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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ) في اإلسالم حقوق السوجيةال )

 

 

الم، وأصفد أنَّ  وس السَّ احلؿد هلل الذي هداكا لإلشالم، وأصفد أْن ٓ هلإ إَّٓ اهلل، ادؾك الؼدُّ

ورشوله بدر التَّامم ومسك اخلتام، صذ اهلل وشؾَّم وبارك عؾقه وعذ آله الزرة الؽرام، حمؿدًا عبد اهلل 

 وصحابته إئؿة إعالم، ومن تبعفم بنحسان إىل يوم الدين .

ا بعد  ُثمَّ ُتَوّّف ُكلُّ َكػٍس ما ﴿ :عباد اهللفاتؼوا اهلل  :أمَّ
ِ
َكَسَبت َوُهم َواتَّؼوا َيوًما ُترَجعوَن فقِه إىَِل اَّللَّ

 ﴾.ٓ ُيظَؾؿونَ 

واعؾؿوا أنَّ أصدق احلديث كتاب اهلل، وخر اهلدي هدي حمؿد صذ اهلل عؾقه وشؾم، ورش   

 إمور حمدثاهتا، وُكلَّ بدعة ضاللة.

  ر.ؽل واحٍد من الزوجني جتاه أَخ هـاك حؼوق مشسكة جتب ل: عباد اهلل

 :فوِنْ أهنِّ الحقوق الوشتركة بينهوا

فقُعارِش كلٌّ من الزوجني صاِحَبه معارشًة حسـة، فال يمذيه بالػعل وٓ  :ادعارشة بادعروف أوًٓ:

فاا .  ااال اهلل  بااالؼول وٓ بااام ُيسااتـؽر رشعااًا وٓ ُعرفااًا وٓ مااروصة، وإكااام بالُّااز والرفااة والؾُّ اا  والر 

اااةً  ﴿ :تعااااىل ًة َوَرْفَ هاااي أصاااُل ُحْساااِن الُّاااحبة، وادعاااارشة  ، فاااادودة والرفاااة﴾ َوَجَعاااَل َبقْاااـَُؽْم َماااَودَّ

 .بادعروف، وهي ِِسُّ السعادة بني الزوجني

يُن الـَُِّّاقَحةُ  )): صاذ اهلل عؾقاه وشاؾملؼاول الـباي  :ادُـاصاحة بقاـفام ثاكقاًا:  رواه البخااري ] ((الاد 

 . [ومسؾم

اه،  وَخادش لؽرامتاه، وبعض إزواج يظان أنَّ  قاام ادارأة بالـُّاقحة لاه كاول مان الت ااول عاذ حؼ 

 .ولؾؼوامة عؾقفا، وهذا خ ل فادح؛ ٕن التـاصح ملمور به رشعاً 

 الخطبة األولى
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ااْن زِهااَد مااـفام   الولااد أن  :حاا ُّ اجكجااابثالثااًا:   َ
ِ
وهااو أْمااٌر ِف ااري عـااد الرجاال واداارأة، ويـبغااي د

ثوا عن الَعْزل  -ُيراعي ح َّ أَخر؛ وهلذا رأى الػؼفاص  فا   أن يؽون بنذن الزو -َلامَّ حتدَّ جة؛ مراعاًة حِلَؼ 

فا   الولد  . ضاص الَوضر، وحؼ 

ْعُروِف  ﴿ :إنَّ إصل   حؼوق الزوجة عذ زوجفا  وُل اهلل تعاىل :عباد اهلل  وُهنَّ بِاْدَ  ﴾ َوَعارِشُ

ْعُروِف  ﴿ :و ولااه ااِذي َعَؾااقِْفنَّ بِاااْدَ إِنَّ َلُؽااْم َعااَذ )): صااذ اهلل عؾقااه وشااؾم. و ااول الـبااي ﴾ َوهَلُاانَّ ِمثْااُل الَّ

ا ا، َولِـَِساِئُؽْم َعَؾقُْؽْم َحؼًّ  .[رواه السمذي ،حسن حديث. ](( كَِساِئُؽْم َحؼًّ

 :وهن حقوق السوجة على زوجها 

 :ًٓ ماه ﴾ َوآُتوا الـ َساَص َصُدَ اهِتِنَّ كِْحَؾةً  ﴿ :لؼوله تعاىل :ادفرأو ، وادفر كول من أكوال اهلدية، ُيؼد 

 .عؼد الزواج الرجل بني يدي

الـػؼة تؾزم الزوَج من حني عؼد الـؽاح، ُيِعدُّ له السؽَن ادُـاشب  :الـػؼة والسؽن ادُـاشبثاكقًا:  

َّٓ أْن  ،زوجاة بالـػؼاة ولاو كاكات ذاَت ماالوادتال، وُيوف ر هلا ال عاَم والرشااب والِؽْساَوة، وٓ ُتؾاَزم ال إ

َوهَلُاانَّ َعَؾاقُْؽْم ِرْزُ ُفاانَّ َوكِْسااَوهُتُنَّ )): صااذ اهلل عؾقاه وشااؾمتت اول بااه عاان ضِقاِب كػااٍس مـفااا؛ لؼاول الـبااي 

ْعُروِف   .[رواه مسؾم] ((بِاْدَ

أي: عذ َ ْدِر شعتؽم وضا تؽم؛   .﴾ َأْشِؽـُوُهنَّ ِمْن َحقُْث َشَؽـُتْم ِمْن ُوْجِدُكمْ  ﴿ :ولؼوله تعاىل 

اايف عؾقفااا   ادسااؽن والـػؼااة، وإْن كااان فؼااًرا فعااذ َ ااْدِر ال ا ااة؛ ولؼولااه تعاااىل  :فاانْن كااان ُمااوِِسًا ُيَوش 

﴿  ُ َٓ ُيَؽؾ ُ  اَّللَّ  ُ َّٓ َما آَتاَهالُِقـِػْ  ُذو َشَعٍة ِمْن َشَعتِِه َوَمْن ُ ِدَر َعَؾقِْه ِرْزُ ُه َفؾُْقـِػْ  ِِمَّا آَتاُه اَّللَّ  .﴾  َكْػًسا إِ

ٕنَّ الزوج راٍل ومسمول عن رعقته، ويلذن هلا أْن حترض جمالس العؾم،  :تعؾقُؿفا أموَر ديـفا ثالثًا: 

ِذيَن آَمـُوا ُ وا ﴿ :وهو أمر يتساهل فقه كثر من إزواج، وَكُسوا  وَله تعاىل َا الَّ َأكُػَسُؽْم َوَأْهؾِقُؽْم  َيا َأُّيُّ

َجاَرةُ  الَِة َواْصَ ِزْ َعَؾقَْفا ﴿ :و وله تعاىل .﴾ َكاًرا َوُ وُدَها الـَّاُس َواحْلِ  .﴾ َوأُْمْر َأْهَؾَك بِالَُّّ

ز عؾقف رابعًا:  والعػُو عـفا، ومراعاة ما فقفا من  ُّوٍر ِف ري، والتغافل عام يُّدر عـفا؛ ا، الَُّّ

ا )): صذ اهلل عؾقاه وشاؾمرفًة هبا وصػؼًة عؾقفا، وعؿالً بوصقة الـبي   َخاْرً
ِ
رواه ] ((اْشَتْوُصاوا بِالـ َسااص

 .. وهو داخل   ادعارشة بادعروف[البخاري ومسؾم
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 ريض اهلل عـاه؛ َ ااَل: َتَغقَّاَب ُعاثاَْمُن ريض اهلل عاـفام َعاِن اْباِن ُعَؿارَ  :أْن يرعاها إذا َمِرَضاْت  خامسًا:

 
ِ
ُه َكاَكْت حَتَْتُه بِـُْت َرُشوِل اَّللَّ ]ر قاة[ َوَكاَكاْت َمِريَضاًة. َفَؼااَل َلاُه الـَّبِايُّ صذ اهلل عؾقه وشاؾم َعْن َبْدٍر، َفِنكَّ

وكاذلك ُيسااعدها  .يرواه البخاار ((ِِمَّْن َصِفَد َبْدًرا َوَشْفَؿهُ إِنَّ َلَك َأْجَر َرُجٍل )): صذ اهلل عؾقه وشؾم

 .فقام َثُؼل عؾقفا من احلْؿل، وعـد الوضيف

وجيؾااس معفااا ويماكساافا  ،ضال ااة الوجااه، والؽؾؿااة ال قبااة :وهننن حقننوق السوجننة   جوننا ا  :عباااد اهلل

اال هلاا ،وُيساامرها ويُّااو،ا، وحيػظفااا،  ،وحيااسم أهؾفاا ،وُيسااؾَّم عؾقفااا إذا دخال البقاات ،ويتاازيَّن ويتجؿَّ

  .وجيعؾفا تشعر بإمان معه

وٓ يؿـعفا من زيارة أهؾفا وأ ارهبا.  ،ويؿـعفا من مجقيف أكوال الػساد؛ ومن ذلك التزج والسػور

،ا ويعؿل  ،وحيَػظ هقبتفا وكرامتفا أمام الـاس، وٓ يعامؾفا معامؾة اجماص ،وحُيِْسن الظنَّ هبا، وٓ يتخوَّ

وَيغار عؾقفا  ،وُيالضػفا وُيالعبفا وُيضاحؽفا. وَيستشرها، وحيسم رأُّيا ، إعػاففا، وتؾبقة ربباهتاعذ

 ويُّو،ا، وحيػظ ِعْرَضفا. 

ثفا ويستؿيف إىل حديثفا إذا  -وٓ ُّيجرها  ،وٓ يغقَب عـفا أكثر من أربعة أصفر ،وَيْسُؿر معفا حُيد 

َّٓ   البقت - هجرها داً  -زوجة إُخرى ويعدل بقـفا وبني ال ،إ وٓ يضاايؼفا لُقؽِرَهفاا  -إْن كاان معاد 

 عذ ادُػار ة والتَّـازل عن حؼفا. 

ا شااؽـًا إذا كااان وُيـِْػاا  عؾقفااا وُيااوف ر هلاا ،وٓ ُُيِرجفااا ماان بقتفااا و اات العاادة، وٓ َلاارج هااي كااذلك

 .كذا لو كاكت حامالً ؛ضال فا رجعقًّا

  ِعَبادَ 
ِ
َ  َوَأْشَتْغِػرُ  ،َتْسَؿُعونَ  َما َأُ وُل : اَّللَّ ِحقمُ  اْلَغُػورُ  ُهوَ  إكَّه وهرُ غػِ تَ اْش فَ  اْْلَؾِقل اْلَعظِقمَ  اَّللَّ  .الرَّ
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ؽر لُه عذو ،هِ  إحساكذ عاحلؿد َّللَّ  ُ وحد َٓ هلإَ  ُد َأنْ وَأصف ،تـاكِهوام هِ  توفقؼالشُّ َّٓ اَّللَّ ٓ رشيَك  هُ إ

اعي إىل ِرضَواك ،َرُشوُلهُ صفُد أنَّ حمؿداً عبدُه وأَ و ،لْكِهتعظقامً لش ،هُ ل ؾََّم تسؾقاًم وش بهِ وعذ آلِه وصح ،هِ الدَّ

  .كثراً 

 :وهن حقوق السوج على زوجته :عباد اهلل ،أما بعد

:ًٓ َأَحاًدا َأْن َيْساُجَد َلاْو ُكـْاُت آِماًرا  )): صاذ اهلل عؾقاه وشاؾملؼاول الـباي  :ضاعتاه   بار معُّاقة أو

ْرَأَة َأْن َتْسُجَد لَِزْوِجَفا  . [رواه السمذي ،صحقححديث ] .(( ََٕحٍد؛ ََٕمْرُت اْدَ

 ورشاوله  -ولاقس عاذ ادارأة ": رفه اهلل  ال ابن تقؿقة
ِ
 ".أوَجاَب مان حا   الازوج -بعاد حا   اهلل

 (.362/ 23) :جمؿول الػتاوى

وٓ شقام إْن  -لؾؿرأة أْن تغار عذ زوجفا  :آعتدال   الَغرة من حؼوق الزوج عذ زوجته: ثاكقاً  

داً  ولؽااْن   حاادود الَغاارة ادؼبولااة، ولؼااد َكُثاارت ادشاااكل   البقااوت؛ بساابب الَغاارة الغاار  - كااان ُمعااد 

اااا    التجسااااس  ُمـضااااب ب بَرهَتااااا؛ فااااال تتعؿَّ والتحسااااس، والتااااد ق  ة، فقـبغااااي عااااذ الزوجااااة أن هُتااااذ 

 .وادرا بة، فقـفدم عشُّ الزوجقة

  كػساافا ومالااه وولااده؛ فااال ُتاادك س ِعااْرَض زوجفااا، وٓ ُتضااقيف ماَلااه  :أْن حتػَظااه   بقابااه :ثالثاااً  

 -من ال رفني  -وولَده؛ ٕ،ا مممتـٌة عذ ذلك، والرجل ٓ يعؾم، فنذا خاَكْت هاَكْت، واخلقاكُة الزوجقة 

 .عؾقفا فساٌد   الدكقا وأخرةيستَّب 

َّٓ بنذكه :رابعاً   َّٓ لُرَج من بقته إ  :أَمَر اهلُل الـساَص بؾزوم البقت والؼرار فقه؛ كام    وله شبحاكه :أ

َج اْْلَاِهؾِقَِّة إُوىَل  ﴿ ْجَن َتَزُّ َٓ مَتْـَُعوا  )): صذ اهلل عؾقه وشؾم. و ال الـبي ﴾ َوَ ْرَن ِ  ُبُقوتُِؽنَّ َوَٓ َتَزَّ

 
ِ
 َمَساِجَد اَّللَّ

ِ
 . [رواه البخاري ومسؾم] ((إَِماَص اَّللَّ

فقُػفم من احلديث: أ،ا إذا أرادت اخلروَج ٓ بد أْن تستلذن، وأنَّ لؾزوج مـيَف زوجته من اخلروج 

َّٓ ما اشُتثْـَِي رشعاً   .إ

 الثانيةالخطبة 
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ٕنَّ اخلدمااة واجبااٌة  :أوٓدهأْن تؼااوم بخدمتااه وخدمااة  : ماان حؼااوق الاازوج عااذ الزوجااة:خامساااً  

 ديث علي عؾقفا؛   حدود اشت اعتفا، وعؾقفا أْن تُّز عذ ما ُتعاكقه من َتَعٍب ومشؼة، ويدلُّ عؾقه ح

؛ بـَت رشول اهلل أتات الـبايَّ َتْشاُؽو إَِلقْاِه َماا َتؾَْؼاى ِ  َياِدَها ِماَن ريض اهلل عـفا ؛ أنَّ فاضؿةَ ريض اهلل عـه

َحى، َوَبَؾغَ  ُه َجاَصُه َرِ قٌ ، فسللته خادمًا، فؼال الـبيُّ الرَّ ُؽاَم َعَذ َخْرٍ  )): صذ اهلل عؾقه وشؾمَفا َأكَّ َٓ َأُدلُّ َأ

َثالًَثا َوَثالَثنَِي، َفَسب َحا َثالًَثا َوَثالَثنَِي، َواْفََدا  -َأْو َأَوْيتاَُم إىَِل ِفَراِصُؽاَم  -ِِمَّا َشَلْلتاَُم؟ إَِذا َأَخْذمُتَا َمَضاِجَعُؽاَم 

ا َأْرَبًعا َوَثالَثنَِي، َفْفَو َخْرٌ َلُؽاَم ِمْن َخاِدمٍ  َ  .[رواه البخاري ومسؾم] ((َوَكز 

ُْيااِدْمَن أزواجفاان   بقااوهتن وخااارج بقااوهتن إذا دعاات  ريض اهلل عااـفن اكاات كساااص الُّااحابةوك 

احلاجة؛ بل كاكت الـساص إىل عفٍد  ريب يػَعؾَْن ذلك، وٓ خَر   حدوث إصؽاٍل بني الزوجني بسبب 

 .خدمة البقت، واخلُر   تعاو،ام مجقعاً 

َّٓ بنذكه :شادشاً   ق من ماله إ َّٓ تتُّدَّ  اال َشاِؿْعُت َرُشاوَل  عـاه ريض اهللماماة لام جااص عان أأ أُ  :أ

 
ِ
َّٓ بِِنْذِن َزْوِجَفا ))َيُؼوُل: صذ اهلل عؾقه وشؾم اَّللَّ ْرَأُة َصقًْئا ِمْن َبقْتَِفا إِ ! (( َٓ ُتـِْػُ  اْدَ

ِ
. َفِؼقَل: َيا َرُشوَل اَّللَّ

َعاااَم؟! َ اااَل:  َٓ ال َّ ُق بااه [رواه أبااو داود صااحقححااديث ]  (( َذاَك َأْفَضااُل َأْمَوالِـَااا ))َو . فاانْن كااان ادَُتَُّاادَّ

ق به، دون إذكه  .يسرًا، من عادة الزوج أْن يسؿح بؿثؾه؛ فؾؾزوجة التُّدُّ

َّٓ بنذكااه : جوننا ا وهننن حقننوق الننسوج   َّٓ ُتاادِخَل أحاادًا   بقتااه إ  ،وٓ ُترِهَؼااه باجكثااار ماان الـػؼااات ،أ

ف بػضؾه وٓ جتحده.  ،وتتزين له  وتشؽره وتْعَسِ

وُتَوف ر له ُشُبَل الراحة الـػسقة  ،وحُتافِظ عذ كرامته ومشاعره   حضوره وبقابهوتُّز عذ فؼره، 

 وحُتِْسن اشتؼباله عـد  دومه من خارج ادـزل.  ،واْلسدية

َّٓ بنذكاه -وهاو صااهد  -وٓ تُّوم كػالً  ،وٓ مَتَْتـيِف إذا دعاها لؾػراش وٓ ت ؾاب ال االَق بغار  ،إ

 .وُتعقـه عذ اخلر وتدله عؾقه ،وتسسضقه إذا بضب ،شبٍب رشعي صحقح

 

ْشالَِم َواْدُْسؾِِؿنَي، وأَ  الؾُفمَّ  ين. َحْوَزةَ  مِ احْ وَ  ،نيكِ رِ اْ اشوادُ  كَ رْ الَّ الاش  ذِ أعزَّ اْجِ  الد 

َة ُأُموِرَكا. الؾُفمَّ  َٓ َتـَا َوُو  آِمـَّا ِ  َأْوَضـِـَا، َوَأْصؾِح َأِئؿَّ
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 وف  مجقيف وٓة ادسؾؿني لؾعؿل بؽتابك، واتبال شـة كبقك، وحتؽقم رشعك. الؾُفمَّ 

ْشالَمَ احْلََرَمنْيِ لاِم ِفقه عِ  ـَا َخاِدمَ ف   إَمامَ وَ  الؾُفمَّ    .َوَصالَُح اْدُْسؾِِؿني زُّ اْجِ

 اه. َض رْ وتَ  هُ بُ ه لاِم حُتِ ه َوَأْعَواكَ َوَوِِلَّ َعْفِدِه َوإِْخَواكَ  هُ ؼْ َوف   الؾُفمَّ 

 احػظ جـودكا ادراب ني ورجال أمــا، وشدد رمقفم يا رب العادني. مَّ الؾفُ 

 عؾقك باحلوثقني ادػسدين، وباخلوارج الامر ني، وبجؿقيف أعداص الدين. الؾُفمَّ 

ا كدرأ بك   كحورهم، وكعوذ بك من رشورهم. الؾُفمَّ   اكػـا رشهم بام صئت، الؾُفمَّ إكَّ

ا َكُعوُذ بَِك ِمْن َزَواِل كِْعَؿَتك، َوحَتَوُّ  الؾُفمَّ   َشَخ ِك.  ل َعاِفَقتك، َوُفَجاَصة َكِؼَؿتِك، َومَجِقيفِ إكَّ

ا َكُعوُذ بَِك ِمْن الَزَ  الؾُفمَّ  َْشَؼام ِص َواْْلَُذام َواْْلُـُونِ إكَّ ْٕ  .َوَشق ئ ا

 َوادُـَؽِر َوالَبغِي ﴿ عباد اهلل:
ِ
 ِذي الُؼربى َوَيـفى َعِن الَػحشاص

ِ
َ َيلُمُر بِالَعدِل َواِجحساِن َوإيتاص إِنَّ اَّللَّ

رونَ   .﴾َيِعُظُؽم َلَعؾَُّؽم َتَذكَّ

واهلل يعؾم ما  اْلؾقل يذكركم، واصؽروه عذ كعؿه يزدكم، ولذكر اهلل أكز،فاذكروا اهلل العظقم 

 تُّـعون.

 

 


