
للشيخ خالد بن ضحوي الظفريي                                    البيوت إصالح يف نصائح  

[1] 
 

 

  

 



للشيخ خالد بن ضحوي الظفريي                                    البيوت إصالح يف نصائح  

[2] 
 

 

  ٱ ٻ ٻ

 

 َتْسِجيًلا َلُكم ُيَقدَِّم َأن اأَلنِبَياِء ِمرَياِث َمْوِقَع َيسرُّ
 
 

 سلسة حماضرات بعنوان ل

 

 

 

 الدكتور فضيلة الشيخ  األقاه

  

   -    حفظه اهلل تعاىل -

 

 

 ِبَها َيْنَفَع َأْن - َوَتَعاَلى ُسبَحاَنُه - اهلَل َنسَأُل بالكويت السعيدي باجلهراءيف مسجد 
 .َاجَلِميع

 
        



للشيخ خالد بن ضحوي الظفريي                                    البيوت إصالح يف نصائح  

[3] 
 

 

 بسم اهلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله ومن اتبع هداه، 

 :أما بعد
ك عن نبينا الزلنا إخوتنا يف اهلل يف هذه السلسلة وهي يف وصايا يف إصالح البيوت وما جاء يف ذل

  .-صىل اهلل عليه وسلم-

وكنا تكلمنا فيام سبق عن األسباب التي متنع دخول الشياطني يف البيوت، وكذذلك دذدانا عذن 

أمهية إصالح البيوت، وكذلك ددانا عن احلقوق بني الزوجني، وكنا قد تكلمنا سابًقا عن حقذوق 

لزوج وحقوقذه ومذا  ذىل عذىل سنتكلم عن الشق الثاين وهو ا -إن شاء اهلل-املرأة، ويف هذا املساء 

 املرأة جتاه هذا الزوج، 

كذذلك حقذوق  -صذىل اهلل عليذه وسذلم-حقوق الزوج وذكر نبينذا  -سبحانه وتعاىل-ذكر اهلل 

الرجال وعظم من شأهنا وبني أنه ال يصلح البيت إال حني يتبادل الطرفان كل ملا  ىل عليه، يؤديذه 

، وحتى يكون هذا البيت مطمئنًا من غذ  -عز وجل– ، يؤديه رجاء اواب اهلل-سبحانه وتعاىل-هلل 

  .-صىل اهلل عليه وسلم-مشاكل، وسائًرا عىل هدي رسول اهلل 

فضل الرجال  -عز وجل-واهلل   ]٢٢٢: البقرة[ ژ      ڱڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱژ : -وجل عز-يقول اهلل 

وجذدنا أن  -صىل اهلل عليذه وسذلم-وبني أن للزوج كذلك حقوًقا عىل املرأة، وإذا تدبرنا سنة نبينا 

عليذه -بني حقوق الزوج وبني حقوق الرجذال أيذام بيذان، فقذال  -عليه الصالة والسالم-رسولنا 
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ْوِج َعىَل َزْوَجتِذِه َأْن »: لقا -ريض اهلل عنه-يف حديث أيب سعيد اخلدري  -الصالة والسالم َحقُّ الزَّ

هُ   «َلْو َكاَنْت َلُه ُقْرَحٌة َفَلِحَستَْها َما َأدَّْت َحقَّ

عليذه -يف بيان لزوم أداء احلقوق، وقال املثال هذا -صىل اهلل عليه وسلم-فانظر إىل رضب النبي

ْوِج ق تقعذد َمذا َح »: -الصالة والسالم ذ َغذَداُهُه َوَعَشذاُههُ َلْو تعلم املذرأة َحذقَّ الذزَّ ََ  َحتَّذى ََضَ َيْفذُر

  .وهذا فيه بيان حق الزوج عىل املرأة«ِمنْهُ 

َلْو َأَمْرُت َأَحذًدا َأْن َيْسذُدَد أِلََحذدأ أَلََمذْرُت املَْذْرَأَة َأْن َتْسذُدَد »: -عليه الصالة والسالم-ويقول 

، فإىل هذه املرحلة بلغ حق -سبحانه وتعاىل-حرم السدود إال له  -عز وجل-ولكن اهلل  «لَِزْوِجَها

َلْو َأَمْرُت َأَحًدا َأْن َيْسُدَد أِلََحدأ أَلََمْرُت »:  -عليه الصالة والسالم-الزوج عىل الزوجة حني أنه قال 

ام أداء الواجبات عىل االنقياد ومتام االحرتام ومتوهذا فيه متام الطاعة ومتام  «املَْْرَأَة َأْن َتْسُدَد لَِزْوِجَها

  .هذه املرأة

اَل  »: يف النساء الاليت يؤذين أزواجهن وال يؤدين حقوقهن، قال-عليه الصالة والسالم-ويقول 

ْنيَا إاِلَّ َقاَلْت َزْوَجتُُه ِمَن احْلُوِر اْلِعنيِ  اَتَلِك اهللُ؛ َفإِنَّاَم ُهذَو ِعنْذَدِ  اَل ُتْؤِذيِه قَ : ُتْؤِذي اْمَرَأٌة َزْوَجَها يِف الدُّ

َفإِنَّاَم ُهَو ِعنْذَدِ  َدِخيذٌل ُيوِشذُك َأْن ُيَفاِرَقذِك » :أي أنه يوشك أن يرحل من هذه الدنيا، قال «َدِخيٌل 

  .« إَِليْنَا

فهو -سبحانه وتعاىل-جبات اجلنة ومن أسباب مغفرة اهللوقد بينت السنة أن طاعة الزوج من مو

: -ريض اهلل تعذاىل عنذه-ريذرةيف حديث أيب ه-عليه الصالة والسالم-عات، يقول الطامن أفضل 
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َة ِمْن إَِذا َصلَِّت املَْرَأُة ََخَْسَها َوَصاَمْت َشْهَرَها َوَحِفَظْت َفْرَجَها َوَأَطاَعْت َزْوَجَها ِقيَل ََلَا اْدُخِِل اجلَنَّ »

األمور، حافظت عىل صلواهتا وحافظت عىل صذيامها وأدت فإذا متت هذه » َأيِّ َأْبَواِب اجلَنَِّة ِشئِْت 

ما  ىل عليها من القضاء وحصنت فرجها وحفظته من الفواحش وغ  ذلك وأطاعت زوجها قيل 

َلا ادخِل من أي أبواب اجلنة شئِت ادخِل منه، وهذا فيه بيان فضذل هذذه األعذامل وأن َلذا منزلذة 

  .أسباب دخول اجلنة من أبواهبا الثامنيةوأهنا من  -سبحانه وتعاىل-عظيمة عند اهلل 

يف بيان حق من حقوق الزوج أنه إذا دعاها إىل فراشه فإنه حيذرم  -عليه الصالة والسالم-ويقول 

ُجُل اْمَرَأَتُه إىَِل فَِراِشِه َفَأَبْت َفَلْم َتْأتِِه »: -عليه الصالة والسالم-عليها أن ترفضه فقد قال  اَِذا َدَعا الرَّ

بسبىل ابتعادها عن زوجها وعدم طاعتها له باتت  «َغْضبَاَن َعَليَْها َلَعنَتَْها املَْاَلئَِكُة َحتَّى ُتْصبَِح َفبَاَت 

 عليها حتى تصبح، -عز وجل-لرمحن غضبانة وتلعنها ويغضىل اهللعليها مالئكة ا

الذت فقالذت لذه ق -صىل اهلل عليه وسلم-المرأة جاءت إىل نبينا -والسالم عليه الصالة-وبني 

؟ َأَذاِت َزْوجأ َأْنذِت »: -عليه الصالة والسالم-وسألته واستفتته  فقال-ليه وسلمصىل اهلل ع-للنبي 

، َفإِنَّاَم اْنُظِري َأْيَن َأْنِت ِمنْهُ : ال َما َعَدْزُت َعنُْه، َقاَل َما آُلوُه إِ : َقاَلْت  ؟َفَكيَْف َأْنِت َلُه  :َقاَل  َنَعْم، :َقاَلْت 

ال شذك أن  -سذبحانه وتعذاىل-بحسىل منزلتك عند هذا الذزوج يف طاعذة اهلل  «َوَناُر ُهَو َجنَّتُِك 

َفإِنَّاَم ُهذَو َجنَّتُذِك »: الطاعة هنا تكون يف طاعة اهلل ليس يف معصية اهلل فإن منزلتك كام هي عنده قال

  .«َوَناُر 



للشيخ خالد بن ضحوي الظفريي                                    البيوت إصالح يف نصائح  

[6] 
 

ذاِوُز »: الأن املرأة العاصية لزوجها والتي ال تطيعه قذ -عليه الصالة والسالم-وبني  اْانَذاِن ال جُتَ

عليه الصالة -تصِل لكن اهلل ال يقبل صالهتا وال يرتفع َلا أجر، من هؤالء قال  «َصالهُتُاَم ُرُءوَسُهاَم 

  «َواْمَرَأٌة َعَصْت َزْوَجَها َحتَّى َتْرِجعَ »: -والسالم

ال ينظذر إىل املذرأة التذي ال تثنذي وال تشذكر  -عز وجذل-أن اهلل  -عليه الصالة والسالم-وبني

لذذلك ذم  »َوِهَي اَل َتْسذتَْغنِي َعنْذهُ  اَل َينُْظُر اهللُ إىَِل اْمَرَأةأ اَل َتْشَكُر لَِزْوِجَها،»: زوجها عىل ما قدم قال

كفران العش  ُدسن إليها الدهر كله ام إذا النساء يف هذه الصفة وهي  -صىل اهلل عليه وسلم-النبي 

 -عليه الصالة والسالم-رأت منك ما ال يرسها وما ال يعدبها قالت ما رأيت منك خً ا قط، فبني 

َلذذه املذرأة التذي ال تشذكر  -سذبحانه وتعذاىل-أن هذا اخللق ذميم وأنه من أسباب عدم نظذر اهلل 

  .لزوجها

ليي  لليا اأي حق بيد بقيد بيد ا        " :يقذول -ه اهلل تعذاىلرمحذ-ويبني شيخ اإلسالم ابذن تيميذة 

، فيدىل عىل املذرأة والنسذاء أن يتنذبهن َلذذه احلقذوق وأن يعذني أن "ورسوله حوجب من بد الزوج

 -سذبحانه وتعذاىل-وأن طاعة الزوج فيها األجر واملثوبة مذن اهلل  -عز وجل-املسألة هي طاعة هلل 

ا املثال يف صالحها ويف إصذالحها هبرأة خ ة وامرأة ُيَضب حتى تكون بعد ذلك امرأة صاحلة وام

  .معاملتها ويف بيتها ويف أوالدها ويف
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حقامت مقي حم " :-رمحه اهلل تعاىل-عن زوجته أم صالح يقول  -رمحه اهلل تعاىل-يقول اإلمام أمحد 

وهذذا مثذال عذىل املذرأة " -رمحها ا -صاحل ثالثني سنة فما اختلفت حنا وهي يف كلمة ثم ماتت 

  .الصاحلة املطيعة لزوجها

خ  النساء، وهذه األحاديث إذا سمعتها املذرأة أو إذا ُنِقلذت -عليه الصالة والسالم-لذلك بني

وُتطبَق هذه األمذور، حتذى تكذوَن عذىل هذذه الِصذفة إىل املرأة  ىل أن تعي متى تكون خ  النساء 

ُ النَِّساء  » :-عليِه الصالة والسالم-العظيمة يقوُل  من هي خُ  النِساء؟ هذل هذي ذات املذال،  ،«َخْير

 !ذات اجلاه، ذاُت النََسىل؟ ال

ْتَك »: قاَل   اْمَرَأٌة إَِذا َنَظْرَت إَِليَْها ََسَّ
ِ
إذا نظرَت إليها َفِرحت وَدخَل الرسوُر يف قلبك  ،«َخْ ُ النَِّساء

 » :تتزين لزوجها بالزينِة احلَالل، وترُس زوجها وترجو مرضاتُه وتسعى إىل فرحه، قاَل 
ِ
َخْ ُ النَِّساء

ْتَك، َوإَِذا َأَمْرهَتَا َأَطاَعتَْك، َوإَِذا ِغبَْت َعنَْها َحِفَظتَْك  إذا  ،«يِف َنْفِسَها َوَماَِلَا اْمَرَأٌة إَِذا َنَظْرَت إَِليَْها ََسَّ

 َأمرهتا أطاعتك وخدمتك وأعانتك عىل مسئولياتِك وعىل حياتِك، 

َفُظ َغيْبَتََك »: قاَل  إذا مرَّ أمٌر يسوُءه فإنَّ هذه الزوجة دفُظ زوجها، دفُظ فرجها، ودفُظ  «َوَدَ

نفسها ودفُظ أوالدها وبناهتا إذا غاَب الزوج ال تسمُع عن البيِت وعنها إال خً ا، هذه من صفات 

ِه ُدنياه املرأة الصاحِلة ودفُظَك يف مالِك، ال ُتَكدُر الزوج بكثرة الطلبات وكثرة اإلَساف فتُكِدُر علي

ويبدُأ ال يستطيُع َأن يعيُش يف هذه الدنيا إال وما يأيت مثُل ما ُيقال ما يأيت شهٌر إال وقد ذهىَل ما لديِه 

 من املال بسبىل عدِم ِحفِظ هذه املرأة ملاِل زوجها، 
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أنُه حتى يف الطاعات، نوافل الطاعات ال تصوم إال بإذِن  -عليِه الصالة والسالم-لذلك بنيَّ 

 ، «  َوَزْوُجَها َشاِهٌد إاِلَّ بِإِْذنِه اَل حَيِلُّ لِْلَمْرَأِة أَْن َتُصومَ »: -عليِه الصالة والسالم-، يقوُل زوجها

أي ال يدخل بيتها أو بيت الزوج من تعرُف أنَّ زوجها ال  «َبيْتِِه إاِل بِإِْذنِهِ  يِف  َوال َتْأَذنَ »: وقال

يعني حتى يف  ((َعْن َغْ ِ َأْمِره  َأْنَفَقْت ِمْن َنَفَقةأ  َوَما  «:وقاَل يرضاه وال حُيِىَل دخولُه حتى تستأِذنُه، 

ُه   َأْنَفَقْت ِمْن َنَفَقةأ  َوَما » :قال، نفقتها من ماِل زوجها ال ُتنفُق إال بعلمِه واستئذانهِ  َعْن َغْ ِ َأْمره َفإِنَّ

وتصدقت من ماِل زوجها من غِ  إذِن زوجها فإنُه أي أهنا إذا أنفقت من ماَلا   «ُيَؤدَّى إَِليِْه َشْطُره

 .يرجع نصف األجِر كذلك إىل الزوج

: الاليت  دن الذزوج الصذالِح يقذوُل ناِصًحا للنساء  -رمحه اهلل تعاىل-ولذلك يقول ابُن اجلوزي

ه، وينبغي للم حق القاقلة إذا وجدت زوًجا صاِلًحا ُيالئمها حن جتتهَد يف م ضاته وتتجنب ميا ُيذذيي  "

فإنها متا آذتُه حو تق َضت أيا َيري أ حوجيَب ذليل ماللتيُه، َوَبكيي ذليل يف نفايِه ف فيا وجيَد ف صية             

  ،"فرتكها حو آث  غريها لليها

فكذلك الرجل إذا وجد امرأًة صاحِلة فليتمسك هبا، وليسَع إىل صالِح بيته، واملذرأة إذا وجذدت 

يف طاعذة هذذا  -عزَّ َوجذلَّ -لبحث عن رضا اهلل الرجل الصالِح فلتسَع إىل إرضائه والتمسك به وا

 عذىل  -عذزَّ وجذل-لذلك يقول اهلل  ،-َوجل   َعز  –الزوج ويف بذل األمور التي أوجبها اهللُ 
ِ
يف الثنذاء

أي ُمطيعذاٌت هلل ] ٤٣: النسذاء[ ژ    ٺ   ٺ   ژ :النساء الذاليت حيفظذَن الذزوَج يف غيبتذه قذاَل 

: النسذاء[ ژ      ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ژ وُمطيعات ألزواِجهنَّ  -عليه الصالة والسالم-وللرسول 

حيفظنَّ أزواجهن بالغيىل ال يذكرنُه إال بخ  وال يذكرن ما يدور بينها وبينذه ال ُيفشذنَي أَساره،  ] ٤٣
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عذزَّ -ة الداخلة يف قولذِه بذلك فهذا ُكُله من احلقوق الواج ال يذكرن ما ائتمنها بِه من األخبار وغ 

 .لذلك عىل املرأة أن ترعى حقوق زوجها ] ٤٣: النساء[ ژ      ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ژ: -وجلَّ 

يف بياِن عقوبة املرأة التي تسأُل الطالق من غِ  ما بأس،  -صىل اهلل عليه وسلم-جاء عن النبي  

َسَأَلْت َزْوَجَها  َأيُّاَم اْمَرَأةأ » :-عليِه الصالة والسالم-وُتريُد فراق زوجها من غِ  عذرأ رشعي، قال 

يف أنَّ  -عليِه الصالة والسالم-فهذه العقوبة بينها  «َفَحَراٌم َعَليَْها َرائَِحُة اجْلَنَّة َبْأسأ  َما َغْ ِ  َطالًقا يِف 

 هذه املرأة طلبت فِراَق زوجها من غِ  ما ُعذرأ رشعي فهذه ال َتِرح رائحة اجلنة، 

واملرأُة كذلك مأمورٌة بطاعِة وإصالِح الُذريِة والسعيِّ يف فالزوُج مسئول عن زوجتِه وَأوالده 

فالرجل يف بيتِه  «ُكلُُّكْم َراعأ َوُكلُُّكْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعيَّتِهِ » :-عليِه الصالة والسالم-صالِح بيتها، قال 

، ومسئوٌل عن رعيتِه واملرأُة يف بيتها راعيٌة ومسئولٌة  عن رعيتها أو عام اسرتعاها سبحانُه -اهلل  راعأ

 .-وتعاىل

وأزواِجنا ويغفر لنا ولوالدينا واهللُ أعلم وصىل اهلل  لنا ُذرياتِناُيصلَِح  أن-وجلَّ َعزَّ -أسأُل اهلل 

 .وسلم عىل نبينا حممد، جزاكم اهلل خً ا عىل ُحسِن استامِعكم

 

موقع مرياث األنبياء على الرابطولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات ُيرجى زيارة   

www.miraath.net 

   

http://www.miraath.net/
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.جزاكم اهلل خرياو  

 


