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إنّ احلمد هللا نحمده و نستعينه, ونستغفره, ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا, من هيـده اهللا فـال مضـل لـه, 
ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له, وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صىل اهللا وسلم عليـه 

 :أما بعد.. و عىل آله و أصحابه أمجعني
, بـني الـزوجني  ةمشـرتك وحقوقا, زوجهالعىل الزوجة حقوقا أوجب اإلسالم عىل الزوج حقوقاً جتاه زوجته , وكذا فقد 
ها يتصـوراملعاوضـات املحضـة كـام  منظومـةمسألة احلقوق يف اإلسالم تأيت تلبية ملتطلبات العدالة, وليسـت داخلـة يف و

ضمن هـذه السلسـلة الذهبيـة املباركـة مـن أحكـام النكـاح يف  "احلقوق الزوجية"فليكن موضوع خطبتنا اليوم  .البعض
 . 228/البقرة ﴾وهلن مثل الذي عليهن باملعروف ﴿:  قال تعاىل,  .اإلسالم 

 وحقوق غري مالية  ,حقوق مالية: عىل قسمنيلزوجة عىل زوجها أهيا اإلخوة,, حقوق ا
 : وق املاليَّة احلق. 1
هو املال الذي تستحقه الزوجة عىل زوجها بالعقد عليها أو بالدخول هبا , وهو حق واجب للمرأة عىل الرجـل , :  املهر −أ 

 ,  ﴾وآتوا النساء صدقاهتن نحلة  ﴿: قال تعاىل 
يه , فإذا تم العقـد بـدون ذكـر مهـر , وإنام هو أثر من آثاره املرتتبة عل من أركانهواملهر ليس رشطا يف عقد الزواج وال ركنا 

ةً  ﴿: صح لقوله تعاىل  يضَ رِ ُنَّ فَ واْ هلَ ضُ رِ فْ نُّ أَوْ تَ وهُ َسُّ ْ متَ ا ملَ اء مَ تُمُ النِّسَ قْ لَّ مْ إِن طَ يْكُ لَ نَاحَ عَ فإباحة الطالق قبل املسـيس  ﴾الَّ جُ
 . وقبل فرض صداق يدل عىل جواز عدم تسمية املهر يف العقد 

ي  ال جيوز للزوج وال لغريه مـن و,,وجب عليه مهر مثيالهتا من النساء : وجب عىل الزوج , وإن مل يسمَّ : عقد اليف فإن سمِّ
 .برضاها أب أو أخ أن يأخذ من مهرها شيئاً إال

نِيئاً مَّ ﴿ لُوهُ هَ ساً فَكُ نْهُ نَفْ ءٍ مِّ ْ ن يشَ مْ عَ كُ إِن طِبْنَ لَ ةً فَ لَ ِنَّ نِحْ اهتِ قَ دُ اء صَ واْ النَّسَ آتُ يئاً وَ  4النساء ﴾رِ
 .عن القيام بواجباهتاامتنعت إال إذا وقد أمجع علامء اإلسالم عىل وجوب نفقات الزوجات عىل أزواجهن :  النفقة −ب 

الزوج بمقتىض عقد الزواج , ممنوعة من اخلروج من بيت خدمة ن املرأة حمبوسة عىل واإلنفاق عليها هو مقتىض العدالة; أل
  .إذن منه إال بلالكتساب الزوجية 

فتجب هلـا هـذه األشـياء وإن كانـت غنيـة ,  وكسوة,توفري ما حتتاج إليه الزوجة من طعام , ومسكن ,: واملقصود بالنفقة 
ا ﴿: لقوله تعاىل  هَ عَ سْ سٌ إِالَّ وُ لَّفُ نَفْ وفِ الَ تُكَ رُ ُنَّ بِاملَْعْ هتُ وَ كِسْ نَّ وَ هُ قُ زْ هُ رِ ودِ لَ لُ عىلَ املَْوْ  :ال عـز وجـل , وق 233/البقرة ﴾وَ

اهُ اهللاَُّ﴿ َّا آتَ قْ ممِ يُنفِ لْ هُ فَ قُ زْ يْهِ رِ لَ رَ عَ دِ مَن قُ تِهِ وَ عَ ةٍ مِّن سَ عَ قْ ذُو سَ    .  7/الطالق ﴾ لِيُنفِ
: وسلم فقالت وآله دخلت هند بنت عتبة امرأة أيب سفيان عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه : قالت ريض اهللا عنها عن عائشة و

أبا سفيان رجل شحيح ال يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ إال ما أخذت من ماله بغري علمه فهـل يا رسول اهللا إن 
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 ".خذي من ماله باملعروف ما يكفيك ويكفي بنيـك ": وسلم وآله عيل يف ذلك من جناح ? فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه 
  ) . 1714( ومسلم )  5049( رواه البخاري 

هـا مسـكناً عـىل قـدر سـعته وقدرتـه , قـال اهللا تعـاىل  هييـئو من حقوق الزوجـة , وهـو أن وه:  السكنى. ج : هلـا زوجُ
جدكم أسك﴿ ن وُ   .6/الطالق ﴾نوهنَّ من حيث سكنتم مِ
 : احلقوق غري املاليَّة . 2
من حق الزوجة عىل زوجها العدل بالتسوية بينها وبني غريها من زوجاته , إن كان له زوجـات , :  العدل بني الزوجات .أ

 . يف املبيت والنفقة والكسوة 
وجيب عىل الزوج حتسني خلقه مع زوجته والرفق هبا , وتقديم ما يمكن تقديمه إليها مما يؤلف قلبها , :  حسن العرشة .ب

  19/النساء ﴾روف وعارشوهن باملع ﴿ :لقوله تعاىل 
واهللا لقـد رأيـت : قالت عائشـة : عن عروة بن الزبري قال : منشإوغاية ذلك مراعاة حال الزوجة من سن, وحال, وعادة و

وآلـه رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يقوم عىل باب حجريت واحلبشة يلعبون بحراهبم يف مسجد رسول اهللا صـىل اهللا عليـه 
ظر إىل لعبهم ثم يقوم من أجيل حتى أكون أنا التي أنرصف , فاقدروا قدر اجلارية احلديثة السن وسلم يسرتين بردائه لكي أن

 ) . 892( ومسلم )  443( رواه البخاري . ريصة عىل اللهو احل
وهذا من أصول اإلسالم , وإذا كان إيقاع الرضر حمرما عىل األجانب فأن يكون حمرما إيقاعـه :  عدم اإلرضار بالزوجة. ج
 .  الزوجة أوىل وأحر عىل

عن عائشة أم املـؤمنني ريض اهللا عنهـا أن رسـول اآلخر, فالطرف وغايته البعد عن األنانية واحلرص عىل النظر يف مصلحة 
وسلم كان يصيل جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته نحو مـن ثالثـني أو أربعـني آيـة قـام وآله اهللا صىل اهللا عليه 
سجد يفعل يف الركعة الثانية مثل ذلك فإذا قىض صالته نظر فإن كنـت يقظـى حتـدث معـي يثم يركع ثم  فقرأها وهو قائم

 ) 1068( رواه البخاري . وإن كنت نائمة اضطجع 
اراً ﴿: امتثاالً لقوله تعاىل: وقايتها من النار. د مْ نَ لِيكُ أَهْ مْ وَ كُ سَ وا أَنفُ نُوا قُ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَهيُّ  6التحريم ﴾يَ

اراً ﴿ :يف قوله تعاىلريض اهللا عنه قال عيل  مْ نَ لِيكُ أَهْ مْ وَ كُ سَ وا أَنفُ   .أدبوهم وعلموهم :﴾قُ
فلييرسـ هلـا  عنـه وإذا كان الزوج ال يستطيع تعليم امرأته أحكام الدين, ومعرفة ما أوجب اهللا عليها ومعرفة مـا هناهـا اهللا

رأ : قـال عن فضـيل بـن عيـاض.. لقدوة من أخطر وسائل الرتبيةأن الرجل قدوة أهل بيته, وا وليعلم..أسباب التعليم
 حييـى ييسـء هـذا صـالته وتـرحم عيالـه? يـا أبـا: ما أرمحني بعياله, فقيـل لـه: مالك بن دينار رجالً ييسء صالته, فقال

 .إنه كبريهم ومنه يتعلمون: قال
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إىل اليقني,وصـل وسـلم عـىل عبـدك ورسـولك  اللهم فقهنا يف الدين, واسلك بنا سبيل عبادك الصاحلني وثبتنا عىل ذلك
 )5/6/2009=12/61430اجلمعة( .حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني

 


