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  حقوق الزوجين                                                     6902غسطس أتحديث 

 واجبات الزوجة قوق الزوجح(: ) 

 عنو(  يء أي أصبح مسئوالم عمى الشمن قا ,القوامة = المسئولية  ) ه القوامة :ؤ إعطا 
 عمل ، أو الدولة ..القوامة قاعدة تنظيمية يستمزميا استقرار أي مجتمع كاألسرة ، أو ال -
 إنما ىي مسئولية يتحمميا األقدر عمييا . القوامة ليست استغالال أو تحكًم أو إرىابً  -
 الذي قتحام المصاعب ، في الوقت أكثر قدرة عمى اال لممكاره ، و أكثر َتَحمّ ،  يةنلمرجل ، فقد خمقو اهلل قوي البِـ  ةبالفطرة ، أعطيت القوام -

  المجتع كأم وأخت ا في األسرة و دورىو   فقبما يت )بالنسبة لمرجل!(العناء لتحمل و ، قميمة ا، رقيقة المشاعر يةنيفة البُخمقت فيو المرأة ضع  
  ِميا ، فتحبو أن يكون أة تجعميا تحب ىذه القوامة في َرجُ لذا فإن الفطرة السميمة  لممر  – راعية لشئون أسرتيا، راض زوجة أمينة عمى األعو   
  وعدم تحمل المسئولية ..  السطحيةوعة و الميالضعف و  تكره فيو، واألرجح عقاًل، و األكبر سنابنية و ىو األقوى ِ  
َل اهلُل َبْعَضيُ الرجاُل َقوّ "  -   ( 43) النساء " أمواليم نْ ا أْنَفُقوا مِ بمَ و  ى بعضٍ م عمَ اُمون عمى النساِء بما َفضَّ
 النفسية .المسئولية من الناحية البدنية و  لحمّ عمى ت . ألنو األقدرلسببين :    رجل عمى المرأة عطى القوامة لمفأُ ىذه الفطرة اتفق اإلسالم و     

 الكدح .األقدر عمى الكسب و  من كونوباإلنفاق ،  . ألنو المكمف                                                                        
  : الحرص عمى رضائو 

 جل .لوسائل لموصول إلى رضا اهلل عز و رضاء الزوج أحد ا .  فضمو : *    
 ) الترمذي ( راٍض دخمت الجنة " زوُجيا عنيا ما امرأًة ماتت و ي  " أ. رضاء الزوج أحد أسباب دخول الجنة                    
 )أحمد(ي من أي أبواِب الجنَِّة ِشْئِت" َعت ِزوَجيا قيَل ليا ادخمأَطاو صامت َشْيَرىا وأْحَصَنت َفْرَجيا ت َفْرَضيا و مّ "من ص                            

 جل :، ويأتي بعد إرضاء اهلل عز و رضاء أي إنسان آخر ميما بمغت درجة قرابتو إ. رضاء الزوج مقدم عمى                    
 ()الترمذين تسُجَد لزوجيا" المرأة أ ألمرتُ أن َيْسُجَد ألَحٍد  اا أحدً رً آمِ "لو كنُت  الديياعة الزوج مقدمة عمى طاعة و بالنسبة لمزوجة طا -                                  

 فقال :  " جاء رجُل إلى النبيمقدمة عمى طاعة الزوجة مباشرة و بالنسبة لمزوج طاعة الوالدين واجبة بعد طاعة اهلل  -                                  
 ( )متفق عميو: ثم من ؟ قال أبوك " قال  الناس بُحسن َصَحابتي ؟ قال : أمك قال : ثم من ؟ قال : أمك اهلل من أحق   " يا رسول                                         

 ، فتحرص عمى ىذا المكان وتمزمو . أن تعرف الزوجة أن مكانيا من زوجيا ىو قمبو  كيفيتو :  *              
 مراعاة شئونو خدمة زوجيا و  كمما تفانت الزوجة في والخدم ، ألن من. أن تحرص عمى خدمتو بنفسيا ميما كان عندىا                     

 نيا اعتماد الزوج عمى زوجتو امتنع عميو االستغناء ع ادز كمما تمكنت من قمبو ، و  كمما                       
ظيار زيارات ، والمجامالت ، و ] بال ة الوالدين ، من باب التقرب إلى اهلل برضاء الزوج أقاربو ، خاص. إكرام أىمو و                       البشاشة ،ا 

 [الخ  احتمال األذى..كظم الغيظ و و ، أىمو( )خاصة بين الزوج و فيما ال يعني عدم التدخل األعذار ، و   التماسو                               
 وأبيى صورة في أجمل  اأن تكون دائمً فِّر ، و يسمع منيا ما ُينَ يكره ، أو يشم منيا ما يؤذي ، أو منيا ما  . أن ال يرى                   
  [ ة من الزوجمرغوبأن تكون  زينتيايا وأفعاليا و المالتََّبع ل = حرص المرأة بك ] "ُحسُن تََبع ل المرأِة لزوجيامن أعظم الُقُرَبات إلى اهلل "                                   

 )الترمذي(يفارِقِك إلينا "  يوشك أن َتِمك اهلل فإنما ىو عندك دخيلقاال تؤذيو  امرأُة زوَجيا في الدنيا إال قالت زوجتو من الحور العين:ال تؤذي "                    
 كن (د بن السّ زييحديث أسماء بنت  –ميم مع أبي طمحة حادثة أم سُ  –) حياة السيدة خديجة مع النبي

  : يحظر عمى الزوجة 

 (! أبي سفيان  ) حادثة أم حبيبة معو أو دون إذنو و الزوج إلى بيتىيكر  أن ُتْدِخَل أحدا -
 ولو لمحج أو لمعمرة أو لممساجد أن تخرج من بيتو دون إذنو حتى  -
 مالئكة لعنيا اهلل و  بإذنو فإن فعمت ،من بيتيا إال  عمييا أال تخرجَ  وُ حقُ ل : "ما حق الزوج عمى زوجتو ؟ قاقالت : يا رسول اهلل ، و مرأة إلى النبي أتت ا      

ن كان ليا ظارجع " ، قالت : يا رسول اهلل ، و مالئكة الغضب حتى تتوب أو تالرحمة و        ن كان ليا ظالمالما ؟ قال " و ا   )أبو داود("  ا 
 إن فعمت باتت تمعنيا المالئكة ، ف أن تمتنع عن زوجيا إذا أرادىا لنفسو ، بغير عذر شرعي -

 )متفق عميو( كة حتى ُتْصِبح " ، فبات غضبان عمييا ، لعنتيا المالئ يءدعا الرجُل امرأَتُو إلى فراشو ، فأبت أن تج" إذا  
 تأخذ ما يكفييا  عمى أوالدىا مع مقدرتو ، فيجوز ليا أنعمييا و  مسكايا دون عممو ، إال أن يكون مُ تأخذ من مال زوج أن -          

 ( ! بنت عتبة مع زوجيا أبي سفيان ) حادثة ىنديكفي أوالدىا بالمعروف بغير إذنو و               
 )متفق عميو(  "في بيتو إال بإذنو وال تأذن  يا شاىد إال بإذنو ،" ال يحل المرأة أن تصوم وزوجُ  تطوعا بدون إذنو أن تصوم نفال أو -          
 ستحب التعريض(يُ )ممحوظة : يجوز طمب النصيحة، و  سر زوجيا أو تشكوه ألحد ميما كانت درجة القرابة أو الصداقة ين تفشأ -          

  [مالونفسيا و  زوجيا في غيبتو في قانتات=مطيعات ألزواجين، حافظات لمغيب=تحفظ ]    " اهللُ  ظَ فِ ما حَ بِ  ِب يْ لمغَ  ظاتٌ افِ حَ  تاتٌ انِ ق اتُ حَ الِ فالصَّ  " .                
  كت إليو شظف العيش وضيق اليد و إسماعيل أن يطمق زوجتو حيت شمر ابنسيدنا إبراىيم أ .                

 ال أن يخرجيا ىو منو ، فقد منع اهلل تعالى الف ، ميما بمغت درجة الخالف ، و ت الزوجية عند حدوث خأن تترك بي -          
 ! . د في بيتيا .تعأن تن أن تترك بيت الزوجية و ة ممقحتى الُمطّ              

 : حق التأديب  

  ( 43) النساء  " نَّ يُ بُ رِ اضْ اجع و ضَ وُىنَّ في المَ رُ اىجُ و  نَّ َفِعُظوىُ  نَّ ىُ وزَ شُ الالتي تخافون نُ " و  

 [  والكالم الخشن التثاقل إذا دعاىاس واإلعراض و عالمتو العبو  منعصيان الزوج و  النشوز= ، بعد شوزأي الالتي لم يحدث منين نُ  الالتي تخافون= ]                   
 الحق في تأديب زوجتو عند عصيانيا إياه فيما يجب عمييا نحوه عمى الترتيب التالي : لمزوج   
 فعميو :  م ُيجدفإن ل معاشرة ،لين الُ حبة و سن الصُ بكالم رقيق لين عن حُ      اإلرشادبالوعظ  و  .         
 عمى النشوز فعميو : ، فإن أصرت( )االمتناع عن الوطءأي في الفراش  . باليجر في المضجع            
 .. !! عند الزوج نفسيةعاىات  عمى لرضا الا  يدل عمى عدم ، امً اال يكسر عظيتجنب الوجو ، ال يترك كدمات ، و ح ، برّ مُ غير     . بالضرب           

 ( )متفق عميو " وماليَ  رِ يا في آخِ ضاجعُ يُ  ، ثمَّ  عبدِ ال مدَ جَ  وُ مرأتَ اأحُدُكُم  جمدُ ال يَ  "                            
   )النسائي( هلل" اهلل فينتقم أو تُنَتيك محارمُ  اهلل سبيلِ قط إال في  اه شيئً بيدِ  ضربَ ال و  لو وال خادًما مرأةً ااهلل  رسولُ  ضربَ ما  "                                 
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 :)حقوق الزوجة )واجبات الزوج 

 حسن معاممة الزوج لزوجتو تقوم عمى أربعة أسس رئيسية:             

   يوم القيامة لزوجا سأل عنوأن حسن المعاممة أمر من اهلل عز وجل سي 

 ( كل خير متعارف عميو بالشرع والعادة بين الناس المعروف= -= أمر عمى الوجوب  عامموىن أو خالطوىن عاشروىن=)  (00 )النساء" َوَعاِشُروُىنَّ ِباْلَمْعُروفِ  " .   

 )متفق عميو(وكمكم مسئول عن رعيِتو" ، كمكم راٍع وكمكم مسئوٌل عن رعيِتو، واألميُر راِع، والرجل راِع عمى أىل بيتو، والمرأُة راعيٌة عمى بيِت زوِجيا وولِده، فكمكم راعِ  " .         
 ( عنيم أو من كانت لو القوامة عمييم رعيتو = من كان مسئوال -ام اهلل مسئول = محاَسب أم -راٍع = مكمَّف أو مؤتمن   )             

  أن حسن المعاممة وصية صريحة من النبي 

 ]صيٍة من النبي وجب العمل بيا والحفاظ عمييااستوصوا = أي و [)متفق عميو(  " استوصوا بالنساِء خيًرا.. "   

 اختالف طبيعة المرأة عن الرجل 

ن أعوَج ما في الضمع "استوصوا بالنساء خيًرا، فإن المرأة ُخمقت من ضمع ن تركَتُو لم يَزل أعوج.. فاستوصوا بالنساء" تُقيُمو كسرَتوُ  ، فإن ذىبتَ  أعالهُ  ، وا   عميو(  )متف، وا 
 –رة إلى أن حواء ُخمقت من ضمع آدم األيسر، أو كناية عن أن ِخمقة المرأة فييا اختالف عن ِخمقة الرجل )بدنًيا ونفسًيا وعاطفًيا( ُخمقت من ضمع = إشا[
أعالىا أي رأسيا فيو  إلى أن أعوج ما في الضمع أعاله = قد يكون إشارة إلى أن المرأة ُخمقت من أشد أجزاء الضمع اعوجاًجا إلثبات ىذه الصفة ليا، أو قد يكون إشارة 

ن تركتو = المراد تركيا عمى اعوجاجيا في األمور المباحة وليس في ارتكاب المعاصي وفي ذلك  –تقيمو = تصمحو أو تعدلو  –لسانيا وىو الذي يحصل منو األذى   وا 
  ]حث عمى سياستيا والصبر عمييا

 "استمتعت بيا وفييا ِعَوج ن استمتعت بيا قمتيا كسرَتيا، وا  في رواية في الصحيحين "المرأة كالضمع إن أ -
ن ذىبت تُقيمُ  في رواية لمسمم "إن المرأة ُخمقت من ضمع لن تستقيم لك عمى طريقة -  يا كسرَتيا، وَكسُرىا طالُقيا"، فإن استمتعت بيا، استمتعت بيا وفييا ِعَوج ، وا 

 ( 622 )البقرة"  ..َوِلمرَِّجاِل َعَمْيِينَّ َدَرَجةٌ  " أن الرجال أكثر قدرة وأعمى درجة في التحمل والتسامح والصبر 
 ما يمي:)حق الزوجة( بناًء عميو، يجب عمى الزوج                           

 من طعام وشراب وُكسوة وُسكنى بالمعروف حتى لو كانت الزوجة غنية النفقة: *  

 أحمد وأبو داود( )، وال تيجْر إال في البيِت"  ، وال تُقبِّح ا إذا طِعْمَت، وتكسوىا إذا اكتسيَت، وال تضرْب الوجوَ "ما حُق المرأِة عمى زوِجيا؟ " قال " ُتطعُمي سأل رجل النبي
  ]تَُقبِّح = أن يقول ليا قبَّح اهلُل وجَيكِ [       
  ة عمى بيتيا ُتعد من قبيل الصدقةتنفقيا الزوجأي نفقة .           : . النفقة تكون عمى قدر استطاعة الزوج وليس عمى حسب رغبات الزوجة يالحظ 

 أن ٌَتََسلَّط ػلى شًء مىً إال بطٍب  الزَجَلٍس مه حك فًٍ ،   فَلٍا حرٌت التصر ، مه راتب َجمٍغ ما تملك فٍُ ملك خاص بٍا المرأةما تتقاضاي .                

 )اختالف( وفس مىٍا                      

 بئجماع أٌل الؼلم !! َإن أبت فلٍا ذلك ق ػلى بٍتً َأَالدٌا إال برضاٌا ،وفاَاإل ػلى الؼمللزَجت ا لٍس للزَج أن ٌُْجبِرَ   .            

 : ويكون ، الزوجة( متاعإ)= إعفاف الزوجة  *  

 ، لما في ذلك من إيذاء ليا نيي الجماع قبل انقضاء شيوة الزوجةقضاء شيوتيا، فال يُ بالحرص عمى  -
 ]حمف باالمتناع عن إتيان الزوجة بغرض إيذاِئيا مع القدرة عمى اإلتياناإليالء = ال[عدم اإليالء  -
 ولو مرة كل أربعة أشير عمى األقلأن يطأ الزوجة  -

ْن َعَزُموا الطَّال*  ِلمَِّذيَن ُيْؤُلوَن ِمْن ِنَساِئِيْم َتَرب ُص َأْرَبَعِة َأْشُيٍر َفِإْن َفاُءوا َفِإنَّ المََّو َغُفوٌر َرِحيمٌ "   (667-662 )البقرة: " َق َفِإنَّ المََّو َسِميٌع َعِميمٌ َواِ 
 ]فاءَا = رجؼُا –تربص = اوتظار  –ٌؤلُن = مه اإلٌالء أي االمتىاع ػه إتٍان الزَجت مغ القدرة ػلًٍ [                 

 )مسمم(ل "الوأُد الخِفّي " عن العز  النبي أال يعزل كراىية الحمل إال بإذنيا، وأال يعزل إال لضرورة شديدة لقول -      
 ]العزل = اإلنزال خارج المرأة بغرض منع التقاء ماء الرجل بماء المرأة لمنع حدوث حمل[                       
      .ممحوظة: . يحرم الجماع أثناء نزول الحيض، وقبل اغتسال المرأة، وفي الُدُبر 

 دينار، وفي آخر الحيض بنصف دينارفي أول الحيض التصدق ب   عند الحنابمة -        )األرجح(االستغفار  :عند الجميور )اختالف(  . كفارة الجماع أثناء الحيض                  
 ( !! 60جم ذىب عيار  3 3/0= )الدينار                                                                                                                                          

 ويشمل: ،  حسن المعاشرة *  

 )الترمذي(" يو، وأنا خيُركم ألىم. "خيُرُكم خيُرُكم ألىمِ       ق حسن الخم -   
 )الترمذي(ًقا، وألطُفيم بأىِمو" . " أكمُل المؤمنيَن إيماًنا أحسُنيم ُخمُ                           

 عمى  النبي" أرادت السيدة عائشة يوًما أن تنظر إلى األحباش وىم يمعبون بحرابيم في صحن المسجد، فجمس  .                               
 ، وظل كذلك حتى قال ليا:  باب حجرتيا واستندت ىي عمى ظيره تنظر من فوق كتفو واضعة خدىا عمى خده                                  

 ]حسُبك=ىل انتييِت؟ [ ]وفي رواية لمّنَسائي "قمُت ال تعجل" )مرتين([)متفق عميو( َحْسُبِك؟ فقالت: نعم"                                   

 
 
 
 

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%22
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 سفر وأسرعت اإلبل في سيرىا لجمال صوت الحادي يحين كان ف)القوارير( . أطمق النبي عمى النساء لفظ      الرفق والمين -     
 )البخاري("من الحادي؟" فقيل لو "أْنَجَشة" فقال "َويَحك أْنَجَشة، ُرَويَدك َسْوًقا بالقوارير"  فقال)من يسوق اإلبل(،              

 كسرالقوارير =  األواني الزجاجية الرقيقة سيمة ال –َسْوًقا = رفًقا  –ُرَويَدك = تمّيل  –أْنَجَشة = غالم حبشي كان يسوق اإلبل  –ويحك = كممة ترحم [

 عمى السيدة عائشة وسأل "ىل عندكم من طعام؟" فقالت "والذي بعثك بالحق ما عندنا إال الخل"      . دخل النبي  
 ]اإلدام = الُغموس[مسمم(  ) فقال "ِنْعَم اإلداُم الخل"    
    ور عمى الِعْقد، مما     لمجيش كمو باالنتظار حتى يتم العث ، وأمره . قصة فقد السيدة عائشة لِعْقِدىا في إحدى الغزوات 

  بالرغم من إلى تعنيفيا تعنيًفا شديًدا، و بكر الصديق(  و)سيدنا أبأدى إلى نفاد ما معيم من ماء ، األمر الذي دعا أباىا    
              بكممة واحدة يذلك لم يعنِّفيا النب   

 !! (..ة السيدة عائشة )غير  عميين . غيرة نسائو عميو وصبره                          
 : ، والمساعدة في شئون البيت عدم المبالغة في طمب الخدمة من الزوجة -

 ]َمْيَنة أىمو = معاوًنا لزوجاتو[)البخاري( في َمْيَنة أىمو.. فإذا حضرت الصالة خرج لمصالة"  النبي"كان .              
 ]يْخِصف نعمو = ُيييء النعل ورباَطو[َبو وَيعِمُف فرَسو" يْخِصُف نعَمو وَيرَقُع ثو  النبي . "كان             

 )أصحاب السنن(الَغِنيِّ ُظمٌم " من حقوق من غير مطل "َمْطُل  بذل ما ليا -
  انقطاع الحيضالحمل والرضاعة و خاصة في الفترات العصيبة التي تمر بيا المرأة أثناء الحيض و    احتمال األذى -

:مراعاة جبعند تعدد الزوجات ي*  
 )أبو داود("  أممك الميم ىذا قسمي في ما أممك فال تُممني في ما ال " النفقةالعدل بين الزوجات والَقسم لين في المبيت و . 
 )عند الجميور إال أبي حنيفة()= سبق ليا الزواج(  اوثالث ليال إذا كانت ثيبً  ،اة الجديدة سبع ليال إذا كانت بكرً لمزوج. 
  "رضا النبي ليمتيا لمسيدة عائشة تبتغي بذلك "وىبت السيدة َسودة بنت َزمعة اا أو دائمً تً وجات أن تيب حقيا لبعض ضرائرىا مؤقيجوز إلحدى الز . 

 
  :يحظر عمى الزوج * 

 التفريط في الزوجة لمجرد الكراىة ليا أو عدم حبيا  -
 (00)النساء: "اَكِثيرً  اِو َخْيرً َوَيْجَعَل المَُّو ِفي اا َشْيئً َفَعَسى َأْن َتْكَرُىو  َفِإْن َكِرْىُتُموُىنَّ  " .               

 ]يفَرك = يبغض أو يكره[)مسمم( " ال يفَرك مؤمٌن مؤمنة إن َكِره منيا ُخُمًقا رضي منيا آخر" .                         
    ا يحتاج الرجل إلى من يؤنسو، وخاصة في فترات البخل بالمال أو بالوقت أو بالحنان ألن المرأة تحتاج دائًما إلى من يؤنسيا كم -

 إسماعيا ذلك ميما بمغت من العمر،  طراء، فيجب عمى الزوج الحرص عمىممحوظة: المرأة ال تمل أبًدا سماع كممات الحب واإلعجاب واإل[الحيض والحمل والرضاعة     
    ]..!! كسًبا لمودتيا وحبيا وميما خالف قولو الحقيقة حيث أباح الشرع الكذب عمى الزوجة      

 وز طمب النصيحة، ويستحب التعريض()يجما بمغت درجة قرابتو بغرض الشكوى ذكر عيوب الزوجة الِخمقية أو الُخُمقية ألحد من الناس مي -

 األصدقاءء أو الخدم أو األىل أو أو السخرية أو توجيو النصح لمزوجة أو إظيار النقائص أمام األبنا الخالف أو الشجار -
 ىل واألصدقاء وال تتعدى باب حجرة نوميما()مناقشُة الخالفات وحُميا يجب أن تكون محصورة بين الزوجين فقط ال يشترك فييا أحد من األ                

 ملسو هيلع هللا ىلص، ومخالف لسنة النبي  ، ودليل عمى ضعف الشخصيةاثمإالَحِمف أو التيديد بالطالق ألن في ذلك  -
   مسجده و حين اجتمعن عميو لزيادة النفقة أن غاضبين شيًرا  واعتكف في ، وأقصى ما فعم مطمًقا لتفعل شيًئا أو لتمتنع عن فعل شيء عمى إحدى نسائو ف النبيما حدث أن حم)    

 (لحياة معو ابتغاء ما عند اهلل ، فاخترن كمين ا بالمعروف بين الحياة معو في زىد وتقشف ابتغاء مرضات اهلل أو التسريح  -بأمر من اهلل –وخّيرىن      
ْن ُكْنُتنَّ ُتِرْدَن المََّو َوَرُسوَلُو َوا*  ا َجِمياًل َوُأَسرِّْحُكنَّ َسَراحً  ُكنَّ َيا َأي َيا النَِّبي  ُقْل أِلَْزَواِجَك ِإْن ُكْنُتنَّ ُتِرْدَن اْلَحَياَة الد ْنَيا َوِزيَنَتَيا َفَتَعاَلْيَن ُأَمتِّعْ "         (60-62 )األحزاب  " اَعِظيمً  اِلْمُمْحِسَناِت ِمْنُكنَّ َأْجرً لدَّاَر اْْلِخَرَة َفِإنَّ المََّو َأَعدَّ َواِ 

 

 واجبات مشتركة بين الزوجين: 

 عمى كل من الزوجين أن يحرص عمى:           
 وبالصبر عمى ما لو من حقوق أذى أو ة أو منٍ ، بدون مماطم أن يكون الزواج حجة لو عند اهلل وليس حجة عميو بأداء ما عميو من واجبات ، 

 باإلحسان ..(  ) المودة = المبادرةه الراحة والسكن والمودة والرحمة أن يمقى الطرف اْلخر عند 

 من كرامتو وعزتو أو تؤذي مشاعره أن يوفر لمطرف اْلخر الستر والدفء والحماية من أي مؤثرات تحط 

 بإرضاء الطرف اْلخر أو . : ى اهلل تعالى إماأن يجعل من الزواج وسيمة لمتقرب إل  
 بالشكر عمى النعم أو .                                                      
 . بالصبر واالحتساب. .                                                      

                                                              
                                                           

  
   


