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بسم اهلل الرمحن الرحيم
حقوق الزوج على زوجته

1443/4/14هـ

فلقد خلق اهلل اخللق واصطفى منهم ما يشاء كما قال سبحانه ( َوَربُّ َ
ك ََيْلُ ُق َما يَ َشاءُ
اْلَِيةُ سبحا َن هِ
اَل َع هما يُ ْش ِرُكو َن) وفضل اهلل بعض رسله على بعض
اَّلل َوتَ َع َ
َوََيْتَ ُار َما َكا َن ََلُُم ْ ََ ُ ْ َ
ض ُه ْم َعلَى بَ ْعض) وفضل جنس الرجال على
الر ُس ُل فَ ه
ك ُّ
كما قال سبحانه (تِْل َ
ض ْلنَا بَ ْع َ
ال قَ هوامو َن علَى النِس ِاء ِ
جنس النساء فقال تعاىلِ ( :-
ض ُه ْم َعلَى بَ ْعض َوِِبَا
ض
ف
ا
ِب
هل ه
َ
َ
اَّللُ بَ ْع َ
الر َج ُ ُ َ
َ
َ
أَنْ َف ُقوا ِم ْن أ َْم َواَلِِ ْم) فجعل اهلل القوامة للرجل؛ ملا فضل اهلل به الرجل على املرأة يف
العقل والرأي ،وقوة النفس والطبع ،وله الفضل عليها واإلفضال ،فناسب أن
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يكون قيما عليها  ،وفائدة هذه القوامة؛ عائدة إىل املرأة ،حيث أوجب على الرجل
العمل على حفظها يف بدنها وماهلا ،وعرضها ودينها ،وليس يف ذلك غضاضة على
املرأة ،وال انتقاص من حقها ،وليس من شأن هذه القوامة إلغاء شخصية املرأة،
بل هو تقرير ألمر فطري  ،تسلم به الفطر السليمة  ،وقد جعل اهلل رضا الزوج
عن زوجته هو طريقها إىل اجلنة ،قال النيب صلى اهلل عليه وسلم( :أميا امرأة
ماتت وزوجها عنها راضٍ ،دخلت اجلنة) وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :أال
أخربكم بنسائكم من أهل اجلنة؛ الودود الولود العؤود على زوجها ،اليت إذا آذت
أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول :واهلل ال أذوق غمضا حتى ترضى)
والعؤود هي اليت تعود على زوجها بالنفع .وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت :سألت
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رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :أيُّ الناس أعظم حقًّا على املرأة؟ قال( :زوجها)
وقال صلى اهلل عليه وسلم( :لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغري اهلل؛ ألمرت املرأة
أن تسجد لزوجها ،والذي نفس حممد بيده ،ال تؤدي املرأة حق ربها؛ حتى تؤدي
حق زوجها كله) وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :لو تعلم املرأة حق الزوج،
مل تقعد ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه)
عباد اهلل  :لقد علم أعداء الدين وامللة  ،الساعني إلفساد اجملتمع  ،أن من أعظم
عوامل هدمه والقضاء عليه  ،إفساد املرأة ،ألنها بانية األجيال ،ومربية الشباب ،
فسعوا إىل تغيري فطرتها  ،وصرفها عن وظيفتها  ،فسعوا بشتى السبل إىل
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إخراجها من بيتها  ،وإشغاهلا يف غري ما كلفت به  ،فأنشؤوا منظمات ومراكز
ومجعيات  ،واستغلوا حديث التقنيات  ،ودخلوا البيوت بوسائل التواصل  ،يوهمون
املرأة بأن اإلسالم ،هضم حقوقها ،وجعلها رقيقة حتت سلطة الرجل ،وراجت هذه
الدعاوى على من قلت يف العلم بضاعتها ،ومن قادتها شهوتها وهواها ،إىل اخلروج
على تعاليم الدين  ،وتقاليد اجملتمع  ،وأوهموها أن الرجل عدوها  ،ولو كان
أبوها وأخوها وزوجها ،وحاربوا غطاء الوجه بكل سبيل  ،حتى رأينا السافرات
يف األسواق ،النازعات للحياء ،الرافعات لألصوات  ،وصدق رسول اهلل (ونساء
كاسيات عاريات مائالت مميالت رؤوسهن كأسنمة البخت املائلة ال يدخلن
اجلنة وال جيدن رحيها) وساهم بعض الرجال يف تسلط النساء ،بالتخلي عن
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قوامتهم  ،والتهرب من وظيفتهم ،فرتك للمرأة احلبل على الغارب ،ال يأمرها وال
ينهاها ،وتنازل عن حقوقه املشروعة واليت منها  :وجوب طاعته يف غري معصية
خمْسَهَا ،وَصَا َمتْ شَ ْه َرهَا،
اهلل  ،قال صلى اهلل عليه وسلم( :إِذَا صََّلتِ ا ْل َمرْأَةُ َ
َي َأبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ) وال حيل هلا
خلَتْ ِمنْ أ ِّ
وَحصّنت َفرْجَهَا ،وَأَطَا َعتْ بَ ْعلَهَا ،دَ َ
ح ِدكُ ْم
ستَأْ َذ َنتْ ا ْمرَأَةُ أَ َ
أن خترج من بيته إال بإذنه :قال صلى اهلل عليه وسلم( :إِذَا ا ْ
جدِ فَال َي ْمنَعْهَا) ففي هذا دليل على وجوب استئذانها  ،وال حيل هلا أن
إِلَى ا ْلمَسْ ِ
تصوم تطوعاً بغري إذنه قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه وسلم (ال يَحلُّ ال ْمرَأَةٍ أَ ْن
تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَا ِهدٌ إِال بِإِ ْذنِهِ ،وَال تَأْ َذنْ يف َب ْيتِهِ إِالَّ بِإِذنِهِ) متفقٌ عليه .ومن حقوقه
صلّى اهللُ َعلَيْ ِه
عليها أن متكنه من االستمتاع بها مبا أباح اهلل  :قال رسول اللَّه َ
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جلُ امْر َأتَهُ إِلَى ِفرَاشِهِ فلَمْ تَ ْأتِهَِ ،فبَات غَضْبانَ َعَليْهَا ،لَعَنتهَا
وسَلَّم( :إِذَا دعَا الرَّ ُ
املالئكَةُ حَتَّى تُصْبحَ) ومن حق الزوج أن تقوم باخلدمة يف بيته ،قال أنس :كان
أصحاب رسول اهلل إذا زفوا امرأة إىل زوجها ،يأمرونها خبدمة الزوج ،ورعاية
ف
ك ْنتُ أُعِْل ُ
جنِي ال ّز َب ْيرُ  :فَ ُ
كرٍَ :تزَوّ َ
حقه ،وتربية أوالده ،تقول أَمسَاء ِبنْت أَبِي بَ ْ
جنُ  ،ومن
ستَقِي ا ْلمَاءَ ،وَأَخْرِزُ َغ ْربَهُ وَ َأعْ ِ
َف َرسَهُ ،وَأَدُقّ النّوَىَ ِلنَاضِحِهِ وَأُ ْعلِفُهُ ،وَ َأ ْ
حق الزوج على زوجته أن تتزين له وتتجمل ،وال تبدوا يف صورة يكرهها ،خبالف
ما عليه بعض النساء اليوم ،تراها يف بيتها ال تهتم مبظهرها وال برائحتها وال لبسها
أمام زوجها  ،فإذا خرجت للسوق أو دعيت إىل مناسبة  ،رأيتها يف أبها حلة ويف
أكمل زينة .فاتقوا اهلل عباد اهلل  ،وقوموا مبا أوجب عليكم جتاه نسائكم ....
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اخلطبة الثانية
فلقد مسعنا من نصوص الكتاب والسنة ما يبني مكانة الزوج ،وحقه على زوجته
 ،فما بال أقوام يف هذا الزمان قد استزهلم الشيطان  ،وراجت عليهم أفكار
أعداء الرجل  ،الساعني إىل هدم كيان األسر ،ال ختدميه ،ال تطيعيه ،أنت لست
خبادمة له وألوالده ،عيشي حياتك ،متتعي بشبابك ،أبرزي مجالك وأناقتك،
أخرجي من البيت متى شئت  ،وعودي إذا أردت ،احضري املناسبات ولو كانت
صاخبة ،متتعي بامللذات وإن كانت حمرمة  ،فإن أبى اال املطالبة حبقه ،وأصر
على رأيه  ،فاعتقي نفسك واطليب الطالق  ،وألقي بأطفاله عليه  ،فلست حباضنة
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س
 ،أما مسعوا قول رسول اهلل ﷺ( :أ َُّيمَا ا ْمرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَالقًا فِي َغ ْيرِ مَا بَأْ ٍ
حرَامٌ َعَليْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة) يعين من غري سبب شرعي.
فَ َ
عباد اهلل  :العالقة بني الرجل وزوجه ،عالقة تكاملية ،وليست حماصصة هذا
لك وهذا لي  ،وهذا منك وذاك مين ،وكأنهما يتعامالن بالقنطار والدينار  ،كل
ِ
ِ
ِ ِِ
اجا لِتَ ْس ُكنُوا
منهما يريد حقه  ،وامسع ما قال اهلل ( َوم ْن آَ ََيته أَ ْن َخلَ َق لَ ُك ْم م ْن أَنْ ُفس ُك ْم أ َْزَو ً
ِ
ك ََلَ ََيت لَِق ْوم يَتَ َف هك ُرو َن) فالواجب إن قصر أحدهما
إِلَْي َها َو َج َع َل بَْي نَ ُك ْم َم َوهد ًة َوَر ْْحَ ًة إِ هن ِِف َذل َ
كمله اآلخر  ،وإن عجز أحدهما أعانه اآلخر ،بال منه وال همز وملز ،إن رأى

خريا نشره  ،وإن رأى عيبا سرته ،يتغافل ويتجاهل  ،ومينح الفرصة  ،ويدمح الزلة
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 ،ويعفو عن اهلفوة  ،هكذا تكون احلياة الزوجية  ،ويتم بناء األجيال  ،ويسلم
لنا الدين  ،وتطيب احلياة .

