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ﭑ ﭒﭓ

يَسرُّ مَوْ ِقعَ مِريَاثِ األَنبِيَاءِ أَن يُقَدِّمَ لَكُم تَسْجِيلًا

لسلسة حماضرات بعنوان

ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور

 -حفظه اهلل تعاىل -

يف مسجد السعيدي باجلهراء بالكويت نَسأَلُ اهللَ  -سُبحَانَهُ وَتَعَالَى َ -أنْ يَنْ َفعَ بِهَا
اَجلَمِيع.
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الزوجني
َطرق إىل بيانُ :حقوق َّ
يف هذه الكلمة -إن شاء اهللَ -سنَت َّ
يقول النبي -صىل اهلل عليه وسلم -يف احلديثَ « :أ ََل إِ َّن َلكُم َع َىل نِسائِكُم ح ًقاَ ،ولِنِسائِكُم َع َليْكُم
ح ًّقاَ ،ف َأ َّما َح ُّقكُم َعىل نِسائِكُمَ ،فال ُيوطِئْ َن ُف ْر َشكُم َم ْن َتك َْرهونَ ،وَل َي ْأ َذ َّن يف بِيوتِكُم ِلَِن َتك َْرهون،
ُت ِسنوا إِ َلي ِهن يف كِسو ِِتِن ،و َط ِ
عام ِه َّن»
َأ ََل َو َح ُّق ُه َّن َع َل ْيكُم ،أَ ْن ُ ْ
ْ َ َّ َ
ْ َّ
ِ
زوجته بينهام
الزوج مع
الزواج ،أو مسألة َّ
هنا َّبني -عليه الصالة والسالم -أن اِلسألةَ ،مسألة َّ
ُحقوق ُمتبا َدلة ،هبذه احلقوق َي ْصلح البيتَ ،
احلق
وُتسن احلياة ،ويطيب العيش ،إذا اتَّبع اإلنسان َّ
ِ
احلق الواجب عليها اِّتاه َزوجها ،وأوَلدها ،عند ذلك
الواجب عليه جاِّتاه أهله ،وإذا ا َّت َبعت اِلرأة َّ
َيصلح حال النَّاس ،وتَصلح ال ُبيوت.
وسنذكر يف هذه الكلمة ما جاء عن النبي -صىل اهلل عليه وسلم ،-أو يف كتاب اهلل ،من َبيان
َ
وبني أمهيته ،ليست اِلسألة
الرجال ،وهذا ب َّينه َّ
ُحقوق َّ
الَّشعَّ ،
الزوجة ،من بيان حقوق الزوجة عىل ج
مسألة تَكُّب ،أو اِلَسألة مسألة نَظرة إىل اِلرأة عىل أَّنا دون ذلك ،أو أَّنا ِ
خادمة ،أو َّأَّنا جاءت لتَ ْ
خدم
َّ
َّ
َ
ُّ
عز وجل -يف كِتابه بِحفظ ح جقها ،وأوىص النبي  -صىل
رشعي ٌةَ ،أ ْوىص اهلل َّ -
فقط ،بل اِلسألة مسأل ٌة ْ
عز وجل :-ﮋﯢ
اهلل عليه وسلم بحفظ ح جقها ،إذا كان جا َء ُّ
حق اِلَرأة يف كتاب اهلل ،بِقوله َّ -
ﯣﯤ ﮊ

[النساء]٩١ :
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الوداع ،يف اخلُطبة يف يوم عرفةَ ،أ ْوىص
ونب ُّينا -صىل اهلل عليه وسلم -يف ُخطبة الوداع ،ويف َح َّجة َ
ِ
ريًا ،فقريول
النَّاس ،و َأ ْو َ
ىص اِلُسلمني ،فكان من َوصاياه ،قال« :ا َّت ُقوا اهللَ يف النجساء» وأوىص ِهبِ َّن َخ ً
ِ
الزوجة واِلرأة ،هي ِ
عارشِتا
وح ْسن ُم
اهلل -عز وجل -وهذه أول ُحقوق َّ
اإلحسان إليها بِاِلَعروفُ ،
عز وجل -يف ذلك:
بِاِلَ ْعروف ،وقال اهلل َّ -

ﮋ ﯢ ﯣﯤ ﮊ [النساء]٩١ :

يقول ابرين كيريً " :أي طيِّبووا أوووال ل لُنَّونوح سِّنوِّوأوا ألكموال ل سنانيكمواِح ل بححنونوَ وكو كد نِح كلح كُموا
َِّححَُّ ذلحك حمأكناح لُالكمل أنكت بحنا محثكله" بمعنى أنَّك كريام ُ ِ
ُت ِسرين إل ْيريك ا ْمر َأتريك بِرياِلَعروف،
ُتريب أن ُ ْ
ِ
َ
َوجه إليهريا
وَتْدمك ،وتُعينك يف هذه الدُّ نياَ ،فكذلك َينْ َبغي عليك أن ُُتسن إليها بِاِلعروف ،وأن َتت َّ
ِ
حلسنة،
بِاإلحسان ،وبِالع َّْشة ا َ
واِلَعروف :اِلَقصود به ك َُّل َخً ِِمَّا تعارف عليه النَّاسِِ ،مَّا َل ُُيالف رشع اهلل ُ -س ْبحانه وتعاىل-
وهو ُقدْ َوتُنا ،وهو اِلَيَ ُل األَ ْعىل لِ ْل ُمسريلمني ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ
لذلك كان النبي -صىل اهلل عليه وسلمُ -
ﯲﯳﯴﯵ ﯶ ﮊ

[األحزاب]١٩ :

فنبِيُّنا -صىل اهلل عليه وس َّلم ،-ت ُ
َقول عائِشة -ريض اهلل عنها -كان النَّبي -صىل اهلل عليه وسلم-
يقولَ « :خًكُم َخًكُم ِألَ ْهلِ
َ
خً النَّرياس ِألهلريه ،كريام َُتكريي
هو
والسالم
الصالة
عليه
كان
ف
»
ه
ُ
ُْ
ُْ
ِ
وَجيل ِع َّْشته -عليه الصالة والسالم -أنَّه
عائشة -ريض اهلل تعاىل عنها ،-لذلك كان من
أخالقهَ ،
ِ
ِ
كان دائِم البَِّش ِألهله ،وأنَّه ي ِ
رياحك نِسرياءه،
ويوسري ُعهم َن َفقتري ُه ،و ُي
داعب أهلريه ،و َيت َل َّطريف ِهبريم،
ُ
][4

للشيخ خالد بن ضحوي الظفريي

نصائح يف إصالح البيوت

و ُيسابِق عائشة  -ريض اهلل تعاىل عنها  -كل ذلك ٌ
ج
وحث اإلسالم عريىل
دليل عىل ِحرص اإلسالم،
ِ
ِ
وسكنت ِعندك ،كريام
حلسنة بِاِلَعروف ِلذه اِلَرأة التي جاءت وتَركت ْ
أهلها ،وتَركت َب ْيتهاَ ،
العَّشة ا َ
ريو ٌ
ان ِعنْريدَ كُم» معنريى
خًا ،قال« :فإَّنن َع َ
َ
وص َفها النَّبي  -صىل اهلل عليه وسلم ِ -لَّا َأ ْوىص بالنساء ً
ُت ِسن ِ
َ
العَّشة ِلذا األَسً ،وِلذا الذي هريو يف
أيَّ :أَّن ُ َّن ميل األَسًات يف البيت ،فيَنبغي
عليك أن ُ ْ َ
بيتِك ،وكان النبي -صىل اهلل عليه وسلم -من ُحسن ُع َّْشتِه أنَّه كان ينادي نساءه بأحريب األسريامء
اختصريارا
إليه َّن ،وكان يتو ُّدد بذلك ،فكان ُينادي عائشرية -ريض اهلل عنهريا -فيقريولَ « :يريا َعريائِ ُش»
ً
بأحب األسامء ،بأ ْلطف األسامء،
لالسم وتَو ُّد ًدا ،فكان ُينادهيا
ج
وعند الطلب كذلك ،كان يتل َّطف بِطلبهَ ،ل يطلب طلبا ي ْش ِعرها بأَّنا ِ
خادمة ُتت َيديه ،أو ُّ
يريذِلا
ً ُ
َّ
والسالم،-
بال َّطلبات ،أو يطلبها بطلب َ ُ
ُت ُّس به َّأَّنا َذليلة ،فهذا ليس من َهدْ يه -عليه َّ
الصالة َّ
انظر إىل موقفه -عليه الصالة والسالم -كان ُمعتك ًفا يف مسجده -عليه الصالة والسالم -وكان
ْ
بيوت النبي -صىل اهلل عليه وسلم -يعني نَوافذها َت ُط ُّ
ريل عريىل اِلَسريجد ،فقريال لعائشرية -رىض اهلل
عنها« : -ن ِ
َاولِينِي اليَّ ْو َب» وكانت عائشة يف بيتها ،فقالت :يا رسول اهلل جإِّن حائِضَ ،فتَل َّطريف معهريا
ِ ِ
ِ
النبي -صىل اهلل عليه وسلم -فقال« :ن ِ ِ ِ
وب -عليه
َاوليني اليَّ ْو َب ،إِ َّن َح ْي َ تَك َل ْي َس بِ َيدك» فناولته اليَّ َ
الصالة والسالم-؛ ّ
ألن احلائِ َ ة كام تعرفون َل تدخل اِلسجد ،لكن جيوز ِلا أن ِميلام َفعلت عائشة،
أن ََتُدَّ يدها ،وتُعطي من كان يف داخل اِلَسجد.
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والعَّشة بِاِلَعروف بابه ِ
قوقهاِ ،
هذا من ح ِ
واسع ،وأصله أن كل ما ُُتب أن ت َُؤ جديه اِلرأة َ
إليك،
ُ
ُ
وحسن اِلَ ْظهر واِلنْظر ،كان
وحسن اِلُعارشةُ ،
فكذلك ينبغي عليك أن ت َُؤ جديه ِلا من ُحسن التَّبَ ُّعلُ ،
ابن ع ّباس -رىض اهلل تعاىل عنه -يقول" :إنِّي أكِّحَ أن أِنزنيون المكرأِيح كُما أكِّحَُّ المكرأُِي أ كن
ِنتنزيون لحي" هذا فيه ِعصمة للمرأةِ ،
صوصا مع كيرة الفتن ،وكيرة
وحفظ ِلاَّ ،أَل َتتَط َّلع إىل غًكُ ،خ
ً
َّ
الشهوات ،وكيرة األمور التي ُترف اِلُسلم واِلسلمة عن دينها -نسأل اهلل أن حيفظنا وحيفظ
أعراضنا.-
من حقوقها كذلك ما جاء يف الَّشع هو أدا ُء اِلَهر إليهاَ ،ل َيريتِم َعقريد النجكرياال إَل بوجريود اِلهرير،
ِ
عريز وجريل -قريال :ﮋ ﮣ ﮤ
ص للمرأة  ،حريق خريالص للمريرأة؛ ألن اهلل ّ -
وهذا اِلَهر حق خال ٌ
وأَّنا ﮦ أيَ :عطية،
سامها اهلل -عز وجل -بأَّنا ﮥ ّ
ﮥ ﮦﮧ ﮊ ] النساءّ ]٤ :
هوره َّن عطي ًة واجبة ،وفري ًة َلزمة" وَّنى اهلل  -عريز
معنى ذلك قال ال َّطُّبيَ " :أ ْعطوا النجساء ُم ُ
وجل  -أن يأخذ اِلسلم ِما ُأعطِي للمريرأة مرين اِلَهرير ،قريال :ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﮊ

[البقرة] ١١١ :

الرجال ،يظلم اِلريرأة؛ بأنّريه إذا
الرجال ،أو نقول بعض ج
الرجل ،وهذا يفعله كيً من ج
بمعنى حتى َّ
ط َّلقها ولده ،أو هو ط َّلقها بنفسه ،حاول وسعى أن يأخذ منها اِلهر الريذي أعطاهريا ،إن كريان دخريل
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عليها َّ
فإن اِلَهر يكون ِلا ك ُّله ،وَل جيوز أن يأخذ منه شي ًئا ،فإن أخذ منه شي ًئا ،فهذا كبًة من كبريائر
الذنوب.
كالسلعةُ ،يتاجر هبا ،فًفع من ِسعر اِلهر ،لكي يأخذ منه مريا يريريد ،بريل
وبعض اآلباء جيعل ابنته ج
يأخذ ُج َّله ،ويرتك للمرأة أو لِبنته ال ُفتات ،فيك ّلف الزوجة بعد ذلكِ ،مَّا يعود عىل تَعاسريته ،وعريىل
ٍ
بديون ،فهذا ِخالف هدي النبي -صريىل اهلل عليريه وسريلم -؛
تعاسة ابنته يف حياِتام ،فيعيش الرجل
والزواج تَكاليفه يسًة
لذلك قال -عليه الصالة والسالمَ « :-خ ْ ًُ النجكاال َأ ْي ََس ُه» ك َّلام كان النكاال َّ
يسًا ،ك َّلام كان ذاك ُيكير الُّبكة يف البيت ،و ُيكير الُّبكة عىل أوَلد ابنته ،وعىل حياِتم،
ومهره كان ً
وقال -عليه الصالة والسالمَ « :-خً َّ ِ
َس ُه» وقال -عليه الصالة
الصداق» أي خً اِلهر « َأ ْي َ َ
ُْ
ره َّن َب َركَةَ ،أ َق ُّل ُه َّن َم ُؤونَة و ُك ْل َفة» فإذا ِزدنا يف هذاَّ ،
الزواج ،وكير العوانِس،
قل َّ
والسالمَ « :-أ ْكيَ ُ
ُتصني ابنتك ،أو ُتصني ولدك ،وهذا يعود
و ُع ِرف أن من ِشيَمك ال َّطمع ،وإرادة اِلال عىل ِحساب َ
عىل اِلجتمع ك جله بالفساد؛ لذلك كان من وصايا الَّشع ،هو تَقليل اِلَهر وتيسًه ،لذلك النبي -
صىل اهلل عليه وسلم -جاءه أحد الصحابة ،كان قد زاد يف اِلهر ،قال« :ك ََأنَّكم َتن ِْحتو َن ِ
الف َّ ة ِمن
جلبل»
ا َ
وكان -عليه الصالة والسالم -أصدق نِساءه وبناته ،ما أصدقهن أكير من اثنتي َعَّشة ُأ ِ
وق َّية:
ْ ُ َّ
يعني مهر يسً ،ومبلغ يسً ،عند ذلك ُتصل الُّبكة ،وهو الذي ُيريده ألحفاده ولبنته ،وِلذه
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البِنت اِلسكينة أنه يعطيها اهلل  -عز وجل  -الُّبكة يف حياِتا ويف عيشها ويف أوَلدها ،هذا غاية
اِلنى للذرية ولِلبنات.
كذلك من حقوق اِلرأة القوامة عليها وتأديبها ،إذا خاف نشريوزها ،والنشريوز بمعنريى العصرييان
يقريريول اهلل -عريريز وجريريل :-ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ

[النسريرياء]٤٤ :

الرجال عىل النجساء بَّشع اهلل -عز وجل -فيه رمحة للمرأة؛ ألن اِلريرأة غريً
وهذه يعني الكفالة من ج
قادرة عىل ِ
أداء تكاليف هذه احلياة ،والعيش هبذه احلياة وحدها ،فمن طباعهريا أَّنريا ُتترياج إىل مرين
يعيلها ،وإىل من يساعدها ،ويصلح شأَّنا؛ لذلك أكرمها اهلل -عز وجل -أن جعل القوامرية ليسريت
الر جال؛ ألن اِلرأة َل تصلح أن تكون هي القائمة ،يقول النبي
ِلا ،وإنَّام جعل القوامة من ح جقها عىل ج
 صىل اهلل عليه وسلم َ« :-ل ُي ْفلِ ُح َق ْو ٌم َو َّلو َأ ْم َر ُهم ا ْم َر َأة».كذلك أرشد النبي -صىل اهلل عليه وسلم -إىل حماولة إصالال اِلرأة الناشز العاصية ،التريي يظهرير
وج وأمر ُه ،قال اهلل -عز وجل :-ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ
منها ما ُُيالف َّ
الز َ

[النساء] ٤٤ :

ٍ
سبب
بالَّضب اِلُُّبال ،أو بالطالق بغً
الوعظ والنُّصحَ ،ل يبادر مبارشة َّ
فهذا األمر األول ،حماولة َ
صُّب ،بل أوىص اهلل -عز وجل -برياألمر األول ،وهريو مرياذا ﮋ ﭫ ﮊ ِ
أو دون ٍ
تع ُظهريا،
تنصحها ،تُوجهها ،ت ِ
ُرشدها ،بِشتَّى أساليب النَّصيحة،
ج ُ
َ ُ
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فإن أبت ذلك قال :ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ وهنا أرشد النبي -صىل اهلل عليريه
وسلم -أن من أساليب التَّأديب للمرأة اِل َ ْجر ِلا ،وليس اِلَجر اخلُروج من البيتَّ ،
فإن هذا ُُمريالف
الرجل امرأته من
ِلدي النبي -صىل اهلل عليه وسلم ،-وَّنى النبي -صىل اهلل عليه وسلم -أن هيجر َّ
البيت ،بل هيجرها يف ِ
الفراش ،يف اِلَ ْ جع ،فهذا من أعظم األشياء التي تؤ جثر عىل اِلرأة ،فرتجع إىل
ُر ْشدها،
فإن أبت ذلك ،واستمرت عىل ِع ْصياَّنا ون ِ
ُشوزها ،تنتقل إىل قوله -عز وجل :-ﮋﭯﭰ ﮊ
ُّب ًحا؛ أي َض ًبا شديدً ا ،وَل
وأرشد النبي -صىل اهلل عليه وسلم -أن َّ
الَّضب هنا َل يكون ََض ًبا ُم ْ ج
وبريني -عليريه الصريالة
يكون ََض ًبا يف الوجه ،فإن النبي -صىل اهلل عليه وسريلمََّ -نريى عرين ذلريكَّ ،
َّض ُب ا ْم َر َأ َت ُه كَام َي ْ ِ
جيلِس َي ْ ِ
َّضب ا ْل َبعًُ ،ث َّم إِذا جا َء ال َّليل جا َم َعها» فهذا ليس
والسالمَ « -أ ْن َأ َحدَ ك ُْم َ ْ
ِ
من هدي اإلسالم ،وَل مرين ُخلِقريه ،لريذلك ْ
ُشريوزها
إن ِّترياوز األمرير هريذه اِلرحلرية ،و َأ َبريت عريىل ن
وعص ِ
ِ
يصلح ،أو إدخال حكي ٍم من أهله ،وحكريي ٍم مرين أهلهريا،
ياَّناِ ،عند ذلك ُيبادر عىل إدخال من
ُ
ْ
الزوجني.
حياول أن يصلح ما بني هاذين َّ
تنبيه:
ً
وهنا نُنبجه عىل ق ية ُم ِه َّمة ،وهو َّ
دخوَل
الزوج أو األبَ ،لبد أن يكون
أن دخول األم ،ودخول َّ
الرجال إذا سمع أن ابنت ُه َُضبت ،أو أنه حصل
لإلصالال لل َّطرفنيَ ،ل ينظر إىل جانب ابنته ،بعض ج
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بني البنت وزوجها ُخصومةُ ،مبارشة شدَّ ِسالح ُه ،واجتهد يف ن ُْْصة ابنته ،ولو كانت ظاِلة ،ولو
ف انتصار
كانت عاصية،
لم للزوجَ ،ل يكون اِلوقف َموقِ َ
ُ
فيقف بجانبِها عىل كل حال ،وهذا فيه ُظ ٌ
وقف إصالال ،كم ُهدمت من البيوت بسبب التَّدخالت التي فيها نُْصة
للبنت وللمرأة ،بل يكون ُم َ
وزوجها ،وبني بنْتها
الزوجني ،وبني اِلرأة
للظامل وعدم إرادة اإلصالال! تأيت األم تتد َّخل فيام بني َّ
ج
وجها ،فعند ذلك َحيت َِدم ِ
وز ِ
اخلالف ،ويصل إىل مرحلة الطالق ،وَل ينظرون إىل أن اِلظلوم أو
َ
ْ ُ
اِلُتََّضر األكُّب يف النجهاية هو هذه البِنت اِلسكينة ،التي تبقى يف ِ
مرتوك ًة َل يأتيها إَل
بيت أبيها ُمط َّلق ًة ْ
ج
ٌ
مفتوال أكير ،فاِلُتََّضر األكير هو هذه البِنت،
الرجل فيبقى اِلجال له
ٌ
الرجال ،وأما َّ
قليل من ج
الر ُ
جل إىل زوجته.
ف ُيحاول مراعاة إصالال ما بني َّ
الزوجني حتى يعود َّ
عمر-ريض اهلل تعاىل عنهِ -لَّا سمع أن نساء النبي -صىل اهلل عليه وسلم -كُن يراجعن ُه ،وتبقى
اِلرأة منه َّن غاضبة ،أو تاركة ،أو هاجرة لرسول اهلل إىل ال َّليل ،فسمع عمر-ريض اهلل تعاىل عنه-
ُّبا ،فراجعته امرأته ،فقال:
ذلك؛ يعني جاء عمر ،ودخل بيته ،فأمر امرأته بأمر ،أو أخُّبها خ ً
"كيف َِّراجميين؟ فقالت هذه اِلرأة" :نحواء الأويب -صلى اهلل عليه سسلل-يراجحمكأنهَّ" فغ ب عمر-
ريض اهلل تعاىل عنهِ-لاذا ألن ابنته حفصة هي أم اِلؤمنني زوجة النَّبي– عليه الصالة والسالم-
انظر ما ذهب ووقف مع ابنته ،بل جا َءها -ريض اهلل تعاىل عنه-وقال" :أَُِّراجحمني سول اهلل -صلى
اهلل عليه سسلل-؟ ََّناها ،وقال -ريض اهلل تعاىل عنه" :-ال ِوت ثري الأويب -صلى اهلل عليه سسلل"-
يعني َل ت ِ
ُرهقيه باِلَطالِب وال َّط َلبات ،وقال" :سال َِّراجميه يف شيءح سال ِننكجريهح سسلحيين ما بدا
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الرجل
َبي اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-وسليني أنا انْظر إىل َّ
لكحح" إن كنت تريدين شيئًا ،فال ُت ايقي ن َّ
الزوجنيَ ،ل يسعى يف أن يقف مع ابنته ،حتى هيدم
الصالح كيف ُيصلح ابنته فيام يصلح ما بني َّ
َّ
الَّضر عىل هذ اِلرأة اِلسكينة.
بيتها ،فيعود َّ
والسكنى ،قريال اهلل  -عزوجريل :-ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﮊ أي عريىل
من حقوق َّ
الزوجة كذلك النَّفقة ُ
الزوج ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ
َّ
ﭕﭖ ﮊ

[الطالق] ٦ :

[البقرة]١٤٤ :

قال -عزوجريل -ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

أي من استطاعتكم ،فهنا أرشد النبي-صىل اهلل عليه وسلمَّ -
أن مرين ُحقريوق

اِلرأة أنَّك ُتن ِْفق عليها ،وأنَّك ت ُْسكِنُها بام يسرتها ويسرت أوَلدها ،وهذا من حقريوق اِلريرأة ،وحقريوق
ُّ
الذرية،
لذلك -عليه الصالة والسالم -قالَ « :ك َفى بِاِلَ ِ
رء إ ْث ًام ْ
أن ُي جيع َم ْن ُيعيل» أو « َمن َيقود» َيعني من
ً
بخرييال عريىل
السكنى ،تبقريى
أكُّب اآلثام أن ُت يجع ُذ جريتك ،وَل ُت ْعطيهم َن َفقتهم ،وَل ُُتسن إليهم يف ُ
ُذ جريتِك ،أوعىل زوجتك ،فهذا َّنى عنه الَّشع؛ لذلك -عليه الصريالة والسريالم -قريال ِلعاويرية برين
الزوجة عليه ،فقريال –
َحيْدة ،جا َءه ،فقال" :يا سول اهلل ما ِّق زسجة أِّودحنا عليوه؟ يسأل عن حق َّ
عليه الصالة والسالم« :-أن ُت ْط ِع ُمها ِِمَّا َت ْط َعم ،و َأ ْن َتكْسوها إِذا ا ْكت ََسري ْيت وأن َل ت ْ ِ
ََّضريب ا ْل َوجريه،
الَّشعية،
حلقوق َّ
وَل تُق جبح ،وَل َ ِْت ُجر إَِل يف ال َب ْيت» هذا حديث عظيم فيه بيان هذه ا ُ
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أرشد ً
السكْنى بِاِلعروفُ ،ث َّم َأ ْرشد إىل أنَّريك ْ
إن ََضبتهريا
أوَل :إىل اإلطعام ،النَّفقة ،ثم أرشد إىل ُّ
تأدي ًبا ،فال تََّضب الوجه ،وَضب الوجه َمن ِْه ُّى عنه ُعمو ًمرياَ ،ل للزوجرية ،وَل للولريد ،وَل لغريًه،
الوجه،
ُينْهى عن َضب َ
حي ِدا ال ُفراق بريني الريزوجني،
أمر منهى عنه؛ ألنه ُ ْ
كذلك َل تُق جبح؛ َل تذكر قبيح ْأوصافها ،فهذا ٌ
حي ِدا ال ُفراق بني الزوجني.
ألنه ُ ْ
كذلك قال وَل ِتجر إَل ىف البيت :بمعنى أنَّك إن هجرِتا ،هجرت الفريراش دون هجرير مرياذا
دون هجر البيت.
وقال -عليه الصالة والسالمُ -يبني أن خً النفقة ما ينفقه اِلسلم عىل أوَلده وعىل زوجته ألنريه
َجع يف ذلك بني ماذا بني الصدقة وبني الصلة ،هو أنفق فتصدَّ ق ،وكذلك وصل ِ
رمحه ،فجمع بني
ج
َّ
الصلة صلة األرحريام؛ لريذلك يقريول -عليريه الصريالة
اخلًَ ْين ،خً النَّفقة التى هى الصدقة ،وخً ج
والسالم « :-دينار ُتن ِْف ُقه ىف سبيل اهلل» قال« :ودينار َأ ْن َف ْقتَريه ىف ر ٍ
قبرية» يعنريى تُعتريق عَبريدً اَ « ،ودينريار
َ
ُ َ
َ
ودينار َأ ْن َف ْقتَ ُه َعىل َأ ْهلِك» زوجتك أو أوَلدك ،قالَ « :أ ْع َظ ُمها َأ ْج ًرا َّ
الريذ
قت بِه َعىل ِم ْسكني،
ت ََصدَّ َ
ٌ
َأ ْن َف ْقتَه َعىل َأ ْهلِك» فام تشرتيه ىف بيتك ،طعامك ،ذهابك ،ميل ما يقولون ،هذا ك ُّله إذا أكله أوَلدك،
ٍ
ِ
الرحم ،فجمع اهلل –
و ُذريتك ،وزوجتك ،واحتسبت بذلك األجر ،أخذت أجر صدقة ،وأجر صلة َّ
عز وجل -لك يف ٍ
أمر أنت ُملزم أن ت َُؤ جديه وتشرتيه َجع اهلل -عز وجل -لك به أجرين.
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وقال -عليه الصالة والسالم« :-إِن َ
َّك َل ْن ُتن ِْف َق َن َف َق ًة َت ْبتَغي ِهبا َو ْجري َه اهلل» وهنريا أشريار إىل ق ريية
اَلحتسابَ ،لبد أن ُتتسب األجر فيام تشرتيه ألوَلدك ،قال« :إِن َ
َّك َل ْن ُتن ِْف َق َن َف َق ًة َت ْبتَغي ِهبريا َو ْجري َه
ِّت َع ُل ىف َ جيف ا ْم َر َأتِك» أي حتى ما تأكله
اهلل ،إِ ََّل ُأ ِج ْر َ
حلسناتَ « ،حتى ما َ ْ
ت َع َل ْيها» إَل ُأعطيت ماذا ا َ
امرأتك ،لك به أجر ،ولك به صدقة ،وهذا من رمحة اهلل -عز وجل -و ِسعة َف له عىل ِ
العبرياد ،أنَّريه
َ َ
ٍ
بريأعامل يسريًة ،أو بريأعامل
فتح ِلم أبواب خً كيًة ،هبا يستطيع اِلسلم أن ينريال األجريور الكيريًة
أحيانًا تكون أنت ُم ْلز ٌم بأدائها.
وحق
حق اِلَبيت،
ُّ
من ُحقوق الزوجة كذلك ،عدم اَلنشغال عنها الك جُِّل ،ويدخل ىف ذلك ُّ
ِ
الوطء ،جاء أبو الدَّ رداء إىل سلامن الفاريس -ريض اهلل تعاىل عنه -كان أبو الدَّ رداء
العَّشةُّ ،
وحق َ
يقوم ال َّليل ك َّله ،ويصوم النَّهار كله ،أ ليس ألهله من حياته يشء ،فرأ سلامن الفاريس –ريض
اهلل تعاىل عنه -امرأة أبى الدَّ رداء ،أم الدَّ رداء ،ىف ه ٍ
يئة ُمت ج
َبذلة ،فقال ِلا" :ما شنأنَّكح يا أكمو ال ود داء"
َ
فقالت -رىض اهلل عنها " :-أُخوكُ أبو ال ود داء لُيس لُه ِّاجةٌ لى الدُّنيا" يعني أي أنَّه ُمنْشغل ىف
اآلخرة ،وهذا كناية عىل أنَّه ما ُيؤ جدي حقوق األهل،
قالت " :أُخوكُ أبو ال ود داء لُيس لُه ِّاجةٌ لى الدُّنيا" َفجاء َسلامن إىل أبى الدَّ رداء ،فأرشده إىل أنَّه
ِ
ِ
فلام جاء ال َّليل نا َم ،أمر ُه
ُي ْفطرَ ،وأمره بِاإلفطار ذلك اليَوم ،فقال " :جإِّن صائم" فأمره أن ُيفطرَّ ،
بالنَّوم ،ثم َأرا َد أن َيقوم ،قال" :نم" ثم أرا َد أن يقوم ،قال" :نم" حتى إذا كان ُثلث ال َّليل ،قال:
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"اآلن لُقكل" فقاما فص َّليا ،ثم قال" :إنو لحأالكُ عنليكُ ِّقًاح سلحزسجحكُ عليككُ ِّقًّاح سلحولُدحكُ عنليككُ ِّنقًّاح
ق ِّنقه".
ُأد لح ك ِل ذي ِّن ٍ
ك ِّقًّا ل ِّ
سلحبندننحكُ عنليك ُ
فيه إشارة إىل ِ
فقال صدَ َق سلامن ،فهذا ِ
العناية هبذا
فأخُّب بعد ذلك النبي -صىل اهلل عليه وسلمَ َ -
تْصف به عن هذه اِلرأة شهوات الدُّ نيا ،و ُقطاع ال ُطرقِ ،
احلق ،الذي ِ
وذئاب وشياطني اإلنس.
ّ
ُ
يكون من حقوقها َ
أنك تن ٌظ ُر إليها بنظرة الذي ُيكيِ ُر خطؤه ،ويكيُر خطؤ ُه عىل صوابه،
كذلك ِما
َل تنظر إىل اِلرأة نظرة اِلرأة الكاملة ،فلن ِّتد امرأة كاملة ،إَل من رحم اهلل ،لذلك النبي-صىل اهلل
الزوجني ،قال ِ -
عليه
عليه وسلم -انْظر إىل هذا اخلُ ُلق ،وهذا األدب العظيم الذي ُُتفظ به ما بني َّ
ِ
ِ
َوصوا بِالنجساء َخ ْ ًًا» َأ َم َر
است ُ
الصالة والسالم« :-إِ َّن اِلرأة ُخل َقت من ضلع» وقال قبل ذلكْ « :
ٍ
بالوصية بالنساء ،ثم قالَ « :فإِ ََّّن ُ َّن ُخلِق َن من ِض َلعٍَّ ،
ت
وإن َأ ْع َو َج َيشء يف ال ج لع َأ ْعال ُه ،فإذا َذ َه ْب َ
تُقيم ُه ك َََست ُهْ ،
است َْو ُصوا بِالنجساء»
وإن تَركْت ُه َمل ْ َي َزل َأ ْع َوجَ ،ف ْ
ِ
دائام يكون ماذا ُملتو ًيا و ُمنحن ًيا ،إذا
هنا ش َّبه اِلرأة -عليه الصالة والسالم -بال ج لع ،وال ج لع ً
حاولت أن تُعدل هذا ال ج لع اِلُلتوي ،لن َيتعدَّ ل إَل بامذا بالكَس ،فإن تركت ُه رضيت به عىل ِع َوج،
العوج ،وإن حاولت أن تُعدله كَسته ،وأشدُّ يشء يف ِعو ِ
ِ
جه أعاله ،وهذا إشارة إىل لسان اِلرأة،
َ
ُ
هذا َ
تقل ِ
فهنا إذا نظرت إىل هذه اِلرأة عىل َّأَّنا يكيُر منها اخلطأ ،فهنا ّ
الزوجني ،فيعفو عن
اخلالفات بني َّ
الزلة ،و ُيصلح اخلطأ بام ُيمكن إصالحهَ ،ل ينتقل إىل اِلرحلة ،كيً من الناس ُ
جيعل كلمة الطالق
َّ
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ِ
فيَّض هذه اِلرأة اِلسكينة ،ثم إذا وقع الطالق ،يأيت
عىل لسانه ،بل جيعل احللف بالطالق عىل
لسانهُ ،
بعد ذلك يبحث عن اِلخارج ،وعن احللول ،ماذا أفعل وماذا عِّل وكيف ُأرجعها !
ما الذي دعاك يف أول األمر ألن تتساهل يف هذا الباب َل جيوز لك أن تتساهل يف هذا الباب،
إَل عندما يكون انتهاء اِلسألة ،وانتهاء العالج ،وانتهاء مرحلة األُلفة بني الزوجني ،لذلك -عليه
ِ
زوجته ،قال -عليه الصالة
الصالة والسالم -أشار إىل نظرة ُأخر ينبغي عل الزوج أن ين ُظر إىل
ِ
ِ
وهيجرها و ُيط جلقها ،قا َلَ« :ل َي ْف ُر ُك ُم ْؤ ِم ٌن
فرك :أي َل يرتكها َ
والسالمَ« :-ل َي ْف ُر ُك ُم ْؤم ٌن ُم ْؤمنَة» َل َي ُ
ِ
ِ ِ ِ ِ
يض َ
آخر» بمعنى أنَّك َل تن ُظر إىل هذه اِلرأة فقط يف أخطائها ،ولكن
ُم ْؤمنَة ،إذا كَر َه منْها ُخ ُل ًقاَ ،ر َ
ان ُظر إليها أي ً ا إىل ِ
حماسنها ،إن بدا منها خطأ ،تَذكَّر ما كانت صُّبت عليك يف حياتك ،وساعدتك
ِ
وإصالحهم ،انظر إىل احلسنات أكير من نظرك
يف هذه الدُّ نيا ،أنجبت لك ُذري ًةَ ،س َعت يف تربيتهم،
يف هذا الباب إىل السيئات.
الزوجني ،وهو أي ً ا من حقوق اِلرأة عدم تَت جبع عيراِتا وأخطائها َّ
وزَل ِِتا،
كذلك ِما ُيصلِ ُح حال َّ
هذا َّنى عن ُه النبي -صىل اهلل عليه وسلم -وأخُّب أ َّن ُه يعني من ُخ ُلق النساء ،قال« :إِ ََّّن ُ َّن َي ْك ُف ْر َن
والزوج الذي ُيريدُ حيات ُه أن تستمرَ ،ل
ا ْل َعشً» فقط تنظر إىل جانب السيئات ،اِلُسلم الصالحَّ ،
ِ
جيعل مه ُه التَّجسس عىل اِلرأةَ ،تتَبُّع َّ ِ
أمرا مَّشو ًعا؛ لذلك النبي-
زَلِتاََ ،جع أخطائها ،هذا ليس ً
الرجل أهله ً
ليال ،ما معنى ذلك معناه أ َّن ُه إذا سافرت
صىل اهلل عليه وسلمَّ -نى عن أن َيطرق َّ
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سفرا بعيدً اِ ،
َ
أهلك فجأة من غً أن َُتُّْبهم ،فال ُبد-
وغبت عن أهلكُ ،يكر ُه لك أنَّك تأيت
ً
ألن النبي -صىل اهلل عليه وسلم -قال بعد النَّهي ،بني ِ
خصوصا إذا كان وقت ال َّليلَّ -
العلة قال:
ً
َّ
َّ
ُوَّن ُ َّنَ ،أو َتتَ َل َّم َ
« َتت َ
سون ا ْل َعيَرات» يعني يأيت يف الليل ،يريد أن ينظر ،عنده يف قلبِه َّ
الشك عىل
َخ َون َ
الزوجية عىل جانب َّ
الشك فقط ،أي يشء يراه ي ُظ ُّن فيه سو ًءا،
امرأته ،بنا حياته عىل أو بنا عالقته َّ
ُ
الشك فيها أو إساء ُة ال َّظ جن
اِلسلم ي ُظ ُّن اخلً ،وَل يشك يف أهله ،إَل إذا وصلت إىل مرحلة يعني
فيها ظاهر ،فهنا ُيعالج بام يستطيع؛ لذلك قال -عليه الصالة والسالمِ -لا َّنى أي ً ا عن ُطروق
األهل ً
ليال ،قال« :لِت َْست َِعدَّ َ ،أو لِتَ ْمت َِش َط َّ
الش ْع َثَ ،وت َْست َِحدَّ اِلُْغيبَة» يعني أن تتجهز امرأتُك ِلُقابلتك،
الزوجية.
حتى َل تر منها ما يسوئك ،بعد ذلك يتكدَّ ر ،أو تتكدَّ ر احلياة َّ
ِ
الواجبة عىل الزوج ،أنه يأ ُمرها باِلعروف ،وينهاهريا عرين اِلنكريرُ « ،ك ُّلكُريم راعٍ،
كذلك من األمور
ِ ِِ
و ُك ُّلك ُْم َم ْسئُ ٌ
أمرها إذا رأيت منها ما ُُيالف
ول َعن َرعيَّته» جيب عليك الغًة الَّشعية عىل امرأتكُ ،
الرجال أصبحوا َل هيتمون هبذا اجلانب ،قد تنظر فيام مىضري ،يف كبريار
الَّشع ،تأمرها بال َّطاعة ،اآلن ج
السن وغًهم ،إذا خرجت اِلرأة سافِرة ،أو ِ
ُّبحا ،وغً
كاشفة وجهها من بيتها ،قد
يَّضهبا َض ًبا ُم ً
ُ
ج
متكشريفة ،أو البنريت
ذلك وَل يرىض ،أ َّما اآلن انقلبت اِلوازينيِّ ،تريده هريو بنفسريه يأخريذها وهريي
ُمتكشفة ،أو زوجته سافِرة ُم ج
رأسا ،وَل يأمر باِلعروف ،وَل ينهى عن اِلنكر،
تكشفة ،وَل يقيم بذلك ً
ٍ
باب الغًة الذي َّ
الرجريال ،فينبغريي
قل يف
وَل ُيبايل هبذا األمر ،وهذا هو ُ
كيريً أو يف بعريض قلريوب ج
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احلرص عىل ،..وهذا أرشنا إليه يف اِلحاَضة األوىلِ ،
عليك ِ
احلرص واَلهتامم عريىل تعلرييم أهلريك،
عز وجل -عن نبينا -صىل اهلل عليه وسريلم :-ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ
و ُذريتك أمور دينهم ،قال اهلل َّ -
ﯔ ﯕﯖ ﮊ

[طه]٩٤١ :

ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﮊ [التحريم] ٦ :

رسها ،وذكر ما يدور بينك وبينها ،يف
وكذلك من ا ُ
حلقوق وهو قبل األخً ،هو عدم إفشاء ج
الفراش ،أو يف ِ
ِ
رجها إىل غًكَ ،ل إىل
اخلالفات الشخصية ،هذه
أرسار ِّتع ُلها يف البيتَ ،ل َُت ُ
ٌ
الربع ،وَل إىل صديقك ،وَل إىل والديك ،أرسار تكون بينك وبني الزوجة،
الدج يوانية ،وَل إىل َّ
رش الن ِ
َّاس َمن ِْز َل ًة ِعنْدَ اهللِ
لذلك َّ
النبي -صىل اهلل عليه وسلم -قال كام يف حديث أيب سعيد« :إ َّن َّ
ِ ِ
الر ُجل ُي ْفيض إِىل ا ْم َر َأتِ ِه َو ُت ْفيض إِليْ ِه» يعني يكون بينهام أمور خاصة من دقائق وتفاصيل
َي ْو ِم القيا َمة َّ
ما يكون بينهام يف ال َّليل ،قالُ « :ثم ين ُ ِ
عز وجل،-
رش الناس منزلة عند اهللَّ -
رسها» فهؤَلء ُّ
َّْش َّ
َّ َ ُ
ُ
ليست اِلسألة مسألة ُ
رس
جيب عليك
أمر منهي عنهُ ،
تفاخر ،وأنا فعلت وأنا فعلتَ ،ل هذا ٌ
حفظ ُّ
الَس أن يتحدا به إىل غًك ،وهكذا ينتقل اخلُّب ،فهذا
أهلك ،فال تأمن اإلنسان الذي تُفشيه هذا ج
ُييس ُء إىل أهلك ،و ُييس ُء إىل ُسمعتك ،وَل يتكلموا الناس ،ويتناقلون هذا األمر ....
األمر األخً :من رزقه اهلل -عز وجل -زوجتني فأكير ،فإ َّن من رشوط التَّعدد هو ِ
احلرص عىل
َ
ال َعدل بني النجساء ،إن كنت َل تعدل ،أو خشيت ال ُّظلم ،فهنا نقول لك :اترك هذا األمر ،واعدل عنه
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بالسوية ،تُقسم ا َّلليايل
إىل واحدة ،أ َّما إن كان لديك امرأتان ،ثالا ،أربع،
ُ
فيجب العدل بينه َّن َّ
بعض الناس يظلم ،ويبقى عند اجلديدة ،وَل ينام إَل عندها ،ويرتك القديمة يف بيتها مع
بينه َّنُ ،
أوَلدها ،هذا ُظلم ،وقال -عليه الصالة والسالم« :-من كانَت َله امر َأ ِ
تانَ ،ف َ
امل إِىل إِ ْح ُ
دامها ،جا َء
َ ْ
َْ
يوم ا ْل ِقيام ِة ِ
وش َّق ُه مائِل» يظهر للناس أ َّن هذا الرجل ظامل لزوجته ،وظامل ٌ لزوجاته ،فينبغي عليك
َ
َْ ُ
احلرص عىل زوجاتك ،وليست ِ
ِ
القسمة معناها أنَّك َل تأتيها ،وَل تسأل عنها ،إَل يف ليْلتِها ،فقد
َ
أحواِل ُ َّن ،وما حيتجن إليه،
يمر عىل نسائِه ،ويتف َّقد
كان
النبي -صىل اهلل عليه وسلم -يف العْصُّ ،
َّ
تُواصلها باَلتصال ،باحلاجةُ ،تتاجني شيئًا  ،تنظر يف حوائِ ِجها ،وأما اِلَبيت والوطء ،فهذا َل
يكون إَل للمرأة التي هي ِلا ذلك اليوم ،وِلن كانت ِقسمتُها.
والصالال ،واإلصالال،
رزقنا العدل،
عز وجل -أن يو جفقنا وإ َّياكم لكل خً ،وأن َي ُ
أسأل اهلل – َّ
َّ
وأزواجنا ،إن شاء اهلل يف اِلحاَضة القادمة نذكر حقوقنا نحن
وأن ُيصلحنا ،و ُيصلح لنا ذرياتِناْ ،
َّ
وصىل اهلل وس َّلم عىل نبيجنا
بالسوية وبِالعدل ،واهلل أعلم
ْ
األزواج عىل النجساء ،حتى تكون اِلسألة َّ
حممد.

ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زيارة موقع مرياث األنبياء على الرابط
www.miraath.net
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وجزاكم اهلل خريا.
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