
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب 

 

 أسس  عل  قاما  إن  اللذان  والزوجة،  الزوج  :مها  أساسيي،  قطبي  من  وتتألف  للمجتمعات،  األول  اللبنة  هي  األرسة  

  .سليمة  والذرية  قويام،  البناء  كان  سليمة، 

 بيان،  أيام  اإلسالم  بينها  قد  منهام،  لكل  والواجبات  احلقوق  وحتدد  الزوجية،  العالقات  حتكم  التي  األسس  هذه  إن 

 .الوضعية  الفلسفات  ف  التخبط  عناء  األمة  وكفى 

 احلقوق  من  حق  أي  ف  نقص  أي  وإن  منظره؛  الناس  يعجب  ضخاما  بناء  َلتمثل  وواجباهتا،  بحقوقها  الزوجية،  احلياة  إن 

 .األرسة  بناء  ف  عظياما  رشخاا  يسبب  الزوجية 

 تعكرمها  ل  آمني،  سعداء  الوارف  الزوجية  ظالل  ف  عاشا  الزوجية  احلقوق  ف  اإلسالم  منهج  التزما  إذا  الزوجي  إن 

 ِمْثُل  َوََلُن  }يل :    تعا  قال  وواجبا  حقا  الزوجي  من  لكل  الشارع  رتب  وقد  الليايل،  حادثات  تقلقهام  ول  املشاكل،  أحزان 

                         . املرأة  عل  ترشيف  ل  تكليف  درجة  هي  زائدة  درجة  للرجل  كان  وإن ،  [   :البقرة ]  {بِاملَْْعُروِف  َعَلْيِهن   ال ِذي

 :زوجها  عل  الزوجة  حقوق  أما  

 للزوجة  حق  املهر  وهذا [،  4: النساء ] {نِْحَلةا  َصُدَقاهِتِن   النَِّساءَ  َوآُتوا } لقوله تعال:  امتثالا  كامالا،  مهرها  توفية  :أوَلا  

  َعنْ  َلُكمْ  طِْبنَ  َفإِنْ }اها قال تعال :  برض  إل  منه  يأخذ  أن  أخ  أو  أب  من  لغريه  ول  للزوج  جيوز  ل  وحدها، 
 
ء ا  ِمنْهُ  ََشْ  َنْفسا

ر  ولقد  ، [ 4: النساء ]  {َمِريئاا  َهنِيئاا  َفُكُلوهُ  د  مْهرها،  وأكل  املرأة  خداع  من  اإلسالم  حذ   فَعل  َمن   وسلم  عليه  اهلل  صل  وتوع 

ُنوِب  َأْعَظمَ  إِن  )) : َقاَل  وسلم  عليه  اهلل  صل  اهلل ِ َرُسوَل  َأن   َعنُْهاَم  اهلل ُ َرِضَ  ُعَمرَ  اْبنِ  فَعنِ  الوعيد؛  بأشد  هذا   اهلل ِ ِعنْدَ  الذُّ

َج  َرُجل   َقَها  ِمنَْها  َحاَجَتهُ  َقَض  َفَلام   اْمَرَأةا  َتَزو   ((. ِبَمْهِرَها  َوَذَهَب  َطل 

 ِرْزُقُهن   َلهُ  املَْْوُلودِ  َوَعَل   }، لقوله تعال:  هبام  يلحق  وما  والكسوة،  الطعام  نفقة  تتناول  النفقة  وهذه  :عليها  اإلنفاق  :ثانيها  

 . [ :233البقرة ]   {بِاملَْْعُروِف  َوكِْسَوهُتُن  

َا  َيا   }لقوله تعال:   امتثالا  :النار  من  وقايتها  :الثالث  واحلق   ِذينَ  َأُّيُّ ا  َوَأْهلِيُكمْ  َأْنُفَسُكمْ  ُقوا  آَمنُوا  ال   قال  [  6 : التحريم ]      {َنارا

 .وعلموهم  أدبوهم  :ناراا  وأهليكم  أنفسكم  قوا  :تعال  قوله  ف  عنه  اهلل  رض  عل 

 



 

 

 

 بيته،  أهل  قدوة  الرجل  ألن  الكربى؛  الطامة  فهي  والستقامة،  الدين  عن  بعيدا  نفسه  الزوج  كان  إذا  املصيبة  لكن 

 :فقال  صالته،  ييسء  رجالا  دينار  بن  مالك  رأى  :قال  عياض  بن  الفضيل  فعن  الرتبية،  وسائل  أخطر  من  السيئة  والقدوة 

 !يتعلمون  ومنه  كبريهم  إنه  :قال  عياله؟  وترحم  صالته  هذا  ييسء  حييى،  أبا  يا  :له  فقيل  !بعياله  أرمحني  ما 

 فعلية  دللة  يدل  الرجل،  من  متكنها  وإن   الكريم،  الشهم  الرجل  صفات  أخص  الغرية  فإن  عليها،  يغار  أن  :الرابع  واحلق 

  .الرشيفة  احلقة  الرجولة  مقام  ف  رسوخه  عل 

 عليه  اهلل  صل  اهلل  رسول  قال  :قال  عتيك  بن  جابر  فعن  ريبة،  دون  عنها  والتفتيش  باملرأة،  الظن  سوء  الغرية  وليست 

 .((  ريبة  غري  من  أهله  عل  الرجل  غرية  وهي  اهلل،  يبغضها  غرية  الغرية  من  إن ))     :وسلم 

 فقد  معها،  اخللق  بحسن  تكون  باملعروف  واملعارشة  باملعروف،  املعارشة  :حقوقها  أعظم  من  وهو  :اخلامس  واحلق 

 . خلقاا  أحسنهم  اهلل  إل  اهلل  عباد  أحب    :مرفوعاا  عن  روى 

 أن  اخلطأ  منه  صدر  إذا  :اخللق  حسن  ومن  .ل  أم  أحد  بحرضة  سواء  ُّيينها،  وأل  رأُّيا،  حيرتم  أن  اخللق  حسن  ومن 

 .عندها  وحمبة  مكانة  يزيده  بل  أبداا،  شخصه  من  يغض  ل  وهذا  عليه،  أخطأت  إذا  منه  تعتذر  أن  هو  حيب  كام  منها  يعتذر 

 اهلل  صل  النبي  أخذ  وقد  البيت،  أمور  ف  استشارهتا  ومنها  .عياَلا  وعل  عليها  بالنفقة  التوسيع  باملعروف  املعارشة  ومن 

 .احلديبية  يوم  سلمة  أم  بإشارة  وسلم  عليه 

 أمامهم،  عليها  والثناء  أمامها،  عليهم  الثناء  طريق  عن  أهلها  ف  يكرمها  أن  ذلك  ومن  يرضيها،  بام  يكرمها  أن  :ومنها 

  .املناسبات  ف  ودعوهتم  الزيارات،  ومبادلتهم 

 وسلم  عليه  اهلل  صل  اخللق  صفوة  كان  كام  ومزاح،  مرح  من  َلا  حيلو  ملا  فرصاا  َلا  ويدع  ويالطفها،  يامزحها  أن  :ومنها 

 أن  جديداا  لباساا  لبسة  له  متزينة  رآها  وإذا  بشوشاا،  طلقاا  وجهه  يكون  وأن  عنها،  اهلل  رض  عائشة  ويسابق  نساءه،  يامزح 

 .املدح  يعجبهن  النساء  فإن  فيها،  إعجابه  َلا  ويبي  يمدحها 

 النبي  أن  أنس  فعن  َشء؛  كل  ف  والتعنيف  التوبيخ  وعدم  وكبريها،  صغريها  األمور  تعقب  وعدم  التغاض  :ومنها 

  . كذا  فعلت  أل  :أفعله  ل  ليشء  ول  فعلته؟  ل  :فعلته  ليشء  قال  ول  !أف   :قط  له  يقل  ل  وسلم  عليه  اهلل  صل 

 ف  يكون  النبي  كان ))    :قالت  عنها  اهلل  رض  عائشة  املؤمني  أم  فعن  فراغاا؛  وجد  إن  بيتها  خدمة  ف  يشاركها  أن  :ومنها 

 ((. الصالة  إل  خرج  الصالة  حرضت  فإذا  -أهله  خدمة  يعني - أهله  مهنة 

 



 

 

 

 واملودة  املحبة  نرْش  أسباب  من  ذلك  فإن  البيت؛  عليها  دخل  إذا  زوجته  عل  الرجل  يسلم  أن  باملعروف  املعارشة  ومن 

 الزوجي  بي 

 َفَسلِّمْ  َأْهِلَك  َعَل  َدَخْلَت  ِإَذا  ُبَنى   َيا  (( : وسلم  عليه  اهلل  صل  اهلل ِ َرُسوُل  يل  َقاَل  : َقاَل  َمالِك   ْبنُ  َأَنُس  الرتمذي  وأخرج  

 .   (( َبْيِتَك  َأْهلِ  َوَعَل  َعَلْيَك  َبَرَكةا  َيُكونُ 

 زوجه  ألن  بدر؛  غزوة  عن  عنه  اهلل  رض  عفان  بن  عثامن  غاب  فقد   :مِرَضت  إذا  يرعاها  أن  باملعروف  املعارشة  ومن  

،  كانت  وسلم  عليه  اهلل  صل  اهلل  رسول  بنت  رقية     مريضةا

 ِهَشامِ  فَعنْ  الوضع،  عند  أو  احلْمل،  عند  أو  عليها،  َثُقل  فيام  أو  مريضة،  كانت  إذا  يساعدها  أن  باملعروف  املعارشة  ومن 

 َكانَ  َنَعمْ  َقاَلْت  َشْيئاا  َبْيتِهِ  ِف  َيْعَمُل  وسلم  عليه  اهلل  صل  اهلل ِ َرُسوُل  َكانَ  َهْل  َعائَِشةَ  َرُجل   َسَأَل  َقاَل  َأبِيهِ  َعنْ  ُعْرَوةَ  ْبنِ 

 .  َبْيتِهِ  ِف  َأَحُدُكمْ  َيْعَمُل  َكاَم  َبْيتِهِ  ِف  َوَيْعَمُل  َثْوَبهُ  َوََيِيطُ  َنْعَلهُ  ََيِْصُف  وسلم  عليه  اهلل  صل  اهلل ِ َرُسوُل 

 فقد  أزواجه،  مع  وسلم  عليه  اهلل  صل  النبي  يفعل  كان  كام  وُيسامرها  ويؤانسها  معها  جيلس  أن  :باملعروف  املعارشة  ومن 

 .ويسامرهم  حُيدثهم  أهله  عل  ويدخل  بيته،  إل  يذهب  ثم  العشاء  يصل  النبي  كان 

ل  أن  حيب  كام  َلا،  ويتجمل  يتزي ن  أن  باملعروف  املعارشة  ومن    أتيت  :احلنظل  الرمحن  عبد  بن  حييى  قال  له؛  هي  تتجم 

 عل  ألقتها  امللحفة  هذه  إن  :قال  هذا؟  ما  :فقلت  الغالية،  من  تقطر  وحليته  محراء،  ملحفة  ف  إيل  فخرج  احلنفية،  بن  حممد 

 .منهن  نشتهي  ما  منا  يشتهي  وإهنن  بالطِّيب،  ودهنتني  امرأيت، 

ا  َأْنُفِسُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َخَلَق  َأنْ  آَياتِهِ  َوِمنْ    }قال  تعال:    السعادة؛  رس  وهي  والرمحة،  املودة  باملعروف  املعارشة  ومن    َأْزَواجا

ةا  َبْينَُكمْ  َوَجَعَل  ِإَلْيَها  لَِتْسُكنُوا   . [   21:   الروم ]   {َوَرمْحَةا  َمَود 

  .زوجته  عل  حق  فللزوج  زوجها،  عل  حقاا  للزوجة  أن  وكام 

 وهذه  استطاعتها،  حدود  ف  به  يأمرها  فيام  زوجها  تطيع  أن  املرأة  فعل  باملعروف،  طاعته  :احلقوق  من  األول  فاحلق 

  .والزوجة  الزوج  بي  املشرتكة  احلياة  تقتضيه  طبيعي  أمر  الطاعة 

 وتعمق  لزوجته،  القلبية  الزوج  حمبة  وتبعث  والهنيار،  التصدع  من  األرسة  كيان  حتفظ  لزوجها  املرأة  طاعة  أن  شك  ول 

 املرأة  صل ت  إذا ))    :وسلم  عليه  اهلل  صل  اهلل  رسول  قال  :قال  هريرة  أب  فعن  األرسة؛  أعضاء  بي  واملودة  التآلف  رابطة 

 ((. شئت  اجلنة  أبواب  أي  من  اجلنة  ادخل  :َلا  قيل  زوجها،  وأطاعت  فرجها،  وحصنت  شهرها،  وصامت  مخسها، 

 



 

 

 

 املسلمة  واملرأة  قوامته؛  إل  وييسء  كرامته،  وجيرح  صدره،  يوغر  الزوج  خمالفة  عل  اإلرصار  أن  املسلمة  املرأة  ولتعلم 

 صدر  مما  إليه  والعتذار  خاطره،  وتطييب  إرضائه  إل  تبادر  ما  رسعان  فإهنا  األيام  من  يوماا  زوجها  أغضبت  إذا  الصاحلة 

  .بالعتذار  يبدأها  حتى  تنتظره  ول  منها، 

احِلَاُت  }: تعال  قال  :وماله  عرضه  عل  املحافظة  :الثان  واحلق     [.  34 : النساء ] {اهلل ُ َحِفظَ  باَِم  لِْلَغْيِب  َحاِفَظات   َقانَِتات   َفالص 

 يكنز  ما  بخري  أخربكم  أل ))    :وسلم  عليه  اهلل  صل  اهلل  رسول  عن  فقد  وعرضه،  ماله  ف  حتفظه  أن  للغيب  وحفظها 

 .((  وماله  نفسها  ف  حفظته  عنها  غاب  وإذا  أطاعته،  أمرها  وإذا  رسته،  إليها  نظر  إذا  الصاحلة،  املرأة  املرء؟ 

 يستشعر  ول  يرض،  ما  إل  منها  يسمع  ول  حيب،  ما  إل  البيت  ف  منها  يرى  فال  :وشعوره  كرامته  مراعاة  :الثالث  واحلق 

   .ُيفرح  ما  إل  منها 

 إل  امرأة  زفوا  إذا  اهلل  رسول  أصحاب  كان   :أنس  قال  األولد،  وتربية  املنزل  وتدبري  الزوج  بحق  قيامها  :الرابع  واحلق 

 . أولده  وتربية  حقه،  ورعاية  الزوج،  بخدمة  يأمروهنا  زوجها 

 قلب  لكسب  الطرق  أقرب  وهي  الزوجة،  عل  احلقوق  أعظم  من  وهذه  :زوجها  أهل  برب  قيامها  :اخلامس  واحلق 

 ذلك  فإن  احلسنة،  املعاملة  ومعاملتهم  وأخواته،  إخوانه  وحق  والديه،  بحق  تقوم  أن  امرأته  من  حيب  فالزوج  الزوج، 

 .الزوجية  رابطة  ويقوي  ويؤنسه،  الزوج  يفرح 

 .أهلها  إل  الذهاب  كان  ولو  حتى  بإذنه  إل  بيته  من  خترج  أل  :السادس  واحلق 

 بالعوض  له  وتدعو  قدرته،  ف  هو  مما  ذلك  وغري  وثياب  ورشاب  طعام  من  َلا  جيلب  ما  له  تشكر  أن  :السابع  واحلق 

 .عليها  نعمته  تكفر  ول  واإلخالف، 

 تتحل  أن عليها بل عرساا؛ أمره  من فرتهقه طاقته  فوق هو وما احلاجة وراء  بام تطالبه  أل عليها حقه ومن

 .اخلري  من َلا اهلل قسم  بام والرضا  بالقناعة 

 أمكن، ما  واحلزن الرش  ودفع  الرسور جلب عل التعاون :فهي الزوجي بي  املشرتكة  احلقوق وأما

 وتربية  األرسة  بناء ف  املشرتكة باملسؤولية  استشعارمها  اهلل،  بتقوى والتذكري  اهلل  طاعة  عل والتعاون 

 أم قريباا  الشخص كان سواءا  الناس بي بسوء قرينه يذكر وأل صاحبه، رس أحدمها يفيش وأل األولد،

 ِمنْ  إِن   ))   :وسلم عليه اهلل صل اهلل ِ َرُسوُل  َقاَل  َيُقوُل  اخْلُْدِري   َسِعيد   َأَبا أن صحيحه ف مسلم روى بعيداا،

ُجَل  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َمنِْزَلةا  اهلل ِ  ِعنْدَ  الن اسِ  َأرَشِّ  َها َينْرُشُ  ُثم   إَِلْيهِ  َوُتْفِض  اْمَرَأتِهِ  إَِل  ُيْفِض  الر   ((.  رِس 



 

 

 

 أن  بد  فال  وزينتها،  ومتعتها  وفرحها  لذهتا  ف  كاملة  الدنيا  هذه  تكون  أن  يأذن  ل  -تعال - اهلل  بأن  مجيعاا  كم  ُأذكر  أن  عل 

 نعيم  كامل  الدنيا  نعيم  بنقصان  املسلم  يتذكر  أن  ذلك  ف  -تعال - اهلل  حكمة  من  ولعل  والضيق،  الكدر  من  َشء  حيصل 

 .اآلخرة 

 الوارف  الزوجية  ظل  ف  معاا  يعيشا  أن  عسى  بحقوقهام،  القيام  عل  الزوجي  يوفق  أن  أسأل  واهلل 

 

 

 

 

 واحلمد هلل رب العاملي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


