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 احلقوق
يف جملس واحد عندما قدم عليه أبو الدرداء ذاكراً له ما حدث بينه وبني  مجعها النيب صلى هللا عليه وسلم

َفَة، َأب   ب ن   َعو ن   سلمان رضي هللا عنه، ففي صحيح البخاري َعن   ي  آَخى: قَالَ  أَب يه ، َعن   ُجَحي    هللاُ  َصلَّى النَّيب 
َ  َوَسلَّمَ  َعَلي ه   ر َداء   أُمَّ  فَ رََأى الدَّر َداء ، َأبَ  َسل َمانُ  فَ زَارَ  الدَّر َداء ، َوَأب   َسل َماَن، َبني  ؟ َما: ََلَا فَ َقالَ  ُمتَ َبذ  لًَة، الدَّ  َشأ ُنك 

ن  َيا، يف   َحاَجة   لَهُ  لَي سَ  الدَّر َداء   أَبُو َأُخوكَ : قَاَلت    فَإ ن   : قَالَ  ُكل ؟:  فَ َقالَ  َطَعاًما، لَهُ  َفَصَنعَ  الدَّر َداء   أَبُو َفَجاءَ  الدي
ك ل   َأنَ  َما: قَالَ  َصائ م ،  ُثَّ  فَ َناَم، ََن ،: قَالَ  يَ ُقوُم، الدَّر َداء   أَبُو َذَهبَ  اللَّي لُ  َكانَ   فَ َلمَّا فََأَكَل،: قَالَ  ََت ُكَل، َحّتَّ  ِب 
ر   م ن   َكانَ   فَ َلمَّا ََن ،: فَ َقالَ  يَ ُقومُ  َذَهبَ   َعَلي كَ  ل رَب  كَ  إ نَّ : َسل َمانُ  لَهُ  فَ َقالَ  َفَصلََّيا اآلَن، ُقم   َسل َمانُ : قَالَ  اللَّي ل   آخ 
كَ  َحقًّا، ل كَ  َحقًّا، َعَلي كَ  َول نَ ف س  َه  َّ  َفأََتى َحقَُّه، َحق    ذ ي ُكلَّ   َفَأع ط   َحقًّا، َعَلي كَ  َوِل   َوَسلََّم، َعَلي ه   هللاُ  َصلَّى النَّيب 

ي  فَ َقالَ  لَُه، َذل كَ  َكرَ َفذَ   َسل َماُن". "َصَدقَ : َوَسلَّمَ  َعَلي ه   هللاُ  َصلَّى النَّيب 
نَس إ َّلَّ  :حق هللا تعاىل أعظم احلقوق؛ ِلننا خملوقون لعبادته سبحانه وتعاىل، )َوَما َخَلق ُت اْل  نَّ َواْل  

)  .ل يَ ع ُبُدون 
سبحانه وتعاىل، وحقه سبحانه أن يعبد وَّل يشرك به شيئاً، وأن وأعظم الناس إمياننا أكثرهم قياماً حبقه 

 تلتزم أوامره وجتتنب نواهيه.
ومن حقه سبحانه وتعاىل أن يثبت له ما أثبته لنفسه من أمساء وصفات، كما أراد سبحانه وتعاىل، وعلى 

 منهج سلف اِلمة من صحابة واتبعني ومن تبعهم إبحسان، وَّل حياد عن ذلك أبداً.
حقه سبحانه وتعاىل حمبته أكثر من كل شيء، وتعظيمه يف النفوس، وتقدمي حمبته وتعظيمه على حمبة ومن 

ذُ  َمن   النَّاس   َوم نَ : ) تَ َعاىَل  قَالَ ما سواه. فإن حمبته سبحانه وتعاىل دَّللة على اْلميان،   أَن َداًدا اّللَّ   ُدون   م ن   يَ تَّخ 
 [ . 165:  ال بَ َقرَة   ُسورَةُ ( ] ّلل َّ   ُحبًّا َأَشدي  آَمُنوا َوالَّذ ينَ  اّللَّ   َكُحب     حيُ بيوََنُم  

بغض من يبغضهم هللا،  يومن حمبته سبحانه حمبة من حيبهم هللا تعاىل، كاِلنبياء واملالئكة واملؤمنني، و 
 كالكافرين واملنافقني، وأعداء اْلسالم.
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 َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ُهرَي  رََة، َأب   َعن  ، ويف صحيح البخاري هرب العبد بلنوافل لربه ازداد حب هللا لوكلما تق

، آَذن  ُتهُ  فَ َقد   َول يًّا ل   َعاَدى َمن  : قَالَ  اّللََّ  إ نَّ : "َوَسلَّمَ  َعَلي ه   هللاُ  َصلَّى اّللَّ   حلَر ب  ء   َعب د ي إ َلَّ  تَ َقرَّبَ  َوَما ب   ب َشي 
لن ََّواف ل   إ َلَّ  يَ تَ َقرَّبُ  َعب د ي يَ زَالُ  َوَما َعَلي ه ، اف ََتَض تُ  ِم َّا إ َلَّ  َأَحبَّ  بَُّه، َحّتَّ  ب  ُتهُ  فَإ َذا ُأح  بَ ب    الَّذ ي مَس َعهُ  ُكن تُ :  َأح 
َمعُ  رُ  الَّذ ي َوَبَصرَهُ  ب ه ، َيس  َا، يَ ب ط شُ  الَّت   َوَيَدهُ  ب ه ، يُ ب ص  َلهُ  ِب  ي الَّت   َور ج  َا، مَي ش   َولَئ ن   َِلُع ط يَ نَُّه، َسأََلن   َوإ ن   ِب 

تَ َعاَذن   ء   َعن   تَ َردَّد تُ  َوَما َِلُع يَذنَُّه، اس  ُؤ م ن ، نَ ف س   َعن   تَ َرديد ي فَاع ُلهُ  َأنَ  َشي 
رَهُ  امل َو تَ  َيك 

رَهُ  َوَأنَ  امل  ."َمَساَءتَهُ  َأك 
فيما أتى به من شرع من عند هللا أن يطاع ويتبع هديه وَّل خيالف  :حق رسوله صلى هللا عليه وسلم

 َحف يظًا(. َعَلي ه م   أَر َسل َناكَ  َفَما تَ َوىلَّى  َوَمن  ۖاّللََّ  َأطَاعَ  فَ َقد   الرَُّسولَ  ُيط ع   تعاىل، وطاعته من طاعة هللا تعاىل، )مَّن
 اّللَُّ  حُي ب ب ُكمُ  فَاتَّب ُعون   اّللََّ  بيونَ تُ   ُكن  ُتم    إ ن   وَّل تتحقق حمبة هللا تعاىل إَّل بتباع النيب صلى هللا عليه وسلم، )ُقل  

يم (. َغُفور   َواّللَُّ  ُذنُوَبُكم   َلُكم   َويَ غ ف ر    َرح 
 وتتحقق حمبته صلى هللا عليه وسلم مبا يلي:

 اْلميان أبنه رسول هللا وخامت النبيني أرسله هللا تعاىل إىل الناس كافة. -1
، والوالدين، فَعن  حمبته أكثر من النفس  -2 ي  قَالَ : قَالَ  أََنس   َأَحدُُكم ، يُ ؤ م نُ  "َّلَ  َوَسلَّمَ  َعَلي ه   هللاُ  َصلَّى النَّيب 

 َأمج َع نَي" متفق عليه. َوالنَّاس   َوَوَلد ه   َوال د ه   م ن   إ لَي ه   َأَحبَّ  َأُكونَ  َحّتَّ 
، ب ن   اّللَّ   وثبت يف صحيح البخاري َعن  َعب د   ذ   َوُهوَ  َوَسلَّمَ  َعَلي ه   هللاُ  َصلَّى النَّيب     َمعَ  ُكنَّا:  الَ قَ  ه َشام   ب َيد   آخ 

، ب ن   ُعَمرَ  ء   ُكل     م ن   إ َلَّ  َأَحبي  َِلَن تَ  اّللَّ ، َرُسولَ  يَ : ُعَمرُ  لَهُ  فَ َقالَ  اخَلطَّاب  ي، م ن   إ َّلَّ  َشي  ي  فَ َقالَ  نَ ف س   النَّيب 
ي َوالَّذ ي "َّلَ،: َوَسلَّمَ  َعَلي ه   هللاُ  َصلَّى َك" م ن   إ لَي كَ  َأَحبَّ  َأُكونَ  َحّتَّ  ب َيد ه ، نَ ف س   اآلَن، فَإ نَّهُ : ُعَمرُ  لَهُ  فَ َقالَ  نَ ف س 
ي، م ن   إ َلَّ  َأَحبي  َِلَن تَ  َواّللَّ ، ي  فَ َقالَ  نَ ف س   ُعَمُر". يَ  "اآلنَ : َوَسلَّمَ  َعَلي ه   هللاُ  َصلَّى النَّيب 

 اّللََّ(. َأطَاعَ  فَ َقد   الرَُّسولَ  ُيط ع   اتباعه فيما بلغه عن ربه سبحانه وتعاىل؛ ِلن طاعته من طاعة هللا، )مَّن -3
وتزداد حمبته صلى هللا عليه وسلم عند من يتلمس هديه ويقتفي أثره فيما عز التمسك به، والبحث يف  -4

 مواطن اَّلقتداء به عليه الصالة والسالم.
ُعود ، ب ن   هللا   َعب د   من الصالة والسالم عليه، َعن  اْلكثار  -5 : قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلي ه   اّللَُّ  َصلَّى هللا   َرُسولَ  َأنَّ  َمس 

ثَ رُُهم   الق َياَمة   يَ و مَ  ب   النَّاس   "َأو ىَل   َصالًَة" رواه الَتمذي وحسنه اِللبان. َعَليَّ  َأك 
، َأب   ب ن   َأو س   عليه كيوم اْلمعة وليلته، َعن  وتري املواطن الفاضلة للصالة والسالم   َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َأو س 

م ُكم   أَف َضل   "م ن  : َوَسلَّمَ  َعَلي ه   هللاُ  َصلَّى اّللَّ   ُُمَعة ، يَ و مُ  َأيَّ  َوف يه   الن َّف َخُة، َوف يه   قُب َض، َوف يه   آَدُم، ُخل قَ  ف يه   اْل 
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ث ُروا الصَّع َقُة، " رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه وهو  َمع ُروَضة   َصاَلَتُكم   فَإ نَّ  ف يه ، الصَّاَلة   م نَ  َعَليَّ  فََأك  َعَليَّ
 صحيح.

ر و ب ن   هللا   َعب د   وبعد اِلذان، ففي صحيح مسلم َعن   ، ب ن   َعم  َّ  مسَ عَ  أَنَّهُ  ال َعاص   َوَسلَّمَ  َعَلي ه   هللاُ  َصلَّى النَّيب 
، َصليوا ُثَّ  يَ ُقولُ  َما م ث لَ  فَ ُقوُلوا ال ُمَؤذ  َن، مسَ ع ُتمُ  "إ َذا: يَ ُقولُ  َا َعَلي ه   هللا َصلَّى َصاَلةً  َعَليَّ  َصلَّى َمن   فَإ نَّهُ  َعَليَّ  ِب 

رًا، َ  هللاَ  َسُلوا ُثَّ  َعش  يَلَة، ل  َا ال َوس  َنَّة ، يف   َمن ز لَة   فَإ َنَّ  ُهَو، َأنَ  َأُكونَ  َأن   َوأَر ُجو هللا ، ع َباد   م ن   ل َعب د   إ َّلَّ  تَ ن  َبغ ي ََّل  اْل 
يَلةَ  ل   َسَألَ  َفَمن   َفاَعُة". لَهُ  َحلَّت   ال َوس   الشَّ

 :حقوق الزوج
 .حقوق الزوج : للزوج على زوجته حقوق عظيمة

حد جد َّلعن أب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يس
 . رواه الَتمذي وهو صحيحِلمرت املرأة أن تسجد لزوجها

، ب ن   الرَّمح َن   َعب د   َعن   بملعروف: طاعته  ال َمر أَةُ  َصلَّت   إ َذا: "َوَسلَّمَ  َعَلي ه   هللاُ  َصلَّى هللا   َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َعو ف 
َرَها، َوَصاَمت   ََخ َسَها، َنَّةَ  اد ُخل ي: ََلَا ق يلَ  َزو َجَها َوَأطَاَعت   فَ ر َجَها، َوَحف َظت   َشه  َنَّة   أَب  َواب   َأي    م ن   اْل  ئ ت   اْل   "ش 

 رواه أمحد وابن ماجه.
وهللا  -: والذي يظهر كم خدمة املرأة لزوجها على أقوال: وقد اختلف أهل العلم يف حالقيام على خدمته

 .، ومرجع ذلك إىل ما تعارف عليه الناسة جيب عليها خدمة زوجها بملعروفأن املرأ -أعلم 
ي    َعن  

َّ  َفأََتت   الرََّحى، م نَ  َيد َها يف   تَ ل َقى َما َشَكت   السَّاَلمُ  َعَلي ه َما َفاط َمةَ  َأنَّ : َعل   َوَسلَّمَ  َعَلي ه   هللاُ  َصلَّى النَّيب 
أَلُهُ  ُه، فَ َلم   َخاد ًما َتس  ََبَت ُه، َجاءَ  فَ َلمَّا ل َعائ َشَة، َذل كَ  َفذََكَرت   جتَ د  نَ  َوَقد   َفَجاَءنَ : قَالَ  َأخ  َعَنا، َأَخذ   َفَذَهب تُ  َمَضاج 
نَ َنا َفَجَلسَ  "َمَكاَنك  ": فَ َقالَ  أَُقوُم، تُ  َحّتَّ  بَ ي   ر ي، َعَلى َقَدَمي ه   بَ ر دَ  َوَجد   ُهوَ  َما َعَلى أَُدليُكَما َأَّلَ ": فَ َقالَ  َصد 
؟ م ن   َلُكَما َخي    ُكَما، إ ىَل  َأَوي  ُتَما إ َذا َخاد م  ُُتَا َأو   ف رَاش  َعُكَما، َأَخذ  َا َمَضاج   َثاَلثً  َوَسب  َحا َوَثالَث نَي، َثاَلثً  َفَكَب  

 " متفق عليه.َخاد م   م ن   َلُكَما َخي    فَ َهَذا َوَثالَث نَي، َثاَلثً  َوامح ََدا َوَثالَث نَي،
: وجتب خدمة زوجها بملعروف من مثلها ملثله ويتنوع ذلك بتنوع اِلحوال اىلقال ابن تيمية رمحه هللا تع

 . ا.ه وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفةفخدمة البدوية ليست كخدمة القروية 
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 َعن  وإذا أبت املرأة فقد ارتكبت حمرماً وقد ثبت ، : وهو من حسن املعاشرة بينهماإجابته للفراش إذا دعاها

َرأَتَهُ  الرَُّجلُ  َدَعا إ َذا": َوَسلَّمَ  َعَلي ه   هللاُ  َصلَّى اّللَّ   َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َعن ُه، اّللَُّ  َرض يَ  ُهرَي  رَةَ  َأب   ه   إ ىَل  ام   َفأََبت   ف رَاش 
َبانَ  فَ َباتَ  َها َغض  َها َعَلي   الَئ َكةُ  َلَعنَ ت  

َ
عَ  َحّتَّ "متفق عليه ، ويف رواية للبخاري :  "ُتص ب حَ  َحّتَّ  امل  ".تَ ر ج 

، ب ن قَ ي س َعن   : َمرَّةً  يَز يدُ  َوقَالَ  - َزو َجَها ال َمر أَةُ  َُت َنع   ََّل : "َوَسلَّمَ  َعَلي ه   هللاُ  َصلَّى هللا   َرُسولُ  قَالَ  أَب يه ، َعن   طَل ق 
ر   َعَلى َكانَ   َوإ ن   - َحاَجَتهُ   رواه أمحد. "قَ َتب   َظه 

ُجدُ  النََّصاَرى فَ َرَأى الشَّاَم،: قَالَ  َأو   ال َيَمَن، ُمَعاذ   َقد مَ : قَالَ  َأو فَ  َأب   ب ن   هللا   َعب د   َعن    ل َبطَار قَت َها َتس 
ه   يف   فَ َروَّى َوَأَساق َفت َها،  هللا ، َرُسولَ  يَ : قَالَ  َقد َم، فَ َلمَّا يُ َعظََّم، َأن   َأَحقي  َوَسلَّمَ  َعَلي ه   هللاُ  َصلَّى هللا   َرُسولَ  َأنَّ  نَ ف س 

ُجدُ  النََّصاَرى رَأَي تُ  ي يف   فَ َروَّأ تُ  َوَأَساق َفت َها، ل َبطَار قَت َها َتس   َأَحًدا آُمرُ  ُكن تُ   َلو  : "فَ َقالَ  تُ َعظََّم، َأن   َأَحقي  أَنَّكَ  نَ ف س 
ُجدَ  َأن   ََحد ، َيس  ُجدَ  َأن   ال َمر أَةَ  َِلََمر تُ  ِل  َها، َتس   تُ َؤد  يَ  َحّتَّ  ُكلَُّه،  َعَلي  َها َوَجلَّ  َعزَّ  هللا   َحقَّ  ال َمر أَةُ  تُ َؤد  ي َوََّل  ل َزو ج 

َها َحقَّ  َها َزو ج  ر   َعَلى َوه يَ  نَ ف َسَها َسَأََلَا َلو   َحّتَّ  ُكلَُّه،  َعَلي   هُ  َِلَع طَت هُ  قَ َتب   َظه    رواه أمحد وابن ماجه. "إ يَّ
خترج إىل املسجد إَّل  : أن املرأة َّلب: وَّل نعلم خالفاً بني العلماءقال ابن رج : عدم اخلروج إَّل إبذنه

مها أو : ليس َلا أن خترج من منزله إَّل إبذنه سواء أمرها أبوها أو أ.ه  ، وقال ابن تيمية رمحه هللا. اأبذن زوجها
 . ا.ه غي أبويها بتفاق اِلئمة
َر أَةُ  َتُصومُ  َّلَ ": َوَسلَّمَ  َعَلي ه   هللاُ  َصلَّى النَّيب     َعن   ُهرَي  رََة، َأب   َعن  : إَّل إبذنعدم صيام التطوع 

 َشاه د   َوبَ ع ُلَها امل
 .ولو صامت بغي إذنه فصيامها بطل. متفق عليه "إب  ذ ن ه   إ َّلَّ 

 َّلَ ": قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلي ه   هللاُ  َصلَّى اّللَّ   َرُسولَ  َأنَّ : َعن هُ  اّللَُّ  َرض يَ  ُهرَي  َرةَ  َأب   َعن   : أَّل تدخل أحداً بيته إَّل إبذنه
 أَم ر ه   َغي    َعن   نَ َفَقة   م ن   أَن  َفَقت   َوَما إب  ذ ن ه ، إ َّلَّ  بَ ي ت ه   يف   ََت َذنَ  َوَّلَ  إب  ذ ن ه ، إ َّلَّ  َشاه د   َوَزو ُجَها َتُصومَ  َأن   ل ل َمر أَة   حيَ لي 
 متفق عليه " َشط رُهُ  إ لَي ه   يُ َؤدَّى فَإ نَّهُ 

قارِبا ، فإن كان من غي أإىل بيته فال جيوز َلا أن تدخله وإن كان الزوج َّل يرغب بدخول أحد من أقارِبا
، أما فيما إذا كان الزوج قد أبدا إذنه، وهذا إذا كان هناك أحد معها يف البيت ، إَّلفال جيوز َلا حّت ولو أذن

: كمن جرت عادته إبدخال الضيفان موضعا معدا َلم قال ابن حجر، شيئاً فيجع إىل ما تعارفا عليه مل يبدإذا 
 . ا.ه يفتقر ادخاَلم إىل إذن خاص لذلك سواء كان حاضرا أم غائبا فال

 حقوق الزوجة:
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 شهوة هل أن فكما ، اْلماع من حيرمها أن عليه وحيرم ، اْلماع زوجها على الزوجة حق من: اْلماع

 الواجب أن أعلم وهللا يظهر والذي اْلماع، لَتك احملددة املدة يف العلم أهل اختلف وقد ، أيضاً  شهوة فللمرأة
 يضرها وَّل يضره َّل فبما يتأثر كان  فإن ، بذلك الزوج يتأثر مل ما الرغبة يشبع الذي بلقدر ذلك يف

، َأب   ب ن   َسع د   َعن   ثبت وقد وجوبه مع عظيم الزوجة على اْلنفاق فضل: والسكىن النفقة ََبَهُ  أَنَّهُ  َوقَّاص   َأخ 
َا تَ ب  َتغ ي نَ َفَقةً  تُ ن ف قَ  َلن   إ نَّكَ ": قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلي ه   هللاُ  َصلَّى اّللَّ   َرُسولَ  َأنَّ  هَ  ِب  ر تَ  إ َّلَّ  اّللَّ   َوج  َها، ُأج   َما َحّتَّ  َعَلي  

 عليه متفق "ام رَأَت كَ  َفم   يف   جَت َعلُ 
ُعود   َأب   َعن   ل ه   َعَلى الرَُّجلُ  أَن  َفقَ  إ َذا": قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلي ه   هللاُ  َصلَّى النَّيب     َعن   َمس  بُ َها أَه   "َصَدَقة   لَهُ  فَ ُهوَ  حَي َتس 

 عليه متفق
َتهُ  د يَنار  ": َوَسلَّمَ  َعَلي ه   هللاُ  َصلَّى هللا   َرُسولُ  قَالَ : َقالَ  ُهرَي  رََة، َأب   َعن   َتهُ  َود يَنار   هللا   َسب يل   يف   أَن  َفق   يف   أَن  َفق 

َتهُ  َود يَنار   م س ك ني ، َعَلى ب ه   َتَصدَّق تَ  َود يَنار   َرقَ َبة ، ل َك، َعَلى أَن  َفق  رًا أَع َظُمَها أَه  َتهُ  الَّذ ي َأج  ل كَ  َعَلى أَن  َفق   رواه "أَه 
 مسلم

ك ُنوُهنَّ ):  تعاىل هللا قال  َسَعة   ُذو ل يُنف ق  ):  سبحانه وقال. 6 الطالق( ُوج د ُكم   م  ن َسَكنتُم َحي ثُ  م ن   َأس 
َعلُ  آاَتَها َما إ َّلَّ  نَ ف ساً  اّللَُّ  ُيَكل  فُ  ََّل  اّللَُّ  آاَتهُ  ِم َّا فَ ل يُنف ق   ر ز قُهُ  َعَلي ه   ُقد رَ  َوَمن َسَعت ه   م  ن راً  ر  ُعس   بَ ع دَ  اّللَُّ  َسَيج  ( ُيس 

 7الطالق
 لبعض والسكىن النفقة ثبتت وإذا ، العلم أهل وبتفاق الكتاب بنص واجبان والسكىن للزوجة والنفقة

 ُمَعاو يَةَ  َعن   ثبت وقد الزوج قدرة حبسب النفقة لكن ، أوىل بب من املطلقة غي الزوجة ففي املطلقات أحوال
،  ِم َّا َأط ع ُموُهنَّ ": َقالَ  ن َسائ َنا يف  : تَ ُقولُ  َما: فَ ُقل تُ : قَالَ  َوَسلََّم، َعَلي ه   هللاُ  َصلَّى اّللَّ   َرُسولَ  أَتَ ي تُ : قَالَ  ال ُقَشي  ي  
ُسوُهنَّ  ََت ُكُلوَن، َتُسوَن، ِم َّا َواك   .داود أبو رواه. "تُ َقب  ُحوُهنَّ  َوََّل  َتض ر بُوُهنَّ، َوََّل  َتك 

ر و ب ن   ُسَلي َمانَ  َعن   ثبت و َوص   ب ن   َعم  َثن  : قَالَ  اَِلح  ، َحدَّ  َصلَّى اّللَّ   َرُسول   َمعَ  الَوَداع   َحجَّةَ  َشه دَ  أَنَّهُ  َأب 
تَ و ُصوا َأََّل ": فَ َقالَ  ق صًَّة، احلَد يث   يف   َفذََكرَ  َوَوَعَظ، َوذَكََّر، َعَلي ه ، َوأَث ىَن  اّللََّ، َفَحم دَ  َوَسلََّم، َعَلي ه   اّللَُّ  لن  َساء   َواس   ب 

ًا، َا َخي  ًئا م ن  ُهنَّ  َُت ل ُكونَ  لَي سَ  ع ن دَُكم ، َعَوان   ُهنَّ  فَإ َّنَّ َشة   ََي ت نيَ  َأن   إ َّلَّ  َذل َك، َغي َ  َشي    فَ َعل نَ  فَإ ن   ُمبَ ي  َنة ، ب َفاح 
ُجُروُهنَّ  ، يف   فَاه  ع  َضاج 

َ
ر بُوُهنَّ  امل ،ُمََب    َغي َ  َضر بً  َواض  ُغوا َفاَل  َأَطع َنُكم   فَإ ن   ح   َعَلى َلُكم   إ نَّ  َأََّل  َسب ياًل، َعَلي ه نَّ  تَ ب  

رَُهوَن، َمن   فُ ُرَشُكم   يُوط ئ نَ  َفاَل  ن َسائ ُكم   َعَلى َحقيُكم   فَأَمَّا َحقًّا، َعَلي ُكم   َول ن َسائ ُكم   َحقًّا، ن َسائ ُكم    يف   ََي َذنَّ  َوََّل  َتك 
َرُهوَن، ل َمن   بُ ُيوت ُكم   ُنوا َأن   َعَلي ُكم   َوَحقيُهنَّ  َأََّل  َتك  َوِت  نَّ   يف   إ لَي ه نَّ  ُت س   الَتمذي" رواه َوطََعام ه نَّ  ك س 
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 َعن   ثبت وقد بملعروف يكفيها ما ماله من َتخذ أن َلا فيجوز زوجته على نفقته يف يقصر الزوج كان  وإذا

َها اّللَُّ  َرض يَ  َعائ َشةَ  َيانَ  َأبَ  إ نَّ  اّللَّ ، َرُسولَ  يَ : ه ن دُ  قَاَلت  : َعن   يح ، َرُجل   ُسف   م ن   آُخذَ  َأن   ُجَناح   َعَليَّ  فَ َهل   َشح 
ف ين   َما َمال ه   ل َمع ُروف   ُخذ ي": قَالَ  َوَبن َّ؟ َيك   عليه متفق " ب 

 . املسلمني بتفاق زوجاته بني العدل جيب:  هللا رمحه تيمية ابن قال: زوجة من أكثر له كان  إن العدل
َداُُهَا، إ ىَل  َفَمالَ  ام رََأاَتن   لَهُ  َكاَنت    َمن  ": قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلي ه   هللاُ  َصلَّى النَّيب     َعن   ُهرَي  رََة، َأب   َعن    يَ و مَ  َجاءَ  إ ح 

قيهُ  ال ق َياَمة    " رواه أبو داودَمائ ل   َوش 
 إىل امليل عليه وحيرم الزوجات بني التسوية الزوج على جيب أنه على دليل واحلديث: املعبود عون يف قال
.  العبد ميلكه َّل ِما ِلَنا احملبة يف َّل واْلنفاق القسم يف امليل واملراد امليل كل  ُتيلوا فال تعاىل قال وقد إحداهن

 ه .ا
 اّللَّ   َرُسولُ  َكانَ :  قَاَلت   َعائ َشَة، َعن   ثبت وقد زوجاته مع الناس أعدل وسلم عليه هللا صلى النيب كان  وقد

مُ  َوَسلَّمَ  َعَلي ه   هللاُ  َصلَّى م ي، َهَذا اللَُّهمَّ ": َويَ ُقولُ  فَ يَ ع د ُل، يَ ق س  ، َفاَل  أَم ل كُ  ف يَما َقس  " أَم ل كُ  َوََّل  َُت ل ُك، ف يَما تَ ُلم ن 
 رواه أبو داود وغيه

 أكثر حيبها كان  إن: هللا رمحه تيمية ابن قال وقد واحلب، اْلماع يف إَّل شيء كل  يف واجب والعدل
 (حرصتم ولو النساء بني تعدلوا أن تستطيعوا ولن): تعاىل هللا أنزل وفيه فيه؛ عليه حرج َّل فهذا: أكثر ويطؤها

 ه .ا.  واْلماع احلب يف: أي
 القسم يف الزوجات بني التسوية وجوب يف العلم أهل بني نعلم َّل: قدامة ابن قال :الزوجات بني القسم

 . خالفا
، َعن   رَ  الرَُّجلُ  تَ َزوَّجَ  إ َذا السينَّة   م نَ ": قَالَ  أََنس  ًعا ع ن َدَها أَقَامَ  الث َّي  ب   َعَلى الب ك   الث َّي  بَ  تَ َزوَّجَ  َوإ َذا َوَقَسَم، َسب  

ر   َعَلى  عليه متفق "َقَسمَ  ُثَّ  َثاَلثً  ع ن َدَها أََقامَ  الب ك 
 لَي سَ  إ نَّهُ ": َوقَالَ  َثاَلًث، ع ن َدَها أَقَامَ  َسَلَمَة، أُمَّ  تَ َزوَّجَ  َلمَّا َوَسلَّمَ  َعَلي ه   هللاُ  َصلَّى هللا   َرُسولَ  َأنَّ  َسَلَمَة، أُم    َعن  

ل ك   َعَلى ب ك   ئ ت   إ ن   َهَوان ، أَه  ، َسب َّع تُ  ش  ، َسب َّع تُ  َوإ ن   َلك   مسلم رواه" ل ن َسائ ي َسب َّع تُ  َلك 
فإن املرأة تتعرض ملا خييفها أو ينتهك حرمتها، أو يفسدها على زوجها، فيجب  :وصيانتها املرأة محاية

 على زوجها أَّل يعرضها ملا خيدش حياءها أو يضعف دينها؛ ِلَنا تتأثر كغيها.
 


