هم ه مممن اآلداب ،فعنممدم
مممن هم ه ا ممور أي ا
أوقات وعندم مواض  ،ا وقات وه الفةة اليت تكوس فيها ه ه اررأة

عنها هو تياس اررأة

فمةة احلمي  ،وا مماكن أو ارواضم الميت هنمثينما

اروض ال أ مل يقرره هللا -عز وجل -وهو تياس اررأة

من دورة "سنة أولى زواج" ليلة الزفاف آداب ومنكرات
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مثدبمثرها ،أو كاهناا َّ
فصدقه؛ فقد كفر مبا أمثةزل علمى حمممد" صمححه ا لبماي– ،صملى

ضا ،أو امرأةا
وسلم" -من أتى حائ ا
هللا عليه وسلم.-
وال تسمت ربوا بعم

النماس وبعم

فيممه واحممد يع م بسممب

ال مباب يعم بيقعموا

هم ه ارسمائل يعم  ،وأم علممت ممن بعم

س هم َّمو هيت امرأتممه والعيمماذ ابهلل

اسخموة حكمما س

غمم ،اروض م ال م أ أحلممه هللا -عممز وجممل -كمماس سممب

ضا تق معه
الطالو ،هو أدمن ه ا ا مر ،أدمن ه ا ا مر ويريد س ه َّ أي ا
ووالديا وهك ا واةتهت ابلطالو ةه مل يقتن  ،مل يقتن .

هم ا ا ممر ىل أس ارتفم ا ممر ىل والمدها

فاهلل -عز وجل -أحل لنا وحمدد لنما والنم –صملى هللا عليمه وسملم -حمدد لنما ارواضم الميت أو اروضم الم أ هيت فيمه
الرجل أهله فلماذا ةةك ما أحله هللا -عز وجل -وةم ه
بع

ىل مما حمرم هللا -عمز وجمل-؟ فهم ا خطمأك كبم ،وقمد يقم فيمه

الناس ما جلهلهم أو ما لعندهم أو ما لك ا أو ك ا.
ارسمائل قمد ال تنتبمه ارمرأة ،قمد تكموس حمائ

و تطهمر ومل ت تسمل

هو وقت احلي
ا وقات الل َّ

ضا بع
ظدث فيه أي ا

بعد ومل تتطهر بعد وهتيهما زوجهما ،ةقمول يعم ال البمد أس تتطهمر ارمرأة وت تسمل و هتيهما زوجهما

الوقمت الم أ حمدده

هللا -عز وجل -و اروض ال أ حدده هللا -عز وجل -والن –صلى هللا عليه وسلم.-
 -6تطهر الزوجن بعد ارعا رة الزوجية
ي بعد ما حدث ه ا ا مر ال أ أحله هللا -عز وجل -حدثت ارعا رة الزوجية بينهما يم ينمام علمى وضمو،؟ وال
ضما
ينام بعد ما ي تسل؟ وال ينام بدوس وضو ،وبدوس غسل؟ ا صل أو ا وىل أو ا فضل أو ا كمل أس ي تسل وهم أي ا

ت تسممل ،أس ي تسممال و ينممام علممى هممارة ،س مل يسممتط فمممن ارمكممن أس يتوضممأ و ينممام و بعممد ذلممت يسممتيق

ذا كمماس

لصالة ف ر أو ل ،ه و ي تسل ويكمل حياته.
 -7جواز مبا رة احلائ
يم هم ه ارمرأة احلممائ
احلائ ؟ ظل له كل
هرت جاز له كل
 -8من النوااي احلسنة

مبا دوس النكا
وهم ه مممن اآلداب ،هم ه ارمرأة احلممائ
 ،،كل

ممما ظممل منهمما؟ يعم ممماذا ظممل هلم ا الرجممل مممن امرأتممه

 ،مبما لمه ال النكما ال أس هتيهما

اروضم الم أ قمرره ال مرء

هم ا ا ممر فمنس

 ،بعد ذلت.
الزواج ..النية

تعالوا ةرج مرة ةية وكنةنا زأ ما اتكلمنا

قامة دولة اسسالم و قامة رء هللا
الدورة التأهيلية للمقبلن علمى المزواج اتكلمنما عمن النيمة ،النيمة

المزواج،

قلنا عدة ةيات :العفة ،الطهارة ،بنا ،بيت مسلم ،كل ده من النوااي احلسنة اجلميلة ارطلوبمة ومطمالبن بيهما لكمن فيمه ةيمة
ةريد أس ةركز عليها كل ذلت مرضا اة هلل -عز وجل -وةريد ةض ةية اآلس أال وه قامة دولة اسسالم و قامة رء هللا
-عز وجل -مبعىن ةنوأ ورن ةتزوج أس يرزقنا هللا -عز وجل -مبولود أو بولد.
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ر مماذا ال يت ممزوج ةس مماس ويك مموس

ةيت ممه أس يرزق ممه هللا -ع ممز وج ممل -مبحم ممد الف مماتح ،أو ص ممال ال ممدين ،أو اه ممد م ممن

اعاهدين ،أو عامل من العلما ،،العمز بمن عبمد السمالم ،عبمد هللا بمن اربمارك؟ يعم تكموس عنمده هم ه النموااي ال يقتصمر مهمه
وةيته فق

مسألة أةه يريد أس يتزوج ليقض و ره ليقض و ره فق .

جا،ت ه ه الفكرة من أين؟ را أتج مت مر ال مهوات عنمد ال مباب وعنمد الفتيمات بسمب هم ه ا فمالم وارسلسمالت
وبسممب ممما يروةممه

ال ممارء فتأج ممت ال ممهوات عنممد ال مماب وعنممد الفتمماة فلممما أتج ممت هم ه ال ممهوات بفعممل ه م ه

ا سباب كاةت النية وكاس اربرج من ه ه ال هوات أس يتزوج ،فأصبح اهلم وال اغل أس يتزوج ليقض و مره وأال يقم
احلرام وه ه ةية ع يمة جليلة لكن ةريد أس تكوس النوااي أعلى وأع مم ممن ذلمت أس تكموس لدولمة اسسمالم أممر و مأس
كما كاةت من قبل.
 -9عدم ة ر أسرار الوقاء بن الزوجن
مممن آداب هم ه الليلممة :كممتم سممر ممما حممدث

هم ه الليلممة ،قممد حتممدث أسمرار حزينممة وقممد حتممدث أ مميا ،سممعيدة جم ادا ،قممد

حتممدث أمممور ال يرضمماها ال ممرء وال ديممن وقممد ظممدث أمممور وه م ا هممو ارفممةض أ مميا ،يع م ي ممل االثنمماس يت م كراس ه م ه
هم ا اركماس البمد أس يمثسمة

ا يا ،اجلميلة بينهما ،ل لت كل ما كاس غرفة النوم ه ا العش اجلميل ،كمل ماكماس
خلاما عن أعن الناس وعن مسام الناس ،يقول الن -صلى هللا عليه وسلمَّ " :-س ممن أ مر النَّماس "..يلموا أ مر يعم
ا
بلج ارنتهى مسألة ال ر " َّس من أ ر النَّاس عند َّ
الر مثجمل يفضم ىل امرأتمه وتمثفضم ليمه وَّ ين مث مثمر
اَّلل منزلةا يموم القياممة َّ
سرها" صحيح مسلم.
َّ

هم ه م ممكلة كبمم،ة وقممد ةسمم ذلممت مممن بعم يعم مممن ال خممالو هلممم ،جتمد الرجممل يقممول امبممار حصمل كم ا وكم ا كم ا
ومش عارف ايمه ،ايمه ده؟ وهم َّ ةفمس ال م  ،،ده كمالم؟ دأ أسمرار ال كمن حمد يطَّلم عليهما أبم ادا ،احلمديث " َّس ممن
أ ر النَّاس عند َّ
اَّلل منزلةا يوم القيامة" ،هؤال ،ال ين يف وس أسمرار بيمت الزوجيمة ،يم وأمم ؟ وال أممت ،ووالمدأ؟ وال
والدك ،ي أخيت؟ وال أختت ،صمديقيت يم صمديق أخمواي حبيم ؟ كمل ده ممنموء ال مرج هم ه ا سمرار خمارج ابب

غرفة النوم.
 -10وليمة ليلة الزفاف
الوليمة من ه ه اآلداب اليت تكوس

ه ه الليلة ليلة الزفاف الوليمة ،وكما قال الن للصحايب عبد الرمحن بن عموف:

"أومل ولو ب اة" صحيح الببارأ" ،أومل ولو ب اة".
 -11وجوب جابة الدعوة والدعا ،للعروسن

ذا مثدعيمتم فلبموا" ،ائتموا ال َّمدعوة ذا مثدعيمتمثم" صمحيح مسملم ،وممن اآلداب

ضا وجوب جابمة المدعوة ،يعم
من اآلداب أي ا
ضا استحباب الدعا ،هلما "ابرك َّ
اَّللمث لكم ،وابرك عليكم ،ومج بينكما
أي ا
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ه ا الدعا :،اآلس اةتبهوا ةريد أس ةعيش

الواقم  ،اةتبهموا اروفمي ي متك  ،ورب ا سمرة ي متك  ،وارمرأة ت متك ،

والعامممل ي ممتك  ،ومممدير ارصممن ي ممتك  ،والكممل ي ممتك  ،كلممه ي ممتك مممن ممماذا؟ مممن قلممة مممال؟ يوجممد مممال ،ويوجممد
أوالد ،وتوجممد وفيفممة ،وتوجممد أ مميا ،كنمم،ة لكممن الكممل ي ممتك  ،مممن يقممول ال يوجممد بركممة ،ال يوجممد بركممة ،ول م لت رممن
ةدعو هل ين الزوجن ابلربكة:

"ابرك َّ
اَّللمث لكم ،وابرك عليكم ،ومج بينكما

خ "،فقد يكوس عندم اخل ،كله لكن ال يوجد بركمة فنريمد أس ةسمت ل

بركة هللا -عز وجل -ىل حياتنا ول لت الن –صلى هللا عليه وسلم -يدعو ويقول:
لهم ابرك َّميت بمث مثكورها" صححه ا لباي ،يع كلما كاةت ا عمال وقت بعد الف ر مبا راة و البكمور كاةمت
"الَّ َّ
فيها اخل ،كله.
أةت تست رب اآلس عندما خل

وارء ارسلمن جتد ىل الساعة العا رة واحلاديمة ع مر وال جتمد احملمالت قمد فتحمت

بعممد ،حممىت يعم الفممال اآلس ي ممتك ويقممول الممزرء ةقم

وكم ا ومفمميش ةتمماج وكممده ،ةممت حضمرتت اللم بتنممام السمماعة

واحمدة وبتصمحى السمماعة  11وتمرو بعمد كممده ا رض بتاعتمت منمن هتي م الربكمة؟ الربكمة كاةممت موجمودة ا ول ،الربكممة
كاةت موجودة ا ول را كاس الفال كاس بينام بعد الع ا ،مبا راة وقبل الف ر يقموم يتوضمأ يصمل و ينطلمإ ىل ا رض

فكاةت ا رض تؤيت مثارها وكاةت الربكة موجودة فندعو للزوجن ابلربكة.
 -12ال نا ،والضرب ابلدف

النقطة اليت تليها من آداب ه ه الليلة :ال نا ،والضرب ابلدف يع ةفر وةسعد وال نا ،يكوس ابعا غنما ،حمالل بمدوس

موسيقى وبدوس أأ أ يا ،حمرمة.

اةتهينا بفضل هللا -عز وجل -من ه ه النقا اليت ه آداب ليلة الزفاف اةتهينا منها واحلمد هلل رب العارن.
منكرات ليلة الزفاف
 -1لبس الدبلة
اآلس ةنتقممل ىل بعم

ارنكمرات المميت ةراهمما

هم ه الليلممة ،بعم

النمماس مصمممم مصمممم أس هيت بدبلممة خطوبممة ،يم ممما

ةسمتن هم ه الدبلممة وايت مامت؛ س الدبلمة يعم ايمه ليسمت مممن أممور ارسملمن ،هم ه الدبلمة كماس هلمما بعم كمالم فاحنمما
ايت ممامت كممما قممال النم –صمملى هللا عليممه وسمملم -للصممحايب" :الممتمس ولممو خاخلماما مممن حديممد" صممحيح الببممارأ ،فنممأيت
ابخلامت وخنرج من ه ه النقطة.
 -2اسسراف والبطر
-اسسراف

است ار قاعة ارناسبات
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ضا اسسراف والبطر ،اسسراف والبطر ،يه بقى اسسراف والبطر؟ احنما عمايزين ةعممل ايمه ةسمتأجر قاعمة
من ارنكرات أي ا
ارناسممبات تكمموس حاجممة كممده تليممإ بينمما وع مماس ارعممازط وع مماس الضمميوف ،ي م بكممام؟  15 ،10حض مرتت معمماك؟

معيمميش يم ايممه اللم بيحصممل؟ يسممتدين ،يم ورمماذا؟ رمماذا هم ا ا مممر؟ أةممت ابلع ممرة آالف مممن ارمكممن أس تم ه
أةت وزوجتت ىل العمرة وجتلس هناك أسبوعن كاملن حىت بعيد عن النماس و خمد راحتمت خمال
ت ه

ضا تنفردوا مفيش ال زايرات ومفيش أأ حاجة و ةتم م بع
ىل ارس د ،وأي ا

 -اسسرف

ممابن وقمت للطاعمة

ةتم االتنن.

فستاس الفر

اسس مراف والبطممر والتفمماخر وارباهمماة ،الزم فسممتاس مممش عممارف بك م ا والزم اجلاتوهممات تكمموس ممكلها ك م ا والزم مممش
عارف ايه وكله ديوس عاملة وبعد كده را ةتزوج ت هر كل ار اكل اللم احنما هن موفها بسمب هم ه النقما الميت مل ةنتبمه
هلا من البداية.
 -اسسراف

بطاقات الدعوة

ضا بطاقات الدعوة بطاقات الدعوة واسسراف فيها ،من ارمكمن أس جتمد بطاقمة دعموة ب م  5جنيمه ،ب م 10
من ارنكرات أي ا

القمامة -أعزكم هللا.-

جنيه 15 ،جنيه وأكة أو أقل وه َّ بطاقة الدعوة مرة واحدة و تنته وتمثلقى
يم خلموم ةعممل فكمرة عمارفن الكتيم بتماء حصمن ارسملم اللم همو فيممه أذكمار الصمبا وارسما ،وأذكمار النموم ودعمما،
االستبارة ده جبنيه يع ده بيتباء جبنيه الل هو حصن ارسلم ده جبنيه ،احنا ممكن ةعمل ايه؟ احنما ة مةيه وةطبم هم ه

الممدعوة ةطبعهمما كاسممتيكر ورطهمما فمموو أو مممن الممداخل ،رطهمما مممن فمموو أو مممن الممداخل وتمموزَّء كأهنمما بطاقممة الممدعوة،
ستسمتمر هم ه البطاقممة للمدعوة ،اتكلفنمما جنيممه أو جنيمه وةم

وتسممتمر ىل ممدة ىل ما مما ،هللا تكسم

من يقرأ أذكار الصبا وارسا ،وه ه الدعوات اروجودة

الداخل ت ل حسنات لت ىل ما ا ،هللا.

 -اسسراف

ما حسممنات وكممل

السفر وارأكوالت

ضمما ه م ه مممن ارنك مرات ،التب م ير
مسممألة اسممت ار فسمماتن ا ف مرا وارناسممبات والسممفر أي ا
ضا
ارنكرات ،اسسراف أي ا

ض ا.
ارالبس النسائية ه ه من ارنكرات أي ا

ضمما ه م ه مممن
ارممأكوالت أي ا

 -3ال نا ،احملرم
ال نا ،ال أ يكوس

ه ه الليلة الدأ ج بقى وك ا وأغاي ك ا وأغاي ك ا وةبمدأ هم ه الليلمة مبعصمية هللا -عمز وجمل-

وةسينا قول هللا -عز وجل" :-ومن النَّاس من ي ةأ هلو احلديث ليمثض َّل عن سبيل َّ
اَّلل ب  ،علم ويمتَّبم ها مثه مثمزاوا أمثول مت
التفاسم ،أةمه همو ال نما ،،وكمما قمال النم –صملى هللا عليمه وسملم:-

ن" لقماس 6:و "هلو احلديث" هنا
اب مه ك
هلمثم ع ك
أقوام يستحلوس احلر واحلرير واخلمر وارعازف" صحيح الببارأ.
"ليكوة َّن من َّأميت ك
 -4حلإ الرجل حليته
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ضمما مممن ا مممور اخلطمم،ة ج م ادا ويق م فيهمما وأةممتم تروهنمما أعيممنكم وه م ه مممن ارنك مرات حلممإ اللحممى ،العروسممة
فه م ه أي ا

وهو را عند صالوس احلالقمة بيعممل ايمه؟ بيحلمإ معره يم كمويس مفميش م مكلة ،لمو
الكواف ،عمالة بتضب ةفسها َّ
بيحلإ حليته كماس ي ايه دخل اللحية ابلزواج؟ ه ه من ارنكرات اللحية ال حتلإ حليتت.

 -5تفويت فروض الصالة
ضمما أهنمما عنممدما ت م ه
ضمما هنمماك م ممكلة أي ا
وه م أي ا

ىل الكممواف ،لتت هممز لعرسممها فتممدخل الكممواف ،،الصممالوس اخلمما

ابلنسا ،تدخل قبل ال هر أو بعد ال هر وتستمر ىل العصمر و هيت ار مرب و الع ما ،و تم ه

ىل صمالة الفمر و بعمد

ذلت ىل البيمت و تنمام هم وهمو و تضمي صمالة الف مر فهم قمد ضماء منهما العصمر وار مرب والع ما ،والف مر وهم ا ال
جيوز أب ادا أأ حال من ا حوال.
 -6الزينة احملرمة للمرأة
والفلج

-النم

ضا اخلاصة ابلنسا ،ةتي احلواج أتيت وأتخ من حاجبها أتخ وترققه ج ادا ،كما قال الن –صملى هللا
من ارنكرات أي ا

عليممه وسمملم" :-لعممن هللامث الواتممات وارسممتوتات ،والنامصممات وارتنمصممات ،وارتفل ممات للحسممن ار مم،ات خلممإ هللا"

صحيح مسلم ممن هم َّ ارتفل مة للحسمن دأ؟ أتيت مما بمن سمناهنا ا ماميمة و لمل مبمربد أو ب م  ،ايمث ةمه ظصمل فمرو
مجيعما لعمنهم هللا -عمز وجمل-
مابن ا سناس ا مامية كأس هم ا ممن احلسمن ،أخمرب النم –صملى هللا عليمه وسملم -همؤال ،ا

وهممؤال ،وصممفهم أهنممم م م،ات خللممإ هللا فنممةك ارمرأة أو البنممت أو الفتمماة تممةك احلواجم كممما هم كممما خلقهمما هللا -عممز
وجل -ال ذا كاس هناك
-ق

 ،خارج العادة وخارج ارألوف.

ال عر

ضما الميت
من ارنكمرات النسمائية أي ا

يكوس به للرجل وه ا حمرم ،بتق
أو أهنمما تق م

هم ه الليلمة قم

ال معر ،وقم

ال معر علمى أ مكال :مما أهنما تقم

معرها ايمث

ميال وهم ا فيمه كراهمة،
معرها ىل هنما وكأهنما مبه للرجمل وهم ا حممرم ،أو أزيمد منمه قل ا

علممى ممبه أو وجممه ي ممبه الكممافرات والعيمماذ ابهلل ،أتيت علممى م نيممة أو ممنلممة غمم ،ارسمملمات وتق م

ممعرها

ضا ال جيوز.
منلها ،ةقول ه ا أي ا
 ارالبس اخلليعة ومالبس ال هرةاحنا

الفر بقى ،ايه يع

الفر ؟ فتبرج من الفر تقعد قدام البنات وأكتافها ابينة وأجزا ،من صدرها ابينة وممن

ضممهرها ابيممن وعنممد رجلهمما ابيممن ،ايممه ده؟ أصممل أم وسم البنممات ،أصممل أم وسم النسمما ،،مممن قممال أس هم ا أصم امال
ضا أس رجل أو اب لإ زوجته وه الكواف ،بسمب هم ه
جيوز م النسا،؟ من قال ه ا؟ وقرأت من فةة قليلة أي ا
ارالبس هنا مل تلتزم مبا اتفقا عليه.
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تعطر اررأة أمام الرجالضا من ا مور ارنكرات أس اررأة تستعطر ب كل وه
العطر أي ا

وس و رج

ا العطر أمام الرجال والنسا.،

 -7التصوير
وه ه ةقطة

غاية اخلطورة التصوير ،بع

ا فرا خاصمةا عنمد النسما ،أو سموا ،كماس فيمه فصمل ممابن ةسما ،ورجمال أو

كمماس لممتل فبنقممول لممو حصممل فصممل مممابن الرجممال والنسمما ،ممنمموء دخمول كممام،ا عنممد النسمما ،،ليممه؟ سس مع ممم النسمما،
بتاخد راحتها وية فتأيت ه ه الكمام،ات وتصمور ،هم ه ارنتقبمة الميت غطمت وجههما عنمدما ترفم وجههما وهم ا حقهما وال

ضما ال جيموز وةنتبمه هلم ا ا ممر،
يوجد رجال ،فتأيت بنت ص ،ة وتصورها ابلكام،ا و رج ه ه الصمور بعمد ذلمت وهم ا أي ا

بعم

النمماس ممكممن تزعممل س يعم حمصمملش تصمموير وحمصمملش كم ا بعممد ممما يعم ةنتبممه حممىت ال ممرج هم ه ارنكمرات علممى

اعتم .
ال ت أس ه ه اآلداب وه ه ارنكرات ذا أتينا

ه اآلداب وابتعمدم عمن هم ه ارنكمرات فهم ه اعمة هلل -عمز وجمل-

ولرسوله –صلى هللا عليه وسلم -وه ا يمثرجى منه أس تكوس بداية موفقة را بعد ذلت.
ضا من ارنكرات ه ه الليلة وتكلمنا عن اآلداب وتكلمنما عمن ارنكمرات هلم ه الليلمة اجلميلمة حمىت
ةكوس ب لت اةتهينا أي ا
خنرج منها ىل حياة سعيدة ةذس هللا –تعاىل.-

اررحلممة القادمممة و احللقممة القادمممة ةممتكلم عممن أمممر آخممر ةذس هللا –تعمماىل ،-وصمملى هللا علممى ةبينمما حممممد وعلممى آلممه
وصحبه وسلم.
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
مت امد هللا
اهدوا الدرس للن ر على النت

قسم تفريج الدروس

منتدايت الطريإ ىل هللا وتفضلوا هنا:

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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