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َّالحياة الزوجية





المقّدمة

الحمد هلل ربِّ الع�لمين وال�سالة وال�سالم على خير 

خلقه وخ�تم ر�سله حبيب اإله الع�لمين اأبي الق��سم محّمد 

وعلى اآله الهداة المي�مين.

ُيعتبر الزواج في الإ�سالم �سلة �سرعّية وارتب�طً� وثيقً� 

مب�ركً� بين الرجل والمراأة لحفظ النوع الب�سريِّ وتكوين 

اأ�سرة ق�ئمة على الف�سيلة، وتترتَّب عليه حقوق وواجب�ت 

وتن�س�أ عنه م�سوؤولّي�ت بين الزوجين ون�سلهم� وم� يّت�سل 

الزواج  ط�لب  على  لزامً�  ك�ن  لذلك  بقرابة.  معهم� 

الزوجيَّة،  حي�ته  �سريك  اختي�ر  ُيح�ِسن  اأن  فيه  والراغب 

يقترن  اأن  زًا ومن�سّبً� على  يكون هّمه مركَّ اأن  ي�سّح  فال 

ب�مراأة ذات جم�ل ف�تن اأو ثراء ط�ئل اأو من اأ�سرة تتمّتع 

غير  و�سلط�ن من  مركز  ذات  ع�ئلة  اأو من  دنيوّي،  بج�ه 

اهتم�م بم� تكون عليه من ُخُلق ودين. فقد ورد عن مولن� 

الإم�م ال�س�دقQ: »�إذ� تزّوج �لرجل �لمر�أة لجمالها 

وِكل �إلى ذلك، و�إذ� تزّوجها لدينها رزقه �هلل 
ُ
�أو لمالها �أ

.
�لمال و�لجمال«)))

)))  و�س�ئل ال�سيعة، ج7، �ص30.
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اأن  عليه�  حيث  المراأة  على  لزم  الأمر  هذا  وكذلك 

الرجل  مع  ذلك  في  لأّنه�  حي�ته�؛  �سريك  اختي�ر  تح�سن 

ع  والت�سرُّ الرتج�ل  عن  تن�س�أ  اّلتي  للم�س�كل  تجنُّبً�  �سواء، 

والإهم�ل، والاّلمب�لة في تحديد �سخ�سّية الزوج واّلتي اإن 

ح�سلت ل تهدم حي�ة المراأة وحده� فح�سب، بل تتج�وزه� 

اإلى هدم كي�ن الع�ئلة والأولد، فتدفع الثمن غ�ليً�.

في  لكّنه  �سخ�سّية،  ق�سّية  ك�ن ظ�هرُه  واإن  ف�لزواج، 

اّلذي  الع�لم  م�س�حته�  كبرى،  اجتم�عّية  ق�سّية  نت�جه 

يعي�ص عليه الإن�س�ن.

ف�لأ�سرة اأو المجموعة اّلتي يكّونه� الزوج�ن هي حجر 

يتوّقف  اّلتي  الأ�س��ص  الّلبنة  اأو  المجتمع  بن�ء  الزاوية في 

الزوجين  فم�سوؤولّية  وعليه  البن�ء.  هذا  �سالح  عليه� 

م�سوؤولّية  واقعه�،  في  الزوجّية  حي�تهم�  على  المترّتبة 

ة �سواٌء قبل الإقدام على الزواج، حيث ينبغي  كبرى ومهمَّ

ح�سن الختي�ر، اأو بعده حيث يجب اللتزام بت�أدية الحقوق 

على اأكمل وجه ليكتب لهم� النج�ح وال�ستمرار.

الختي�ر  ميزان  بت�سجيل  الأوراق  هذه  تكّفلت  لقد 

والج�نبين الحقوقّي والأدبّي في الزواج م�ستهدية ب�سم�ص 

القراآن الكريم وال�سّنة المب�ركة وكفى له� �سرفً� اأن ُتن�سب 

اإلى  وي�سحبهم�  ب�لطرفين  يم�سك  دلياًل  لتمّثل  اإليهم� 

المرام الم�أمول، واإن �سغر حجم هذا الدليل �سكاًل، لكّنه 

كبير م�سمونً� وجوهرًا.



الفصل األّول

يَّة الزواج وفوائده  أهمِّ

اإلسالم  يف  بناء  ُبني  »ما 
من  وجلَّ  عزَّ  اهلل  إىل  أحّب 

يج« و لتز ا

 :Pعن رسول اهلل





ة البناء الزوجّي يَّ أهمِّ

�سبح�نه  اهلل  كت�ب  من  الن�بعة  الإ�سالمّية  الروؤية  اإّن 

ه�  حثِّ ف��ي  ال����دللت  واآلهRوا�سحة  ال��ن��ب��ّيّ  و���س��ّن��ة 

وترغيبه�، بل في اإعط�ئه� للزواج مك�نة قّل نظيره� حّتى 

:Pورد عن النبّي الأكرم

»ما ُبني بناء في �لإ�سالم �أحّب �إلى �هلل عزَّ وجلَّ من 

، را�سمً� في مب�دئه واأعم�له واأهدافه خطوطً� 
�لتزويج«)))

ل  حيث  الآخرة،  كم�  الدني�  ع�لم  في  ال�سرورات  هي 

ح�وله  مّم�  تم�مً�  العك�ص  وعلى  الإ�سالم،  في  رهب�نّيَة 

عظيمة  �سة  لموؤ�سَّ بن�ء  م�سروع  ك�ن  ولذلك  الواهمون. 

اّلتي  الزوجة  وتع�ونه  اأبً�،  �سي�سبح  اّلذي  الزوج  يديره� 

بي�س�ره�،  الع�لم  وتهزُّ  بيمينه�  المهد  تهّز  اأّمً�  �ست�سبح 

يه ب�لمب�دى ء  ومدر�سة يترعرع في كنفه� جيل �س�لح، تغذِّ

والوظ�ئف  الأدوار  في  التك�مل  اأ�س��ص  على  والف�س�ئل 

الملق�ة على ع�تق كلٍّ من ال�سريكين في �سير حي�ة هذه 

ل  ذلك  يتحقق  ولكي  ال�سحيحة.  قن�ته�  �سمن  العالقة 

يتّم  وهو  التقوى،  على  ق�ئمً�  البن�ء  اأ�س��ص  يكون  اأن  بدَّ 

)))  و�س�ئل ال�سيعة، ج4)، �ص3.
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عليه،  بة  المتوجِّ للحقوق  ال�سريكين  من  كلٍّ  معرفة  مع 

اأن  ينبغي  اّلتي  والآداب  �سريكه،  مع  العالقة  و�سوابط 

يتحّلى به�، ولم يترك الإ�سالم العزيز �سيئً� يرتبط بهذا 

العذر  يترك  ل  وا�سح  تف�سيلّي  ب�سكل  وبّينه  اإل  ال�س�أن 

لمخ�لفه على الإطالق.

والمراأة،  الرجل  بين  تربط  �سرعّية  رابطة  ف�لزواج 

ال�سرائع  اأج�زته�  ولقد  الب�سرّي.  النوع  به�  يحفظ 

مة ب�أجمعه�، واأّكد الإ�سالم عليه� وندب  ال�سم�وّية المتقدِّ

اإليه� ال�س�رع هكذا في كلِّ ت�سريع�ته. 

في  مهّمة  ومك�نة  خطورة  من  للّزواج  م�  على  وبن�ء 

بدّقة  رع�يته  �ص  المقدَّ ال�س�رع  توّلى  الجتم�عّي،  النظ�م 

منذ  اأحك�مه  وحّدد  قواعده،  ل  ف�سّ حيث  وتف�سيل، 

يتمُّ  حيث  اإتم�مه،  حّتى  فيه  للتفكير  الأولى  اللحظ�ت 

ال�ستمت�ع لكلٍّ من الزوجين مع �سريك حي�ته.

من  الب�لغ  ب�لهتم�م  واأح�طه  ف�ئقة،  عن�ية  اأوله  ثّم 

بدايته حّتى ينتهي ب�لموت اأو بغيره.

�ص المج�ل للن��ص؛ لي�سعوا له  ولم يف�سح ال�س�رع المقدَّ

م� �س�وؤوا من اأنظمة واأحك�م، ويقيموا له م� يرت�سون من 

قواعد واأ�سول.

العب�د،  على  وتحنُّنً�  منه،  اًل  تف�سُّ ال�س�رع  توّله  بل 

العب�د  ب�أّن  منه  علمً�  اأحك�مه،  ونظم  اأ�سوله  له  فو�سع 
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ع�جزون عن اأن ي�سعوا له الت�سميم ال�س�لح، اّلذي يبتني 

عليه الكي�ن الجتم�عّي الر�سين، اّلذي ل يداخله �سعف، 

�سة  ول يعتريه وهن؛ ليكت�سب الزواج بهذه الرع�ية المقدَّ

برب�ط  يرتبط�ن  ب�أّنهم�  الزوجين  ُي�سعر  م�  والحم�ية 

ته في كلِّ لحظة من مراحله؛  �ص ي�سمله الدين بقد�سيَّ مقدَّ

واختي�ر،  ر�سًى  عن  �س�حبه  اإلى  منهم�  كلٌّ  في�سكن 

ق�ن عليهم� اأحك�مه بطيب نف�ص وارتي�ح ب�ل: ويطبِّ

ک  ک   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  {ڈ 

ڳ  ڳ  ڳڳ   گ  گ  گ  گ  ک 
.

(((
ڱ ڱ ڱ   ڱ}

:P كم� ورد في الم�أثور عن النبّيّ

من  �أف�سل  �لإ�سالم  بعد  فائدة  �مروؤ  ��ستفاد  »ما 

�أمرها  �إذ�  �إليها، وتطيعه  �إذ� نظر  ه  زوجة م�سلمة، ت�سرُّ

.
وتحفظه �إذ� غاب عنها في نف�سها وماله«)))

مكانة الزوج:

على  ح�ئزًا  يكن  اإن  اّلذي  الأ�سرة  رّب  الزوج  ُيعتبر 

اإنج�حه�  ك�ن  الإ�سالم،  اأراده  كم�  ع�لية،  موا�سف�ت 

وا�ستمراره� �سنيَعه وحليَفه واإّل فال. لذلك تدّخل الدين 

بغية  �سوئه�  في  الختي�ر  واأ�ّس�ص  تحديده�  في  القّيم 

)))  �سورة الروم، الآية: )2.
)2)  الك�يف، ج 5، �ص 327.
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لموقعه  العتب�ر  بعين  الأخذ  مع  �سليم،  لمجتمع  الإعداد 

في قوله تع�لى:

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ 

.
(((

پ   پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ }
اآخرة  في  الأهّم  الأثر  لر�س�ه  ك�ن  اآخر،  ج�نب  ومن 

:Qوله� حيث ُروي عن الإم�م الب�قر
ُ
المراأة اإ�س�فًة اإلى اأ

.
»ل �سفيَع للمر�أة �أنجُح عند رّبها من ر�سا زوجها«)))

مكانة الزوجة:

الرجل  ي�ستفيده�  اأن  التقوى  بعد  ف�ئدة  خير  اإّنه� 

خير  وهي  ودني�ه،  دينه  �سوؤون  على  تعينه  �س�لحة  زوجة 

مت�عه� اأي�سً�، ومن اأعظم اأ�سب�ب ال�سع�دة حيث لم يكن 

العالقة  على  يومً�،  الإلهّية،  النظرة  في  مق�سورًا  دوره� 

تع�ون  اّلتي  دته�  و�سيِّ الأ�سرة  ركن  هي  واإّنم�  ة.  الخ��سّ

اأراده� اهلل  اّلتي  الغ�ية  اإلى  معً�  لي�سال  وت�س�نده  الرجل 

تع�لى  لهم�، ولذلك عّبر عنه� النبّيP ق�ئاًل:

»ما ��ستفاد �لموؤمن بعد تقوى �هلل عزَّ وجلَّ خير�ً له 

.
من زوجة �سالحة«)))

)))  �سورة الن�س�ء، الآية: 34.
)2)  ميزان احلكمة، ج 2، �ص 84)).

)3)  كنز العم�ل، 0)444.
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:Qوعن الإم�م ال�س�دق

.
»�إّنما �لمر�أة قالدة فانظر ما تتقّلد«)))

في  ع  الت�سرُّ عدم  اإلى  ودعوة  لموقعه�  بي�ن  وهذا 

هي  فم�  القرار.  اتخ�ذ  قبل  ملّيً�  الت�أّني  بل  الختي�ر، 

وجدانه�،  عند  والإقدام  الختي�ر  بّد من  ل  اّلتي  الأ�س�ص 

والفرار والإحج�م عند فقدانه�؟

في  الأو�س�ف  عر�ص  خالل  من  �ستعرفه  م�  هذا  اإّن 

الف�سل الث�ني.

 فوائد الزواج :

) ـ الزواج �سكن للّنف�س:

والطمئن�ن  ال�سكن  لإيج�د  ع�ماًل  الزواج  ُيعتبر 

النف�سّي لدى كلٍّ من الرجل والمراأة؛ ولذلك نجد اأحدهم� 

وجودًا  ي�سّكالن  الحقيقة  في  وهم�  الآخر،  بدون  ن�ق�سً� 

المراأة،  ف�إّن  �سريكه،  اإلى  منهم�  كلٌّ  ي�ستند  اإذ  متك�ماًل 

والنف�سّية،  الطبيعّية  والعلوم  الكريم  القراآن  يقّره  كم� 

هي موطن �سكن الرجل وا�ستقراره، وهو كذلك ب�لن�سبة 

اإليه�، ونالحظ اأّن و�سف )ال�سكن( ا�سُتخدم في الكت�ب 

وعن  للنوم،  الليل  نعمة  خلق  الحديث عن  �سمن  الكريم 

اّلتي ل زوج  � فح�ل اّلذي ل زوجة له وح�ل  خلق الأزواج 

)))  مع�ين الأخب�ر، ج)، �ص 44).
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له� هم� كح�ل ال�سخ�ص اّلذي يفتقد الراحة والنوم، وهذا 

جزء ي�سير من مدلول قوله تع�لى:

ک  ک   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  {ڈ 

.
(((

ک گ گ گ گ ڳڳ  }
وب�سبب م� للتب�دل بين الطرفين الموجب والق�بل من 

ليّت�سح  ورحمة  موّدة  �سبح�نه،  منه،  الجعل  ك�ن  نت�ئج، 

كم�  المب�رك،  التركيب  هذا  في  الزوجين  من  كلٍّ  محلُّ 

.Pاأحّبه اهلل تع�لى ور�سوله

ة والرحمة خلقهم� تع�لى. فعلى هذه الح�لة من المودَّ

الب�عث  ال�ستقرارّي  الع�مل  هذا  م  نحطِّ لم  واإذا 

م�أنينة المتب�دلة، ف�إنَّ الزوجين يتب�دلن طبيعّيً� هذا  للطُّ

مثل  فهو  ذلك!  يفتقد  اّلذي  البيت  لح�ل  وَتْع�سً�  الت�أثير. 

اّلذي  ح�ل  اإليه  ي�سل  م�  ونعرف  النوم،  لراحة  الف�قد 

و�سقم ج�سديٍّ  واإره�ٍق ذهنيٍّ  ا�سطراٍب  النوم من  ُيعدم 

وهيج�ن قّوة التخيُّل.

) ـ ِكل الزوجين زينة للآخر:

ومثلم� يو�سح القراآن اأّن ُكالاًّ من الرجل والمراأة ع�مل 

ا�ستقرار لالآخر، يوؤّكد كذلك اأنَّ كالاًّ منهم� زينة لالآخر، 

.
(((

يقول  تع�لى: {پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ}

)))  �سورة الروم، الآية: )2.
)2)  �سورة البقرة، الآية: 87).
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ولـ »لبا�س« هن� ثالثة مع�ٍن، اأحده� هو »�لزينة« فيكون 

المعنى هو اأّن المراأة زينة للرجل مثلم� اللب��ص زينة له.

والأمر نف�ُسه ي�سدق على الرجل ب�لن�سبة اإلى المراأة، 

وي�سهد على هذا المعنى اأّن القراآن اأطلق مفردة »�لزينة« 

في الحديث عن اللب��ص، مثل قوله  تع�لى:

پ  پ  پ     پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   }
.

(((
ڀ  ڀ   ڀڀ ٺ       ٺ ٺ ٺ }

الجميلة  الألب�سة  ب�رتداء  الأمر  هو  هن�،  ف�لمراد 

والجمعة  الجم�عة  �سلوات  اإلى  والذه�ب  الخروج  عند 

والهتم�م ب�لنظ�فة والزينة.

وعليه يكون معنى {پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺٺ} 

اأّن الن�س�ء زينة لكم واأنتم زينة لهّن.

الرجل  ن  يح�سِّ الزواج  اأّن  هو  لالآية  الآخر  والمعنى 

والمراأة من النحراف.

�ستٌر  والمراأة  الرجل  من  كالاًّ  اأن  هو  الث�لث  والمعنى 

لالآخر.

منهم�  كلٌّ  والمراأة  الرجل  اأّن  د  توؤكِّ الكريمة  ف�لآية 

معن�  تقّدم  وقد  الزينة،  هذه  حفظ  فيجب  لالآخر،  زينة 

م� ورد عن الإم�م ال�س�دقQ: »�لمر�أة قالدة فانظر 

ما تتَقلَّد«.

)))  �سورة الأعراف، الآية: )3.
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 Qيت�بع ثّم  ب�ختي�ره�،  الهتم�م  يجب  ولذلك، 

للمر�أة  »لي�س  فيقول:  الختي�ر،  اأمر  ة  لأهميَّ الت�أكيد 

 ، �سالحتهنَّ ا  �أمَّ  ، لطالحتهنَّ ول  ل�سالحتهنَّ  ل  خطر، 

ة، بل هي خيٌر من �لذهب  فلي�س خطرها �لذهب و�لف�سّ

بل  خطرها،  �لتر�ب  فلي�س  طالحتهّن،  ا  و�أمَّ ة.  و�لف�سّ

.
�لتر�ب خيٌر منها«)))

يتحّلى  ك�ن  فلو  الرجل،  على  ي�سدق  نف�ُسه  والأمر 

ب�لُخُلق الرفيع وك�نت زوجته را�سية عنه، فهو نعمة كبرى 

للمراأة تفوق كّل الدني� وم� فيه�.

الزوجين  على  اأّن  هن�،  ُيبيِّن   Qال�س�دق ف�لإم�م 

ك�ن�  اإذا  فيه�،  هم�  اّلتي  النعمة  قدر  عظمة  يعرف�  اأن 

من�سجمين في م� بينهم�، وك�ن كلٌّ منهم� زينة لالآخر.

) ـ موطن ال�سلوى وال�سرور:

اإ�س�فًة اإلى كون كلٍّ من الزوجين �سكنً� وزينة لالآخر، 

ف�إّن كالاًّ منهم� �سلوى وع�مل للترفيه عن �سريكه، واأف�سل 

ع�مل في هذا المج�ل، اإذا ك�ن البيت هو حّقً� كم� يريده 

الإ�سالم، وك�ن �سلوك كلٍّ منهم� على وفق تع�ليمه.

ولذلك ف�إّن الأزواج الن�جحين هم من تتطلَّع قلوبهم 

دومً� اإلى بيوتهم والعودة اإليه� بعد انته�ء عملهم اليومّي، 

)))  ج�مع اأح�ديث ال�سيعة، ج 20، كت�ب النك�ح، �ص 57، حديث رقم 96) نقاًل عن فروع الك�يف 
ج 5، �ص 332.
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التعب والن�سب والهموم،  اأنف�سهم فيه�  لكي ُيذهبوا عن 

وي�ستعيدوا الحيوّية والن�س�ط.

على  تحر�ص  اّلتي  فهي  الن�جحة،  الزوجة  وكذلك 

تعبه  وتزيل  بنف�سه�،  الب�ب  له  لتفتح  زوجه�  انتظ�ر 

َبه بنظرة وابت�س�مة واحدة، وا�ستقب�ٍل تكريميٍّ يحمل  وَن�سَ

ال�س�مي  دوره�  عن  المعّبرة  المع�ني  اأجمل  اأعم�قه  في 

وا�ستراكه� معه �سواء في ح�سوره اأم غي�به.

:Pولهذا يقول النبّي الأكرم

»ما ��ستفاد �مروؤ م�سلم فائدة، بعد �لإ�سالم، �أف�سل 

.
ه �إذ� نظر �إليها«))) من زوجة م�سلمة ت�سرُّ

ونالحظ اأّن الرواي�ت ال�سريفة تعتبر المراأة ال�س�لحة 

بعد  �سيئً�،  تعتبر  ل  بل  ة،  والف�سّ الذهب  من  اأف�سل 

الإ�سالم، اأعظم قيمة منه�.

فعلى الرجل اّلذي يحظى ب�مراأة من هذا النوع، كم� 

منهم�  كلٌّ  يبعث  �س�لح،  بزوج  تحظى  اّلتي  المراأة  على 

ال�سرور لدى الآخر، اأن يحمدا اهلل على ذلك كثيرًا.

الزوجّي  البيت  يكون  اأن  هو  الإ�سالم  يريده  واّلذي 

ب�لم�ستقبل  والأمل  والراحة  وال�ستقرار  لل�سرور  مبعثً� 

الزاهر الواعد.

الزوج  بين  ة  يَّ الودِّ الرفقة  هو  ال�سرور  اأ�سك�ل  واأف�سل 

)))  و�س�ئل ال�سيعة، ج 4)، �ص 23.
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والزوجة، فعلى الأزواج اأن يتع�ملوا مع زوج�تهم بم� يبعث 

، وعليهنَّ اأن يفعلن مثل ذلك. ال�سرور لديهنَّ

ُيروى اأّن رجاًل ج�ء اإلى الر�سول الأكرمP واأخبره اأّن لديه 

الب�عثة  مة  المتقدِّ ال�سورة  تلك  وفق  على  معه  تتع�مل  زوجة 

:Pب عنه، فق�ل لل�سرور في قلبه، المزيلة للتعب والَن�سَ

»... خيُر ن�سائكم... �لهيِّنة �للَّينِّة �لموؤ�تية �ّلتي �إذ� 

غ�سب زوجها لم تكتحل )عينها( بغم�س، حّتى ير�سى، 

و�إذ� غاب )عنها( زوجها حفظته في غيبته، فتلك عاملٌة 

.
من عّمال �هلل، وعامل �هلل ل يخيب«)))

فهذه المراأة هي مثل المالئكة، وثوابه� وعمله� عظيم�ن، 

وكذلك ح�ُل الرجل اإذا ك�ن على تلك الح�لة نف�ِسه�.

واإذا زالت المحّبة والودُّ من البيت، اأ�سبح ملّوثً� لي�ص 

للزوجين فح�سب، بل يط�ل كلَّ اأبن�ء الأ�سرة.

ف�إذا راأين� الأطف�ل �سعيفي الق�بلّي�ت والمواهب، ذوي 

ح�فظة �سعيفة، وتزداد �سعفً� يومً� بعد اآخر، فلنعلم اأّن، 

�، فع�دة م� يكون الوالدان �سبب اأ�سك�ل  التق�سير �س�دٌر عنَّ

انعدم  اإذا  ف�إّنه  الأطف�ل؛  عند  يظهر  اّلذي  ال�سطراب 

ل اإلى �سجن للمراأة،  ال�ستقرار والطم�أنينة في البيت تحوَّ

وع�مل لنهي�ر الأع�س�ب، فال يعود موطنً� لل�سرور.

يحدث اأحي�نً� اأن يرغب الزوج في البق�ء اإلى منت�سف 

)))  ج�مع اأح�ديث ال�سيعة، ج 20، �ص 38.



19 يوة الزوا  وّياّمه  الوأل الّولا دئاو

ذلك  ل  ويف�سِّ واأ�سدق�ئه،  اإخوانه  مع  م�  مك�ن  في  الليل 

على الذه�ب اإلى بيته.

وجه  اإلى  النظر  في  ترغب  ل  الزوجة  نجد  واأحي�نً� 

المطلوبة  الح�لة  لتلك  تدميرن�  هو  ذلك  و�سبب  زوجه�. 

الكلم�ت  عبر  ال�سكن،  محلَّ  وكونه  الزوجّية،  بيت  في 

الج�رحة والطلب�ت غير المن��سبة، في حين اأّن المطلوب 

هو اأن تظّل تلك الح�لة ق�ئمة بين الزوجين، حّتى بعد اأن 

الآخر،  عين  في  جمياًل  منهم�  كلٌّ  يظهر  بحيث  ي�سيخ�، 

ر اأّن الجم�ل هو فقط بهذه الزينة، ل، ف�لجميل  فال نت�سوَّ

الحقيقيُّ هو اّلذي يكون جمياًل في عين الإن�س�ن.

4 ـ تكوين لأ�سرة كريمة:

في  وله  جّدًا،  مهمٌّ  اأمر  ذاته  بحدِّ  الأ�سرة  تكوين  اإّن 

لفوائده�،  تعداد  ول  اإح�س�وؤه�،  يمكن  ل  اأبع�د  الإ�سالم 

من  الرغم  على  الغريزة،  تلبية  اأمر  مق�بله�  في  وي�سغر 

اأّنه مطلوب في قن�ته ال�سحيحة، وحيث اأراده اهلل تع�لى.

واإذا رجعن� في الت�ريخ نعرف اأّن الإن�س�ن، منذ اأن ُوجد 

على الأر�ص، ك�نت له اأ�سرة. ففي البداية ك�نت اأ�سرة اآدم 

تعي�ص  ق�ئمة  الفطرّية  الظ�هرة  هذه  زالت  وم�  وحواء، 

العظيم لالأ�سرة  ب�لثواب  الإ�سالم  النه�ية. وقد وعد  اإلى 

اّلتي ت�ستطيع تقديم جيل �س�لح �سليم، كم� ورد في اأخب�ر 

العترة الط�هرةR ويكفي ف�ئدة للزواج اأن يكون �سببً� 
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لهذا الأمر، واإن لم تكن له فوائد اأخرى، فكيف اإذا ك�ن له 

م� ذكرن�ه وغير ذلك من الفوائد العظيمة؟!

5 ـ تهذيب للنف�س الب�سرّية:

وم�س�عد  قويٌّ  ع�مل  اأّنه  للزواج  المهّمة  الفوائد  ومن 

وتحلِّيه�  النف�ص،  تهذيب  في  الإ�سالم  برن�مج  على 

ب�لأخالق الف��سلة، وتخلِّيه� عن الأخالق الرذيلة.

وجنوده  ال�سيط�ن  اإبع�د  لالإن�س�ن  يمكن  خالله،  ومن 

عن �س�حة فكره وعمله، ومن هن� ك�ن الحثُّ على الزواج 

في حداثة ال�سّن؛ لأّنه �سي�نة للنف�ص عن الحرام، ومع�ون 

مهمٌّ على تربية النف�ص وا�ستق�مته�.

:Pورد عن النبّي الأكرم

يا  �سيطاُنه:  عّج  �سّنه  حد�ثة  في  تزّوج  �ساّب  »�أّيما 

.
ويلَه! ع�سم منِّي دينه«)))

وفي الحديث:

ج �لعبد فقد ��ستكمل ن�سف �لدين فليتَّق �هلل  »�إذ� تزوَّ

.
في �لن�سف �لباقي«)))

في  ال�سوط،  ن�سف  يقطع  اأن  في  يزهد  َمْن  وعليه، 

طريقه اإلى اهلل تع�لى؟!

)))  ميزان احلكمة، حديث 7805.
)2)  م.ن، ح 7807.



21 يوة الزوا  وّياّمه  الوأل الّولا دئاو

وح�سوره  دوره  الزواج  في  العب�ديِّ  للج�نب  وكذلك 

حيث ُروي:

.
عطي ن�سف �لعبادة«)))

ُ
»َمن تزّوج فقد �أ

:Qوعن الإم�م ال�س�دق

�أف�سل من رجل  »�إّن ركعتين ي�سلِّيهما رجل متزّوج 

.
يقوم ليله وي�سوم نهاره �أعزب«)))

ج، وم� اأعط�ه اهلل تع�لى  وفي حديث عن نوم  المتزوِّ

:Pعليه، ففي الحديث عن ر�سول الإ�سالم

ج �لنائم �أف�سل عند �هلل من �ل�سائم �لقائم  »�لمتزوِّ

.
�لَعِزب«)))

6 ـ زيادة للرزق:

يقول تع�لى:

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ 

ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پپ 
.

(4(
ٿ ٿ }

:Pوعن النبّي الأكرم

.
»�تخذو� �لأهل فاإّنه �أرزق لكم«)5)

)))  م.ن، ح 7808.

)2)  م.ن، ح 0)78.

)3)  م.ن، ح 2)78.
)4)  �سورة النور، الآية: 32.

)5)  ميزان احلكمة، ح 3)78.
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وفي المق�بل، ورد ذمُّ من يترك الزواج مخ�فة الفقر 

م في العمر، ع�زفً� عن ذلك، ومنتظرًا  ويت�أّخر اإلى اأن يتقدَّ

ذلك،  وغير  البنك  في  ور�سيدًا  و�سّي�رة  بيتً�  يمتلك  اأن 

حيث يرى اأّن من المعيب اأن يتزّوج في بيت م�ست�أجر، اأو 

ُيبتلى  مّم�  الأمور،  �س�كل هذه  وم�  �رة  �سيَّ يمتلك  اأن  قبل 

ة الزواج، وي�سع  به البع�ص من الن��ص في تع�مله مع ق�سيَّ

عثرات في طريقه.

:Qفي الحديث عن الإم�م ال�س�دق

�لظّن  �أ�ساء  فقد  �لفقر  مخافة  �لتزويج  ترك  »من 

، �إّن �هلل عزَّ وجلَّ يقول: {پ ڀ ڀ  باهلل عزَّ وجلَّ

ڀ ڀ ٺ ٺ}))).
وفي الحديث:

.
»من ترك �لتزويج مخافة �لعيلة فلي�س مّنا«)))

تعليقه  اأو  التزويج  ت�أجيل  اأّن ظ�هرة  تعرف  هن�،  من 

على اأمور كثيرة اأو �سعبة المن�ل في القريب الع�جل، غير 

المبكر  الزواج  على  ت�سّجع  الإ�سالمّية  الروؤية  بل  �سليمة، 

مع مراع�ة ال�سروط والحيثّي�ت المعتبرة فيه، من الكف�ءة 

ين والأخالق والتع�ون على التقوى. واللَّي�قة والدِّ

)))  م.ن، حديث 7)78.
)2)  م.ن، ح 5)78.



:Qعن اإلمام الرضا

:Qوعن اإلمام الباقر

الفصل الثاني

اختيار الزوجين 

رضيت  رجل  إليك  خطب  »إْن 
فزّوجه« وُخُلقه  دينه 

ين« الدِّ بذوات  »وعليك 





تمهيد

بلغت  اّلتي  الفت�ة  ذهن  في  �سوؤال  يترّدد  م�  كثيرًا 

هي  م�  الرج�ل:  مبلغ  بلغ  اّلذي  ال�س�ّب  اأو  الن�س�ء،  مبلغ 

اأو  العمر  �سريك  به�  يتحّلى  اأن  ينبغي  اّلتي  الموا�سف�ت 

اإذا ك�ن اأحدهم� انق�د  �سريكته؟ وقد ل يكون ذلك فيم� 

مع الهوى مخّلفً� وراءه كّل الموازين، وت�ركً� م� ل بدَّ من 

وجدانه في الآخر، اأو فقدانه فيه، حيث ُيق�ل )اإّن الحبَّ 

اأعمى(.

وال�سواب اأن يعود الواحد مّن�، في مثل هذا الموقف، 

بدون  الت�س�وؤل  هذا  يترك  لم  اّلذي  القويم  الدين  اإلى 

فحّدد  والدواء،  الحّل  عنده  ك�ن  واإّنم�  عنه،  الإج�بة 

بع�ص  من  وحّذر  والزوجة،  الزوج  من  كلٍّ  موا�سف�ت 

والنتق�ء  �سليمً�  الختي�ر  ليكون  والأو�س�ف  الأ�سن�ف 

�سحيحً�. وحينئٍذ ل يقع الزوج�ن في الندامة، ول في لعنة 

ال�س�عة اّلتي اقترن� فيه�، كم� يح�سل لدى بع�ص منهم؛ 

ع  الت�سرُّ من  ن�تج  الأحي�ن  اأغلب  في  ف�إّنه  ح�سَل،  ف�إن 

الع على المقدار الم�سّوغ  والتهوُّر بدون معرفة بينهم� واطِّ
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ي  الت�أنِّ في  اإّن  القول  يجمل  وهن�  الدائم.  الرتب�ط  لهذا 

ال�سالمة وفي العجلة الندامة.

ومن هن�، نتعّرف معً� على اأو�س�ف الزوجين في كال 

الج�نبين: الموجب لالختي�ر، والموجب للترك.

 موا�صفات الزوج:

ئة. وهي على ق�سمين: اإيج�بّية و�سلبّية، اأو حميدة و�سيِّ

املوا�صفات الإيجابّية:

وهي اّلتي تدعو اإلى اختي�ره:

اأّوًل ـ اأن يكون تقّيًا

الإم�م  اإلى  ج�ء  رجاًل  اأّن  الحديث  في  ج�ء  حيث 

:Qي�ست�سيره في تزويج ابنته فق�ل Qالح�سن

و�إْن  �أكرمها  �أحبَّها  �إْن  فاإّنه  تقّي،  رجل  من  »زّوجها 

.
�أبغ�سها لم يظلمها«)))

بة على  وفي هذا الحديث بي�ن منهQ لالآث�ر المترتِّ

تزويج التقّي.

ثانيًا ـ اأْن يكون اأمينًا

ل  اإّنه  بحيث  دينه  عن  الر�س�  اإلى  ب�لإ�س�فة  وذلك 

:Pص، فقد ج�ء عن النبّي� يحيد عن ج�ّدة ال�سرع المقدِّ

»�إذ� جاءكم َمْن تر�َسْون دينه و�أمانته يخطب �إليكم 

)))  ميزان احلكمة، ج 2، �ص 84)).



27 الوأل اللافلا انيياز الزوجيخ 

وف�ساد  �لأر�س  في  فتنة  تكن  تفعلوه  ل  �إْن  فزوِّجوه، 

.
كبير«)))

اأو  الفتنة  �سواٌء  ال�سلبيَّة،  الآث�ر   Pاأو�سح وبهذا 

اإلى  والركون  تزويجه،  عن  المتن�ع  جّراء  من  الف�س�د، 

ك�إمك�نّي�ته  وزنً�،  له�  الإ�سالم  يقيم  ل  اأخرى  موازين 

الم�دّية، اأو انتم�ئه اإلى ع�ئلة معروفة ب�لزع�مة.

ثالثًا ـ اأن يكون خلوقًا

:Q�كم� ورد عن الإم�م الر�س

فزّوجه،  وُخُلَقه  دينه  ر�سيت  رجل  �إليك  خطب  »�إْن 

تعالى:{ژ  �هلل  قال  وفاقته)))،  فقره  يمنْعك  ول 

{پ   وقال:  کگ})))،  ک  ک   ک  ڑ  ڑ   
.

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ}«)4)
اإلى  الدعوات  اأن ت�سدح هذه  الموؤ�سف جّدًا  لمن  اإّنه 

مّمن  ثّلة  اإّل  الأرج�ء  في  تلقى  ول  الحّق  المعي�ر  اعتم�د 

امتحن اهلل قلوبهم ب�لإيم�ن؛ حّتى راجت دعوة مع�ك�سة 

منعت  للفت�ة(  الم�ستقبل  )بت�أمين  اأ�سح�به�  اأ�سم�ه� 

الكثيرين من الن�سم�م اإلى ركب الحي�ة الزوجّية، وح�لت 

النحراف  اإلى  ب�لكثيرين  اأودت  بل  اأم�نّيهم  وبين  بينهم 

عن �سبيل الر�س�د.

)))  ميزان احلكمة، ج 2، �ص 84))..
)2)  م.ن.

)3)  �سورة الن�س�ء، الآية: 30).
)4)  �سورة النور، الآية: 32.
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املوا�سفات ال�سلبّية:

وهي اّلتي تدعو اإلى عدم اختي�ره:

اأّوًل ـ اأن يكون �ساربًا للخمر

:Q�حيث ج�ء عن الإم�م الر�س

ج �سارب �لخمر فاإْن زّوجته فكاأّنما قدت  »�إّياك �أن تزوِّ

.
�إلى �لزنا«)))

من  ال�س�بقون  راآه  وم�  اليوم،  ن�س�هده  م�  ويكفين� 

كذلك  اأرب�به�  يكون  اّلتي  ب�لبيوت  يحلُّ  اّلذي  الخراب 

حيث م�سيره� الدم�ر والنهي�ر.

ثانيًا ـ اأن يكون �سيِّئ الُخُلق

تدوم  ل  ومعه  بن�ًء،  ولي�ص عن�سرًا  هّدام  ف�إّنه عن�سر 

الموّدة، وقد ورد النهي عن تزويجه، حّتى واإن ك�ن قريبً� 

 Qورحمً�، كم� عن اأحدهم يقول كتبت اإلى اأبي الح�سن

:Qاإّن لي ذا قرابة قد خطب اإلّي وفي ُخُلقه �سوء فق�ل

.
»ل تزّوجه �إن كان �سيِّئ �لُخُلق«)))

ثالثًا ـ اأن يكون م�سّككًا

عّلل ذلك في الأح�ديث ال�سريفة ب�أّن الزوجة ت�أخذ من 

منهجه واأدبه، وقد ي�ستميله� اإلى م� هو عليه من الب�طل، 

اإلى  ذلك  به�  يوؤّدي  حيث  الولية،  منكري  في  ورد  كم� 

)))  ميزان احلكمة، ج 2، �ص 83)).
)2)  م.ن.
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موالته،  ينبغي  من  ومع�داة  مع�داته،  ينبغي  من  موالة 

فهن�ك تحذير من الح�لتين، ومّم� ج�ء في هذا الم�سم�ر 

:Qم� عن مولن� ال�س�دق

�لمر�أة  لأنَّ  تزوِّجوهم؛  ول  اك  كَّ �ل�سُّ في  »تزوَّجو� 

.
تاأخذ من �أدب �لرجل ويقهرها على دينه«)))

وعليه، كيف يكون الخير مرجّوًا من هذا ال�سبيل«؟!

 موا�صفات الزوجة:

ئة. وهي تنق�سم اأي�سً�، اإلى حميدة و�سيِّ

ال�سفات احلميدة:

الخ�س�ل  لجميع  ح�ٍو  ج�مع  بو�سف  منح�سرة  وهي 

الكريمة، وهو: )المراأة ذات الدين( وهو الو�سف اّلذي عليه 

للنج�ح  الدي�ر، و�سبب  المدار، وبه يح�سن الختي�ر وتعمر 

بة، وع�مل اأ�س��ص في راحة الب�ل  والفالح في بن�ء اأ�سرة طيِّ

وهن�ءة العي�ص، واإن ك�ن جمع من الن��ص اعتمدوا على الم�ل 

والجم�ل والعتب�رات اّلتي ل نه�ية له�، والح�سب والن�سب، 

:Pف�أخط�أوا في م� ذهبوا اإليه حيث ورد عن النبّي

وعلى  مالها،  على  خالل:  �أربع  على  �لمر�أة  »ُتنَكح 

فعليك  ون�سبها،  ح�سبها  وعلى  جمالها،  وعلى  دينها، 

.
بذ�ت �لدين«)))

)))  م.ن.
)2)  كنز العم�ل، ح44602.
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:Qوعن الإم�م الب�قر

.
»وعليك بذو�ت �لدين تربت يد�ك«)))

والوظ�ئف  المطلوبة  المه�مِّ  مع  ان�سج�مً�  هذا  وي�أتي 

الواجبة عليه�، وهي ل توؤّدى بغير ال�ستق�مة مّم� ذكر من 

الأو�س�ف.

ئة: ال�سفات ال�سيِّ

وهي اّلتي تدعو اإلى عدم اختي�ره�:

اأّوًل ـ اأن تكون حمقاء

:P فقد ج�ء عن النبّيّ

ج �لحمقاء؛ فاإّن �سحبتها �سياع وُوْلُدها  »�إّياكم وتزوُّ

.
�سباع«)))

ويّتجه نظر هذه الو�سّية والتحذير اإلى الجهة التربوّية 

في كال ال�سطرين: الأّول من ن�حية الع�سرة اّلتي ل تقود 

والهالك.  ال�سي�ع  اإلى  بل  وال�سالح  الهتداء  اإلى  الزوج 

نفو�سهم  تمزج  اّلذين  الأطف�ل  رع�ية  ن�حية  من  والث�ني 

بمث�بة  هي  تكن  لم  ولّم�  ب�أخالقه�،  ويتخلَّقون  بنف�سه� 

النور، فلم يكن ب�لإمك�ن انبع�ث ال�سوء منه� ب�تج�ههم، 

بل �سي�عهم في ظلم�ت جهله�.

)))  و�س�ئل ال�سيعة، ج2، �ص)2.
)2)  البح�ر، ج35، �ص237.
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ثانيًا ـ خ�سراء الّدَمن

:P عن النبّيّ

وم�  اهلل،  ر�سول  ي�  قيل  َمن«.  �لدِّ وخ�سر�ء  »�إّياكم 

منبت  في  �لح�سناء  »�لمر�أة   :Pق�ل َمن؟  الدِّ خ�سراء 

.
�ل�سوء«)))

ئة الجوهر.  وهي المراأة اّلتي تكون ح�سنة المظهر و�سيِّ

مرغوب،  فهو  وتقواه�  كم�له�  مع  جم�له�  اجتمع  لو  اأّم� 

ولكّن الأ�س��ص في الختي�ر للجوهر ولي�ص للمظهر.

:P فعن النبّيّ

»َمْن تزّوج �مر�أة ل يتزّوجها �إّل لجمالها، لم يَر فيها 

.
ما يحّب«)))

:Pوعنه

.
»ل ُيختار ُح�سُن وجه �لمر�أة على ُح�سِن دينها«)))

ثالثًا ـ ذات المال غير ذات الدين

اّلتي ُيرغب به� لأجل امتالكه� ثروة م�لّية بغية  وهي 

الو�سول اإلى اأهداف دنيوّية ل ترتبط ول تن�سجم مع روح 

العالقة الزوجّية ال�سحيحة، وم�سيره� الف�سل مع ذه�ب 

ق�وة والتع��سة لأّنه� ق�ئمة على �سوء  الم�ل، وهي �سبب لل�سَّ

:P الختي�ر. فعن النبّيّ

)))  م.ن، ج0)، �ص232.

)2)  م.ن، ج9)، �ص235.
)3)  كنز العم�ل، ح44590.
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�هلل  وَكله  له  �إّل  يتزوَّجها  ل  لمالها  تزوَّجها  »وَمْن 

.
ين«))) �إليه، فعليكم بذ�ت �لدِّ

ين والم�ل فال �س�ئر منه�، بل هي �سبب  ف�أّم� ذات الدِّ

للمع�ونة..

)))  البح�ر، ج9)، �ص235.



 :Pعن الرسول األكرم

الفصل الثالث

حقوق الزوج 

على  حّقًا  الناس  »أعظم 
الناس  وأعظم  زوجها  املرأة 

ه« مُّ أُ الرجل  على  حّقًا 





تمهيد

وجدن�ه  �سيرته  في   Pالإن�س�نّية ر�سول  عن�  تتبَّ اإذا 

د دائمً� على تنظيم عالق�ت الزوجين وحم�ية الأ�سرة،  يوؤكِّ

اأّن  ب�عتب�ر  الإن�س�نيِّ  المجتمع  �سي�نة  بذلك  م�ستهدفً� 

الأ�سرة هي الّلبنة الأ�س��ص في بن�ء ذلك المجتمع.

من هن� ك�نت الزوجّية اأوثق الروابط واأمتن ال�سالت، 

الأخّوة،  وتولَّدت  الأبّوة،  وُوجدت  البنّوة،  انحدرت  منه� 

وتكّونت  الم�س�هرة،  ن�س�أت  وبه�  القرابة،  وتفّرعت 

�سالحه�  في  الجتم�ع،  روح  لذلك،  فك�نت،  الأ�سرة، 

�سالح الأّمة، وفي قّوته� قّوة الدولة، فهي مبداأ الإ�سالح 

ومبعث النمّو ومن�س�أ القّوة.

يكفل  م�  والواجب�ت  الحقوق  من  الإ�سالم  له�  �سّرع 

بق�ءه� و�سالحه�، وم� تبلغ به غ�يته�، في �سوء الأخالق 

والأب  البّر  الولد  يكون  النزيهة، حيث  والعواطف  الع�لية 

الرحيم والأمُّ الحنون، حيث ين�س�أ الطفل على الدين وي�سّب 

وتك�ليفه�،  الحي�ة  مت�عب  ل  لتحمُّ ويتهّي�أ  الف�سيلة  على 

ة، حّتى يتمَّ للع�َلم  ه اإلى ُمُثله� العلي�، وغ�يته� المرجوَّ وُيوجَّ
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عمرانه، ولالإن�س�ن �سع�دته.

من  لهم�  م�  الطرفين  كال  يعرف  اأن  ال�سروريِّ  وِمَن 

الحي�ة  لتلك  لُيكتب  واجب�ت،  من  عليهم�  وم�  حقوق 

في  ثم�ره�  وتوؤتي  ونور،  خير  على  ال�ستمرار  الزوجّية 

الم�س�ر المر�سوم له�.

ف على حقوق الزوج. ولنبداأ ب�لتعرُّ

يَّة حقِّ الزوج:  اأهمِّ

ة  نَّ يَّة ع�لية حّتى ُو�سف في ال�سُّ لقد بلغ حقُّ الزوج اأهمِّ

الأعظم  الحقُّ  اهللP:ب�أّنه  ر�سول  ل�س�ن  على  المب�ركة 

على المراأة.

:Pفقد روي عنه

»�أعظم �لنا�س حّقاً على �لمر�أة زوجها، و�أعظم �لنا�س 

.
ه«))) مُّ

ُ
حّقاً على �لرجل �أ

عن  ورد  م�  اأي�سً�  الحّق  ذلك  عَظمة  يبرز  ومّم� 

:Qالب�قر الإم�م 

ر�س���ا  م���ن  رّبه���ا  عن���د  �أنج���ح  ة  للم���ر�أ �سفي���َع  »ل 

���ا مات���ت فاطم���ةO ق���ام عليه���ا �أمير  زوجه���ا. ولمَّ

ن���ي ر�����سٍ ع���ن �بنة  �لموؤمني���نQ وق���ال: �للَّه���مَّ �إ

.
(((

ن�سه���ا«  وح�س���ت فاآ
ُ
ّنه���ا ق���د �أ ���ك، �للَّه���مَّ �إ نبيِّ

)))  ميزان احلكمة، ح 7863.
)2)  م.ن، ح 7864.
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وفي الحديث:

حقَّ  توؤّدي  حّتى  وجلَّ  عزَّ  �هلل  حقَّ  �لمر�أة  توؤدِّي  »ل 

.
زوجها«)))

ل: الحقُّ الأوَّ

عب�رة  هي  اّلتي  ح�جته  اإلى  زوجه�  المراأة  تجيب  اأن 

اأبت  ف�إذا  بينهم�،  ة  الخ��سَّ العالقة  اأمر  في  ط�عته  عن 

�سخط اهلل عليه� حّتى ُتر�سي زوجه�. وفي هذا ورد عن 

:Pر�سول اهلل

»و�لذي نف�سي بيده، ما ِمْن رجل يدعو �مر�أته �إلى 

�ساخطاً  �ل�سماء  في  �ّلذي  كان  �إل  عليه،  فتاأبى  فر��سه 

 )اأي زوجه�(.
عليها حّتى ير�سى عنها«)))

P امراأة �س�ألته: م� حقُّ  وفي حديث اآخر يجيب النبّيّ

:Pالزوج على المراأة؟ فيقول

ول  قتب،  على  كانت  و�إن  حاجته،  �إلى  تجيبه  »�أن 

تعطي �سيئاً �إل باإذنه، فاإن فعلت فعليها �لِوْزُر وله �لأجر، 

.
ول تبيت ليلة وهو عليها �ساخط«)))

ف�لم�ستف�د من جوابهP حقوق ثالثة.

الحقُّ الثاني:

�ته في ح�ل  وجوب المح�فظة على م�له و�س�ئر مخت�سَّ

)))  مك�رم الأخالق، �ص 5)2.
)2)  الإ�سالم والأ�سرة، �ص 95.

)3)  الك�يف، ج 5، �ص 508.
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غي�به، كم� هي م�أمورة بذلك في ح�لة ح�سوره، فال يكون 

كم�  نف�سه،  وطيب  ب�إذنه  اإّل  و�س�ئغً�  م�سروعً�  فه�  ت�سرُّ

م. اأو�سح ذلك الحديث المتقدِّ

يدي  بين  اأم�نة  الزوج  اأموال  اأّن  الحقُّ  هذا  ويعني 

ت عليه  ف فيه�، اإل ح�سب م� ن�سّ زوجته ل يجوز الت�سرُّ

الإج�زة اّلتي اأعط�ه� له� في ذلك.

الحقُّ الثالث: عدم اإغ�سابه

:P ق�ل النبّيّ

�أغ�سبت زوجها، وطوبى لمر�أة ر�سي  »ويٌل لمر�أة 

.
عنها زوجها«)))

الإيذاء  اأنواع  من  نوع  الإغ�س�ب  اأنَّ  �سكٍّ  من  وم� 

:P المحّرم اّلذي ورد في حديث النبّيِّ

»َمْن كان له �مر�أة  توؤذيه لم يقبل �هلل �سالتها ول 

�سامت  و�إن  وتر�سيه،  تعينه  حّتى  عملها  من  ح�سنة 

.
الدهر«)))

الحقُّ الرابع: عدم الخروج من بيته اإّل باإذنه

 وعليه، ف�إن فعلت ذلك من دون مراع�ة هذا ال�سرط 

للتنبيه على هذا الحّق م�  � ج�ء  م. وممَّ وقعت في المحرَّ

:Qورد عن الإم�م ال�س�دق

ما �مر�أة خرجت من بيتها بغير �إذن زوجها، فال  »�أيُّ

)))  عيون اأخب�ر الر�س�Q، ج )، �ص 4).
)2)  ميزان احلكمة، ج 2، �ص 86)).
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.
نفقة لها حّتى ترجع«)))

الحقُّ الخام�س: الحداد عليه اإْن مات

الحداد  زوجه�،  ق�سى  اإن  الزوجة،  على  يجب  ف�إّنه 

ة عّدته�. عليه مدَّ

في الحديث:

تحّد  �أن  �لآخر  و�ليوم  باهلل  توؤمن  لمر�أة  يحّل  »ل 

على مْيت �أكثر من ثالثة �أّيام، �إّل على زوج، �أربعة �أ�سهر 

.
وع�سر�ً«)))

ومّم� ج�ء في الر�س�لة العمليَّة لالإم�م الخمينّي }:

ما  �لحد�د  زوجها،  وفاة  في  �لمر�أة،  على  »يجب 

�لبدن،  في  �لزينة  ترك  به  و�لمر�د  ة،  �لعدَّ في  د�مت 

�لوجه  وتحمير  و�لِخ�ساب  و�لتطيُّب  �لتكحيل  بمثل 

�لأحمر  بلب�س  �للبا�س  وفي  ونحوها،  و�لخّطاط 

و�لأ�سفر، و�لحلّي ونحوها، وبالجملة ترك كلِّ ما يعّد 

في  له  �لمنا�سبة  �لأوقات  وفي  للزوج،  به  تتزّين  زينة 

ذلك  ويختلف  ونحوهما،  و�لأعر��س  كالأعياد  �لعادة، 

بح�سب �لأ�سخا�س و�لأزمان و�لبالد، فيالَحُظ في كلِّ 

.
بلد ما هو �لمعتاد و�لمتعارف فيه«)))

عليه�  بة  المتوجِّ الحقوق  جميع  الزوجة  راعت  ف�إذا 

)))  مك�رم الأخالق، �ص 5)2.
)2)  الإ�سالم والأ�سرة، �ص 98.

)3)  حترير الو�سيلة، ج 2، �ص 339.
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:P ك�نت المراأة ال�س�لحة اّلتي ق�ل عنه� النبّيّ

. و»من �سعادة 
»خير متاع �لدنيا �لمر�أة �ل�سالحة«)))

 .
�لمرء �لزوجة �ل�سالحة«)))

:Qوعن اأمير الموؤمنين

.
»�لمر�أة �ل�سالحة خير من �ألف رجل غير �سالح«)))

)))  ميزان احلكمة، ح 7894.
)2)  م.ن، ح 7895.

)3)  و�س�ئل ال�سيعة، ج 4)، �ص 23).



:Qعن اإلمام السّجاد

الفصل الرابع

حقوق الزوجة

تعلم  أن  الزوجة  »وحقُّ 
لك  جعلها  وجلَّ  عزَّ  اهلل  أّن 

» ْنسًا وأُ سكنًا 





 مع رسالة الحقوق

:Qيقول الإم�م زين الع�بدين

لك  عزَّ وجلَّ جعلها  �هلل  �أن  تعلم  �أّن  �لزوجة  »وحقُّ 

ن�ساً، وتعلم �أّن ذلك نعمة من �هلل تعالى عليك، 
ُ
�سكناً و�أ

فاإنَّ  �أوجب  عليها  ك  حقُّ كان  و�إْن  بها،  وترفَق  فتكرَمها 

لها عليك �أن ترحمها؛ لأنَّها �أ�سيرك وتطعمها وتك�سوها 

.
فاإذ� جهلت عفوت عنها«)))

من  المب�ركة  الفقرة  هذه  في   Qالإم�م يتن�ول 

ة  والم�ديَّ والأدبّية  ال�سرعّية  الحقوق  الحقوقّية،  ر�س�لته 

ومّرة  والمطلوب،  الواجب  لبي�ن  ب�لت�سريع  ة  مرَّ للزوجة، 

اأخرى ب�لتوجيه الوجدانيِّ الموؤّثر.

الح�ّص  واأغوار  القلب  اأعم�ق  وي�سّورQمن 

ينهل  رقيق  لطيف  بتعبير  العالقة  تلك  طبيعة  ال�س�دق، 

ين�سب  ل  اّلذي  بحبره  اإل  ُيكتب  ول  الكريم،  القراآن  من 

�سلة   Qفيو�سح الخ�لدة،  الحقيقة  ب�أنوار  ي�سّع  ويظلُّ 

ة  المودَّ �سلة  والقرار،  ال�سكن  �سلة  ب�لنف�ص،  النف�ص 

ل. والرحمة، �سلة ال�ستر والتجمُّ

)))  ر�س�لة احلقوق: حّق الزوجة.
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في� ترى، م� اّلذي توجبه هذه ال�سالت من حقوق على 

العمر  �سريكة  اأم�م  به�  والقي�م  مراع�ته�،  عليه  الزوج 

ورفيقة الدرب الطويل؟

اإّن هذا م� نبّينه في م� ي�أتي:

الحقُّ الأّول: النفقة عليها

األزم الإ�سالم الزوج ب�لنفقة على زوجته وتهيئة  فقد 

الم�لّية  قدرته  حدود  �سمن  له�،  المن��سب  الم�سكن 

يَّة. يقول تع�لى: واإمك�ن�ته الم�دِّ

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ    پ 

.
(((

پ    ڀڀ }
على الرجل اأن يكفيه� من الطع�م وال�سراب واللِّب��ص 

حي�ته�،  في  �سروريٌّ  هو  م�  وكلِّ  الم�سكن  اإلى  اإ�س�فًة 

وهذا  عليه�.  وي�سّيق  هو  ه  يترفَّ فال  وغيره�،  ك�لطب�بة 

الحّق ث�بت له� حّتى واإْن ك�نت غنّية مو�سرة.

وهي غير ملزمة بذلك اإّل اإذا اأرادت؛ لأّن ال�سريعة لم 

تكلِّفه� ب�لإنف�ق على زوجه�، اإّل اإذا اأرادت هذا الأمر عن 

� متطّوعة غير مجبرة، وحول هذا الحّق  طيب خ�طر ور�سً

ج�ء في الحديث:

»حّق �لمر�أة على زوجها �أن ي�سّد جوعتها، و�أن ي�ستر 

.
عورتها، ول يقّبح لها وجهاً«)))

)))  �سورة الطالق، الآية: 6.
)2)  ميزان احلكمة، ح 7870.
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عبد  لأبي  قلت  ق�ل:  عّم�ر،  بن  اإ�سح�ق  عن  واأي�سً�، 

اهللQ: م� حقُّ المراأة على زوجه� اّلذي اإذا فعله ك�ن 

:Qق�ل مح�سنً�؟ 

.
»ي�سبعها ويك�سوها، و�إْن جهلت غفر لها«)))

وكذلك في الحديث:

»ما ِمْن عبد يك�سب ثّم ينفق على عياله، �إّل �أعطاه 

.
�هلل بكلِّ درهم ينفقه على عياله، �سبعمائة �سعف«)))

الحقُّ الثاني: ِو�ساُلها

معه،  العالقة  في  الزوجيِّ  ه�  حقِّ عن  عب�رة  وهو 

يحّق  ل  ولذلك  تع�لى،  اهلل  اأراده  كم�  بينهم�  والت�س�ل 

للزوج هجرانه� والبتع�د عنه� زي�دة عن المّدة المحّددة 

الرجل  ر  يق�سّ اأن  بمك�ن  القبح  ومن  المبين.  ال�سرع  في 

في اأداء هذا الحقِّ له�، وقد ورد ذمُّ الرجل المته�ون بهذا 

.
(((
Rالأمر في الن�سو�ص الواردة عن اأهل بيت الع�سمة

الحقُّ الثالث: عدم اإهانتها

فينبغي التع�مل معه� ب�إح�س�ن، فال يعمد اإلى ا�ستعم�ل 

وهو  محّقً�،  اأو  غ��سبً�  ك�ن  واإن  معه�،  الن�بية  الألف�ظ 

.
P: »ول يقّبح لها وجهاً«)4) المق�سود من قول النبّيّ

)))  م.ن، ح 7874.
)2)  مك�رم الأخالق، �ص 7)2.

)3)  راجع: �سفينة البح�ر، ج ) �ص 80).
)4)  ميزان احلكمة، ح 7870.
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:Pوعنه

تي �ّلذين ل يتطاولون على �أهليهم  مَّ
»خير �لرجال من �أُ

ويحُنون عليهم ول يظلمونهم، ثّم قر�أ: {ٱ ٻ 

.
(((

ٻ ٻ ٻ پ پ پ   پ ڀ})))« 
الحقُّ الرابع: عدم الإ�سرار بها

رّبم� يعمد بع�ص الأزواج اإلى الإ�سرار ب�لزوجة، حّتى 

فتبذل  زوجه�،  من  الخال�ص  فيه�  ترجو  ح�لة  اإلى  ت�سل 

مهره� لق�ء اأن يطلِّقه�، فيكون هو اّلذي األج�أه� اإلى هذه 

ئة والأ�سلوب الوح�سيِّ في  الح�لة، من خالل المع�ملة ال�سيِّ

ته  ب�أّنه قد نجحت خطَّ التع�طي معه�، ورّبم� يفرح الزوج 

وو�سلت اإلى الغ�ية اّلتي رمى اإليه� من خالل عملّية الإ�سرار 

وال�سطه�د اّلتي م�ر�سه� مع زوجته. لكّن الحقيقة اأّن اهلل 

اإلى  واإ�س�فة  الرجل.  هذا  من  بريئ�ن   Pور�سوله تع�لى 

.
(((

جبرت الزوجة على دفعه له حرام عليه
ُ
ذلك، ف�إّن م� اأ

:P ورد عن النبّيّ

ن �أ�سّر بامر�أة حّتى  »�أل و�إّن �هلل ور�سوله بريئان ممَّ

.
تختلع منه«)4)

:Pوعنه

بال�سرب  وهو  �مر�أته،  ي�سرب  ن  ممَّ ب  لأتعجَّ »�إنِّي 

.
�أولى منها«)5)

)))  �سورة الن�س�ء، الآية: 38.
)2)  مك�رم الأخالق، �ص 6)2.

)3)  راجع حترير الو�سيلة، ج 2، �ص 352، م�س�ألة 4).
)4)  ثواب الأعم�ل، ج)، �ص338.

)5)  البح�ر، ج00)، �ص249.



الفصل الخامس

آداب الزوجين

اهلل  عند  أرضاكم  »إنَّ 
عياله« على  أسبغكم 

»جه��اد امل��رأة ُحْس��ُن 
��ل«  التبعُّ

:Qعن اإلمام  زين  العابدين

:Qعن اإلمام الكاظم





آداب التعامل بين الزوجين

اإّن اأداء الحقِّ الزوجّي، وحده، غير ك�ٍف للو�سول اإلى 

ط�لم�  الطرفين،  بين  الوطيدة  العالقة  م�ستوي�ت  اأرقى 

لم يتحّل كلٌّ منهم� ب�لآداب الإ�سالمّية البيتّية. والعّلة في 

ذلك اأّن القي�م ب�لآداب يقوُم بدور مهّم في تنمية عوامل 

الحي�ة  مج�لت  �سّتى  في  ويثمر  وال�ستمرار،  الموّدة 

الزوجّية ليبلغ به� اأجمل �سورة ممكن اأن تكون عليه�، وقد 

اأعّد اهلل تع�لى على تلك الآداب ثوابً� جزياًل، وحّث على 

اللتزام به�، ونتعّرف اأّوًل على اآداب الزوجة مع زوجه�.

اآداب تعامل الزوجة مع الزوج:

يجمل ب�لزوجة اأن تتحلَّى ب�لأمور الآتية:

اأّوًل: خدمة زوجها

:P ج�ء عن النبّيّ

ما �مر�أة رفعت من بيت زوجها �سيئاً من مو�سع  »�أيُّ

�إليها، ومن  �إّل نظر �هلل  �إلى مو�سع، تريد به �سالحاً، 

.
نظر �هلل �إليه، لم يعّذبه«)))

)))  ميزان احلكمة، ج 2، �ص 86).
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:Qوعن الإم�م الب�قر

ما �مر�أة خدمت زوجها �سبعة �أّيام �أغلق �هلل عنها  »�أيُّ

�سبعة �أبو�ب �لنار، وفتح لها ثمانية �أبو�ب �لجنَّة، تدخل 

.
من �أّيها �ساءت«)))

:Qوعن الإم�م الك�ظم

.
ل«))) »جهاد �لمر�أة ُح�ْسُن �لتبعُّ

وفي الحديث:

�إّل كان  �سربة من ماء  ت�سقي زوجها  �مر�أة  ِمِن  »ما 

.
خير�ً لها من عبادة �سنة، �سيام نهارها وقيام ليلها«)))

ته  ثانيًا: ال�سبر على اأذيَّ

:Pعن ر�سول اهلل

مثل  �أعطاها  زوجها  ُخُلق  �سوء  على  �سبرت  »َمْن 

.
ثو�ب �آ�سيا بنت مز�حم«)4)

:Qوعن الإم�م الب�قر

وعلى  �لجهاد،  �لرجال  على  كتب  وجلَّ  عزَّ  �هلل  »�إّن 

�لن�ساء �لجهاد، فجهاد �لرجل �أن يبذل ماله ودمه حّتى 

ما  على  ت�سبر  �أن  �لمر�أة  وجهاد  �هلل،  �سبيل  في  ُيقتل 

.
ترى من �أذى زوجها وَغْيرته«)5)

)))  م.ن، ج 2، �ص 86).
)2)  الك�يف، ج 5، �ص 507.

)3)  و�س�ئل ال�سيعة، ج 4)، �ص 23).
)4)  ميزان احلكمة، ج 2، �ص 87)).

)5)  مك�رم الأخالق، �ص 5)2.
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ة له في اأقوالها واأفعالها ثالثًا: اإظهار المودَّ

ال�سع�دة  دوام  في  كبيرًا  اأثرًا  الأمر  هذا  ويترك 

اإيج�بيٍّ  ب�سكل  ينعك�ص  حيث  الزوجيَّة،  بيت  في  والراحة 

على حي�ة الزوج في داخل الأ�سرة وخ�رجه�، وي�سل اإلى 

ة واأجواء ه�دئة  مك�ن عمله فيقوم بوظيفته مع راحة نف�سيَّ

ملوؤه� الطمئن�ن وال�سكينة. وقد وعد اهلل تع�لى الزوجة 

وتراعي  زوجه�  مع  المع�ملة  تح�سن  اّلتي  ال�س�لحة 

عنه  الهموم  وتخفيف  راحته  اإلى  تدعو  اّلتي  الأ�سب�ب 

ب�سي ء يفوق ت�سوُّره�، وهو اأن ب�ّسره� ب�لجّنة.

في الحديث عن الإم�م ال�س�دقQ اأّنه ق�ل:

»جاء رجل �إلى ر�سول �هللP فقال: �إّن لي زوجة �إذ� 

تني، و�إذ� خرجت �سّيعتني، و�إذ� ر�أتني مهموماً  دخلت تلقَّ

به  ل  تكفَّ فقد  لرزقك  تهتمُّ  كنت  �إن  يهّمك؟  ما  قالت: 

غيرك، و�إن كنت تهتمُّ باأمر �آخرتك فز�دك �هلل هّماً. فقال 

ر�سول �هللP: ب�ّسرها بالجنة وقل لها: �إّنك عاملة من 

.
عّمال �هلل ولك في كّل يوم �أجر �سبعين �سهيد�ً«)))

رابعًا: معاونته في الدين والعبادة

:Pفي الحديث عن النبّيّ الأكرم

�أو  و�لجهاد  �لحّج  على  زوجها  �أعانت  �مر�أة  »�أيَّما 

�مر�أة  يعطي  ما  �لثو�ب  من  �هلل  �أعطاها  �لعلم  طلب 

.
(((»Qأيوب�

)))  م.ن، �ص 5)2.

)2)  م.ن، �ص )20.
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خام�سًا: التجّمل له

عّم�  والبتع�د  عينه،  في  له�  الح�سنة  الهيئة  واإظه�ر   

وم�  فيه  يرغب  بم�  معرفته�  مع  ذوقه  يوافق  ول  ينّفره 

يرغب عنه.

وفي م� ورد:

�لمو�فق  بينها وبين زوجها  بالزوجة في ما  ».. ل غنى 

لها، عن ثالث خ�سال، وهّن: �سيانة نف�سها عن كلِّ دن�س حّتى 

يطمئنَّ قلبه بها في حال �لمحبوب و�لمكروه، وحياطته))) 

ليكون ذلك عاطفاً عليها عند زّلة تكون منها، و�إظهار �لع�سق 

.
له بالخالبة))) و�لهيئة �لح�سنة لها في عينه«)))

 اآداب تعامل الزوج مع الزوجة:

اأّوًل: اإطعامها بيده

:P عن النبّيّ

.
»�إّن �لرجل ليوؤجر في رفع �للُّقمة �إلى في �مر�أته«)4)

ثانيًا: الجلو�س معها

:P عن النبّيّ

�إلى �هلل تعالى من  �أحبُّ  �لمرء عند عياله  »جلو�س 

.
�عتكاٍف في م�سجدي هذ�«)5)

ده. )))  ح�طه حي�طة: حفظه وتعهَّ
)2)  اأي ب�لقول الطيب.

)3)  بح�ر الأنوار، ج 75، �ص 237.
)4)  ميزان احلكمة، ج 2، �ص 86)).

)5)  م.ن.
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ثالثًا: خدمة البيت معها

ويكفيك �س�هدًا م� جرى في بيت الإم�م علّي وال�سّيدة 

ف�طمةL حيث ُروي عن الإم�م علّيQ قوله:

جال�سة   Oوفاطمة  Pهلل� ر�سول  علينا  »دخل 

عند �لقدر و�أنا �أنّقي �لعد�س، قال: يا �أبا �لح�سن، قلت: 

�أمر  ما  �إّل  �أقول  وما  ��سمع،  قال:  �هلل،  ر�سول  يا  لّبيك 

له  كان  �إّل  بيتها  في  �مر�أته  يعين  رجل  من  ما  رّبي، 

وقياُم  نهارها  �سياُم  �سنة،  عبادُة  بدنه،  على  �سعرة  بكلِّ 

ليلها، و�أعطاه �هلل من �لثو�ب ما �أعطاه �هلل �ل�سابرين، 

ود�ود �لنبّيَّ ويعقوب وعي�سىR، يا علّي، َمْن كان في 

��سمه في  ياأنف، كتب �هلل  �لبيت ولم  خدمة عياله في 

ديو�ن �ل�سهد�ء، وكتب �هلل له بكلِّ يوم وليلة ثو�ب �ألف 

و�أعطاه  بكلِّ قدم ثو�ب حّجة وعمرة،  له  �سهيد، وكتب 

يا  �لجّنة.  في  مدينة  ج�سده  في  ِعرق  بكّل  تعالى  �هلل 

علّي، �ساعة في خدمة �لبيت، خير ِمْن عبادة �ألف �سنة، 

و�ألف حّج، و�ألف عمرة، وخير ِمْن َعْتق �ألف رقبة، و�ألف 

جنازة،  و�ألف  جمعة،  و�ألف  عاده،  مري�س  و�ألف  غزوة، 

فر�س  و�ألف  يك�سوهم،  عار  و�ألف  ي�سبعهم،  جائع  و�ألف 

يوجهه في �سبيل �هلل، وخير له من �ألف دينار يت�سّدق 

على �لم�ساكين، وخير له ِمْن �أن يقر�أ �لتور�ة و�لإنجيل 

فاأعتقها،  ��ستر�ها  �أ�سير  �ألف  وِمْن  و�لفرقان،  و�لزبور 
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يخرج  ول  للم�ساكين،  ُيعطي  ُبْدَنة  �ألف  من  له  وخير 

من �لدنيا حّتى يرى مكانه من �لجّنة. يا علّي، من لم 

ياأنف من خدمة �لعيال دخل �لجّنة بغير ح�ساب، يا علّي 

 ، �لربَّ غ�سب  ويطفى ء  للكبائر،  كّفارة  �لعيال  خدمة 

ومهور حور �لعين، ويزيد  في �لح�سنات و�لدرجات، يا 

يق �أو �سهيد �أو رجل يريد  دِّ علّي، ل يخدم �لعيال �إل �سِ

.
�هلل به خير �لدنيا و�لآخرة«)))

رابعًا: ال�سبر على �سوء ُخُلقها

في الحديث:

�أعطاه  و�حت�سبه  �مر�أته  ُخُلق  �سوء  على  �سبر  »من 

ما  �لثو�ب  من  عليها  ي�سبر  وليلة  يوم  بكلِّ  تعالى  �هلل 

�أعطى �أّيوبQ على بالئه وكان عليها من �لوزر في 

.
كّل يوم وليلة مثل رمل عالج«)))

خام�سًا: اأن يو�ّسع عليها في النفقة

 م� دام ق�درًا لكن ل يبلغ حّد الإ�سراف .

:Qورد عن الإم�م زين الع�بدين

.
»�إّن �أر�ساكم عند �هلل �أ�سبغكم على عياله«)))

�ساد�سًا: التجاوز عن عثراتها

يكون  الرجل، فال  كم�  المراأة  اأْن تخطى ء  الممكن  من 

ة به�، بل على العك�ص  ذلك مدع�ة للعنف معه�، واإلح�ق الأذيَّ

)))  م�ستدرك الو�س�ئل، ج 3)، �ص 42.
)2)  ميزان احلكمة، ح )789.

)3)  م.ن، ح 7909.
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تم�مً�، فليكن ِلم� هو اأقرب للتقوى من العفو والرحمة واإق�لة 

:Qم في بع�ص الأح�ديث، قوله العثرة، فقد تقدَّ

»و�إن َجِهلَْت غفر لها«.

اأن ت�ستمرَّ  واإّل ف�إّن الوقوف عند كلِّ �سغيرة ل يمكن 

مع  خ�سو�سً�  الع�سرة،  به  وت�ستقرَّ  ة  الزوجيَّ الحي�ة  معه 

:Pالتو�سية الواردة في حّقه� حيث ورد عن ر�سول اهلل

�أّنه ل  بالمر�أة حّتى ظننت   Qأو�ساني جبرئيل�«

.
ينبغي طالقها �إّل من فاح�سة بّينة«)))

�سابعًا: ا�ستمالة قلبها

وهي تتمُّ ب�أمور:

الح�سنة في عينه� حيث  الهيئة  واإبداء  له�  التجّمل  �أّوًل: 

الزوج  وتزيُّن  والأن�قة  التنظيف  على  الإ�سالم  يوؤّكد 

لزوجته بم� يتن��سب معه� وتر�س�ه، كم� اأّن عليه� ذلك 

في قب�له.

 Qعن الح�سن بن جهم اأّنه ق�ل: راأيت اأب� الح�سن

:Qاخت�سب، فقلت: ُجعلت فداك اخت�سبت؟ فق�ل

»نعم �إّن �لهيئة مّما يزيد في عّفة �لن�ساء، ولقد ترك 

ك  �لن�ساء �لعّفة بتْرك �أزو�جهّن �لتهيئة. ثّم قال: �أي�سرُّ

�أن تر�ها على ما تر�ك عليه، �إذ� كنت على غير تهيئة؟ 

.
قلت: ل. قال: فهو ذ�ك«)))

)))  الو�س�ئل، ج 7، �ص )2).
)2)  الك�يف، ج 5، �ص 567.
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ثانياً: �لتو�سعة عليها بالنفقة.

ثالثاً: �لمعا�سرة �لجميلة.

ج�ء عن الإم�م ال�س�دقQ قوله: »ل غنى بالزوج 

عن ثالثة �أ�سياء في ما بينه وبين زوجته، وهي �لمو�فقة 

ليجتلب بها مو�فقتها ومحبَّتها وهو�ها، وح�سن ُخُلقه 

في  �لح�سنة  بالهيئة  قلبها  ��ستمالة  و��ستعماله  معها، 

.
عينها، وتو�سعته عليها«)))

والحديث ج�مع لالأمور الثالثة.

ر�بعاً: خطاب �لموّدة

:P حيث ورد عن النبّيّ

»قول �لرجل للمر�أة �إّني �أحّبك ل يذهب من قلبها 

.
اأبداً«)))

ن�سع  اأن  الحقوق،  هذه  تعداد  خت�م  في  وب�لإمك�ن، 

للحقوق  اأدائه�  عبر  الموؤمنة  ال�سخ�سّية  به  توزن  ميزانً� 

اللتف�ت  مع  وب�لخ�سو�ص  به�،  التق�سير  اأو  المفرو�سة، 

:Pاإلى م� ورد عن ر�سول اهلل

.
»�أل خيركم خيركم لن�سائه، و�أنا خيركم لن�سائي«)))

وفي رواية اأخرى:

.
»�أل خيركم خيركم لأهله، و�أنا خيركم لأهلي«)4)

)))  البح�ر، ج 78 � �ص 237 .
)2)  ميزان احلكمة، ح 7873.

)3)  و�س�ئل ال�سيعة، ج 7، �ص 22).
)4)  م.ن.



الخاتمة

و�سية اأُمامة التغلبّية

م�مة 
ُ
)اأ وهي  العرب  دات   �سيِّ من  �سّيدة  ن�سحت 

قبل  ذلك  وك�ن  عوف(  بنت  اإي��ص  )اأّم  ابنته�  التغلبّية( 

زف�فه�، فق�لت له�:

م  اأو لتقدُّ ة ُتترك لف�سل اأدب،  ي� بنّية لو ك�نت الو�سيَّ

تذكرة  ولكّنه�  ولأبعدته منك،  لزويت ذلك عنك  ح�سب، 

هة للغ�فل. للع�قل ومنبِّ

ي� بنّية، لو ا�ستغنت امراأة عن زوج بف�سل م�ل اأبيه�، 

كم�  ُخلقن�  للرج�ل   � ولكنَّ ذلك،  عن  الن��ص  اأغنى  لكنُت 

ُخلقوا لن�.

ي� بنّية، اإّنك ف�رقِت بيتك اّلذي منه خرجِت، والع�صَّ 

ت�ألفيه،  اإلى وكر لم تعرفيه وقرين لم  اّلذي فيه درجِت، 

ع�سرًا  ي خ�س�ًل  منِّ واحفظي  عبدًا.  لك  يُكْن  َمًة 
َ
اأ فكوني 

يكّن لك ذكرًا وذخرًا.

�أّما �لأولى و�لثانية: ف�ل�سحبة والقن�عة، والمع��سرة 

القلب،  راحة  القن�عة  في  ف�إّن  والط�عة،  ال�سمع  بح�سن 
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وفي ح�سن المع��سرة مر�س�ة الرّب.

عينيه،  لمو�سع  د  ف�لتعهُّ و�لر�بعة:  �لثالثة  و�أّما 

د لمو�سع اأنفه، فال تقع عين�ه منك على قبيح، ول  والتفقُّ

ي�سمَّ اأنُفه منك اإّل اأطيَب ريح.

واعلمي ي� بنّية اأّن الم�ء اأطيب الطيب المفقود.

طع�مه،  لوقت  د  ف�لتعهُّ و�ل�ساد�سة:  �لخام�سة  و�أّما 

د لحين من�مه، ف�إّن حرارة الجوع ملهبة، وتنغي�ص  والتفقُّ

النوم مغ�سبة.

وم�له،  ببيته  ف�لحتف�ظ  و�لثامنة:  �ل�سابعة  و�أّما 

والرع�ية لح�سمه وعي�له، ف�إّن حفظ الم�ل اأ�سل التقدير، 

والرع�ية للح�سم والعي�ل من ُح�ْسن التدبير.

ول  �سّرًا،  له  ُتف�سي  فال  و�لعا�سرة:  �لتا�سعة  و�أّما 

ت�أمني غدره،  لم  �سّره  اأف�سيت  اإْن  ف�إّنك  اأمرًا،  له  َتْع�سْي 

واإْن ع�سيت اأمره اأوغرت �سدره.

والكتئ�ب  َتِرحً�،  ك�ن  اإْن  كلَّه  الفرَح  ذلك  من  واّتقي 

من  والث�نية  التق�سير،  من  ولى 
ُ
الأ ف�إّن  َفِرحً�.  ك�ن  اإْن 

اأطوُل م� يكون لك  له مواَفقًة  تكونين  واأ�سدُّ م�  التكدير. 

مراَفقة. واعلمي ي� بنّية، اأنَّك ل تقدرين على ذلك حّتى 

مي هواه على هواك في م�  توؤثري ر�س�ه على ر�س�ك، وتقدِّ

اأحببت اأو كرهت. واهلل ي�سع لك الخير واأ�ستودعك اهلل.

و�لحمد هلل ربِّ �لعالمين
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