
العاشرة الزوجية
19.03.10

 المد ل الذي هدانا للسلم، وبي لنا اللل والرام، ومتعنا بنعمه العظام، وصلى ال على نبينا ممد وعلى آله
:أما بعد.. وصحبه الكرام

:أيها السلمون

 عليه السلم- لا خلق آدم - تبارك وتعال - إن الياة الزوجية من نعم ال الت أنعم با على النسان، ذلك أن ال 
 جعل له من نفسه زوجاO يسكن إليها ويأوي إل جوارها ويأنس با، وهذا من تام النعم وكمالا، ومHHن راحHHة- 

 وVمaنX آيVاتaهa أỲن خVلYقV لYكWم م_نX أYنفŴسكWمX أYزXوVاج[ا ل\تVسXكWن]وا إZلYيXهVا وVجVعVلY بVيXنVكWم مUوVدUةO-: تعال- الياة وسعادتا كما قال 
Yر]ونbكYفVتVي cمXوYل\ق eاتVآيYل VكaلYي ذaف bنZإ OةVمXحVرVسورة الروم) 21( و.

 ، فتكHHدرت-تعHHال- ولكن بعضاO من الناس ل يعرف أحكام هذه العشرة وضوابطها، وأهدافها الت أرادها ال 
 حياتم، وتنغص عيشهم، وانقلب السرور حزناO، والسكينة وبالO وجحيماO، فأصHHبحت تلHHك السHHر متنHHافرة
 متشاكسة، ل يمعها إل البيت أو الكل والشرب، أما العلقات فقد تشتت، وأما الرأفة والودة والرحة فقHHد

.عدمت، وأما مراعاة الشرع ف تلك العاشرة فقد تركت جانباO، ول حول ول قوة إل بال

:أيها الناس

 وVعVاشaر]وه]نU بZا̀لمVعXر]وفa: هي ما ذكره ف كتابه العظيم بقوله- تبارك وتعال - إن العاشرة الزوجية الت أرادها ال 
.سورة النساء) 19( فYإZن كYرZهXت]م]وه]نU فYعVسVى أYن تV̀كرVه]و̀ا شVيXئOا وVيVجXعVلY الل~ه] فaيهa خVيXر[ا كYثaي[ا

 هذه هي القاعدة الشرعية ف العاشرة، وهذا هو الفهوم الصحيح لعن العاشرة، وهي العاشرة بالعروف، والنظر
Oكثيا Oويعل ال فيه خيا Oإل الاسن، والتغاضي عن الساوئ ف كثي من الحيان، فعسى أن تكرهوا شيئا.

:عباد ال

 ،)العشرة الزوجيHHة(منهجاO قوياO ف كل شيء، ومن ذلك - صلوات ال وسلمه عليه - لقد رسم لنا رسول ال 
 فهي علقة قائمة على البة والصدق والمانة، تبدأ منذ بداية الطريق حيث اختيار الزوجة واختيار الزوج، حيث

 لالا،: ت]نكح الرأة لربع: (، وبي أهية الرأة الصالة ذات اللق والدين بقوله-صلى ال عليه وسلم - وجه النب 
 الدنيا متHHاع، وخي متHHاع: (متفق عليه، وقال أيضاO)ولسبها، وجالا، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك

مسلم).الدنيا الرأة الصالة
 إذا أتاكم-: (صلى ال عليه وسلم - وكذلك حث على قبول صاحب الدين، وبي أن ف رفضه فساد وفتنة فقال 

الترمذي).من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إل تفعلوا تكن فتنة ف الرض وفساد عريض



 ابن)تيUروا لنطفكم، وأنكحوا الكفاء، وأنكحوا إليهم: (أنه قال- صلى ال عليه وسلم - وف حديث عائشة عنه 
 ماجه، وذلك من أجل بقاء كيان السرة واستمرارها؛ لن تدم السرة يعن ضياعها، وضياع السرة يعن اندام
 التمع بأسره، فلذا جاء هذا الشرع الطهر بوسائل عديدة تفظ للسرة استقرارها، وتفظ أركانا، فمن أجHHل
 ذلك كانت النظرة للدين، وكان الث والتوجيه بتزويج التدين، والترغيب بنكاح التدينة؛ وذلك أن الHHذي ل

 حي سأله- رحه ال تعال - يسن العلقة بربه ل يسن علقته مع غيه، قال السن البصري أحد كبار التابعي 
 زوجها من يتقي ال، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها ل: " يطب ابنت الكثيون فمن أزوجها؟ قال رجل قال

".يظلمها

 فالكفاءة بالدين من أقوى العتبارات ف الشرع؛ لن غي التدين ل يكون كفؤاO للمتدين، فالدين إذاO مهم جداO ف
 بقاء السرة متماسكة الركان، وأما قضايا الاملة ف النكاح والنكاح فهذه أقنعة زائفة تسقط من أول عارض؛

 -الافظ على الصلة سواء الرجل أو الرأة؛ لن تركها كليةO كفHHر : لن فاقد الشيء ل يعطيه، وأقصد بالتدين

-.والعياذ بال 

 ، أو أن فلن لفلنة، ث بعد ذلك يكون الزواج دون اختيار من-مثلO - وأما ما يفعله بعض الناس أن فلنة لفلن 
 الطرفي، ودون رغبة أحدها بالخر، أو يكون الزواج على أساس القرابة دون النظر إل الدين واللق، ويرفض
 غي القريب ولو كان ذا دين وخلق؛ فهذه تصرفاتe ل يقرها الشرع؛ لنا خاطئة، والعشرة الزوجية الHHت تبن
 على هذه السس الواهية مصيها إل الفشل، والشرع النيف هدفه بقاء السرة واستقرارها، فرسHHم ضHHوابط
 لنجاح هذه العلقة، ونفى ما عداها تصرياO أو تلميحاO؛ لن اعتبار الدين مقدم على اعتبار الاملة واعتبار القرابة

Oإذا ل يكن القريب أو الصديق متدينا.

:أيها السلمون

 إن من مفهوم العاشرة الزوجية أن يعرف كل من الزوجي حق الخر، وأن يؤدي ذلHHك الHHق علHHى وجهHHه
-.تعال- الشرعي، وأن يبتغي بذلك وجه ال 

 فمت قام كل من الزوجي با عليه التأمت الزوجية، وت لما حياة سعيدة طيبة، وحصلت الراحة، وحلت البكة،
 ونشأت العائلة نشأة حيدة، ومت ل يقم كل منهما بالق الذي عليه تكدرت الياة، وتنغصت اللذات، وطHHال

 كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، فالمام راع علHHى-: (صلى ال عليه وسلم - الصام، وتعذر الوئام قال 
 الناس ومسئول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته، والرأة راعية على بيت زوجهHHا
 وهي مسئولة عن رعيتها، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسئول عHHن

متفق عليه).رعيته
:ومن حقوق الزوجة على زوجها



 وهي ما يصرفه الزوج على زوجته وأولده من طعام، ومسكن، وكسوة، ونفقة الزوجة هي ما يلزم: النفقة- 1
 -:تعHHال- للوفاء بعيشتها بسب ما هو متعارف بي الناس، وقد ثبت وجوبا بالكتاب والسنة وذلك ف قHHوله 

Uت]ه]نVوHHXسaكVو UنHH[هWقXزZه] رHHYل aودWلXوVى ا̀لمYلVعVو YةVاعVضUالر Uمàن ي]تYأ VادVرYأ XنVمaل ZنXيYلaامYك ZنXيYلXوVح Uه]نVادYلXوYأ VنXعaضXات] ي]رVدaالVا̀لوVو 
aر]وفXعVا̀لمZ233( سورة البقرة ب( ،UنẀن كZإVو UنZهXيYلVوا عWي_قVت]ضaل Uار²وه]نVا ت]ضYلVو XمWكaدXو]ج Xنaم Xت]مXنYكVس WثXيVح Xنaم Uن]وه]نaكXسYأ 

Uه]نYلXمVح VنXعVضVى يUتVح UنZهXيYلVوا عWقaفXنYأYف cلXمVح aاتYولWلم - ، ويقول الرسول )6( سورة الطلق أHHصلى ال عليه وس:- 

 مسلم، وتستحق الرأة هذه النفقة مت ما كان عقد الزواج صHHحيحاO،)ولن عليكم رزقهن وكسوتن بالعروف(
.وكانت صالة للمباشرة الزوجية، ومكنت الزوج من ذلك سواء كانت مسلمة، أو كتابية، غنية، أو فقية

 فYأYمX̂سHHكWوه]نUفمن حقها أن ل يؤذيها بقول أو فعل أو خلق فالضرار با غي جائز : عدم الضرار بالزوجة- 2
( سورة البقHHرة بZمVعXر]وفe أYوX سVر_ح]وه]نU بZمVعXر]وفe وVلYا ت]مX̂سكWوه]نU ضaرVار[ا لaتVعXتVد]وا وVمVنX يV̀فعV̀ل ذYلaكV فYقYدX ظYلYمV نV̀فسVه]

 ، وإذا خالف الزوج أدب السلم وآذاها كان من حقها أن ترفع أمرها إل القضاء لينصفها ويزجره عمHHا)231
Oفعل، بل يرى بعض الفقهاء أن من حقها أن تطلب التفريق للضرر الواقع عليها، وللقاضي أن يكم بطلقها جبا 

Oبائنا Oعلى الزوج طلقا.

:وأما حقوق الزوج على زوجته فمنها

 وذلك حت تقوم العلقة السرية على أساس متي من النظام والنضباط: الطاعة بالعروف ف غي معصية ال- 1
يترم كل طرف فيه التزاماته الت يقتضيهاهذاالعقد

:الطبة الثانية

:المد ل رب العالي، والصلة والسلم على خات الرسلي، نبينا ممد وعلى آله وصحبه أجعي، أما بعد

 إن الياة السرية هي نواة الياة الجتماعية ف كل المم، فإذا ما قامت الياة السHHرية علHHى: أيها السلمون
 أساس متي ف علقات بعض أفرادها ببعض ابتداء من الزوجي اللذين يكون الزواج سكناO لما وراحة وطمأنينة،
 بيث يتار كل منهما صاحبه على أساس الدين الذي ل تستقيم الياة الزوجية، ول يصل السكن لكHHل مHHن
 الزوجي وثقة كل منهما بصاحبه إل به، وقد يكون ف بعض الديان الباطلة شيء من الوصايا والداب الزوجية،
 ولكنها ل تقوم على تقوى ال، والوف منه، والرغبة ف ثوابه، ول تكون بذلك مطبقة ف الواقع، وباصة عندما
 يكون الدف من الزواج لكل من الزوجي التعة الادية فحسب، أو الكسب الادي، كطمع كل منهما ف مHHال

 ، وهذا ما هو حاصل اليوم ف خضم الضارة الادية، لذلك-أي عندما تطغى النانية والثرة - الخر، ونو ذلك 
 تد الصراع والشقاق بي الزواج، وكثرة الطلق، وتشرد الولد، وانتشHار المHراض النفسHية، وتعHاطي
 الكحول والخدرات والدمان عليها، وفقد كل من الزوجي ثقته ف الخر، وانبن على ذلك ما ل يصى مHHن

 العزوف عن الزواج للتخلص من الرتباطات القانونية وتمل مشHHقات تربيHHة الولد: الثار الطية من ذلك
- Oوأصبح الدميون يعيشون كما تعيش البهائم-ماديا ،.



 بل إن الزوج يرى امرأته وهي ترافق غيه، والرأة ترى زوجها وهو يرافق غيها، وقHHد يتHHآمر أحHHد الزوجي
 وعشيقه على الخر، فيقتلنه ليتخلصا منه، ويعيشا عيشة اليوان برهة من الزمن، ث يستبدل كل منهما بقرينHHه

.قريناO آخر

 وقد تنجب هذه الرأة أولداO فينسبون إل زوجها وهو يعلم أنم ليسوا بأولده، كما ل توجد ثقة عند البناء بأن
.هذا هو أبوهم

 هذه هي حياة المم الت تعيش بل مبادئ، ول أخلق، ول وحي، ول منهج صحيح، إنا حياة الضياع والHHتيه،
.ونايتها إل شقاء ونكد، نعوذ بال من ذلك

 مHHن- تبارك وتعال - أما حياة السرة السلمة فهي تقوم على الب والودة، والرحة والتشاور، والوف من ال 
 اليانة الزوجية، أو التهاون ف القوق السرية، وكل الدف من ذلك هو إياد نسيج اجتماعي متوحد ف نظامه

 ف- تعال- وعبادته وأخلقه، والدف السى من كل ذلك هو بلوغ رضوان ال، والفوز بالدار الخرة، كما قال 
 وVالbذaينV آمVن]وا وVاتUبVعVتXه]مX ذWر_يUت]ه]م بZإZيVانe أỲلحV̀قنVا بZهZمX ذWر_يUتVه]مX وVمVا أYلYتXنVاه]م م_نX عVمVلaهZم م_ن شVيXء½ كHHWل¼: وصف أهل النة

 سورة الطور، أي ألقنا بم ذريتهم الصالة ف النة، هذه الذرية الطيبة ناتة عن) 21( امXرZئc بZمVا كYسVبV رVهaي¾
 صلى ال عليHHه- أسرة مؤمنة تعرف ما لا وما عليها، يكون مرد خلفها وإصلح أمرها كتاب ال وسنة رسوله 

-.وسلم 

 اللهم إنا نسألك النة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم أصلح لنا أسرنا وأزواجنا، وذرياتنا واغفHHر لبائنHHا
.وأمهاتنا ومن له حق علينا، ربنا آتنا ف الدنيا حسنة، وف الخرة حسنة، وقنا عذاب النار


