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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
وحسن طاعته, وترسم خطوات عبده ورسوله حممد صىل اهللا عليه وآله وسلم,, ثـم فأوصيكم ونفيس بتقو اهللا عزوجل 

, وأي نقـص يف أي أ −وإياكم رمحني اهللا–اعلموا  ن احلياة الزوجية بحقوقها وواجباهتا والتزاماهتا متثل بناء ضخامً متكامالً
 .أو خاصاً يسبب رشخاً عظيامً يف بناء األرسة املسلمة حق من احلقوق الزوجية سواء كان حقاً مشرتكاً 

التـي يراهـا األبنـاء والبنـات سـيكون أثـره احلقوق وخاصة احلقوق الظاهرة  بل إن أي تقصري أو نقص يف واحد من هذه
  .السلبي عليهم خطرياً 

, إذا كان يصبح ويميس عىل شجار وخالف بني أبويه, فري أن الوالدين مقرصـان ال يقـوم  فإن الولد سواءً كان ابناً أو بنتاً
عـل األب واألم يف قفـص تصوراً خاطئـاً وسـيئاً جي أي منهام بحق اآلخر حق القيام, ال شك أن هذا سيورث عند األوالد

يف ظـالل الزوجيـة  االهتام دائامً من قبل األبناء,, وإن الزوجني إذا التزما منهج اإلسالم الكامل يف احلقوق الزوجية عاشـا
 .الزمان ال تعكرمها أحزان املشاكل; وال تقلقهام حادثات. الوارف سعداء آمنني

وهلن مثل الذي  ﴿ :قه عليها أعظم من حقها عليه لقول اهللا تعاىل وحقوق الزوج عىل الزوجة من أعظم احلقوق , بل إن ح
 :ومن هذه احلقوق  .228/البقرة ﴾هن باملعروف وللرجال عليهن درجةعلي

اماً عىل املرأة باألمر والتوجيه والرعاية , كام:  وجوب الطاعة −1 اهللا  يقوم الوالة عىل الرعية , بام خص جعل اهللا الرجل قوَّ
الرجال قوامـون عـىل النسـاء ﴿ :خصائص جسمية وعقلية , وبام أوجب عليه من واجبات مالية , قال تعاىل به الرجل من 

وقـال عـيل بـن أيب طلحـة عـن ابـن : قال ابن كثري .  34/النساء ﴾عىل بعض وبام أنفقوا من أمواهلم بام فضل اهللا بعضهم 
تطيعه فيام أمرها اهللا به من طاعتـه , وطاعتـه أن تكـون :  أمراء عليهن , أي: يعني  ﴾الرجال قوامون عىل النساء  ﴿عباس 

 .حمسنة ألهله حافظة ملاله 
 . ومن حق الزوج عىل زوجته أال تدخل بيته أحدا يكرهه :  عدم اإلذن ملن يكره الزوج دخوله −2
وآلـه  صـىل اهللا عليـه عن أيب هريرة ريض اهللا عنه أن رسـول اهللا, يف التطوع ترك األمور املستحبة كالصيام وسفر احلج  −3

( رواه البخـاري .  "....ال حيل للمرأة أن تصوم وزوجهـا شـاهد إال بإذنـه , وال تـأذن يف بيتـه إال بإذنـه ,  ": وسلم قال 
 ) 1026( ومسلم )  4899

 .من حق الزوج عىل زوجته أال خترج من البيت إال بإذنه :  عدم اخلروج من البيت إال بإذن الزوج −4
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وجتب خدمة زوجها بـاملعروف مـن مثلهـا ملثلـه ويتنـوع ذلـك : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :  لزوجة لزوجهاخدمة ا −5
/  4(  "الفتاو الكرب  ". بتنوع األحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة 

561 (  
إن  طه ووقع صحيحا فإنه جيب عىل املـرأة تسـليم نفسـها إىل الـزوجإذا استوىف عقد النكاح رشو:  تسليم املرأة نفسها −6

 .طلبها, وال جيوز تأخري ذلك بال عذر
 :احلقوق املشرتكة

واإلسالم هنا يويص الزوجني باالحرتام يصبح للحياة العائلية طعمها احللو إذا ما روعي فيها األدب ,  : حسن العرشة −1
فكل من الزوجني مطالب بإحسان العرشة عىل معنى أن يسعى كل منهام إىل ما يريض  ,ورعاية األدب يف عالقاهتام املشرتكة

 .جيلب الشقاق والنزاع من حسن املخاطبة واحرتام الرأي والتسامح والتعاون عىل اخلري ودفع األذ والبعد عام اآلخر
من مقاصد الرشيعة يف الترشيعات اخلاصة بالنكاح أن يعف كل من الـزوجني الطـرف اآلخـر  :اعفاف الطرف اآلخر −2

جاءت عن الرغبة إىل شباع رغباته خارج إطار املباح, وملا كان من النادر أن يكون الرجل هو الذي يرفض طلب املرأة فقد 
: عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قـال ف ل رشعا,النصوص قاضية بتحريم امتناع املرأة عن تلبية رغبات زوجها دون عذر مقبو

لعنتها املالئكة حتى  إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه فأبت فبات غضبان عليها ": وسلم وآله اهللا صىل اهللا عليه  قال رسول
 )1( "تصبح 

دخول, وذلك ألن عقد من احلقوق املشرتكة أن يرث كل منهام اآلخر بعد وفاته ولو كانت الوفاة قبل ال : حق التوارث −3
, فـال  الزواج كان من أجل العرشة واملتعة بينهام فأوجد صلة ترابط بينهام كصلة القرابة فاستلزم ذلك ثبوت التوارث رشعاً
حيق للزوج أن يطلق امرأته يف مرضه بقصد حرماهنا من اإلرث ويعترب ترصفه هذا بـاطال رشعـا ويعامـل بنقـيض قصـده 

 .ةفرتث الزوجة يف هذه احلال
نُوا ﴿ :حق هتيئة االستقرار النفيس −4 كُ ا لِتَسْ اجً وَ مْ أَزْ كُ سِ فُ نْ أَنْ مْ مِ قَ لَكُ لَ اتِهِ أَنْ خَ يَ نْ آَ مِ ـةً  وَ َ محْ رَ ةً وَ دَّ وَ مْ مَ يْنَكُ لَ بَ عَ جَ ا وَ  ﴾إِلَيْهَ

 .21−الروم
ىل إبـراهيم وعـىل آل إبـراهيم وصلوا عىل من أمرتم بالصالة عليه, اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد كام صليت ع :هذا 

النجباء, أيب بكر وعمر وعثامن وعـيل, وعـن الصـحابة  اهلداةيف العاملني إنك محيد جميد, وارض اللهم عن األئمة اخللفاء, 
 .والقرابة والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

                                           
 )1436( لم ومس)  3065( رواه البخاري   )1(
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ئر املرشـكني, املحـادين لـدينك املعـادين الكفـرة وسـا واخـذلاللهم أعز اإلسالم وانرص املسلمني, واحم حوزة الدين, 
, اللهم من أرادنا أو أراد املسلمني بسوء فأشغله يف نفسه, واجعل كيـده يف نحـره, واجعـل  ألوليائك الذين يبغوهنا عوجاً

, املستضعفني من املؤمنني يف كل مكان, اللهم اجعل هلم من كل هـم فرجـ انرصتدبريه تدمرياً عليه يا رب العاملني, اللهم  اً
, ومن كل بالء عافية  . ومن كل ضيق خمرجاً

 . اللهم أحسن عاقبتنا يف األمور كلها, وأجرنا من عذاب الدنيا وخزي اآلخرة
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خري من زكاها أنت وليها وموالها, اللهم إنا نسألك فعل اخلـريات وتـرك املنكـرات 

اللهم أصلح أئمتنا ووالة أمورنا, واجعل واليتنا فيمن خافك واتقـاك واتبـع  ينا,وحب املساكني, وأن تغفر لنا وتتوب عل
  ..رضاك يا رب العاملني

 .اللهم آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار, وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
 )م12/6/2009هـ 18/6/1430اجلمعة (
 


