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 االهداء
 كالسراج البشير اليادم جميعا البشرية كمنقذ كالعمماء العالـ اماـ الى الى اماـ 

 المنير.
 عميو اهلل صمى)  اهلل رسكؿ محمد سيدم...  المختار النبي األبرار سيد 

 ( .كسمـ
  اىؿ الى كالتغير التحرير شيداء كمنيـ االبطاؿ العراؽ شيداء كؿ الى 

 . العراؽ أىؿ كالتفاؤؿ كاآلماؿ الصبر
   كاحسانا. برأ بيما كجؿ عز اهلل اكحى مف الى 
  العمـ حب أرضعتني التي امي الى  
 كالعمؿ العمـ حب قمبي في غرس الذم أبي الى . 
  كعشيرتي عمكمتي كأبناء اخكتي كسندم ذخرم السماء في لي نجـك الى 

 . الكراـ
 بالتكفيؽ صادقة لي دعا مف كؿ الى . 
 البحث ىذا كتابة عمى اعانني مف منيـ كاخص اصدقاني كؿ الى 
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وتقدير شكر  
 

 يبقي كالكماؿ کمو الفضؿ ينسب فمو ، عاله في جؿ ، هلل كالحمد الشكر ، البداية مف
 . العمؿ ليذا كحده هلل

 عمار ياسر الدكتكر  الفاضؿ األستاذ الى الجزيؿ بالشكر اتكجو كما الحمد كبعد 
 غرني كما.  طكيال ككقتا جيدا كصرؼ البحث ىذا عمى أشرؼ الذم ميدم

 في قائما التعميـ كاف حيف.  الدراسي العاـ بداية في رشيده كآراء سديدة بمالحظات
 اهلل شاء اف ربي ككفقو الجزاء خير عني اهلل جزاه الجامعات

 اساتذتي لكؿ مكصكؿ فالشكر كبعده 

 ، االحتراـ حب منيـ تعممت الذم 

 . اهلل شاء اف االساتذة لجميع التكفيؽ القدير العمي مف ندعكا 
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 مقدمة:

الحمد هلل رب العالميف، كالصالة كالسالـ عمى رسكؿ اهلل األميف، كعمى آلو        
 كأصحابو أجمعيف كبعد:

فإف مف شمكلية الشريعة اإلسالمية أنيا جاءت بأحكاـ تفصيمية تنظـ العالقات        
 بيف الزكجيف كما يترتب عمييا مف حقكؽ ككاجبات.

ف ىذه الحقكؽ منيا ما يقبؿ         اإلسقاط مف صاحبيا بناء عمى أنو يممكيا، فيممؾ كا 
 التصرؼ بيا.

كمنيا ما ال يقبؿ اإلسقاط ألسباب تتعمؽ بحؽ اهلل تعالى أك بحؽ اآلخريف، كىذا        
النكع مف الحقكؽ ال يعرؼ أحكامو كآثاره كثير مف الناس، فكاف حرينا بالبحث ؛ لبياف 
مدل حماية الحقكؽ ألصحابيا، حتى مف صاحب الحؽ نفسو؛ ألف الحؽ ثبت رعاية 

صد شرعي، فال يصح إسقاطو في بعض الحاالت، لمصمحة صاحبو أك تحقيقنا لمق
كخاصة إذا كاف ىذا الحؽ يتعمؽ بالعالقات بيف الزكجيف، فحماية الحقكؽ الزكجية يؤدم 
إلى استقرار األسر كيمنع مف التعدم عمييا كاستغالؿ الطرؼ األضعؼ، كما أنو يحمي 

 اهلل المتعمقة بيا.ىكية األسرة المسممة مف التغيير كالعبث مف خالؿ منع إسقاط حقكؽ 
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 المبحث االول

 حقوق الزوجة 2-المطمب االول:

  االسالمي التشريع -0              

 تعريف حقوق الزوجة لغتا واصطالحا -2

ىك االرتباط كاالقتراف، كيعني االقتراف بيف شيئيف، كارتباطيما معان  لغًة: ةالزوجحقوق 
بعد أف كانا منفصميف عف بعضيما، كقد شاع استخدامو لمتعبير عف االرتباط بيف الرجؿ 

نشاء المنزؿ، كاألسرة.   كالمرأة بيدؼ االستقرار، كا 

يدؼ إنشاء ىك اتفاؽ بيف الرجؿ كالمرأة عمى االرتباط ب اصطالحًا: ةالزوجحقوق 
األسرة، كيعكد الزكاج بفائدة حفظ النكع البشرم عف طريؽ التكاثر، كيطمؽ عمى الطرفيف 

المتفقيف الزكج كالزكجة. أٌما الزكاج شرعان: فيك استمتاع الزكجيف كؿه باآلخر بغرض 
النكاح، كيتـ ذلؾ كفؽ شركطو محددة، عمى أف تحفظ لكال الزكجيف حقكقيما، كاليدؼ 

 .زكاج حفظ النكع البشرم كعمارة األرضاألسمى مف ال

 تعريف التشريع االسالمي لغتا واصطالحا -0

الشىٍرعي كالشريعة كالتشريع معناىا كاحد في المغة، فيي  لغة: االسالمي تعريف التشريع
 .مصدر مف شىرىعى بمعنى سفَّ األحكاـ كالقكاعد لمناس

ـٍ ًمفى  [ :كمنو قكلو تعالىكالشريعة: ىي ما شرع اهلل لعباده مف أحكاـ الديف،  شىرىعى لىكي
ميكسىى كىًعيسىى أىٍف  ـى كى ٍينىا ًبًو ًإٍبرىاًىي صَّ مىا كى ٍينىا ًإلىٍيؾى كى ا كىالًَّذم أىٍكحى الدِّيًف مىا كىصَّى ًبًو نيكحن

قيكا ًفيوً   ] (ُ) أىًقيميكا الدِّيفى كىالى تىتىفىرَّ

                                                           
 ُّالشكرل: االية: سكرة   (ُ)
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كالشريعة مشترؾ لغكم كرد فييا عدة معاف في المغة. فقد كضعت اسمان عمى مكرد الماء 
عىٍمنىاؾى  [العذب لمشارب، ككضعت أيضان اسمان لمطريؽ المستقيـ كمنو قكلو تعالى:  ثيّـَ جى

مىى شىًريعىةو ًمفى اأٍلىٍمًر فىاتًَّبٍعيىا  كما ترد كممة الشريعة بمعنى ثالث كىك المشركع،(ُ)] عى
 .، فيقاؿ الشريعة اإلسالمية(ِ)بمعنى األحكاـ كالقكاعد الشرعية نفسيا

 (ّ)كالشريعة: الطريقة الظاىرة في الديف

 
ىي ما سنو اهلل تعالى لعباده مف األحكاـ كالقكاعد عمى  تعريف الشريعة اصطالحًا:

لساف رسكؿ مف الرسؿ، لتنظيـ حياة الناس الدينية كالدنيكية فيقاؿ: شريعة مكسى 
 .كعيسى، كشريعة محمد

 كقد استعمؿ القرآف كممة التشريع بمعنى يشمؿ كؿ األحكاـ مف عقائد كعبادات
 .كمعامالت كأخالؽ كغير ذلؾ

 

 
                                                           

 ُٖالجاثية: االية: سكرة   (ُ)
ىػ( , ت ٔٔٔانظر زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازم )ت .  (ِ)

صيدا ,  –الدار النمكذجية، بيركت  -: يكسؼ الشيخ محمد , مختار الصحاح , المكتبة العصرية 
ي أحمد بف محمد بف عمي الفيكم .ُّٖـ , مادة شرع ص ُٗٗٗىػ / َُِْالطبعة الخامسة , 

القاىرة , الطبعة  –المقرم  , ت: عبد العظيـ الشناكم , كالمصباح المنير , الناشر : دار المعارؼ 
 .َُّص  ُالثانية , ج 

ًزٌل   (ّ) ناصر بف عبد السيد أبى المكاـر ابف عمى، أبك الفتح، برىاف الديف الخكارزمي الميطىرِّ
تاب العربي , الطبعة: بدكف طبعة كبدكف ىػ( ,  المغرب لممطرزم الناشر: دار الكَُٔ)المتكفى: 
 .مادة شرع ّْٗص  ُتاريخ , ج 



4 
 

 ني:المطمب الثا

 انواع حقوق الزوجة:

 . كىي : المير ، كالنفقة ، كالسكنى لمزكجة عمى زكجيا حقكؽ مالية

كحقكؽ غير مالية : كالعدؿ في القسـ بيف الزكجات ، كالمعاشرة بالمعركؼ ، كعدـ 
 . اإلضرار بالزكجة

 : الحقكؽ الماليَّة .ُ

عمييا أك بالدخكؿ بيا ، المير : ىك الماؿ الذم تستحقو الزكجة عمى زكجيا بالعقد  -أ 
، كفي   كآتكا النساء صدقاتيف نحمة  : كىك حؽ كاجب لممرأة عمى الرجؿ ، قاؿ تعالى

كراما ليا عزاز لممرأة كا   . تشريع المير إظيار لخطر ىذا العقد كمكانتو ، كا 

نما ىك أثر مف آثاره  كالمير ليس شرطا في عقد الزكاج كال ركنا عند جميكر الفقياء ، كا 
ال   : رتبة عميو ، فإذا تـ العقد بدكف ذكر مير صح باتفاؽ الجميكر لقكلو تعالىالمت

فإباحة الطالؽ قبؿ   جناح عميكـ إف طمقتـ النساء ما لـ تمسكىف أك تفرضكا ليف فريضة
 . المسيس كقبؿ فرض صداؽ يدؿ عمى جكاز عدـ تسمية المير في العقد

ف لـ  أم  - يسّـَ : كجب عميو مير " الًمثؿ " فإف سمِّي العقد : كجب عمى الزكج ، كا 
 . - مثيالتيا مف النساء

النفقة : كقد أجمع عمماء اإلسالـ عمى كجكب نفقات الزكجات عمى أزكاجيف  -ب 
 . بشرط تمكيف المرأة نفسيا لزكجيا ، فإف امتنعت منو أك نشزت لـ تستحؽ النفقة

الزكج بمقتضى عقد الزكاج ، كالحكمة في كجكب النفقة ليا : أف المرأة محبكسة عمى 
ممنكعة مف الخركج مف بيت الزكجية إال بإذف منو لالكتساب ، فكاف عميو أف ينفؽ 

 . عمييا ، كعميو كفايتيا ، ككذا ىي مقابؿ االستمتاع كتمكيف نفسيا لو
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كالمقصكد بالنفقة : تكفير ما تحتاج إليو الزكجة مف طعاـ ، كمسكف ، فتجب ليا ىذه 
ف ك انت غنية ، لقكلو تعالى : ) كعمى المكلكد لو رزقيف ككسكتيف بالمعركؼ( األشياء كا 

، كقاؿ عز كجؿ : ) لينفؽ ذك سعة مف سعتو كمف قدر عميو رزقو فمينفؽ مما آتاه (ُ)
   .(ِ)اهلل(

 : كفي السنة

زكج أبي سفياف كقد اشتكت عدـ  - قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ ليند بنت عتبة 
 . " خذم ما يكفيًؾ ككلدىًؾ بالمعركؼ " -نفقتو عمييا 

عف عائشة قالت : دخمت ىند بنت عتبة امرأة أبي سفياف عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل 
عميو كسمـ فقالت : يا رسكؿ اهلل إف أبا سفياف رجؿ شحيح ال يعطيني مف النفقة ما 
 ؟  يكفيني كيكفي بنيَّ إال ما أخذت مف مالو بغير عممو فيؿ عمي في ذلؾ مف جناح

فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ : خذم مف مالو بالمعركؼ ما يكفيؾ كيكفي بنيؾ . 
كعف جابر : أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ في خطبة حجة الكداع : " فاتقكا (ّ)

اهلل في النساء فإنكـ أخذتمكىف بأماف اهلل كاستحممتـ فركجيف بكممة اهلل ، كلكـ عمييف أال 
رشكـ أحدا تكرىكنو ، فإف فعمف ذلؾ فاضربكىف ضربا غير مبرح ، كليف عميكـ يكطئف ف

 (ْ)رزقيف ككسكتيف بالمعركؼ " 

                                                           
 . ِّّالبقرة: االية: سكرة   (ُ)
 .ٕالطالؽ: االية :سكرة   (ِ)
 (. ُُْٕ( كمسمـ )  َْٗٓركاه البخارم )   (ّ)
 (.ُُِٖركاه مسمـ )  (ْ)
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يا مسكنان عمى قدر سعتو  ج. السكنى : كىك مف حقكؽ الزكجة ، كىك أف يييىء ليا زكجي
 (ُ).كقدرتو ، قاؿ اهلل تعالى : ) أسكنكىفَّ مف حيث سكنتـ ًمف كيجدكـ ( 

 : ر الماليَّةالحقكؽ غي .ِ

العدؿ بيف الزكجات : مف حؽ الزكجة عمى زكجيا العدؿ بالتسكية بينيا كبيف غيرىا   أ.
 . مف زكجاتو ، إف كاف لو زكجات ، في المبيت كالنفقة كالكسكة

حسف العشرة : كيجب عمى الزكج تحسيف خمقو مع زكجتو كالرفؽ بيا ، كتقديـ ما  ب.
، كقكلو (ِ)ا ، لقكلو تعالى : ) كعاشركىف بالمعركؼ ( يمكف تقديمو إلييا مما يؤلؼ قمبي

 .(ّ): ) كليف مثؿ الذم عمييف بالمعركؼ (

كفي السنَّة : عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ : قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ : " 
 -كىذه نماذج مف حسف عشرتو صمى اهلل عميو كسمـ مع نسائو (ْ)استكصكا بالنساء " 

 : - كاألسكةكىك القدكة 

عف زينب بنت أبي سممة حدثتو أف أـ سممة قالت حضت كأنا مع النبي صمى اهلل  .ُ
عميو كسمـ في الخميمة فانسممت فخرجت منيا فأخذت ثياب حيضتي فمبستيا ، فقاؿ لي 

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ : أنفسًت ؟ قمت : نعـ ، فدعاني فأدخمني معو في 
 . الخميمة

                                                           
 .ٔسكرة الطالؽ: االية: (ُ)
 . ُٗالنساء: االية: سكرة  (ِ)
 . ِِٖالبقرة: االية :سكرة  (ّ)
 (.ُْٖٔ( كمسمـ )  ُّّٓركاه البخارم )  (ْ)
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كحدثتني أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كاف يقبميا كىك صائـ ، ككنت أغتسؿ قالت : 
 (ُ)أنا كالنبي صمى اهلل عميو كسمـ مف إناء كاحد مف الجنابة .

عف عركة بف الزبير قاؿ : قالت عائشة : كاهلل لقد رأيت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  .ِ
مسجد رسكؿ اهلل صمى اهلل  كسمـ يقـك عمى باب حجرتي كالحبشة يمعبكف بحرابيـ في

عميو كسمـ يسترني بردائو لكي أنظر إلى لعبيـ ثـ يقـك مف أجمي حتى أككف أنا التي 
 (ِ)أنصرؼ ، فاقدركا قدر الجارية الحديثة السف حريصة عمى الميك 

عف عائشة أـ المؤمنيف رضي اهلل عنيا أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كاف  .ّ
ك جالس فإذا بقي مف قراءتو نحك مف ثالثيف أك أربعيف آية قاـ يصمي جالسا فيقرأ كى

فقرأىا كىك قائـ ثـ يركع ثـ سجد يفعؿ في الركعة الثانية مثؿ ذلؾ فإذا قضى صالتو 
ف كنت نائمة اضطجع .   (ّ)نظر فإف كنت يقظى تحدث معي كا 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (. ِٔٗ( كمسمـ )  ُّٔركاه البخارم )  (ُ)
 (.ِٖٗ( كمسمـ )  ّْْركاه البخارم )  (ِ)
 (.َُٖٔركاه البخارم )  (ّ)
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 المبحث الثاني

 العظيماالدلة عمى حق الزوجة من القرآن المطمب االول: 

عىؿى   :قكلو تعالى ا ًلتىٍسكينيكا ًإلىٍييىا كىجى ـٍ أىٍزكىاجن ـٍ ًمٍف أىٍنفيًسكي مىؽى لىكي ًمٍف آىيىاًتًو أىٍف خى كى
كفى  ىيىاتو ًلقىٍكـو يىتىفىكَّري دَّةن كىرىٍحمىةن ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آلى ـٍ مىكى     (ُ)   بىٍينىكي

مىٍيًو ًرٍزقيوي فىٍمييٍنًفٍؽ ًممَّا ًلييٍنًفٍؽ ذيك سىعىةو ًمٍف    : كقاؿ عز كجؿ ٍف قيًدرى عى مى سىعىًتًو كى
ا آىتىاىىا سىيىٍجعىؿي المَّوي بىٍعدى عيٍسرو ييٍسرنا  (ِ).  آىتىاهي المَّوي الى ييكىمِّؼي المَّوي نىٍفسنا ًإالَّ مى

 االدلة عمى حق الزوجة من السنة المباركة

ٍبًد  اإلمام أحمد كقد ركل ٍف عى : قىاؿى رىسيكؿي المَّوً في مسنده عى ك قىاؿى  المًَّو ٍبًف عىٍمرو
ٍف يىقيكتي :) يِّعى مى ا أىٍف ييضى ٍرًء ًإٍثمن  (كىفىى ًباٍلمى
أبك داكد كأحمد [ يعني يكفيو ىذا اإلثـ العظيـ أف يضيع مف يقكت، ىؤالء عياليـ  ]

، فإذا ضيع ىذا الزكج مف يقكت فقد ضيع أىمو، كقد الزكج مىف ليـ ؟ ليس ليـ إال
ألجأىـ إلى التطمع إلى غيره، كقد حمميـ عمى بغضائو، كقد حمميـ عمى كراىيتو، 

 .لذلؾ العاقؿ إذا آتاه اهلل ماالن 

: قىاؿى رىسيكؿي المَّ  اإلمام مسمم ٍف ثىٍكبىافى قىاؿى  : وً في صحيحو ركل حديثان عى
مىى ًعيىاًلوً ) ؿي ًدينىاره ييٍنًفقيوي عى ؿي ًدينىارو ييٍنًفقيوي الرَّجي  (ّ).(أىٍفضى

 

                                                           
 . ُِ: االية  سكرة الركـ (ُ)
 . ٕ: االية  سكرة الطالؽ (ِ)
 . ْٗٗصحيح مسمـ الصفحة اك الرقـ :   (ّ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
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ٍيرىةى عىٍف النًَّبيِّ  : )دينىاره أىٍنفىٍقتىوي ًفي سىًبيًؿ المًَّو   كفي ركاية أحمد عفً م ىيرى قىاؿى
 ، قىبىةو ًدينىاره ًفي رى ، ًدينىاره ًفي اٍلمىسىاًكيًف، كى ؿَّ ، أىٍعظىمييىا أىٍجرنا عىزَّ كىجى ًدينىاره ًفي أىٍىًمؾى كى

) مىى أىٍىًمؾى  (ُ) .الدِّينىاري الًَّذم تيٍنًفقيوي عى

أنو قاؿ: )أكؿ ما يكضع في ميزاف   كفي حديث آخر ركم عف رسكؿ اهلل
  (ِ)(العبد نفقتو عمى أىمو

اًئشىةى أىفَّ رىسيكؿى المَّوً  : بىعىثى ًإلىى النِّسىاًء، تىٍعنً   عىٍف عى ًضًو فىاٍجتىمىٍعفى فىقىاؿى ي ًفي مىرى
اًئشىةى فىعىٍمتيفَّ  ، فىًإٍف رىأىٍيتيفَّ أىٍف تىٍأذىفَّ ًلي فىأىكيكفى ًعٍندى عى ، )ًإنِّي الى أىٍستىًطيعي أىٍف أىديكرى بىٍينىكيفَّ

 (فىأىًذفَّ لىوي 

: )ًإفَّ   كفي ركاية عف سىميرىةى يىقيكؿي: سىًمٍعتي رىسيكؿى المَّوً  ًمقىٍت ًمٍف يىقيكؿي ٍرأىةى خي اٍلمى
ٍمًع تىٍكًسٍرىىا، فىدىاًرىىا تىًعٍش ًبيىا نَّؾى ًإٍف تيًرٍد ًإقىامىةى الضِّ ، كىاً   (ّ)(ًضٍمعو

: قىاؿى رىسيكؿي المَّوً  ك قىاؿى ٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍمرو ـٍ ًلًنسىاًئًيـٍ )) : عىٍف عى ـٍ ًخيىاريكي  (ْ)(ًخياريكي

عتبة امرأة أبي سفياف عمى رسكؿ : دخمت ىند بنت  عف عائشة قالت
: يا رسكؿ اهلل إف أبا سفياف رجؿ شحيح ال يعطيني مف النفقة ما  فقالت  اهلل

                                                           
 ّّٖٗصحيح الجامع الصفحة اك الرقـ :   (ُ)

مف حديث عكؼ بف مالؾ كلفظو أكؿ ما يرفع مف ىذه األمة  أحمد في المسند خرجو اإلماـ )ِ( 
 .األمانة كالخشكع حتى ال يكاد يرل خاشعا كليككنف أقكاـ يتخشعكف كىـ ذئاب ضكارم انتيى بحركفو

ِِّٖ. 
 . ُْٖٔصحيح مسمـ الصفحة اك الرقـ :  (ّ)
 . ّٖٓ/ّالترغيب كالترىيب الصفحة أك الرقـ:  (ْ)
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يكفيني كيكفي بنيَّ إال ما أخذت مف مالو بغير عممو فيؿ عمي في ذلؾ مف جناح 
 (ٓ). (خذم مف مالو بالمعركؼ ما يكفيؾ كيكفي بنيؾ )  :  ؟ فقاؿ رسكؿ اهلل

 

 ثاني: انواع حقوق الزوجةالمطمب ال

الرجؿ يديف لزكجتو بالعديد مف الكاجبات كالبد مف اتباعيا حتى يتمتع بزكاج ناجح 
كمستقر. مف خالؿ ىذا المقاؿ، سيككف حديثنا عف كاجبات الزكج تجاه زكجتو لكي 

 .تستمر العالقة الزكجية المميئة بالسعادة كالحب

 

 تمبية رغباتيا

مف أىـ الكاجبات التي يجب عمى الزكج القياـ بيا تجاه زكجتو ىى تمبية رغباتيا كاالنفاؽ 
عمييا. جميعنا نعمـ أف المرأة لدييا العديد مف الرغبات، منيا الثياب كالتنزه كالتسكؽ 

كزيارة أىميا كغيرىا. لذلؾ، عمى الزكج اف يقكـ بتمبية رغبات زكجتو بكؿ حب كتفاىـ. 
ؾ جيدنا أنو مسؤكؿ عف زكجتو ك عف كافة متطمباتيا، كأنو ليس ليا أحد كعميو أف يدر 

سكاه لكي يحقؽ ليا امنياتيا كتمبية رغباتيا. فالرجؿ الحقيقي، ىك الذم يعمـ أف لزكجتو 
حقكؽ عميو حتى كلك كانت بسيطة، فيي البد كأف تشعر أف زكجيا ىك السند كالمأكل 

 كمصدر األماف كالطمأنينة ليا.

                                                           

 (. ُُْٕ( كمسمـ )  َْٗٓركاه البخارم )   (ُ)
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 ف ليااإلحسا
مف الكاجبات الزكجية التي البد كأف يمتـز بيا كؿ زكج تجاه زكجتو، ىي أف يتعامؿ معيا 

باإلحساف كالمكدة كالرحمة. فيذه الخصؿ الثالث مف أىـ المقكمات لنجاح العالقات 
ا ليا  الزكجية. لذلؾ، عمى الزكج أف يككف حسننا لزكجتو كصادؽ معيا، كيككف مخمصن

ضافة إلى شعكر الزكج بالحب كالرحمة كالسكينة تجاه زكجتو بشكؿ كلحبيا لو. ىذا باإل
عاـ، كذلؾ ألف المرأة الزكجة التي تفقد مشاعر الحب كالمكدة كالرحمة كالعطؼ مع 
زكجيا، حتى كلك كاف مؤديان لجميع كاجباتو اتجاىيا، فإنيا سكؼ تشعر بعدـ الراحة 

حترميا أماـ الناس، كال تقمؿ مف كعدـ األماف. لذلؾ، عميؾ بمعاممة زكجتؾ بمطؼ، كا
 .شأنيا ك قيمتيا

 شعكرىا باألماف
مف أىـ األشياء التي تساىـ في استمرارية العالقة الزكجية، كاستكماؿ الحب بيف أم 

زكجيف، ىي الشعكر باألماف كالراحة النفسية. كذلؾ ألف ىذا الشعكر يساعد الثنائي عمى 
ف حساس كعاطفي، لذا فيي تحتاج لممزيد تحمؿ ضغكطات كمتاعب الحياة. المرأة كائ

ا بأف تجده حماية ليا مف الناس كالمجتمع. ك ىذا  مف األماف كاالستقرار، كترغب دائمن
ىك كاجب الزكج تجاىيا، أف يمنحيا الشعكر بالطمأنينة كاالستقرار كاألماف، فيذه 

لؾ، كف المشاعر لف تتخمى المرأة عنيا أبدا، ك ىي سر نجاح أم عالقة زكجية. لذ
سندىا كحبيبيا كصديقيا، صحح خطأىا بيدكء كال تنفعؿ عمييا، أك تعامميا بقسكة حتى 

 .ال تساىـ في تدميرىا نفسينا كمعنكينا

 كف سبب في سعادتيا
عمى الزكج اف يقكـ بكؿ ما يستطيع فعمو مف أجؿ إسعاد زكجتو في جميع األحياف، فيذه 

جتو. فالبد كأف تبنى عالقتيما الزكجية عمى النقطة تعتبر مف أىـ كاجبات الزكج نحك زك 
المحبة كالسعادة كالحب. فالزكاج ليس مصمحة شخصية ىدفيا الحصكؿ عمى الماؿ أك 

نما ىك ميثاؽ قكم كمتيف البد مف الحفاظ عميو حتى يستمر لمنياية. أم  الجماؿ، كا 
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جة بيف عالقة زكجية، لف تستمر إال بالسعادة كالحب كانتشار مشاعر الفرحة كالبي
الزكجيف، كغالبنا يككف الزكج ىك سببيا، ألف المرأة ضعيفة بطبعيا كتحتاج إلى مف يحف 

عمييا كيسعدىا كيككف سبب فرحتيا كابتسامتيا. ترغب المرأة اكالن برجؿ يسعدىا 
بتصرفاتو الرقيقة، كبتعامالتو الحميدة معيا، كبكمماتو الركمانسية التي تجعميا تذكب 

 .عشقنا في محبتو

 اإلخالص كالصدؽ ليا
ال يكجد زكاج ناجح دكف أف يتكاجد بو الصدؽ كالصراحة كالكضكح، ىذا إلى جانب 

مشاعر االخالص كالكفاء. لذلؾ، مف أكثر الكاجبات التي البد كأف يدركيا الزكج تجاه 
زكجتو، ىي شعكرىا بإخالصو ككفائو ليا. فالبد كأف تشعر الزكجة بثقتيا الكبيرة بزكجيا، 

ككف كفينا ليا، حتى تستمر العالقة بينكما بشكؿ طبيعي. كذلؾ صدقؾ ككضكحؾ كأف ت
معيا يساعدؾ كثيرنا عمى تخطي الكثير مف األزمات كالصعكبات بينكما. فالمعنى 

الحقيقي لمرجؿ، ىك أف يككف كالمو مطابقنا لفعمو ميما كمفو األمر. فمف حؽ الزكجة أف 
مييا أف تشعر أنؾ تخاؼ عمييا ك األىـ أف ال تشعر بصدقؾ كاحترامؾ كتقديرؾ ليا، كع

 .تكسر أبدان مشاعر الثقة لدييا

 واجبات اخرى

 حسن عشرة الزوجة 

مف كاجبات الزكج تجاه زكجتو حسف العشرة؛ أم تكفير متطٌمبات الحياة األساسية ليا، 
شباع رغباتيا كمؤانستيا كالتبسـ في كجييا، كمعاممتيا معاممة حسنة كالرفؽ بيا، مع  كا 



13 
 

إظيار مشاعر الحب ليا، كما يجب عمى الزكج أال يكٌمؼ زكجتو ما ال تطيقو، كأف يفعؿ 
 )ُ(.سعد قمبيااألمكر التي تحبيا كت

فالزكج الجيد يستمع إلى زكجتو عندما تتحٌدث، كيحتـر رأييا كيساعدىا عمى اتخاذ  
قراراتيا، كيعمؿ جاىدان عمى تحقيؽ االستقرار العاطفي داخؿ المنزؿ، كمف الجدير بالذكر 
أنو ينبغي عمى الزكج التنسيؽ مع زكجتو كاالتفاؽ فيما بينيما حكؿ دكر كٌؿ منيما تجاه 

 )ِ(سرة، األمر الذم قد يحٌد مف الخالفات التي يمكف أف تحصؿ فيما بينيما.األ

 

 

 تقديم المهر لمزوجة والنفقة عميها 

يقٌدـ الزكج المير إلى زكجتو بمجرد عقد القراف عمييا كحٌؽ ليا، ففي ذلؾ تقدير كتكريـ  
ليا، كدليؿ عمى مكانتيا الرفيعة في حياتيا الزكجية المقبمة، كما تعٌد النفقة عمى الزكجة 

كاألبناء مف كاجبات الزكج أيضان، بما في ذلؾ تكفير المسكف المناسب كتأمينو ليـ، 
  )ّ(. كؿ كالممبس عمى قدر سعتو كقدرتوكتكفير المأ

 واجبات أخرى عمى الزوج تجاه زوجتو

                                                           

 . fatwa.islamweb.net، "كأكالدهكاجبات الزكج تجاه زكجتو )ُ( 
 

(ِ) HEATHER LUCAS (َُ-ِ-َُِٔ), "Roles and Duties" 
www.focusonthefamily.com, Retrieved ُٗ-ٖ-َُِٗ. Edited. 

 . islamqa.info، "ما ىي حقكؽ الزكج كما ىي حقكؽ الزكجة)ّ( 
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يكجد العديد مف الكاجبات األخرل التي تجب عمى الزكج تجاه زكجتو، كمنيا ما  
 )ِ( )ُ(يأتي:

 .دخاؿ السركر إلى قمبيا  مالطفة الزكجة كا 
  .شباغ رغباتيا  التزٌيف ليا كا 
  .إكراميا، كعدـ إىانتيا أك شتميا، كتجٌنب إيذائيا 
  .حفظ سٌرىا، كتقدير ظركفيا، كمراعاة ضعفيا 
  .احتراـ أىميا كمراعاة مشاعرىا 
  .تجٌنب ذكر امرأة أخرل أماميا، كعدـ تفضيؿ أخرل عمييا 
  .شعارىا بالحناف كاألماف  تقديـ الكممات الطيبة ليا، كا 
  لسخرية منيا.احتراميا أماـ الناس كتجنب ا 
  .مشكرتيا فيما يتعمؽ بحياتيما كتربية أبنائيما 
  .مشاركة الزكجة في األعماؿ المنزلية كتخفيؼ العبء عنيا 
  مكاجية المشاكؿ التي قد تحصؿ بينيما كحٌميا، كاالبتعاد عف التذٌمر. 

 

 

 

 

                                                           

 .  library.islamweb.net، "(، "كاجبات الزكج تجاه زكجتؤََِ-ْ-َِد. أحمد الفرجابي ))ُ( 
(ِ) Randy, "The Role of a Modern Husband" ،www.marriage.com, Retrieved 
ُٗ-ٖ-َُِٗ. Edited. 
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 نتيجة البحث

مف مجمكع ما تمت المكافقة عميو ػ كالن أك مضمكنان ػ مما تقدـ ىك  كالنتيجة المستحصمة
أٌف لممرأة حؽ المقاربة بما يزيؿ مبررات االنحراؼ األخالقي عندىا أٌكالن، كبما يعد في 
العرؼ العقالئي معركفان بحيث يككف تركو مصداقان لمعشرة السيئة ثانيان، كىذه النتيجة 

 ىا:تترتب عمييا مجمكعة نتائج أبرز 

إٌف القضية متحركة كال يكجد أم تحديد زماني فييا، بؿ تختمؼ باختالؼ األزمنة أّواًل ـ
 …كاألمكنة كالظركؼ كطبائع النساء ك

ال يعني الحؽ الجنسي لمزكجة أم صيغة إطالقية شاممة بحيث كمما أرادت كجب  ثانيًا ـ
مان كقد يككف أكثر مف عمى الزكج االستجابة بؿ تتحرؾ القضية، فقد يككف امتناع ما محر 

امتناع غير محـر تبعان لمدل صدؽ العشرة السيئة كالظمـ العقالئي ضمف إطار مؤسسة 
 الزكاج.

ال تختمؼ القضية سكاء كانت الزكجة شابة أـ غير شابة، كاف الزكج مسافران أـ  ثالثًا ـ
لنسبة حاضران كما شابو ىذه العناكيف، بؿ القضية تتبع ما تقدـ مف عناكيف، نعـ با

 لممنقطعة ىناؾ مجاؿ لمتأمؿ ليس ىنا بحثو.

المقاربة كاالتصاؿ الجنسي ىنا ال يعني محض االدخاؿ لمحشفة، بؿ يمتد لكؿ ما  رابعًا ـ
تقتضيو حيثيات العشرة الحسنة كرفع االنحراؼ الذم منو ما ىك محـر غير الزنا أيضان، 

مسألة أٌف المقاربة البٌد أف  فقد يعٌبر عف اتصاؿ جنسي مكتمؿ، كمف ىنا تتحٌدد أيضان 
تككف مف قيبيؿ أك أٌنو يكفي الدبر، فالقضية متحركة كتختمؼ باختالؼ الطبائع كالحاالت 
النفسية، كال يمكف كضع صيغة محددة ممزمة عمى نحك إطالقي، بؿ قد تككف االيمكر 

 ميٍجزئة حتى كلك بدكف المقاربة ػ أم ما يستبطف اإلدخاؿ ػ أحيانان.
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إٌف الحكـ ىنا تجرم عميو كاٌفة العناكيف الحاكمة كعناكيف الحرج كالضرر ـخامسًا 
كليس في المسألة قضاء أك أداء أيضان؛ لعدـ كجكد إطار زماني كما … كاالضطرار ك

 تقدـ.

ـٌ فميس سادسًا ـ إٌف نسؽ األدلة المتقدمة ىك ككف المسألة مندرجة أٌكالن في الحقكؽ، كمف ث
اٌل بتبع مطالبة ذم الحؽ بحقو، فمع التنازؿ لكفايتو كعدـ الحاجة األمر حكمان تكميفيان إ

 يسقط، ىذا كاهلل العالـ بأحكامو.
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 قائمة المصادر

 القران الكريم

 المصادر العربية:

ىػ( , الميٌذب , ْٕٔأبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الشيرازم )المتكفى:  (ُ
 .ِِّ: ِ,  ّعدد األجزاء:  الناشر: دار الكتب العممية  ,

أبك محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد السالـ بف أبي القاسـ بف الحسف السممي  (ِ
ىػ( قكاعد األحكاـ الناشر: َٔٔالدمشقي، الممقب بسمطاف العمماء )المتكفى: 

 -القاىرة )كصكرتيا دكر عدة مثؿ: دار الكتب العممية  -مكتبة الكميات األزىرية 
 -ىػ  ُُْْالقاىرة( طبعة: جديدة مضبكطة منقحة،  -أـ القرل بيركت، كدار 

 .ٓ: ّ ِـ عدد األجزاء:  ُُٗٗ
انظر زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازم )ت  (ّ

 -ىػ( , ت : يكسؼ الشيخ محمد , مختار الصحاح , المكتبة العصرية ٔٔٔ. 
ـ , مادة ُٗٗٗىػ / َُِْالطبعة الخامسة ,  صيدا , –الدار النمكذجية، بيركت 

أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي المقرم  , ت: عبد العظيـ  .ُّٖشرع ص 
القاىرة , الطبعة الثانية ,  –الشناكم , كالمصباح المنير , الناشر : دار المعارؼ 

 .َُّص  ُج 
كآدابو ػ كتاب النكاح ػ أبكاب مقٌدمات النكاح  ُُْ: َِتفصيؿ كسائؿ الشيعة  (ْ

 .ِ، حُٕباب 
 .ِ، كتاب اإليالء، حُ، ب ُّْ: ِِتفصيؿ كسائؿ الشيعة  (ٓ
. كقد اعتمده في ُ، كتاب اإليالء، حُ، بُّْ: ِِتفصيؿ كسائؿ الشيعة  (ٔ

 .المفاتيح كالمستند كالمستمسؾ كنياية المراـ فراجع المصادر السابقة
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أة كال يقربيا أكثر مف كال يجكز لمرجؿ أف يترؾ المر :»ِْٖجاء في كتابو الٌنياية:  (ٕ
 أربعة أشير، فإف تركيا أكثر مف ذلؾ كاف مأثكمان.

جعفر بف الحسف محقؽ الحمي , شرائع اإلسالـ في مسائؿ الحالؿ كالحراـ   (ٖ
 .ُِٕ, كالمختصر النافع:  ْٔٗ: ِ, الناشر: مطبعة االداب , 

، "(، "كاجبات الزكج تجاه زكجتؤََِ-ْ-َِد. أحمد الفرجابي ) (ٗ
library.islamweb.net  . 

، مخيران بينو كبيف الٌطالؽ ُٖ: ِذكره السيد اليزدم في العركة الكثقى  (َُ
احتياطان كجكبيان كلـ يعٌمؽ عميو السادة:الخميني كالخكئي كالكمبيكاني 

 .كالشريعتمدارم كالقمي
كأيضان معجـ رجاؿ الحديث  ُْْػُِٗ: َّراجع المشيخة في الكسائؿ  (ُُ

 .ِِٗٓ، رقـ: ُِٓ: ٗ لمسيد الخكئي
السيد محمد حسيف الطباطبائي ، الميزاف في تفسير القرآف , الناشر :  (ُِ

 .ِِّ: ِىػ , ُُْٕبيركت , تأريخ االصدار : -مؤسسة األعممي لممطبكعات
، ُْٕػ  ُْٔ، ّٖػ  ّّ: ُلسيد محمد حسيف فضؿ اهلل، كتاب الٌنكاح ا (ُّ

 .ْٗػّٗرأة: بقمـ: جعفر الٌشاخكرم؛كيراجع لو أيضان دنيا الم
 .ٔٔ: ٕ, مسالؾ األفياـ   الشييد الثاني الشيخ زيف الديف العاممي (ُْ
الشيخ محمد حسف الٌنجفي  , جكاىر الكالـ في شرح شرائع اإلسالـ  ,  (ُٓ

 .ُُٓ: ِٗبيركت , 
ء طالقان في ؛ كصٌرح بككف اإليالُٔٔ: ُفضؿ اهلل، كتاب النكاح  (ُٔ

؛ كالركحاني، فقو ِٕٗ: ّّالجاىمية بعض الفقياء مثؿ النجفي، جكاىر الكالـ 
 .ُٕٗ:  ِّالصادؽ 

ىذا كذكر في بعض التفاسير أف المراد  ُٖٔفضؿ اهلل، كتاب الٌنكاح:  (ُٕ
بالميؿ كٌؿ الميؿ ىك إظيار تفاكت الميؿ القمبي في الفعؿ كالقكؿ كما ذكره الٌرازم 

 .ُٕٕ: ُ؛ كالنككم في تفسيره أيضان ٖٔ: ُُفي تفسيره 

https://alfeker.net/authors.php?id=721
https://alfeker.net/authors.php?id=721
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 .ّْفضؿ اهلل، كتاب النكاح:  (ُٖ
 .ّْفضؿ اهلل، كتاب النكاح:  (ُٗ
قد يناقش في أصؿ جرياف قاعدة الٌضرر ىنا باعتبار عدـ تحٌقؽ  (َِ

مكضكعيا؛ إذ الضرر ىك النقص في النفس كالماؿ كاألطراؼ كنحكىا، كالفقياء 
 .كثيران ما يتحٌفظكف عف التكسعة أكثر

محمد  الحاكم لتحرير الفتاكم تأليؼ الشيخ الفقيو أبي جعفر لسرائركتاب ا (ُِ
الجزء األكؿ   ى ٖٗٓالحمي )قدس سره( المتكفى  أحمد بف إدريس بف بف منصكر

 .َٔٔ: ِمؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسيف بقـ المشرفة  
 .كتاب الٌنكاح لمٌشاخكرم ػ مصدر سابؽ (ِِ
نما نريد القكؿ بأنو ال نريد ىنا نفي ىذه  (ِّ النظرية في تمؾ الحقبة الزمنٌية كا 

 .ال يكجد بأيدينا ما يؤٌكدىا
 . islamqa.info، "ما ىي حقكؽ الزكج كما ىي حقكؽ الزكجة (ِْ
 .ُِْمباني العركة ػ مصدر سابؽ:  (ِٓ
 .ُّْمباني العركة ػ مصدر سابؽ:  (ِٔ
يرات محمد تقي الخكئي،تقر  ُْٗ: ُمباني العركة الكثقى، كتاب الٌنكاح  (ِٕ

 .السيد أبك القاسـ الخكئي
 .ُّْمباني العركة الكثقى، مصدر سابؽ:  (ِٖ
 .ُّْمباني العركة الكثقى، مصدر سابؽ:  (ِٗ
 .ُّْمباني العركة الكثقى، مصدر سابؽ:  (َّ
ق( كسائؿ الٌشيعة َُُْمحمد بف الحسف بف عمي بف محمد بف حسيف) (ُّ

 .ُح ػ ِكتاب اإليالء كالكٌفارات ػ أبكاب اإليالء ػ باب  ِّْ: ِِ
 .ٖٖٕرقـ  ِْٖ: ُُمعجـ رجاؿ الحديث  (ِّ



21 
 

ناصر بف عبد السيد أبى المكاـر ابف عمى، أبك الفتح، برىاف الديف  (ّّ
ًزٌل )المتكفى:  ىػ( ,  المغرب لممطرزم الناشر: دار الكتاب َُٔالخكارزمي الميطىرِّ

 .مادة شرع ّْٗص  ُالعربي , الطبعة: بدكف طبعة كبدكف تاريخ , ج 
 . fatwa.islamweb.net، "ه زكجتو كأكالدهكاجبات الزكج تجا (ّْ
كاستدؿ بيا السيد فضؿ اهلل في كتاب النكاح، مصدر سابؽ؛ ىذا كفي  (ّٓ

أف معنى اآلية الٌشريفة ىك الٌنصفة  ُْْ: ُ؛ كالنككم ْٓ: ِالكٌشاؼ   تفسير
اإلجماؿ »أٌنو  ْٗ: ُفي المبيت كالنفقة كاإلجماؿ في القكؿ، كفي تفسير البغكم 

  .«لمبيت كالٌنفقة، كقيؿ: أف يصنع ليا ما تصنع لوفي القكؿ كا
 .كاألسانيد الثالثة مذككرة في الكسائؿ ػ مصدر سابؽ (ّٔ
كالٌسبب في ككنيا ىجريةن قمريةن ىك أف النصكص حينما تستخدـ كممة  (ّٕ

 الٌشير كالٌسنة فال بد مف تفسيرىا عمى أساس إرادتيا التحديد اليجرم القمرم؛ألنو
ىك المعركؼ آنذاؾ، إذ لـ يكف التأريخ الشمسي متداكالن بيف العرب لسيرىـ في 
 .الصحراء كعدـ معرفتيـ بالحساب، فكانت ىذه التعابير تدؿ عمى المعنى المتقٌدـ

كالسند ىك عف أبيو عف عمٌي بف إبراىيـ بف ىاشـ عف أبيو عف صفكاف  (ّٖ
 .يخة الصدكؽمش ُٔٓرقـ  ُٔ: َّ  كما كرد في الكسائؿ ػ الخاتمة

,  ُ( , كتاب النكاح , طُُِٖ)ت الشيخ األنصارم، ُٔ: َِالكسائؿ  (ّٗ
 .ِح ِّمات النكاح كآدابو ػ باب ق ,ػ أبكاب مقدٌ ُُْٓ

 ِّ، كتاب النكاح ػ أبكاب مقٌدمات النكاح كآدابو ػ باب ُٔ: َِالكسائؿ  (َْ
 .ِح
 ِّ، كتاب النكاح ػ أبكاب مقٌدمات النكاح كآدابو ػ باب ُٔ: َِالكسائؿ  (ُْ

 .ِح
 ٓالكسائؿ، مصدر سابؽ، ح (ِْ
 .كستأتي الركاية كىي صحيحة صفكاف بف يحيى (ّْ
 .يدايةكنقصد بيا المقنع كال (ْْ

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB?author=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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؛ كمجمع ْٕٕلألردبيمي: « زبدة البياف في براىيف أحكاـ القرآف»يراجع  (ْٓ
؛ كالتفسير ِٖٓ: ِ؛ ككنز العرفاف لممقداد السيكرم ٕٓٓ: ُالبياف لمٌطبرسي 

؛ ِٓ: ُ؛ كتفسير البغكم ِٖ: ّ؛ كتفسير القرطبي ْٗ: ٔالكبير لمفخر الرازم 
، ط دار الكتب العممٌية؛ كتفسير ِِٗ: ُ« النكت كالعيكف»كتفسير الماكردم =

؛ كتفسير ُِّ: ِ؛ كالتفسير المنير لمدكتكر كىبة الٌزحيمي ُِٔ: ُإبف الجكزم 
: ُ؛ كتفسير الٌنسفي ُٔٔ: ُ؛ كالدر المنثكر لمسيكطي ُِٕ: ُابف كثير 

ـ؛ ٌُٖٗٗرياض ، ط العبيكاف، الِْْ: ُ؛ كالكٌشاؼ لمٌزمخشرم ُُٓػُُْ
؛ كالكاشؼ ُٗػ ُٖ: ْ؛ كمكاىب الرحماف لمٌسبزكارم ُِْ: ِكالتبياف لمٌطكسي 

؛ ُٕٖ: ُ؛ كالكجيز البف أبي جامع العاممي ّّْ: ُلمشيخ محمد جكاد مغنٌية 
 .ّْْ: ِ؛ ككنز الدقائؽ لممشيدم ّٕٓ: ِ؛ كتفسير المنار ٖٗ: ِكاألمثؿ 
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