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CXv hn-ip-²-am-b i-ÆmÂ amkw. {]-hm-N-I(kz)sâ kp¶-̄ v ]n³-]-än-s¡m-v \-½p-sS \m-
«n³-]p-d-§-fnÂ [m-cm-fw \n-Im-lp-Ifpw hn-hm-l-§fpw \-S-¡p-¶ amkw. F-¶mÂ C -̄cw 
hn-hm-l-§fpw I-eym-W k-Zy-Ifpw b-tY-ãw \-S-¡p-¶-Xn-\n-S-bnÂ X-s¶ Zm-¼-Xy I-e-l-
§fpw hnhm-l tam-N-\-§fpw \-½p-sS k-aq-l-̄ nÂ ]-e-t¸mgpw kw-̀ -hn-¡p-¶p-sh¶-Xv H-cp 
A-\n-tj-[y bm-YmÀ-Yy-amWv. F-́ m-Wv Im-cWw? \-ap-¡v D-d-̧ n-̈ v ]-d-bmw, Ip-Spw-_-Po-hn-X-
s¯ -̧än hy-à-am-bn ]Tn-¡m\pw A-dn-bm\pw \-½p-sS sN-dp-̧ -¡mcpw sN-dp-̧ -¡m-cn-Ifpw {i-
an-¡p-¶nÃ. hn-hm-l-hp-am-bn _-Ô-s¸-«v e-£-¡-W-¡n-\v cq-] \-½p-sS k-ap-Zm-bw [qÀ-̄ -Sn-
¡p¶p. F-¶mÂ, ssh-hmln-I Po-hnX-s¯ Ip-dn-̈ v ]Tn¡mt\m ]Tn-̧ n¡mt\m NnÃn-¡m-iv 
t]mepw \mw Nn-e-h-gn-¡p-¶nÃ F-¶-Xm-Wv C-¡me-s¯ AhØ. 

C-Xv ]-d-bp-t¼mÄ Nn-eÀ tNm-Zn-¡pw, ssh-hmln-I Po-hnX-s¯ Ip-dn-̈ v C-{X-tb-sd ]Tn-¡m-
\p-tm? XoÀ-̈ -bmbpw Dv (_-J-d 228). Zm¼-Xy D-̄ -c-hm-Zn-̄ §-sf Ip-dn-̈ v C-kvvemw ]-d-
bp¶-Xv t\m-¡p-I. 

ا : قال صلي هللا علیھ و سلم في حجة الوداع  أَالَ إِنَّ لَُكْم َعلَى ِنَساِئُكْم َحّقًا َولِِنَساِئُكْم َعلَْیُكْم َحّقًا َفأَمَّ

 َوَحقُُّھنَّ َعلَْیُكْم قُُّكْم َعلَى ِنَسائُِكْم أَالَّ ُیوِطْئَن فُُرَشُكْم َمْن َتْكَرُھوَن َوالَ َیأَْذنَّ ِفى ُبُیوتُِكْم لَِمْن َتْكَرُھوَن أَالَ حَ 

  )ترمذي( أَْن ُتْحِسُنوا إِلَْیِھنَّ ِفى ِكْسَوتِِھنَّ َوَطَعاِمِھنّ 

أََحقُّ الشُُّروِط أَْن ُتوفُوا : َقاَل َرُسوُل هللاِ صلى هللا علیھ وسلم: نھ، َقالَ ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر رضي هللا ععن 

  )بخاري( ِبِھ َما اْسَتْحلَْلُتْم ِبِھ اْلفُُروجَ 

ُ َعْنَھا ، َقالَْت  اِس َحقًّا َعلَى اْلَمْرأَِة ؟ َقاَل : َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاَّ   َزْوُجَھا: َیا َرُسوَل هللاِ َمْن أَْعَظُم النَّ

  )حاكم(

{]-kvXp-X _m-[y-XI-sf kw-_-Ôn-̈ v \m-sf Ip-Spw-_ \m-Y³am-tcm-Sv AÃm-lp tNm-Zn-¡p-
Ibpw sN-¿p-¶-Xm-Wv. 

ُھ َسِمَع النَِّبيَّ صلى هللا علی ْھِريِّ ، أَْخَبَرنِي َسالُِم ْبُن َعْبِد ِهللا ْبِن ُعَمَر ، َعْن أَِبیِھ ، أَنَّ ھ وسلم، َعِن الزُّ

ِتِھ، َواْلَمْرأَ : وُل َیقُ  ُجُل َراٍع َعلَى أَْھلِِھ َوُھَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَّ تِِھ، َوالرَّ ةُ ُكلُُّكْم َراٍع َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعیَّ

تَِھا   )متفق علیھ(َراِعَیٌة َعلَى َبْیِت َزْوِجَھا َوِھَي َمْسُئولٌَة َعْن َرِعیَّ

AXp-sIm-v A-h ]m-en-¡m³ km-[n-¡m-̄  BWpw s]®pw I-eym-Ww I-gn-¡m-Xn-cn-¡p-¶-
Xm-Wv \Ã-Xv F-¶v hn-[n-̈ mÂ t]mepw A-Xv A-an-X-am-hnÃ. 

إنَّ اْبَنِتي َھِذِه أََبْت أَْن : َفَقاَل  ،َعْن أَبِي َسِعیٍد أَنَّ َرُجالً أََتى ِباْبَنٍة لَُھ إلَى النَِّبيِّ صلى هللا علیھ وسلم

َج َقالَ  ْوِج َعلَى َزْوَجِتِھ ؟  -الَ : َقالَْت  -أَِطیِعي أََباك َقاَل : َفَقاَل لََھا  ،َتَتَزوَّ َحتَّى ُتْخِبَرنِي َما َحقُّ الزَّ

َدْت َعلَْیِھ َمَقالََتَھا َقالَ  ْوِج َعلَى َزْوَجِتِھ أَْن لَْو َكاَن ِبِھ قُْرَحٌة َفلََحَسْتَھا ، أَِو اْبَتدَ : َفَقاَل  ،َفَردَّ َر َحقُّ الزَّ
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ْت َحقَُّھ َقالَ  ُج أََبًدا َقالَ : َفَقالَْت  -َمْنِخَراهُ َصِدیًدا ، أَْو َدًما ُثمَّ لََحَسْتُھ َما أَدَّ  ،َوالَِّذي َبَعَثك ِباْلَحقِّ الَ أََتَزوَّ

  )ابن ابي شیبة و النسائي(  الَ ُتْنِكُحوُھنَّ إالَّ ِبإِْذنِِھنّ : َفَقاَل 

ْوِج : َفَقالَْت , َتِت اْمَرأَةٌ َنِبيَّ هللاِ صلى هللا علیھ وسلم أَ : َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل  َیا َرُسوَل ِهللا ، َما َحقُّ الزَّ

ْوِج : الَ َتْمَنُعُھ َنْفَسَھا َولَْو َكاَنْت َعلَى َظْھِر َقَتٍب َقالَْت : َعلَى زوجتھ ؟ َقاَل  َیا َرُسوَل هللاِ ، َما َحقُّ الزَّ

ُق ِبَشْيٍء ِمْن َبْیِتِھ إالَّ ِبإِْذنِِھ َفإِْن َفَعلَْت َكاَن لَُھ األَْجُر َوَعلَْیَھا اْلِوْزُر : َل َعلَى َزْوَجِتِھ ؟ َقا َقالَْت , الَ َتَصدَّ

ْوِج َعلَى امرأتھ َقاَل :  َمالَِئَكُة هللاِ الَ َتْخُرَج ِمْن َبْیِتِھ إِال ِبإِْذِنِھ َفإِْن َفَعلَْت لََعَنْتَھا : َیا َنبِي هللا َما َحقُّ الزَّ

ْحَمِة َوَمالَِئَكُة اْلَغَضِب َحتَّى َتُتوَب ، أَْو تراجع َقالَْت  َفإِْن َكاَن لََھا َظالًِما ؟ : َیا َنِبيَّ ِهللا : َوَمالَِئَكُة الرَّ

  ْمِري أََحٌد َبْعَد َھَذا أََبًدا َما َبقِیتُ َوالَِّذي َبَعَثك بِاْلَحقِّ الَ َیْملُِك َعلَيَّ أَ : َوإِْن َكاَن لََھا َظالًِما ، َقالَْت : َقاَل 

  )ابن ابي شیبة(

 

\-½p-sS {]-am-W-§fm-b JpÀ-B-\pw Xn-cp-kp-¶¯pw ]cn-tim-[n-̈ mÂ Zm¼-Xy _m-[y-X-IÄ 
]-cm-aÀ-in-¡p-¶ \n-ch-[n `m-K-§Ä Im-Wmw. D-Zm-l-c-W-̄ n\v, `À-̄ m-¡³-amÀ `m-cyam-tcm-Sv 
Im-Wn-t¡- D-̄ -c-hm-Zn-̄ -§Ä. 

: أَْكَمُل الُمؤِمنیَن إِیَمانا« :-صلى هللا علیھ وسلم-قال رسول هللا : قال :  -رضي هللا عنھ  -أبو ھریرة 

  )ترمذي(  »ِخَیاُرُكْم ألھلِھِ : أَْحَسُنُھْم ُخلُقا ، َوِخَیاُرُكْم 

ِ :  -رضي هللا عنھ  -أبو ھریرة  َیْفَرْك مؤمن مؤمنة، ال «: قال  -صلى هللا علیھ وسلم-أَنَّ رسوَل هللاَّ

  )مسلم( »إِن َكِره منھا ُخلُقا ، رضي منھا آَخرَ 

ُ فِیِھ َخْیًرا َكِثی   )النساء( ًراَوَعاِشُروُھنَّ بِاْلَمْعُروِف َفإِْن َكِرْھُتُموُھنَّ َفَعَسى أَْن َتْكَرُھوا َشْیًئا َوَیْجَعَل هللاَّ

ألھلھ، وأنا خیركم ألھلي، ما أكرم النساء  خیركم خیركم: قال صلي هللا علیھ و سلم : عن علي قال 

  )ابن عساكر(  إال لئیم إال كریم، وما أھانھنّ 

ِ :  -رضي هللا عنھ  - أبو سعید الخدري  إِنَّ من أعظِم «: قال -صلى هللا علیھ وسلم-أَنَّ رسوَل هللاَّ

ُجُل ُیْفضي إِلى امرأتھ وُتْفضي إِلی: األمانة عنَد هللا یوم القیامَة  ھاالرَّ   )مسلم(  »ھ ، ثم ینُشُر ِسرَّ

كان من عادة النبي صلي هللا علیھ و سلم مع اھلھ ان یحلب شاتھ و یخصف نعلھ و یرقع ثوبھ و 

  .یخدم نفسھ و یقّم البیت و یاكل مع الخادم و یطحن معھ و یحمل بضاعتھ من السوق
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ِ ْبِن أَبِى ُذَباٍب َقاَل َقاَل رَ  ِ َعْن إَِیاِس ْبِن َعْبِد هللاَّ الَ َتْضِرُبوا إَِماَء  « -صلى هللا علیھ وسلم- ُسوُل هللاَّ

ِ . »هللاَِّ  صَ . َفَقاَل َذِئْرَن النَِّساُء َعلَى أَْزَواِجِھنَّ  -صلى هللا علیھ وسلم- َفَجاَء ُعَمُر إِلَى َرُسوِل هللاَّ  َفَرخَّ

 ِ - ِنَساٌء َكثِیٌر َیْشُكوَن أَْزَواَجُھنَّ َفَقاَل النَِّبىُّ  -صلى هللا علیھ وسلم-ِفى َضْربِِھنَّ َفأََطاَف ِبآِل َرُسوِل هللاَّ

ٍد ِنَساٌء َكثِیٌر َیْشُكوَن أَْزَواَجُھنَّ لَْیَس أُولَِئَك بِِخَیاِرُكْم «  -صلى هللا علیھ وسلم   »لََقْد َطاَف ِبآِل ُمَحمَّ

  )ابو داود(

  )احمد(  َوَال َتْضِرْب َظِعیَنَتَك َضْرَبَك أََمَتكَ 

أعطاه هللا من األجر مثل ما أعطى   صلى هللا علیھ و سلم من صبر على سوء خلق امرأتھ قال

  أیوب على بالئھ ومن صبرت على سوء خلق زوجھا أعطاھا هللا مثل ثواب آسیة امرأة فرعون

  )احیاء(

 ُ ِ َصلَّى هللاَّ ِ ْبن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ  َعلَْیِھ َوَسلََّم َیقُوُل َكَفى ِباْلَمْرِء إِْثًما َعْن َعْبِد هللاَّ

  )احمد(  أَْن ُیَضیَِّع َمْن َیقُوتُ 

ثالثة ال یدخلون الجنة العاق بوالدیھ و الدیوث و رجلة : عن النبي صلى هللا علیھ و سلم أنھ قال 

  )حاكم(  النساء

اء نھاھم أن َیْطرقُوا النس -یھ وسلمصلى هللا عل-أن النبي « -عبد هللا بن عباس رضي هللا عنھما 

، فوجَد كلُّ واحد منھما مع  - صلى هللا علیھ وسلم-فطرق رجالن بعَد نھي رسول هللا : ، قال لیال

  .أخرجھ الترمذي» امرأتھ رجال

 

AXp-t]m-se `m-cy-amÀ `À-̄ m-¡-·mÀ-¡v h-Ih-̈ v sIm-Sp-t¡- Im-cy-§Ä. 

ُھ َكاَن َیقُوُل َعْن أَِبي أَُماَمَة ، َعِن  بِيِّ َصلَّى هللا َعلْیِھ وَسلََّم ، أَنَّ َما اْسَتَفاَد اْلُمْؤِمُن َبْعَد َتْقَوى هللاِ : النَّ

ْتُھ ، َوإِْن أَْقَسَم َعلَیْ  ْتُھ َخْیًرا لَُھ ِمْن َزْوَجٍة َصالَِحٍة ، إِْن أََمَرَھا أََطاَعْتُھ ، َوإِْن َنَظَر إِلَْیَھا َسرَّ ، َوإِْن َھا أََبرَّ

  )ابن ماجة(  َغاَب َعْنَھا َنَصَحْتُھ ِفي َنْفِسَھا َوَمالِھِ 

الذلیلة مع بعلھا , ِان خیَر نسائكم الولود الودود الِسّتیرة العزیزة في اھلھا : قال صلي هللا علیھ و سلم 

جة مع زوجھا ,  بذلَْت لھ و اذا خال بھا , التي تسمع قولھ و تطیع امره , الحصان عن غیره , المتبرِّ

ل لھ تبّذل الرجل    )الطوسي(ما اراد منھا و لم تبذَّ
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ُ علیھ وسلم قال  اِريِّ َعِن النبي صلى هللاَّ ْوَجِة أَْن ال َتْھُجَر ِفَراَشُھ * عن َتِمیٍم الدَّ ْوِج على الزَّ َحقُّ الزَّ

  )طبراني( ْذِنِھ َوأَْن ال ُتْدِخَل علیھ من َیْكَرهَُوأَْن َتَبرَّ َقَسَمُھ َوأَْن ُتِطیَع أَْمَرهُ َوأَْن ال َتْخُرَج إِال بِإِ 

ِ :  -رضي هللا عنھ  - طلق بن علي  إِذا دعا الرجل «: قال  -صلى هللا علیھ وسلم-أَنَّ رسوَل هللاَّ

نُّور   )ترمذي( »زوجتھ لحاجتھ َفْلَتأْتِھ ، وإن كانت على التَّ

ا مع رسوِل ّهللاِ صلى هللا علیھ وسلم في بعض أس أُنزلت في الذھب : فاره ، فقال بعض أصحابھ ُكنَّ

لِساٌن : أْفَضلُھ «: أيُّ الماِل خیٌر اتخذناه ، فقال رسول ّهللا صلى هللا علیھ وسلم : والفضة ، فلو علمنا 

  .أخرجھ الترمذي. »َذاكٌر ، وقلٌب شاكٌر ، وزوجٌة صالحٌة ُتعین المؤِمَن على إیمانھ

رق فھي رقیقة لھ فعلیھا طاعة الزوج مطلقا في كل ما طلب منھا  والقول الشافي فیھ أن النكاح نوع

فحقوق الزوج على الزوجة كثیرة وأھمھا أمران أحدھما الصیانة ...  في نفسھا مما ال معصیة فیھ

فالقول الجامع ...  واآلخر ترك المطالبة بما وراء الحاجة والتعفف عن كسبھ إذا كان حراما والستر

یر تطویل أن تكون قاعدة في قعر بیتھا الزمة لمغزلھا ال یكثر صعودھا في آداب المرأة من غ

واطالعھا قلیلة الكالم لجیرانھا ال تدخل علیھم إال في حال یوجب الدخول تحفظ بعلھا في غیبتھ 

وتطلب مسرتھ في جمیع أمورھا وال تخونھ في نفسھا ومالھ وال تخرج من بیتھا إال بإذنھ فإن 

ة تطلب المواضع الخالیة دون الشوارع واألسواق محترزة من أن ثّ في ھیئة رخرجت بإذنھ فمختفیة 

یسمع غریب صوتھا أو یعرفھا بشخصھا ال تتعرف إلى صدیق بعلھا في حاجاتھا بل تتنكر على من 

تظن أنھ یعرفھا أو تعرفھ ھمھا صالح شأنھا وتدبیر بیتھا مقبلة على صالتھا وصیامھا وإذا استأذن 

ى الباب ولیس البعل حاضرا لم تستفھم ولم تعاوده في الكالم غیرة على نفسھا صدیق لبعلھا عل

وبعلھا وتكون قانعة من زوجھا بما رزق هللا وتقدم حقھ على حق نفسھا وحق سائر أقاربھا منتظفة 

في نفسھا مستعدة في األحوال كلھا للتمتع بھا إن شاء مشفقة على أوالدھا حافظة للستر علیھم 

ومن آدابھا أن ال تتفاخر على الزوج بجمالھا ...  ن عن سب األوالد ومراجعة الزوجقصیرة اللسا

ومن آداب المرأة مالزمة الصالح واالنقباض في غیبة زوجھا والرجوع   وال تزدري زوجھا لقبحھ

إلى اللعب واالنبساط وأسباب اللذة في حضور زوجھا وال ینبغي أن تؤذي زوجھا بحال ومن آدابھا 

  )انظر باب النكاح من احیاء علوم الدین(  بكل خدمة في الدار تقدر علیھاأن تقوم 
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Zm¼Xy PohnXw ]Tn¡pI, ]Tn¸n¡pI 
(21---.6.2019) 

 
hn-hm-l-̄ n-\v ap-¼v X-s¶ C -̄cw Im-cy-§Ä ]Tn-̈ mÂ D-̄ -ahpw k-t´m-j-I-c-hpam-b Ip-
Spw-_-Po-hn-Xw \-ap-¡v \-bn-¡m-hp-¶-XmWv. kz-lm-_n-IÄ hn-hm-l-̄ n-\v ap¼pw ti-jhpw 
A-h ]Tn¡p-Ibpw {]-hmN-I-t\m-Sv h-¶v A-t\z-jn-¡p-Ibpw sN-¿p-am-bn-cp-¶p. 

قلُت یا رسول هللا ، ما َحقُّ زوجِة أحِدنا علیھ ؟ «: عن أبیھ قال : حكیم بن معاویة بن حیدة القشیري 

أن ُتطِعَمھا إِذا َطِعمَت ، وتكسَوھا إِذا اْكَتَسیَت ، وال تضِرِب الوجَھ ، وال ُتقبِّْح ، وال َتْھُجْر إِال : قال 

  )ابو داود(  »في البیت

 

am-{XaÃ, ap³-Km-an-IÄ hn-hm-lw I-gn-¡p-¶-Xn-\v ap-¼v A¯-cw Im-cy-§Ä a-¡Ä-¡v ]Tn-
¸n¨p-sIm-Sp-¡p-Ibp-w sN-bv-Xn-cp-¶p. 

روي أن أسماء بنت خارجة الفزاري قالت البنتھا عند التزوج إنك خرجت من العش الذي فیھ 

لم تألفیھ فكوني لھ أرضا یكن لك سماء وكوني لھ مھادا درجت فصرت إلى فراش لم تعرفیھ وقرین 

یكن لك عمادا وكوني لھ أمة یكن لك عبدا ال تلحفي بھ فیقالك وال تباعدي عنھ فینساك إن دنا منك 

فاقربي منھ وإن نأى فأبعدي عنھ واحفظي أنفھ وسمعھ وعینھ فال یشمن منك إال طیبا وال یسمع إال 

 .حسنا وال ینظر إال جمیال

Np-cp-¡-̄ nÂ, BÀ-̀ m-S-]qÀ-hw I-eym-W-§Ä \-S-¯p-¶-Xn-\v ]I-cw \Ã Ip-Spw-_-Po-hn-Xw \-
bn-¡m³ B-h-iyam-b ]mT-§Ä \mw kz-bw ]Tn-¡p-Ibpw \-½p-sS a-¡Ä-¡v ]Tn-̧ n-̈ v sIm-
Sp-¡p-Ibpw sN-¿p-I. A-Xn-\p-Å kw-hn-[m-\-§Ä \mw D-]-tbm-K-s¸-Sp-̄ pI. 
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