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الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا على محمد و آله الطاهرين

ْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا  قال تعاىل : ﴿َوِمْن آَياتِِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّ
َذلَِك َلَياٍت  إِنَّ ِف  ًة  َوَرْحَ ًة  َودَّ مَّ َبْينَُكم  َوَجَعَل  إَِلْيَها  لَِّتْسُكنُوا 

ُروَن﴾)1). لَِّقْوٍم َيَتَفكَّ
قال رسول اهلل : »تزوجوا فإين مكاثر بكم األمم يوم 
فيقال  اجلنة  باب  ليجئ حمبنطئًا عىل  السقط  ان  القيامة حتى 
له: ادخل اجلنة، فيقول : ال حتى يدخل أبواي اجلنة قبيل«)2).

من  البد  الزوجني  بني  وامل��ودة  السعادة  ت��دوم  ولكي 
احلقوق  بخصوص   البيت أهل  بتوجيهات  االستنارة 
والواجبات الزوجية املتبادلة ليعرف كل من الزوجني ما له 

وما عليه أنسًا وموّدًة ورمحة .

)1) سورة الروم / اآلية  21 .
)2) بحار األنوار : ج 79 / ص117 .

1. جتب نفقة الزوجة عىل زوجها وال تقدير للنفقة رشعًا 
بل الضابط هو القيام بام حتتاج إليه الزوجة يف معيشتها من 
الطعام واإلدام والكسوة والفراش واملسكن وغري ذلك مما 

يليق بشأهنا بالقياس إىل زوجها.
وغريها  الطبيب  واجرة  الوالدة  مصاريف  النفقة  ومن 

من األمور التي حتتاج إليها عادة.
ونفقة الزوجة واجبٌة وان كانت غنية غري حمتاجة هلا .

وال  زوجته  يؤذي  ال  أن  ال��زوج  عىل  جيب  وكذلك   .2
دون  من  يشاكسها  وال  يشتمها،  وال  يرضهبا  وال  يظلمها 

وجه رشعي .
وجيعلها  زوجته  هيجر  أن  ال��زوج  عىل  حيرم  وك��ذا   .3

كاملعلقة ال هي ذات بعٍل وال هي مطلقة .
أزيد  مقاربة زوجتِه  يرتك  أن  الزوج  4. وكذا حيرم عىل 
من أربعة أشهر ، حيث حيرم ترك وطء الزوجة الشابة أكثر 
أو مع رضاها  أو الرضر  أربعة أشهر إال لعذٍر كاحلرج  من 
يشمل  كام  واملنقطع  الدائم  ال��زواج  يشمل  احلكم  وهذا   ،
عذر  دون  من  السفر  إطالة  جيوز  فال  واملسافر،  احل��ارض 
رشعي إذا كان يفّوت عىل الزوجة حّقها والسيام إذا مل يكن 

لرضورة عرفية .

ما على الزوج تجاه زوجته من  
الحقوق وااللتزامات

ما على الزوجة تجاه زوجها من  
الحقوق وااللتزامات

جيب عىل الزوجة أن متكن نفسها لزوجها للمقاربة   .1
العقد يف  بمقتىض  للزوج  الثابتة  االستمتاعات  من  وغريها 
أي وقت شاء وال متنعه من نفسها إال لعذٍر رشعي . فيجب 

رات املضادة للتمتع وااللتذاذ منها. عليها ازالة املنفِّ
الزوج  اقتضاء  مع  والتزيني  التنظيف  عليها  جيب  بل 
مل  مطلقًا  نفسها  متكني  من  امتنعت  فلو  حرام،  دون  من  له 

تستحق النفقة عليه .
بيتها من دون إذن  الزوجة ان خترج من  حيرم عىل   .2

زوجها  فلو خرجت من بيتها من دون اذنه عّدت ناشزًا .

* يا فاطمة .. أما علمت أن رضا الزوج من رضا اهلل ، 
وسخط الزوج من سخط اهلل .. يا فاطمة طويب المراة ريض 

عنها زوجها ...
* يا فاطمة امرأة بال زوج كدار بال باب، امرأة بال زوج 

كشجرة بال ثمرة .
عبادة  من  أفضل  الزوج  يدي  بني  جلسة   ! فاطمة  يا   *

سنة، وأفضل من طواف..

إلبنته فاطمة وصية النبي



45

ينبغي للرجل

ينبغي للمرأة

أقارهبا وعيادة  زيارة  لزوجتِه يف  يأذن  أن  للرجل  ينبغي 
مرضاهم ، وتشييع جنائزهم و نحو ذلك وان مل جيب عليه 
بفعل  للقيام  كان  إذا  اخل��روج  من  منعها  له  وليس   ، ذلك 

واجب عليها .

والطبخ  بالكنس  البيت  خدمة  للزوجة  يستحب 
وغريها  الفراش  ومتهيد  املاء  وسقي  املالبس  وتنظيف 

السعادة الزوجيةوان مل جيب عليها كل ذلك .
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