
قدر   – معه  وتتجاوب  ح�سنة،  زينة  يف  �أمامه  تبدو  �أن   .2
�لدفء  و�إ�ساعة  وغريها  �حلميمة  �لعالقات  – يف  �إمكانها 

و�حلنان.
وت�ستجيب  لن�سحه،  ت�ستمع  بل  3. عدم عنادها وعجرفتها، 
�هلل  – �سلى  �هلل  ر�سول  قال  نف�سها،  على  وتوؤثره  لإر�ساده، 
عليه و�سلم: "�لدنيا متاع، وخري متاع �لدنيا �ملر�أة �ل�ساحلة" 
– تبارك  ��ستفاد �ملوؤمن بعد تقوى �هلل  "ما  – رو�ه م�سلم، 
نظر  و�إن  �أطاعته،  �أمرها  �إن  �ساحلة  زوجة  من   – وتعاىل 
�إليها �سرته، و�إن �أق�سم عليها �أبرته، و�إن غاب عنها حفظته 

يف نف�سها وماله" – رو�ه �بن ماجة.
نبع  �سئونه،  ر�عية  �لد�ر،  �سيدة  فهي  مبنزلها  عنايتها   .4
�لبيت  جتعل  �أخالقها  بح�سن  وحمبة،  مودة  و�سالل  حنان، 

جنة وللحياة طعمًا.
 – �هلل  برزق  و�لقناعة  و�لر�سا  �لنفقة،  يف  �لقت�ساد   .5
عن  وحتجزه  طاقته،  فوق  ما  تكلفه  – ول  وتعاىل  �سبحانه 

�لأحو�ل �مل�سبوهة و�خلبيثة.
6. �أن تكون عونًا له على �لدهر، ت�ساركه �ل�سر�ء و�ل�سر�ء، 

ت�ساطره حلو �حلياة ومرها، دون �سكاية �أو تربم �أو �سيق.
7. �إكر�مها لأهله و�أقاربه و�حرت�مهم وبرهم، ول تكون �سببًا 

يف قطيعة �لرحم بينه وبينهم.
�أو  خلروجها  ��ستئذ�نه  من  �ل�ساحلة  �لأعر�ف  مر�عاة   .8

�سفرها، و�أل تدخل �أحدً� م�سكن �لزوجية �إل باإذنه.
9. مر�عاة م�ساعره فال تفرط يف عالقاتها �لجتماعية ول 
تبالغ فيها، ول تثني على رجل مبا ي�سبب �لغرية و�سوء �لظن 

و�ل�سك.

■ الحقوق الم�شتركة بين الزوجين
كل  و�سعي  و�ملحبة،  �ملودة  على  و�ملحافظة  �لع�سرة،  ح�سن   .1

طرف لإ�سعاد �لآخر، وجتنب منغ�سات �حلياة.
2. حّل �ل�ستمتاع �جلن�سي من مقدمات ومبا�سرة على �لوجه 
�ل�سطر�رية،  خا�سة  �ملز�جية  �حلالت  مر�عاة  مع  �مل�سروع، 
و�حلي�ض  �حلمل  �أثناء  يف  قهرية  لتقلبات  عر�سة  و�ملر�أة 
مر�عاة  فيجب  �لنف�سي،  و�لقلق  �لبدين  و�لإجهاد  و�لنفا�ض، 
يتفق  �ملوؤذية و�ملنفرة وما ل  �لعالقات  ذلك وتقديره، وجتنب 

مع �لفطرة �لإن�سانية �ل�سوية.
هو  ما  ح�سب  و�ملري�ث  �لأولد  ن�سب  حق  �إىل  بالإ�سافة   .3
من  وخرجت  �حلقوق  هذه  فهمت  �إذ�  وقانونًا.  �سرعًا  مف�سل 
حيز �لنظري �إىل �لعملي، وروعيت ب�سدق، تال�ست �ملنازعات، 
�أعالم  ورفرفت  و�لهناء،  �ل�سعادة  وحلت  �خل�سومات،  وقلت 
َلُكْم  َخلََق  �أَْن  �آََياِتِه  �حلب وحتقق تطبيقًا �لنعم �لإلهية "َوِمْن 
ًة َوَرْحَمًة  َلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَوَدّ ْزَو�ًجا ِلَت�ْسُكُنو� �إِ ِمْن �أَْنُف�ِسُكْم �أَ

�لروم. ُروَن" – �سورة  �إَِنّ ِف َذِلَك َلآََياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفَكّ
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■ اأهداف الزواج
للعي�ض  و�مر�أة  رجل  بني  لتعاون  فاعلة،  طيبة  �سر�كة  �لزو�ج 
�لكرمي على �أ�س�ض �سرعية، ولبناء �أ�سرة تعد خلية يف �ملنظومة 
�لجتماعية. و�لأ�سرة هي �حللقة �لأوىل يف �لكيان �لجتماعي، 
و�لجتاهات  �لفا�سلة،  �لأخالق  تربية  يف  �لأول  �ملوؤثر  وهي 
�لعدل  روح  وتثبت  �حلميدة،  �خل�سال  وتنمية  �ل�سليمة، 
و�لإح�سان و�لتعاطف و�لتعاون. و�لزو�ج يت�سل �ت�ساًل مبا�سرً� 
�ل�سلة  وثيق  كان  لهذ�  و�ملجتمع،  و�جلماعة  �لفرد  بحياة 

بالعقيدة �لدينية و�لنظم �لدينية.
و�لفهم �جليد �ل�سليم ملقا�سد �لزو�ج يحقق �لأمن و�ل�ستقر�ر 
لأهد�ف  و�مل�سو�ض  �ملغلوط  �ل�سيئ  و�لفهم  للزو�ج،  و�لدو�م 
�لأطفال يف  ويتحمل  و�لنهيار،  و�ل�سقاء  �لبوؤ�ض  يحقق  �لزو�ج 
�ملر�أة  وتكتوي  فا�سل،  زو�ج  تبعات  �لكرب  يف  و�لأولد  �ل�سغر، 
بنري�ن �لف�سل، وينظر �ملجتمع للمطلقة �أو �لعان�ض  نظرة مهينة 

م�سينة بها ريبة ب�سبب �ملوروثات �لجتماعية!
يف �لعامل �لثالث تطغى �لأعر�ف و�لتقاليد و�لعاد�ت يف عملية 
ت�سرفات  من  �لنابعة  �لأعر�ف  لهذه  لالأ�سف  وتكون  �لزو�ج، 
�سخ�سية يف �ملقام �لأول قوة ورمبا قد��سة ومعظمها يعود �سلبًا 
على �ملر�أة ، فالت�سور �أن �لزو�ج يقدم للرجل �مر�أة "خادمة" 
�لرجل  لإ�سباع  �ملتعة  من  وظائف  توؤدي  �آلة  زوجة،  بدرجة 
لو  حتى  وتنظيف  وغ�سل  طهي  من  وخدمته  �لأوىل،  بالدرجة 
�إىل  بالإ�سافة  فعليها  �ملايل  �لدخل  يف  وم�ساركة  عاملة  كانت 
�أولدها،  م�سالح  وق�ساء  زوجها  لإر�ساء  �ملهام  هذه  عملها 
حالة  يف  عليها  و�لنف�سي  �لبدين  بالعتد�ء  �لنظرة  وتكتمل 
�لإخالل ولو ب�سيء ل بال له �أو حماولة �إبد�ء ر�أي �أو �لحتجاج 
على ظلم ل حق لها ومي�ض �آدميتها وكر�متها وميتهن �إن�سانيتها، 
وح�سد  و�لتجري�ض  و�ل�ستم  و�ل�سب  و�ل�سحل  �ل�سرب  ويكون 

�لأهل و�لأقارب للتوبيخ و�لتاأنيب.
و�لأمناط  �لأخالقية،  جو�نبه  يف  �لأ�سرة"  "فقه  غياب  �إن 
فهم  عن  و�لتغابي  و�لتعامي  متو�رثة،  تقاليد  وغلبة  �ل�سلوكية 
وم�ستجد�ت  �ل�سرعية،  بالن�سو�ض  وب�سرية  وب�سر  و�إدر�ك 
كلها  �لب�سرية  �حلياة  وتطور  و�ملكان  �لزمان  وم�ستحدثات 
جمتمعة توؤدي �إىل نظم ظاملة للمر�أة �لتي ل جتد جمريً� �سوى 

دموع �لقهر وزو�ت �لظلم.
يجب �لتنبيه و�لتنويه على �لأهد�ف �لعامة و�خلا�سة للزو�ج يف 
�ملوؤ�س�سات �لتعليمية مبر�حلها كمكون ثقايف يتالءم وطبيعة كل 
مرحلة، و�ملوؤ�س�سات �لدعوية مل�سلمني، و�لرعوية لغري م�سلمني، 
ومنظمات  و�ملقروءة،  و�مل�سموعة  �ملرئية  بو�سائله  و�لإعالم 
�لإن�سان،  وحقوق  و�لطفولة،  باملر�أة،  �ملعنية  �ملدين  �ملجتمع 
بلغة مب�سطة مي�سرة، مع ثقافة �أ�سرية قبل �لإقد�م على �لزو�ج 

ليكون �لزوجني يف مرحلة "�خلطوبة" على وعي �سليم.
�لوفاء  يجب  �لتي  �حلقوق  �إدر�ك  �لزو�ج"  "فقه  �أوليات  من 
بها، �سو�ء ما له وما عليه، فهذ� �أدوم لالألفة، و�أبقى لل�سفاء 

و�لهناء، و�أ�سلم لبناء �أ�سرة من�سجمة متفاهمة.

■ حقوق الزوجة على زوجها 
�أن يكون �سفيقًا عليها، رحيمًا يف معامالتها، نا�سحًا لها،   .1
ت�سرف  �أو  نابية،  بكلمة  �سعورها  يجرح  ل  يدلها على �خلري، 
�أخطائها  �أن ي�سرب على  �ملعاملة، وعليه  يق�سو يف  طائ�ض، ول 
وهفو�تها، و�أل يتخونها، �أو يتلم�ض عرث�تها، �أو يتعر�ض ملا ي�سبب 
"�لقو�مة" و�ملحققة حل�سن  �سوء �لظن بها، وتلك هي حقيقة 
ِباْلَْعُروِف" –  – "َوَعا�ِسُروُهَنّ  – عزوجل  �لع�سرة، قال �هلل 

�سورة �لن�ساء.
2. حمافظة �لزوج على �أ�سر�رها خا�سة ما يجري بينه وبينها، 

فال يذيعه لأحد مهما كانت �سلته به، من توجيهات �لدين يف 
هذ� �جلانب �لتوجيه �لنبوي "�إّن �سر �لنا�ض عند �هلل منزلة 
يوم �لقيامة �لرجل يف�سي �إىل �مر�أته وتف�سي �إليه ثم ين�سر 

�سرها" – �أخرجه م�سلم.
من  مينعها  ول  و�أخو�تها  و�لديها  خا�سة  باأهلها  �لرب   .3

زيارتهم و�سلة �أرحامها.
�أن يوؤدي لها حقها يف �ملعا�سرة �جلن�سية فال يهملها ول   .4

يحملها ما ل تطيق.
بها،  و�لإعجاب  لها  �ملحبة  �إظهار  من  نف�سيًا  ي�سبعها  �أن   .5

و�لثناء عليها، فذلك مما يوثق �ل�سالت و�ملحبة و�لتفاهم.
مالئم،  م�سكن  من  �ل�سرورية  �حلياة  مبقومات  �لتز�مه   .6
يف  �لهنيء  �لعي�ض  يحق  ما  و�سائر  ودو�ء،  وك�سوة،  وطعام 
�لأ�سرة، ول يوؤثر ثر�ء �أو غنى �أو دخلها �ملايل يف ��ستحقاقها 
�َسَعِتِه"،  ِمْن  �َسَعٍة  ُذو  ذلك، قال �هلل – عزوجل – "ِلُيْنِفْق 
وُهَنّ  اُرّ ُت�سَ َول  ُوْجِدُكْم  ِمْن  �َسَكْنُتْم  َحْيُث  ِمْن  "�ْسِكُنوُهَنّ 
�هلل  �سلى   – وقوله  �لطالق،  �سورة   –  " َعلَْيِهَنّ ُقو�  ِيّ ِلُت�سَ
عليه و�سلم: "000 حتى �للقمة ت�سعها يف فم زوجتك لك بها 
�سفيان  �أبي  �مر�أة  �أن  �لنبوية  �ل�سنة  وورد يف  �سدقة 000"، 
جاءت �إىل ر�سول �هلل – �سلى �هلل عليه و�سلم – ت�سكو �سح 
– �سلى �هلل  ر�سول �هلل  يا  وتقتريه( فقالت:  زوجها )بخله 
عليه و�سلم: �إّن �أبا �سفيان رجل �سحيح ل يعطيني من �لنفقة 
ما يكفيني ويكفي �أولدي، فقال لها: خذي ما يكفيك وولدك 

باملعروف" – �أخرجه �لبيهقي".
7.  و�أن يرّوح ويرفه عنها بنزهة �أو رحلة وما �أ�سبه.

■ حقوق الزوج على زوجته
1. �أن تكون وفية له، ل تخونه، ول تلوث �سرفه، ول عر�سه، 

ول ماله.


