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من حموُق الّزوجة على زوجها: اإلحساُن فً اإلطعام واإلنفاق والكسوة، فال تجُد 

ً وال تمتٌراً، وال أذى ٌُصاحُب إنفالهُ، وال إذالالً، أو إبطاًء بما تتطلّبهُ الحٌاةُ  منه منّا

الّزوجٌّةُ من مصروفات الّزوجة والمنزل واألبناء، وفً ذلن ما عّظم هللاُ من أعمال 

ماته حتّى جعل أطٌبها وأعظمها أجراً ما ٌُنفمُهُ الّرجُل فً أهله وعٌاله. الّرجل ونف

ومن حموق الّزوجة على زوجها ُحسُن الُمعاشرة وكرُم األخالق وطٌُب الكالم 

وُحسُن المحضر، فال ٌكوُن غٌاُب الّزوج عن أهل بٌته أحبَّ إلٌهم من ُحضوره؛ لما 

فه، وعلٌه الت خلُُّك بؤحسن ما ٌكوُن علٌه فً بٌته، ٌجدون من غلظته وسوء تصرُّ

فٌُظهُر عطفهُ وكرمهُ ولٌن الجانب وطٌب المعشر، وفً ذلن تكتمُل المٌمةُ التً بُنٌت 

علٌها األسرةُ فً رباط الّزوجٌّة وٌصلُُح أمر الُمجتمع، وٌحُسُن النّشء وتستمرُّ 

 نف  وتتحمُّك األلفةُ والّسكن.األ

لال خالل فترة عدتها إن هو طلمها: حتى  المعروفا زوجها بأن ٌنفك علٌهومن ذلن 

الرجال لوامون على النساء بما فضل هللا بعضهم على بعض وبما أنفموا تعالى : ) 

وإن كن أوالت حمل فؤنفموا علٌهن حتى ولال تعالى : ) (. 6)الطالق: ( من أموالهم

ن أوالده (، وأن تؤخذ من مطلمها نفمة من تحضنهم م43)النساء:  ( ٌضعن حملهن

 ) فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، لال تعالى : ) منها، بما ٌتناسب مع كسب أبٌه 

 )6)الطالق: 

 .تستحك الزوجة هذه النفمات أٌا كان وضعها المالً وأٌا كانت ثروتها الخاصةو

 ،للزوجة حك المٌراث من زوجها، كما ترث من أبوٌها، وأوالدها، وذوي لرابتها

ن الربع مما تركتم إن لم ٌكن لم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ولهلال تعالى : ) 

 (21مما تركتم" )النساء: 

على كال الزوجٌن أن ٌحفظ غٌب صاحبه، وأال ٌفشً شٌئا من أسراره، وأال و

ٌكشف عما لد ٌكون به من نمص خلمً أو ُخلمً، وٌتؤكد هذا الحك عند الطالق 

 (.142)البمرة:  ( الفضل بٌنكموال تنسوا ، لال تعالى : ) وبعده: 
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، ( أفال شممت عن للبهلال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :) سرائر البشر إلى خالمهم وحده: 

 ( وال تجسسوالال تعالى :)  ، ال ٌحل التسور علٌه:  وخصوصٌاتهم حمى

لال رسول  اإلٌمان إلى للبه: (. ٌا معشر من أسلم بلسانه، ولم ٌفض21)الحجرات: 



، فإنه من تتبع عورة  ال تإذوا المسلمٌن وال تعٌروهم وال تتبعوا عوراتهمهللا ملسو هيلع هللا ىلص :) 

 (. أخٌه المسلم، تتبع هللا عورته، ومن تتبع هللا عورته ٌفضحه ولو فً جوف رحله
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من حك كل فرد أن تكون له حرٌة الحركة، التنمل من مكان إلامته وإلٌه، وله حك 

لال الرحلة والهجرة من موطنه، والعودة إلٌه دون ما تضٌٌك علٌه، أو تعوٌك له: 

 ( هو الذي جعل لكم األرض ذلوال فامشوا فً مناكبها وكلوا من رزلهتعالى : ) 

فً األرض ثم انظروا كٌف كان عالبة لل سٌروا ولال تعالى : ) (، 21)الملن: 

 ألم تكن أرض هللا واسعة فتهاجروا فٌها: ولال تعالى : ) (، 22)األنعام:  ( المكذبٌن

 (.72)النساء:  (

دون سبب  -تعسفا  -ال ٌجوز إجبار شخص على ترن موطنه، وال إبعاده عنه  كما

تال فٌه كبٌر وصد ٌسؤلونن عن الشهر الحرام لتال فٌه لل للال تعالى : ) شرعً: 

)البمرة:  ( عن سبٌل هللا وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند هللا

122.) 

 

 


