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 ابب الوصية ابلنساء -ٖٗ
 . [ٜٔقَاَل هللا تَ َعاََل }َوَعاِشُروُىنَّ اِبْلَمْعُروِف{ ]النساء:

---------- 
اؼبعاشرة الصحبة واؼبخالطة، واؼبعٌت: ليعاشر كل من الزوجُت اآلخر دبا ىو واجب يف الشريعة اإلسالمية من حسن العشرة قوالً 

 وفعاًل وبذالً.
وحسنوا أفعالكم وىيئاتكم حبسب قدرتكم كما ربب ذلك منها، فافعل أنت هبا مثلو كما  قوالكم ؽبن،أي طيبوا أ قال ابن كثري:

 )َوؽَبُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ ِِبْلَمْعُروِؼ(.قاؿ تعاىل 
 )خَتكم خَتكم ألىلو، وأان خَتكم ألىلي(. رواه الًتمذي. وقاؿ 

، ويضاحك دائم البشر، يداعب أىلو، ويتلطف هبم، ويوسعهم نفقتو العشرة، أنو صبيل وكاف من أخالقو  وقال رمحو هللا :
 نساءه حىت أنو كاف يسابق عائشة أـ اؼبؤمنُت، يتودد إليها بذلك، وجيتمع نساؤه كل ليلة يف بيت اليت يبيت عندىا رسوؿ هللا 

ىبوا بو يرسل األعطيات إىل صديقاهتا ويقوؿ: اذفيأكل معهن العشاء يف بعض األحياف، بل كاف ؿبسنًا ػبدجية بعد وفاهتا، وكاف 
 ة .    ) التفسَت ( .إىل صديقات خدجي

 .ينبغي أف ينوي كل واحد من الزوجُت ِبؼبعاشرة ِبؼبعروؼ استجابة أمر هللا 
يؤديو ببشر  فيجب على كل واحد من الزوجُت أف يؤدي حق اآلخر ويقـو بو مع قدرتو على أدائو بال فباطلة وال ُكرٍه ألدائو، بل

 وطالقة.
 كأف تقوؿ اؼبرأة: أريد كسوة، فيقوؿ: إف شاء هللا، مث دياطل وسبضي األايـ ومل أييت ؽبا بشيء.

 )مطل الغٍت ظلم(.. ألف اؼبطل مع القدرة عليو حراـ، ولذلك قاؿ النيب 
ُقوا َعلََّقِة َوِإْن ُتْصِلُحو َحَرْصُتْم َفال ََتِيُلوا ُكلَّ اْلَمْيِل فَ َتَذُروَىا َكاْلمُ َوَلْن َتْسَتِطيُعوا َأْن تَ ْعِدُلوا بَ ْْيَ النَِّساِء َوَلْو َوقاَل تَ َعاََل: } ا َوتَ ت َّ

 . [ٜٕٔفَِإنَّ اَّللََّ َكاَن َغُفوراً رَِحيمًا{ ]النساء:
---------- 

النساء يف اغبب وميل القلب ولو حرصتم  أف تسووا بُت أي: لن تقدرواْن َتْسَتِطيُعوا َأْن تَ ْعِدُلوا بَ ْْيَ النَِّساِء َوَلْو َحَرْصُتْم( ) ول
 ى العدؿ.لع
 أخرب تعاىل بنفي االستطاعة يف العدؿ بُت النساء، وذلك يف ميل الطبع ِبحملبة واعبماع واغبظ من القلب، قال القرطيب :

 فوصف هللا تعاىل حالة البشر وأهنم حبكم اػبلقة ال ديلكوف ميل قلوهبم إىل بعض دوف بعض.
 ؿ يف احملبة واؼبيل الطبيعي، ألنو ليس ربت : ىذا العدؿ الذي ذكر هللا تعاىل ىنا أنو ال يستطاع، ىو العدوقال الشنقيطي

 قدرة البشر، خبالؼ العدؿ يف اغبقوؽ الشرعية فإنو مستطاع.
 إف وقع القسم الصوري ليلة : أي: ولن تستطيعوا أيها الناس أف تساووا بُت النساء من صبيع الوجوه، فإنو و وقال ابن كثري

 وليلة فال بد من التفاوت يف احملبة والشهوة.
 اؼبعٌت أنكم لستم منهيُت عن حصوؿ التفاوت يف اؼبيل القليب ألف ذلك خارج عن وسعكم، ولكنكم منهيوف ال الرازيوق :

 عن إظهار ذلك التفاوت يف القوؿ والفعل.
 فيما أملك فال تلمٍت فيما ال أملك(. لهم ىذا قسميكاف يقوؿ: ال وقد جاء يف اغبديث )أف النيب 

 أي: فإذا ملتم إىل واحدة منهن فال تبالغوا يف اؼبيل ِبلكلية.ال ََتِيُلوا ُكلَّ اْلَمْيِل( )فَ 
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 أي ال يُػْفرط أحدكم إبظهار اؼبيل إىل أحداىّن أشّد اؼبيل حىّت يسوء األخرى حبيث تصَت األخرى كاؼبعّلقة.قال ابن عاشور : 
 رى معلقة، قاؿ بعض العلماء: أي: ال ذات زوج وال مطلقة.أي: فتبقى ىذه األخ)فَ َتَذُروَىا َكاْلُمَعلََّقِة( 

ُقوا(  أي: وإف أصلحتم يف أموركم وقسمتم ِبلعدؿ فيما سبلكوف واتقيتم هللا يف صبيع األحواؿ غفر هللا لكم ما  )َوِإْن ُتْصِلُحوا َوتَ ت َّ
 ء دوف بعض.كاف من ميل إىل بعض النسا

 وتعاىل .يغفر الزالت واؽبفوات ، وىذا من رضبتو سبحانو اَّللََّ َكاَن َغُفوراً رَِحيماً( )فَِإنَّ 
َما  اْستْوُصوا اِبلنِّساِء خرْياً، فِإنَّ ادلْرَأَة ُخِلَقْت ِمْن ِضَلٍع، َوِإنَّ َأْعوجَ )  اَّللَّ اَل: قاَل رسول ُ قَ  وعن أيب ىريرَة -ٖٕٚ/ٔ

لِع َأْعالُه، فَِإْن ذَ   متفٌق َعَليِو.(  ىبَت تُِقيُمُو َكسْرَتُو، وِإْن تركَتُو، ملْ يزْل َأعوَج، فاستْوُصوا اِبلنَِّساءِ يف الضِّ
 ( .كسْرتَ َها، وِإِن اسَتمتْعت ِِبَا، اْسَتمتْعت وِفيها َعوٌج  ادلْرَأُة كالضلِع ِإْن َأَقْمَتها)  ويف رواية يف الصحيحْي

َت ِِبَا وِفيها َعوٌج، َلْن َتْستِقيَم لَك عَلى طريقٍة، فَِإْن استمتْعت ِِبَا، اْسَتمتَ عْ  ِلقْت ِمن ِضَلٍع،نَّ ادلْرَأَة خُ إِ )   رواية دلسلمٍ يفو 
 ا ( .وِإْن َذَىْبَت تُقيُمها كسرتَ َها، وََكْسُرَىا طالُقه

 "ُىَو بفتح العِْي والواِو. "عوجٌ  قولُُو:
---------- 

ًراوْ ْست َ ا)  وأحسنوا عشرهتن. ن، واعملوا هبا، وارفقوا هبن،وصييت فيه أي: اقبلوا(  ُصوا اِبلنَِّساِء َخي ْ
ىذه اعبملة تعليلية مقصود منها ؼبا جيب على الزوج من معاملة اؼبرأة ، واؼبعٌت أنك إذا عرفت ِخلقة  ( )فَِإن َُّهنَّ ُخِلْقَن ِمْن ِضَلعٍ 

 سب خلقتها .اؼبرأة فعليك أف تعاملها على ح
 ر.أف حواء خلقت من ضلع آدـ األيسقاؿ يف الفتح: قيل: إشارة إىل 

خلقْت ):  ، ومراد النيبىو أحد عظاـ الصدرلضلع ، وا، وجيوز بكسر الضاد وإسكاف الالـبكسر الضاد وفتح الالـ :والِضَلع
 ا حواء من ضلع آدـ .نَ مَّ اؼبراد خْلق أُ  (من ِضَلع

لَ َوِإنَّ َأْعَوَج شَ  )  اعبهة العليا أو إشارة إىل أهنا ٌت الكسر ألف اإلقامة أمرىا أظهر يفكيدا ؼبعذكر ذلك أتِع َأْعاَلُه( ْيٍء يف اَلضِّ
اعوج أجزاء الضلع مبالغة يف إثبات ىذه الصفة ؽبن، وحيتمل أف يكوف ضرب ذلك مثال ألعلى اؼبرأة، ألف أعالىا  خلقت من

 ل منو األذى. )الفتح(.رأسها وفيو لساهنا، وىو الذي حيص
ُرَىا َطاَلقُػَها( قيل: ىو ضرب مثل الطالؽ، أي: ا َكَسْرتَػَها ، وََكسْ ْف َذَىْبَت تُِقيُمهَ ويف رواية مسلم )َوإِ (  وُ ِقيَمُو َكَسْرتَ فَِإْن َذَىْبَت تُ  )

 إف أردت منها أف تًتؾ اعوجاجها أفضى األمر إىل فراقها.
 و من اعوجاج.ة )وإف تركتها( أي: على ما ىي عليية الثانيويف الروا(  َوِإْن تَ رَْكَتوُ  )

 لم )ِاْسَتْمتَػْعَت َوهِبَا ِعَوٌج(.اية مسويف رو )مَلْ يَ َزْل َأْعَوَج( 
 الوصية ِبلنساء واغبرص على اإلحساف إليهن ومالطفتهن وربمل نقصهن.اغبديث دليل على -1

ْحَساف إِ : َويِف َىَذا اغْبَِديث ُماَلَطَفة النِّ قال النووي ف ُعُقوؽبنَّ، وََكرَاَىة قهنَّ َواْحِتَماؿ َضعْ َعَلى ِعَوج َأْخاَل  لَْيِهنَّ َوالصَّرْب َساء َواإْلِ
 َيْطَمع ِِبْسِتَقاَمِتَها َوَاَّللَّ أَْعَلمَطاَلقهنَّ ِباَل َسَبب َوأَنَُّو اَل 

َها ُخلُ )الَ يَػْفَرْؾ ُمْؤِمٌن ُمْؤِمَنًة إِ   وقد جاء يف اغبديث: َعْن َأِِب ُىرَيْػَرَة قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اَّللَِّ  َها آَخَر(ْف َكرَِه ِمنػْ  م رواه مسل .ًقا َرِضَي ِمنػْ

الضلع فيو اعوجاج لكن أعاله أكثر اعوجاجًا ، والغرض من ىذه اعبملة أف  ( وإف أعوج شيء يف الضلع أعاله)  ويف قولو 
 : فاؼبرأة خلقت من ضلع أعوج . ويستفاد منها فائدات

 عوجاجها .يستنكر ا أواًل : ال
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 تقبل التقومي كما أف الضلع ال يقبل التقومي .أهنا ال  اثنياً : 
ِبلنساء ، بل تكرر هبذا اغبديث مرتُت ، ويف مناسبات   سالـ بشأف اؼبرأة حيث جاءت الوصيةاغبديث دليل على عناية اإل-2

 يقـو هبن .، وذلك لضعف النساء وغباجة من صية ِبلنساء ، وىذا التكرار فيو أتكيد ضرورة فقو الو  كررىا النيب 
 يف حجة الوداع ) أال واستوصوا ِبلنساء خَتاً ، فإمنا ىن عواٍف عندكم ( رواه الًتمذي . فقد قاؿ 

 ) عواف ( أي اسَتات صبع عانية وىي األسَتة .
 مذي .( رواه الًت  ) أكمل اؼبؤمنُت إدياانً أحسنهم خلقاً ، وخياركم خيارىم لنسائهم وقاؿ 
 اؼبرأة ( رواه النسائي .ضعيفُت : اليتيم و ) إين أحرج حق ال وقاؿ 

 قاؿ النووي : معٌت أَحرِّج : ُأغْبق اغبرج وىو اإلمث دبن ضّيع حقهما ، وأحذر من ذلك ربذيراً بليغاً ، وأزجُر عنو زجراً أكيداً .
الطيبة والتحمل ؼبا قد حيصل  لصرب ، وىذا إمنا يتم ِبؼبعاشرةِبلتسامح وااغبديث توجيو نبوي ودرس تربوي يف معاملة النساء   -3

 .اؼبرأة ، ما داـ ال يتصل ِبلدين والشرؼ  من
 كماؿ الدين اإلسالمي حيث أوصى بكل ضعيف خَتاً . -4
ن أحياء ، وال ساء  ويئدوهنبياف ما َمنَّ هللا بو على األمة من ـبالفة عادات اعباىلية ، فإهنم يف اعباىلية كانوا يؤذوف الن -5

 يُورّثوهنن .
 بضرب األمثاؿ . حسن تعليم النيب  -6
) خلقن من ضلع ( يبُت أهنن ما داـ خلقن من شيء أعوج فستكوف  أف اإلنساف يرجع إىل أصلو ، ألف قوؿ الرسوؿ  -7

 ينبغي على الرجل أف يصرب على عوج امرأتػو .عوجاء 
 .وكْسرىا طالقها ( )  ولو شدة الطالؽ على اؼبرأة ، لق -8
}ِإِذ ) خْيُطُب، وذَكر النَّاقََة والَِّذى عَقرَىا، فَ َقاَل َرُسول اَّللَّ  ، أَنو مسَع النيبَّ بن زَْمَعَة  عبد اَّللَّ وعن -ٕٗٚ/ٕ

، َفقاَل:يٌع يف رْىِطِو" ُثَّ ذَكَر النِّساءَ اْنبعث َأْشَقاَىا{ اْنبعَث ذَلا رَُجٌل عزِيٌز، عارٌِم منِ  َحدُكْم فيْجِلُد اْمرأََتُو "يْعِمُد أَ  ، َفوعَظ ِفيهنَّ
متفق ( يضحُك َأَحدَُكْم ِمَّا يفعُل؟ جْلد اْلَعْبِد فَلعلَُّو ُيضاجُعَها ِمْن آِخر يوِمِو" ُثَّ َوَعظُهْم يف ضحكِهْم ِمن الضَّْرَطِة َوقاَل: "ملَِ 

 عليو
---------- 

 اؼبشهور .الصحايب ي قرشلا( وعن عبد اَّللَّ بن زَْمَعَة ) 
 أي : انقة صاحل . ( وذَكر النَّاَقةَ ) 

 . ُيضرب اؼبثل يف الشـؤ ىو أحيمر شبود الذي، و والذي عقرىا ىو ُقَدار بن سالف ( والَِّذى عَقرَىا )
 قدار السالف ذكره .و وى ( ِإِذ اْنبعث َأْشَقاَىا)  فَ َقاَل َرُسول اَّللَّ  )

 قليل اؼبثل .(  يزٌ اْنبعَث ذَلا رَُجٌل عزِ ) 
رِّير اْلُمْفِسد اػْبَِبيث ، َوِقيَل : اْلَقِوّي الشَِّرس  اْلَعارِـ ِِبْلَعُْتِ اْلُمْهَمَلة َوالرَّاء ، قَاَؿ أَْىل اللَُّغة : ُىوَ  ( عارِمٌ )   (نووي). الشِّ

 عة يف قومو .ي ذو منأي : قو  ( يٌع يف رْىِطوِ منِ  )
 يف خطبتو النساء وما يتعلق أبمورىن استطراداً ؼبا يقع من األزواج . أي : ذكر النيب  ( ُثَّ ذَكَر النِّساءَ  )

 النساء وأوصاىم هبن . أي : وعظ األزواج يف ( َفوعَظ ِفيهنَّ ) 
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ويف  ما يضرب العبد واألمة"،ويف رواية للنسائّي: "كرواية ) جلد األَمة (  ويف ("يْعِمُد َأَحدُكْم فيْجِلُد اْمرأََتُو جْلد اْلَعْبِد  َفقاَل: )
ِبلفحل: البعَت، ويف حديث لقيط بن صربة  البعَت، أو العبد"، ويف رواية للبخارّي: "ضرب الفحل، أو العبد"، واؼبراد رواية: "جلد

 ك .ظعينتك ضربك أمت عند أيب داود: "وال تضرب
 رواية عند أضبد: "من آخر الليل"، وللنسائّي: "آخر النهار"، "، ويفاليـو ويف رواية: "يف آخر ( ا ِمْن آِخر يوِموِ فَلعلَُّو ُيضاجُعهَ ) 

 رواية: "آخر الليل، أو من آخر الليل"، وكلها متقاربة. ويف
 م .أي: من أجل خروج الضرطة من ُدبُر بعضه ( ُثَّ َوَعظُهْم يف ضحكِهْم ِمن الضَّْرَطةِ  )
 وىو خروج الضرطة منو، فإف كّل أحد خيرج منو، فال داعي الستغرابو من بنفسو، (؟ : "ملَ يضحُك َأَحدَُكْم ِمَّا يفعلُ قالَ وَ  )
 كاف واقًعا من كّل أحد. غَته، فإف اإلنساف إمنا يضحك من أي شيء إذا كاف مستغرًِب من غَته، ال إذا 
 فل ومناسبة .َت هبن يف كل ؿبِبلنساء والتذك اغبديث دليل على حرص النيب -1

 َوَلُكْم َعَلْيِهنَّ َأْف فَاتػَُّقوا اَّللََّ يف النَِّساِء فَِإنَُّكْم َأَخْذسُبُوُىنَّ أِبََماِف اَّللَِّ َواْسَتْحَلْلُتْم فُػُروَجُهنَّ ِبَكِلَمِة اَّللَِّ )  قاؿ  : كما يف حجة الوداع
َر ُمبَػرٍِّح َوؽَبُنَّ َعَليْ ِإْف فَػَعْلَن َذِلَك فَاْضرِبُوُىنَّ ضَ ُو. فَ اَل يُوِطْئَن فُػُرَشُكْم َأَحداً َتْكَرُىونَ   ( . ُكْم رِْزقُػُهنَّ وَِكْسَوتُػُهنَّ ِِبْلَمْعُروؼِ ْرِبً َغيػْ

 النػَّْهي َعْن َضْرب النَِّساء لَِغَْتِ َضُرورَة التَّْأِديب .  -2
 ، أو تُنتهكبيده شيًئا قط، إال يف سبيل هللا دًما قط، وال ضربامرأة لو، وال خا ما َضَرب رسوؿ هللا عن عائشة قالت ) 

  ( رواه النسائي .حرمات هللا، فينتقم هلل
إذا طعمت وتكسوىا إذا وعن معاوية بن حيدة قاؿ: قلت اي رسوؿ هللا: ما حق زوجة أحدان عليو ؟ قاؿ: ) أف تطعمها 

 د .ت ( رواه أبو داو اكتسيت، وال تضرب الوجو وال تقبح وال هتجر إال يف البي
 .و ( دُكْم فيْجِلُد اْمرأََتُو جْلد اْلَعْبِد فَلعلَُّو ُيضاجُعَها ِمْن آِخر يومِ حَ يْعِمُد أَ ث الباب ) يوغبد

 .ِبب ما يكره من ضرب النساء، وقوؿ هللا تعاىل )واضربوىن( أي ضرِبً غَت مربح: قوؿ البخاري معلقاً علىقاؿ اغبافظ ابن حجر 
  . نسائو نهنع هللا يضر خادماً ، وال امرأة من أكمل ىدي ، فلم يضرب يف حياتو كلها   ىديووكاف  

ْيٌء نِيَل منو شَ  إال َأْف جُيَاِىَد يف َسِبيِل اَّللَِّ ، وماشيئا َقطُّ بيده وال اْمَرأًَة وال َخاِدًما  ما َضَرَب رسوؿ اَّللَِّ  ت )قال اهنع هللا يضرعن َعاِئَشَة 
تَػَهَك شَ َقطُّ  َتِقَم من َصاِحِبِو إال َأْف يُػنػْ َتِقَم َّللَِِّ عز وجفَػيَػنػْ  ل ( رواه مسلم .ْيٌء من ؿَبَارِـِ اَّللَِّ فَػيَػنػْ

 . كو أفضلفيو أف ضرب الزوجة واػبادـ والدابة وإف كاف مباحاً لألدب : فًت :  ينوو قال ال
 . فعل اػبيار من الناس أف ترؾ ضرب النساء ىو أخرب و 

ئِْرَف فَػَقاَؿ ذَ   ِؿ اَّللَِّ ىَل َرُسو : ) اَل َتْضرِبُوا ِإَماَء اَّللَِّ ( َفَجاَء ُعَمُر إِ  َعْن ِإاَيِس ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيب ُذَِبٍب قَاَؿ : قَاَؿ َرُسوُؿ اَّللَِّ 
: ) َلَقْد طَاَؼ   ِنَساٌء َكِثٌَت َيْشُكوَف أَْزَواَجُهنَّ فَػَقاَؿ النَّيِبُّ  خََّص يِف َضْرهِبِنَّ ، فََأطَاَؼ ِِبِؿ َرُسوِؿ اَّللَِّ النَِّساُء َعَلى أَْزَواِجِهنَّ فَػرَ 

 د .رواه أبو داو  لَْيَس أُولَِئَك خِبَِيارُِكْم ( ٍد ِنَساٌء َكِثٌَت َيْشُكوَف أَْزَواَجُهنَّ ِِبِؿ ؿُبَمَّ 
 . ذئِرَف : أي : نشْزف وساءت أخالقهن

 . وال يضرهبن ضرِبً شديداً يؤدي إىل شكايتهنبل خياركم من ال يضرهبن ، ويتحمَّل عنهن ، أو يؤدهبن  " عبودويف " عوف اؼب
 النساء . من ظلم التحذير-3
من تعدى وبغى على زوجتو وضرهبا بغَت حق فإنو يسأؿ، ألف هللا تعاىل يقوؿ )فإف أطعنكم فال تبغوا عليهن سبياًل إف هللا كاف ف

 ( . علياً كبَتاً 
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فإف هللا العلي الكبَت  ب،سب اً كبَتاً ( هتديد للرجاؿ إذا بغوا على النساء من غَتقاؿ ابن كثَت رضبو هللا تعاىل قولو ) إف هللا كاف علي
 وليُّهن، وىو منتقم فبن ظلمهن وبغى عليهن.

 ضرب الزوجة فيها ؿباذير :و 
 . ـبالفة األمر يف اؼبعاشرة ِبؼبعروؼ

 .وقد أمر هللا تعاىل الزوج دبعاشرة زوجتو ِبؼبعروؼ نّصاً ، فقاؿ عز وجل : ) َوَعاِشُروُىنَّ ِِبْلَمْعُروِؼ ( 
 . الوقوع يف إمث الظلم
 . اب والسنَّة ، وضرب الرجل المرأتو من غَت مسوغ : ظلم بُتِّ ، والظلم ظلمات على صاحبو يـو القيامةوالظلم ؿبرـّ يف الكت

َنُكْم فيما روى عن هللا تبارؾ وتعاىل أنو قاؿ : ) اَي ِعَباِدي ِإيّنِ َحرَّْمُت الظُّْلَم َعَلى نَػْفِسي َوَجَعلْ  عن أيب ذر هنع هللا يضر عن النيب  ُتُو بَػيػْ
 ا ( رواه مسلم .ؿُبَرًَّما َفاَل َتظَاَلُمو 

 أف اإلسالـ حرص على الضعفاء واؼبساكُت وتوعد يف ظلمهم . -4
َها َوَيْسَتِمّر َعَلى َحِديثيَػنػْ  لْ ه ، بَ النػَّْهي َعْن الضَِّحك ِمْن الضَّْرَطة َيْسَمعَها ِمْن َغَتْ يف اغبديث -5 و َواْشِتَغالو دبَا  َبِغي َأْف يَػتَػَغاَفل َعنػْ

 (نووي)    اَل َغَْته ، َويُْظِهر أَنَُّو ملَْ َيْسَمع .َكاَف ِفيِو ِمْن َغَْت اِْلِتَفات وَ 
 .من ذلك التغافل عن ما يستحِت منو ، و َوِفيِو ُحْسن اأْلََدب َواْلُمَعاَشرَة  -6

 من أخالؽ الكراـ :ف التغافل وقد ذكر العلماء أ
 وءة التغافل عن زلل اإلخواف .اف اؼبكي : اؼبر قاؿ عمرو بن عثم

 فطنة وثلثاه تغافل . لثو: العقاؿ مكياؿ ثوقاؿ معاوية 
 ة .قاؿ بعض العلماء : إذا تعلمت التجاىل والتغافل فقد اجتزت نصف مشاكل اغبيا

 ضياع ، والتغافل حكمة . قاؿ بعض العلماء : الغفلة
 افل .اػبلق ِبلتغ ة أعشار حسنوقاؿ أضبد : تسع

 قاؿ اغبسن : ما زاؿ التغافل من فعل الكراـ .
 شراً كثَتاً . ئوقاؿ األعمش : التغافل يطف

 وىو عاقر الناقة .الناس شقى يف اغبديث بياف أ-7
َبْت ََثُوُد ِبَطْغَواَىا )  قال تعاَل ) بُوُه َٖٔوُسْقَياَىا ) َة اَّللَِّ ( فَ َقاَل ذَلُْم َرُسوُل اَّللَِّ ََنقَ ٕٔ( ِإِذ انبَ َعَث َأْشَقاَىا )َٔٔكذَّ ( َفَكذَّ

 ( َوََل خَيَاُف ُعْقَباَىا ( .ٗٔفَ َعَقُروَىا َفَدْمَدَم َعَلْيِهْم رَب ُُّهم ِبَذنِبِهْم َفَسوَّاَىا )
َبْت ََثُوُد (  خيرب تعاىل عن شبود أهنم كذبوا رسوؽبم وىو صاحل عليو السالـ . ) َكذَّ

 . غيليو من الطغياف والبأي بسبب ما كانوا ع َواَىا () ِبَطغْ 
 كما ذكره   -، مث سألوه آية فأخرج هللا ؽبم انقة عظيمة من صدع اعببل التوحيد فكذبوه وكاف نبيهم صاحل يدعوىم إىل

 ، وآتمروا على قتل الناقة .، وعبوا يف طغياهنم يعمهوف، ولكنهم سبادوا يف الكفرا بسوءوحذرىم نبيهم أف ديسوى -اؼبفسروف
 سألوا صاغباً أف أيتيهم ِبية.م الذين وكانوا ى

 م أهنم قالوا )فأتنا ِبية إف كنت من الصادقُت(.قاؿ تعاىل عنه
 ويف سورة الشعراء )فَْأِت ِِبيٍَة ِإف ُكنَت ِمَن الصَّاِدِقَُت(.

َنا شَبُوَد النَّاقََة ُمْبِصَرًة َفظََلُموا هِبَا(.  وقاؿ تعاىل )َوآتَػيػْ
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 بو فأخرج ؽبم منها انقة على ما سألوا.ر  ج من صخرة عينوىا، فدعا صاحل ن صاحل آية انقة زبر أف قـو شبود طلبوا م: أي 
أي أف ىذه اآلية مبصرة: أي بينة ذبعلهم يبصروف اغبق واضحًا ال لبس فيو، دالة على وحدانية من خلقها وصدؽ  ( مبصرة) 

 رسولو الذي أجيب دعاؤه فيها.
 وحذرىم من التعرض ؽبا بسوء :

 ( . ُكْم آيًَة َفَذُروَىا أَتُْكْل يِف أَْرِض اَّللَِّ َوالَ سَبَسُّوَىا ِبُسوٍء فَػَيْأُخذَُكْم َعَذاٌب َقرِيبٌ َواَي قَػْوـِ َىِذِه اَنقَُة اَّللَِّ لَ اىل عنو ) تع قاؿ
أف القـو  احل ولعل الداعي لصاحل لنهيهم عن التعرض ؽبا مع أهنم مل يُظهروا ما يدؿ على ذلك : ىو معرفة نيب هللا ص

دفعهم إىل قتلها ، ألهنا آية دالة على صدقو وحجة قائمة عليهم ، وىم خصـو لو متمردوف مصروف على كفرىم ، وذلك قد ي
 ولدعوتو ، واػبصم ال حيب ظهور حجة خصمػػو .

 لكنهم آتمروا وطغوا واتفقوا على قتل الناقة .
ـٍ َذِلَك َوْعدٌ  كما قاؿ تعاىل )فَػَعَقُروَىا فَػَقاَؿ سَبَتػَُّعوا ُر َمْكُذوٍب(.غَ  يف َدارُِكْم َثالَثََة َأايَّ  يػْ

 وقاؿ تعاىل يف سورة الشعراء )فَػَعَقُروَىا فََأْصَبُحوا اَنِدِمَُت(.
 والذي توىل قتلها أشقاىم كما قاؿ تعاىل :

 .أشقى القبيلة  وىو قدار بن سالف عاقر الناقة  : هنض أي ) ِإِذ انبَ َعَث َأْشَقاَىا ( 
 : شريفاً يف قومو ، نسيباً رئيساً مطاعاً ( .وكاف ىذا الرجل عزيزاً فيهم ،  ) قال ابن كثري 

 ؿبذراً . يعٍت صاحل  ) فَ َقاَل ذَلُْم َرُسوُل اَّللَِّ (
  : ىو صاحل  (َرُسوِؿ هللا  )قال األلوسي  سباديهم يف وعرب عنو بعنواف الرسالة إيذااًن بوجوب طاعتو وبيااًن لغاية عتوىم و

 ( .اَنَقُة هللا  )عاىل يف قولو سبحانو الطغياف وىو السر يف إضافة الناقة إليو ت
أي : احذروا انقة هللا أف سبسوىا بسوء ، وىي الناقة اليت طلبوىا آية ؽبم فأخرجها هللا ؽبم من صخرة صماء وجعلها  ) ََنقََة اَّللَِّ (

آيًَة َفَذُروَىا أَتُْكْل يف أَْرِض اَّللَِّ َوال سَبَسُّوَىا ِبُسوٍء  اؿ ؽبم )َواَي قَػْوـِ َىِذِه اَنَقُة اَّللَِّ َلُكمْ آية وحجة عليهم ، قاؿ تعاىل عن صاحل أنو ق
 فَػَيْأُخذَُكْم َعَذاٌب َقرِيٌب ( .

  قرىا وإمنا أضافها إىل ذروا انقة هللا وإمنا قاؿ ؽبم ذلك ؼبا عرؼ منهم أهنم قد عزموا على ع: أي  (انقة هللا  : ) قال اخلازن
 هللا تعاىل لشرفها كبيت هللا.

 أي : ال تعتدوا عليها يف سقياىا ، فإف ؽبا شرب يـو ولكم شرب يـو معلـو . ) َوُسْقَياَىا (
 ( .ْم َعَذاُب يَػْوـٍ َعِظيٍم َىِذِه اَنقٌَة ؽبََّا ِشْرٌب َوَلُكْم ِشْرُب يَػْوـٍ مَّْعُلوـٍ * َواَل سَبَسُّوَىا ِبُسوٍء فَػَيْأُخذَكُ كما قاؿ تعاىل ) 

  : واؼبعٌت : ال تتعرَّضوا ليـو شرهبا،  ياىا : شرهبا من اؼباءسققال ادلفسرون . 
بُوُه   أي : كذبوا نبيهم يف أمر الناقة .( ) َفَكذَّ

 أي : قتلوىا . فَ َعَقُروَىا () 
  ِإْف ُكْنَت ِمَن اْلُمْرَسِلَُت ( .ْم َوقَاُلوا اَي َصاِلُح اْئِتَنا دبَا َتِعُدانَ فَػَعَقُروا النَّاَقَة َوَعتَػْوا َعْن أَْمِر َرهبِِّ كما قاؿ تعاىل ) 

ُر َمْكُذوٍب ( . ـٍ َذِلَك َوْعٌد َغيػْ  وقاؿ تعاىل )فَػَعَقُروَىا فَػَقاَؿ سَبَتػَُّعوا يف َدارُِكْم َثالثََة َأايَّ
 واحد؟ ( مع أف الذي توىل عقرىاروىا : ؼباذا قاؿ )فعقفإن قال قائل

 :نو كاف برضى الباقُت.إمنا اضيف العقر إىل الكل، أل قال القرطيب 
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 :وكاف الذي توىل قتلها منهم رئيسهم قدار بن سالف، وكاف فعلو ذلك ِبتفاؽ صبيعهم، فلهذا نسب الفعل  وقال ابن كثري
 إىل صبيعهم كلهم.

 لعظيمة: لة اضاىم مع أنو ما ِبشره إال بعضهم، وقد يقاؿ للقبي: واعلم أنو أسند العقر إىل صبيعهم، ألنو كاف بر وقال الرازي
 أنتم فعلتم كذا مع أنو ما فعلو إال واحد منهم.

 ومقصدىم من نّيتهم إىالؾ الّناقة أف يزيلوا آية صاحل عليو الّسالـ لئال يزيد عدد اؼبؤمِنُت بو، ألّف وقال ابن عاشور :
بسكوت كربائهم وتقريرىم نفوس كثَت منهم االستدالؿ على صدقو واالستئناس لذلك مشاىدة آية نبوءتو ساؼبة بينهم تثَت يف 

ؽبا على مرعاىا وِشرهبا، وألّف يف اعتدائهم عليها إيذااًن منهم بتحفزىم لإلضرار بصاحل عليو الّسالـ ودبن آمن بو بعَد ذلك 
 سبسوىا بسوء فيأخذكم عذاب أليم(. وليُػُروا صاغباً عليو الّسالـ أهّنم مستخّفوف بوعيده إذ قاؿ ؽبم )وال

 أي : فأىلكهم هللا ودمرىم عن آخرىم بسبب إجرامهم وطغياهنم . ْيِهْم رَب ُُّهم ِبَذنِبِهْم () َفَدْمَدَم َعلَ  
 معٌت دمدـ أطبق عليهم العذاب ، يقاؿ: دمدمت على الشيء إذا أطبقت عليو ، ويقاؿ: انقة مدمومة ، أي  قال الزجاج :

 الشحم ، فإذا كررت اإلطباؽ قلت دمدمت عليو . قد ألبسها
 أف يكوف معٌت فدمدـ عليهم ، فسوى عليهم األرض أبف أىلكهم فجعلهم ربت الًتاب . وجيوز 

 أي : فجعل العقوبة انزلة عليهم على السواء . ) َفَسوَّاَىا (
 َرْك ُمْؤِمٌن ُمْؤِمَنًة ِإْن َكرِه ِمنها ُخلقًا رِضَي ِمْنها آَخَر" َأْو قَاَل:يَ فْ ََل )  قَاَل: قاَل َرُسول اَّللَّ  وعن َأيب ىريرَة -ٕ٘ٚ/ٖ

رَ   رواه مسلم.ه ( "غي ْ
---------- 

الرَّاء يَػْفرُُكُو ِإَذا أَبْػَغضو قاؿ النووي: يْفَرؾ ِبَفْتِح اْلَياء َوالرَّاء َوِإْسَكاف اْلَفاء بَػْينهَما قَاَؿ أَْىل اللَُّغة َفرَِكُو ِبَكْسِر (  ُمْؤِمنٌ  كْ ََل يَ ْفرَ ) 
 . )َواْلَفْرؾ( ِبَفْتِح اْلَفاء َوِإْسَكاف الرَّاء اْلبُػْغض

 ية .( أي : سج ِإْن َكرِه ِمنها ُخلقاً ) 
 . ا آخر غَت الذي كرىوُخُلقً : أي (  رِضَي ِمْنها آَخر) 
، يف زوجتو األوصاؼ اعبميلة لحظ، وىو أف يالزوجُتكي تدـو العشرة واحملبة بُت ل، اجلألزو  يف اغبديث إرشاد من النيب -1

 جة .، وكذلك ِبلنسبة للزو  اعبميلة ففيها صفات كثَتة جداً فإنو وإف كاف هبا بعض الصفات غَت
َبِغي َأْف اَل يُػْبِغضَها، أِلَنَُّو ِإْف َوَجَد ِفيَها ُخُلقً . : .. قال النووي ِضيِّا أِبَْف َتُكوف َشرَِسة ِفيَها ُخُلًقا َمرْ ا ُيْكَره َوَجَد أَنَُّو نَػْهي َأْي يَػنػْ
يَلة أَْو عَ اػْبُُلق َلِكنػَّهَ   . و َذِلكَ ِفيَفة أَْو َرِفيَقة بِِو أَْو نَْ ا َديَِّنة أَْو صبَِ

للزوج يف معاشرة زوجتو من أكرب األسباب والدواعي إىل حسن العشرة ِبؼبعروؼ،  ىذا اإلرشاد من النيب  قال السعدي:و 
 لزوجتو، والنهي عن الشيء أمر بضده. وأمره أف يلحظ ما فيها من األخالؽ اعبميلة، واألمور اليتعن سوء عشرتو اؼبؤمن  فنهى

ؽ اعبميلة، واحملاسن اليت حيبها، تناسبو، وأف جيعلها يف مقابلة ما كره من أخالقها، فإف الزوج إذا أتمل ما يف زوجتو من األخال
شرهتا، رآه شيئًا واحدًا أو اثنُت مثاًل، وما فيها فبا حيب أكثر، فإذا كاف ر منها وسوء عىل التضجونظر إىل السبب الذي دعاه إ

 وئها الضمحالؽبا يف ؿباسنها.منصفاً غض عن مسا
 وهبذا: تدـو الصحبة، وتؤدى اغبقوؽ الواجبة اؼبستحبة، وردبا أف ما كره منها تسعى بتعديلو أو تبديلو.

 قليلة، فهذا من عدـ اإلنصاؼ، وال يكاد يصفو مع زوجتو. ساوئ ولو كانتوغبظ اؼبوأما من غض عن احملاسن، 
 والناس يف ىذا ثالثة أقساـ:
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 ألخالؽ اعبميلة واحملاسن، وغض عن اؼبساوئ ِبلكلية وتناساىا.من غبظ اأعالىم: 
، وردبا مددىا اوئ نصب عينيوجعل اؼبسوأقلهم توفيقًا وإديااًن وأخالقًا صبيلة، من عكس القضية، فأىدر احملاسن مهما كانت، و 

 وبسطها وفسرىا بظنوف وأتويالت ذبعل القليل كثَتاً، كما ىو الواقع.
 ظ األمرين، ووازف بينهما، وعامل الزوجة دبقتضى كل واحد منها، وىذا منصف. ولكنو قد حـر الكماؿ.الث: من غبوالقسم الث

رين واؼبعاملُت ; فإف نفعو الديٍت والدنيوي كثَت، وصاحبو الو مع صبيع اؼبعاشينبغي سلوكو واستعم وىذا األدب الذي أرشد إليو 
جبة واؼبستحبة; ألف الكماؿ يف الناس متعذر، وحسب يدرؾ بو القياـ ِبغبقوؽ الواقد سعى يف راحة قلبو، ويف السبب الذي 

ة اإلنساف، يسهل عليو حسن اػبلق، وفعل الفاضل أف تعد معايبو، وتوطُت النفس على ما جييء من اؼبعاشرين فبا خيالف رغب
 اؼبعروؼ واإلحساف مع الناس.

 فائداتف عظيمتاف:. آخر منها خلقاً رضي منها خلقاً  ؤمنة إف كرهال يفرؾ مؤمن م:  قوؿ النيب  :رمحو هللا وقال 
وأنو ينبغي أف توطن نفسك على اإلرشاد إىل معاملة الزوجة والقريب والصاحب واؼبعامل، وكل من بينك وبينو عالقة واتصاؿ،  -أ

ما جيب عليك أو ينبغي لك من ذلك، فقارف بُت ىذا وبُت أنو ال بد أف يكوف فيو عيب أو نقص أو أمر تكرىو، فإذا وجدت 
بة، بتذكر ما فيو من احملاسن، واؼبقاصد اػباصة والعامة، وهبذا اإلغضاء عن اؼبساوئ ومالحظة قوة االتصاؿ واإلبقاء على احمل

 اسن، تدـو الصحبة واالتصاؿ وتتم الراحة وربصل لك.احمل
ُت الطرفُت، ومن مل غبقوؽ الواجبة واؼبستحبة: وحصوؿ الراحة بوىي زواؿ اؽبم والقلق، وبقاء الصفاء، واؼبداومة على القياـ ِب -ب

ق، والبد أف يتكدر ما ، فالبد أف يقل-بل عكس القضية فلحظ اؼبساوئ، وعمي عن احملاسن يسًتشد هبذا الذي ذكره النيب 
 (الوسائل اؼبفيدة).    ع كثَت من اغبقوؽ اليت على كٍل منهما احملافظة عليهابينو وبُت من يتصل بو من احملبة، ويتقط

 أف يبغض لزوجتو وكراىيتو ؽبا ، ألنو إف وجد فيها خلقاً يكرىو وجد فيها خلقاً مرضياً . اغبديث دليل على هني الرجل -2
  اإلنصاؼ وربكيم عقلو .لرجل إىلدعوة ا -3
 لقت من ضلع أعوج .خأف طلب الكماؿ من اؼبستحيل ، ألف اؼبرأة -4
 ار العالقة بُت الزوجُت .سالمية يف استمر حكمة الشريعة اإل -5
عليو القياـ  ء اؼبنتشرة عند بعض الرجاؿ ، النظر إىل اعبوانب السلبية يف اؼبرأة دوف اعبوانب اإلجيابية ، فالواجبمن األخطا-6

 ِبلعدؿ مع زوجتو .
 أي إنساف آخر يعاملو أو يصادقو . يف تعامل الرجل مع زوجتو ، أيضاً يكوف بُت اإلنساف وبُت ىذا الذي ذكره النيب  -7

َد اَّللَّ تَ َعاََل، َوأَ  أَنَُّو مِسَع النَّيّب  وعن َعْمرو بِن اأَلْحَوِص اجلُشميِّ -ٕٙٚٗ ِة اْلَوداع يُقوُل بَ ْعَد َأْن محَِ ثََن عَلْيِو يف َحجِّ
ر ووعَظ، ُثَّ  َا ُىنَّ َعواٍن عَ َل واْستَ ْوصوا اِبلنِّساِء َخريْ ) أَ  قَاَل: وذكَّ َر ذِلَك ِإَلَّ َأْن أْيِتَْي اً، فَِإََّّ ُهنَّ َشْيئًا غي ْ ْندَُكْم لَْيس َتْلُكوَن ِمن ْ

ُغوا َعَلْيِهنَّ َسبيالً ٍة ُمبيِّنٍة، فِإْن َفعْلَن فَاْىُجروُىنَّ يف ادلَضاجِع، واْضربُوىنَّ َضْراًب غرْي ُمبٍِّح، فإِ ِبَفاحش ، َأَل ِإنَّ ْن َأطعَنُكْم َفال تب ْ
َن فُ ُرشكْم مْن َتْكرىوَن، َوَل أْيَذنَّ يف بُ ُيوتكْم ولِِنساِئُكْم َعَلْيُكْم َحّقاً، َفَحقُُّكْم َعَلْيهنَّ َأن َل يُوِطئْ  َلُكْم َعَلى ِنساِئُكْم َحقِّا،

 رواه الرتمذي َوقاَل: حديث حسن صحيٌح.(  امهنّ َأن ُُتْسُنوا ِإلْيهنَّ يف ِكْسوِِتِنَّ َوطع ِلمن تْكرىوَن، َأَل وحقُُّهنَّ َعَلْيُكمْ 
---------- 

 أي(  عواٍن") 
ُ
ا رْبَت اؼبْرأََة يف ُدُخوؽبََ  ْهَمَلِة، َوِىَي اأَلِسَتَُة، واْلعاين: اأَلِسَُت. َشبََّو رسوُؿ اَّللَّ : َأِسَتَاٌت، صْبُع عانِيٍة، ِِبْلَعُْتِ اؼب

 .ُحْكم الزَّْوِج ِبأَلسَتِ 
 . ُىَو الشَّاؽُّ الشديدُ (  والضْرُب ادلُبِّحُ ) 
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 أِبحو هللا لو منها.ي: فإذا أطاعت اؼبرأة زوجها يف صبيع ما يريد منها، فبا أ ( ْن َأطعَنُكمْ فإِ ) 
 :أديب.أي إذا رجعن عن النشوز إىل الطاعة عند ىذا الت قال الرازي 

غُ  أي: فال تطلبوا وتلتمسوا عليهن طريقاً إليذائهن ال بقوؿ وال بفعل، وال هبجر وال ضرب وال غَت ذلك، نَّ َسِبيالً( وا َعَلْيهِ )َفال تَ ب ْ
بتهن على األمور اؼباضية، والتنقيب عنها، بل ينبغي ترؾ ما مضى وتناسيو كأنو مل دمن أطعن، وتركن النشوز، فال ينبغي معات فما
 ار النشوز واؼبعصية.لك يؤدي إىل استمر ن، ألف التذكَت بذيك
تذكَت الرجاؿ ِبلقياـ عليهن ونصحهن اغبديث دليل على حرص الشريعة على اؼبرأة وإعطائها حقوقها وعدـ ظلمها و -1

 واالىتماـ هبن .
 اؼبرأة عند الرجل ِبلعانية وىي األسَتة . النيب  شبو-2
 .ربرمي ضرب الزوجة من غَت سبب كما تقدـ  -3
 لكن بعد وعظها وىجرىا .جيوز ضرب الزوجة يف حالة عصياهنا وإتياهنا ِبلفاحشة  -4

ُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبياًل ِإفَّ اَّللََّ َوالالَّيت زَبَاُفوَف ُنُشوَزُىنَّ َفِعُظوُىنَّ َواْىُجُروُىنَّ يف اْلَمَضاقاؿ تعاىل )  َكاَف   ِجِع َواْضرِبُوُىنَّ فَِإْف َأَطْعَنُكْم َفاَل تَػبػْ
 اً ( .َعِليِّا َكِبَت 

 أي: والنساء الاليت تتخوفوف أف ينشزف على أزواجهن.
 فيما فرض هللا عليها من  والنشوز لغة: مأخوذ من النشز وىو اؼبكاف اؼبرتفع من األرض، واصطالحاً: معصية الزوجة الزوج

 طاعتو.
 :ذكر هللا تعاىل عالج اؼبرأة الناشز فقاؿ 
قلبها، ويصلح عملها من ثواب وعقاب، خيوفها ِبهلل سبحانو وتعاىل وأليم عقابو، ويذكرىا دبا أعد  أبف يذكرىا دبا يلُت (َفِعُظوُىنَّ )

 هللا للمرأة العاصية لزوجها من أليم عقابو:
 ا دعا الرجل زوجتو إىل فراشو فأبت لعنتها اؼبالئكة حىت تصبح( رواه مسلم.)إذ مثل قولو 

 أحداً أف يسجد ألحد ألمرت اؼبرأة أف تسجد لزوجها( رواه أبو داود. ت آمراً )لو كن ومثل: قولو 
 فإذا مل ينفع ىذا العالج ينتقل إىل األمر الثاين وىو:

 الج الثاين من عالج نشوز اؼبرأة، وىو ىجرىا يف اؼبضجع.( ىذا العَواْىُجُروُىنَّ يف اْلَمَضاِجعِ )
 َمَضاِجِع(.ْىُجُروُىنَّ يف الْ لقولو تعاىل )َوا

 :وتركها يف اؼبضجع على ثالثة أوجو 
 أواًل: أف ال يناـ يف حجرهتا، وىذا أشد شيء.

 اثنياً: أف ال يناـ على الفراش معها، وىذا أىوف من األوؿ.
 يف الفراش، ولكن يلقيها ظهره وال حيدثها، وىذا أىوهنا. معها اثلثاً: أف يناـ

 الواجب البداءة ِبألسهل فاألسهل.ؼبقصود بو اؼبدافعة فاألىوف، ألف ما كاف اويبدأ ِبألىوف ف
 شاء حىت ترتدع وترجع. ويهجرىا ما 

 ( أي: فإف مل ترتدع ومل ينفع معها الوعظ واؽبجر، ضرهبا.)َواْضرِبُوُىنَّ 
 : ب الزوجة يف ىذه اغبالةشروط ضر  -5

 أف يكوف غَت مربحاً أي: غَت شديد. أوًَل:
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ُكْم ْف اَل يُوِطْئَن فُػُرشَ َساِء فَِإنَُّكْم َأَخْذسُبُوُىنَّ أِبََماِف اَّللَِّ َواْسَتْحَلْلُتْم فُػُروَجُهنَّ ِبَكِلَمِة اَّللَِّ َوَلُكْم َعَلْيِهنَّ أَ اَّللََّ يف النِّ  ) ... فَاتػَُّقوا لقولو 
َر ُمبَػرِّ َأَحدً   ح( رواه مسلم.ا َتْكَرُىونَُو. فَِإْف فَػَعْلَن َذِلَك فَاْضرِبُوُىنَّ َضْرًِب َغيػْ

 وألف اؼبقصود التأديب والزجر واإلصالح، ال اإليذاء والضرر واالنتقاـ، ويتقي الوجو واؼبقاتل.
 أف جيتنب الوجو. اثنياً:

لم واللفظ لو، ويف رواية لو )ِإَذا قَاَتَل َأَحدُُكْم َأَخاُه فَػْلَيْجَتِنِب اْلَوْجَو( رواه البخاري ومس ُؿ اَّللَِّ َعْن َأِِب ُىَريْػَرَة قَاَؿ: قَاَؿ َرُسو 
 َب َأَحدُُكم ... (.بلفظ )ِإَذا َضرَ 

 لوعظ واؽبجر.ال ينتقل إىل الضرب إال بعد ا اثلثاً:
  يقم حبقوؽ الزوجة فال حيل لو أف يسلك ىذه اؼبراتب.اتب إذا كاف الزوج قائماً ِبغبقوؽ، أما إذا مل ىذه اؼبر 
 جة حقوؽ عليو .للزوج حقوؽ على زوجتو ، فكذلك للزو كما   -6

ْعُروِؼ َولِلّرَِجاِؿ َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة َوهللاُ َعزِيٌز َحِكيٌم ( قاؿ تعاىل 
َ
 .) َوؽَبُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ ِِبؼب

 عروؼ ( .عاشروىن ِبؼبقاؿ تعاىل ) و و 
عل أنت هبا مثلو كما أي طيبوا أقوالكم ؽبن وحسنوا أفعالكم وىيئاتكم حبسب قدرتكم كما ربب ذلك منها فاف : قال ابن كثري
ْعُروؼِ َوؽَبُنَّ ِمْثُل الَّذِ قاؿ تعاىل )

َ
 ( وكاف من أخالقو كم خَتكم ألىلو وأان خَتكم ألىليخَت ) قاؿ رسوؿ هللا ( ي َعَلْيِهنَّ ِِبؼب

البشر يداعب أىلو ويتلطف هبم ويوسعهم نفقة ويضاحك نساءه حىت إنو كاف يسابق عائشة أـ اؼبؤمنُت أنو صبيل العشرة دائم 
فسبقتو وذلك قبل أف أضبل اللحم مث سابقتو بعد ما ضبلت اللحم فسبقٍت  سابقٍت رسوؿ هللا  : يتودد إليها بذلك قالتاهنع هللا يضر

فيأكل معهن العشاء يف بعض األحياف مث  نساؤه كل ليلة يف بيت اليت يبيت عندىا رسوؿ هللا ( وجيتمع ىذه بتلك: )فقاؿ
وكاف يناـ مع اؼبرأة من نسائو يف شعار واحد يضع عن كتفيو الرداء ويناـ ِبإلزار وكاف إذا صلى  تنصرؼ كل واحدة إىل منزؽبا

َرُسوِؿ هللِا ُأْسَوٌة لََقْد َكاَف َلُكْم يف وقد قاؿ تعاىل ) ل أف يناـ يؤانسهم بذلك قب و يسمر مع أىلو قليالً العشاء يدخل منزل
 .(َحَسَنةٌ 

 وإذا كانت اؼبرأة مأمورة بطاعة زوجها وبطلب رضاه فالزوج أيضا مأمور ِبإلحساف إليها واللطف هبا والصرب على : وقال الذىيب
ْعُروِؼ ( ق وغَته وإيصاؽبا حقها من النفقة والكسوة واما يبدو منها من سوء خل

َ
 .لعشرة اعبميلة لقوؿ هللا تعاىل ) َوَعاِشُروُىنَّ ِِبؼب

  : ال ابن عباسقو 
َ
ْعُروِؼ ( إين ألحب أف أتزين للمرأة كما أحب أف تزين يل ألف هللا عز وجل يقوؿ ) َوؽَبُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ ِِبؼب

 .ن أيب شيبة ستويف صبيع حق يل عليها ألف هللا عز وجل يقوؿ ) َولِلّرَِجاِؿ َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة ( . رواه ابوما أحب أف أ
 

َت، ُتْطعَمها ِإَذا َطِعمْ  َأن)  ا َحقُّ َزْوَجِة َأَحدََن َعَلْيِو؟ قَالَ قَاَل: قلُت: ََي َرُسول اَّللَّ مَ  وعن ُمَعاويََة بِن َحْيدَة -ٕٚٚ
 َوقاَل: معَن ؛حديٌث حسٌن رواه أَبو داود ( وَتْكُسوَىا ِإَذا اْكَتسْيَت َوََل َتْضرِب اْلَوجَو، َوَل تُ َقبِّْح، َوَل تَ ْهُجْر ِإَلَّ يف اْلبَ ْيتِ 

. : َل تُقْل قَ بََّحكِ ي"أَ  "َل تُ َقبِّحْ   اَّللَّ
---------- 

 وىذا ِبإلصباع .،  الزوج أف ينفق على زوجتو جيب علىاغبديث دليل على أنو -1
 نفقة الزوجة واجبة ِبلكتاب والسنة واإلصباع. قال ابن قدامة:

 لقولو تعاىل )لينفق ذو سعة من سعتو(. -أ
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جهن بكلمة هللا، وؽبن عليكم ذسبوىن أبمانة هللا، واستحللتم فرو فإهنن عواف عندكم، أخ )اتقوا هللا يف النساء ولقولو  -ب
 مسلم.قهن وكسوهتن ِبؼبعروؼ( رواه رز 

 : وفيو وجوب نفقة الزوجة وكسوهتا وذلك اثبت ِبإلصباع.قال النووي
 وحديث الباب )تطعمها إذا أكْلَت، وتكسوىا إذا اكتسيت(. -ج
َبَة  قَاَلْت )َدخَ َعْن َعاِئَشَة اهنع هللا يضر -د َلْت: اَي َرُسوَؿ اَّللَِّ ، إفَّ أََِب فَػَقا َلى َرُسوِؿ اَّللَِّ عَ  -ْمَرأَُة َأيب ُسْفَياَف ا -َلْت ِىْنُد بِْنُت ُعتػْ

ِو. فَػَهْل َعَليَّ يِف َذِلَك ِمْن ْذُت ِمْن َمالِِو بَِغَْتِ ِعْلمِ ُسْفَياَف َرُجٌل َشِحيٌح ، ال يُػْعِطيٍِت ِمْن النػََّفَقِة َما َيْكِفيٍِت َوَيْكِفي َبٍِتَّ ، إالَّ َما َأخَ 
 ْن َمالِِو ِِبْلَمْعُروِؼ َما َيْكِفيِك َوَيْكِفي بَِنيك( متفق عليو.ُخِذي مِ  َرُسوُؿ اَّللَِّ  ُجَناٍح؟ فَػَقاؿَ 

 َمْعُروِؼ(.ِهنَّ ِِبلْ وىذا كلو مقيد ِبلسعة واؼبعروؼ كما قاؿ تعاىل )َوؽَبُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَليْ 
 . ضرب الوجواغبديث دليل على ربرمي  -2

 .َحدُُكْم َأَخاُه فَػْلَيْجَتِنِب اْلَوْجَو( )ِإَذا قَاَتَل أَ  وغبديث
ْدرَاؾ هِبَا ;  نَُّو َلِطيف جَيَْمع اْلَمَحاِسن ، َوأَْعَضاُؤهُ : َىَذا َتْصرِيح ِِبلنػَّْهِي َعْن َضْرب اْلَوْجو ; أِلَ النوويل قا نَِفيَسة َلِطيَفة ، َوَأْكَثر اإْلِ

، َوَمىَت َضَربَُو اَل ِفيِو فَاِحش ; َوأِلَنَُّو َِبرِز ظَاِىر اَل دُيِْكن َسًْته ِقُصَها ، َوَقْد ُيَشّوِه اْلَوْجو ، َوالشَُّْت فَػَقْد يُػْبِطلَها َضْرب اْلَوْجو ، َوَقْد يُػنْ 
 .َيْسَلم ِمْن َشُْت َغالًِبا

د أيب داود : ويدخل يف النهي كل من ضرب يف حد أو تعزير أو أتديب، وقد وقع يف حديث أيب بكرة وغَته عنوقال احلافظ
برصبها وقاؿ )ارموا واتقوا الوجو( وإذا كاف ذلك يف حق من تعُت إىالكو فمن دونو أوىل.  وغَته يف قصة اليت زنت، فأمر النيب 

 )الفتح(
 وقاؿ الصنعاين: وىذا النهي عاـ لكل ضرب ولطم من أتديب أو غَته. )سبل السالـ(.

 ضربو؟اغبكمة من النهي عن   -3
نو لطيف جيمع احملاسن، وأكثر ما يقع اإلدراؾ أبعضائو، فيخشى من الوجو أل: قاؿ العلماء: إمنا هُني عن ضرب قال النووي

 ُت فيها فاحش لظهورىا وبروزىا بل ال يسلم إذا ضرب غالباً من شُت.ضربو أف تبطل أو تتشوه كلها أو بعضها، والش
ذؿ لإلنساف فبا لو ضرب رب كاف أشرؼ ما يف اإلنساف، وىو واجهة البدف كلو ، فإذا ضُ وألف الوجو أ وقال الشيخ ابن عثيمْي:

 غَت وجهو.
كم ىذا النهي، وظاىره التحرمي، ويؤيده حديث يف خصوص داللة النهي الوارد يف اغبديث: مل يتعرض النووي غب وقال يف الفتح

 و ما علمت أف الصورة ؿبًتمة(.رأى رجالً لطم غالماً فقاؿ )أ سويد بن مقرف الصحايب: أنو 
 (؟ َفَصكَّْت َوْجَهَها ل عليو الصالة والسالـ، وىو ما جاء يف قولو تعاىل: )امرأة اػبلي عبواب عن فعلما ا -4

 و:فاعبواب عنو من طبسة أوجُ 
 تهولو. أفاده ابن عطية.: معناه َضَرَبْت وجهها. قاؿ ابن عباس: َلَطَمْت، وىذا فبا يفعلو الذي يرد عليو أمر َيسالوجو األول

 . عل للتعّجب: أف ىذا الفوالوجو الثاين
 قاؿ سفياف والسدي وؾباىد: معناه ضربت ِبَكفِّها جبهتها وىذا مستعمل يف الناس حىت اآلف

 َضَرَبْت َوْجهها َتعجُّباً.وقاؿ البغوي: أي 
 وقاؿ ابن كثَت: َجَرْت بو عادة النساء يف أقواؽبن وأفعاؽبن عند التعجب.

 . فيف: أنو ضرب خالوجو الثالثو 
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 .بينها أبصابعها تعجباً فقيل: إهنا َضَرَبْت ج
 ومعلـو أف َمْن َضَرب نفسو ال يكوف ضرب إىانة وال َضْرب إيالـ.

َلنا.أنو ىو لو ص والوجو الرابع:  ّح أنو من َضْرب الوجو فهو ِمن َشرْع َمن قَػبػْ
 .وقد جاء شرعنا خبالفو

 و َضْرب اإلنساف وْجو غَته، وىذا من ضرب النفس.: أف اؼبنهي عنالوجو اخلامس
م ( َسائِهِ قاً، َوِخيارُكْم خيارُكم لِنِ َأْكَمُل ادلُْؤمنْي ِإديَاًَن َأْحسنُ ُهْم ُخلُ )  ، قَاَل: قاَل َرُسول اَّللَّ وعن أيب ىريرَة -ٕٛٚ

مذي وقال: حديٌث حسٌن صحيٌح.  رواه الرتِّ
---------- 

إبسناد جيد عن ابن عباس : " أف الرجاؿ استأذنوا  سبب ذلك عند ابن حباف يف صحيحو  جاء م ( َسائِهْم خيارُكم لِنِ ِخياركُ ) َ 
اؿ : ما ىذا ؟ قالوا : أذنت للرجاؿ يف فسمع صوات عاليا ، فق يف ضرب النساء ، فأذف ؽبم ، فضربوىن ، فبات رسوؿ هللا 

 ي ( .كم خَتكم ألىلو وأان من خَتكم ألىلضرب النساء فضربوىن فنهاىم وقاؿ : ) خَت 
 وغبسن اػبلق فضائل كثَتة :دليل على فضل حسن اػبلق ،  اغبديث-1

 من أسباب دخول اجلنة . هوف
 ي .اعبنة فقاؿ  ) تقوى هللا وحسن اػبلق ( رواه الًتمذ عن أكثر ما يدخل فقد سئل رسوؿ هللا 

 يدعو بو . وكان النيب 
 ... ( .خالؽ، ال يهدي ألحسنها إال أنت واىدين ألحسن األل ) احو لصالة اللييقوؿ يف استفت كاف 

 ي ( .ّسن ُخُلقحسنت خْلقي فحاللَّهم كما أؿ ) وكاف يقو  
 أثقل شيء يف ادليزان . وىو
 ي .ما من شيء أثقل يف اؼبيزاف يـو القيامة من حسن اػبلق ( رواه الًتمذ ) قاؿ 

 . حسن اخللق من كمال اإلديانو 
 د .) أكمل اؼبؤمنُت إدياانً أحسنهم خلقاً ( رواه أضب قاؿ 

  حسن اخللق .عوتو يفحصر د  النيبو 
 د .) إمنا بعثت ألسبم مكاـر األخالؽ ( رواه أضب قاؿ 

 ر .سباب النجاة من الناخللق احلسن من أ
 ل ( رواه الًتمذي .ى ُكلِّ قريب ىُّت سهعل ر ؟أال أخربكم دبن حيـر على النا)  عن ابن مسعود قاؿ: قاؿ رسوؿ اَّللَّ 

 القائم .الصائم  يدرك ادلؤمن حبسن خلقو درجةو 
 د .خلقو درجة الصائم القائم ( رواه أبو داو ليدرؾ حبسن  ) إف اؼبؤمن قاؿ 

ن خلق ل النيب َكفَّ تو   و .ببيت يف أْعلى اجلنة دلن حسَّ
 د .( رواه أبو داو ) أان زعيم بيت يف أعلى اعبنة ؼبن حسن خلقو  قاؿ 

 ة .خللق احلسن ذو أمهية ابلغو 
 . رسوؿ األمُت بو، وعّظم شأنو ال الكرمي، وأثٌت عليوبو نبيو أمر  -لعز وج-ألف اَّللَّ 
 ( . َعْفَو َوْأُمْر ِِبْلُعْرِؼ َوأَْعِرْض َعِن اعْبَاِىِلُتَ ُخِذ الْ تعاىل ) قاؿ اَّللَّ 
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 م ( .ُلٍق َعِظيَوِإنََّك َلَعلى خُ تعاىل ) وقاؿ 
 صاحب اخللق احلسن . أقرب الناس إَل رسول هللا و 

 ي .أحاسنكم أخالقاً ( رواه الًتمذلساً يـو القيامة ، كم إيل وأقربكم مٍت ؾبمن أحب) إف   قاؿ
 اس أحسنهم خلقاً .وخري الن
 ( . ِإفَّ ِخَيارَُكْم َأَحاِسُنُكْم َأْخالَقًا)  قولو كما يف 

 ت .حلسن: جوامع اخلريات والبكاحيصل ابخللق او 
 م .رواه مسلق ( الرب حسن اػبل)  يب قاؿ الن

 ا .وما فيهاخللق احلسن خري من الدنيا 
، وحسن  ، وصدؽ حديث : حفُظ أمانةٍ  فما عليك ما فاتك من الدنياأربع إذا كن فيك رو ) لعبد اَّللَّ بن عم قاؿ النيب 

 ة ( رواه أضبد .، وعفة يف طعم خليقة
 ة .اَلستقامداية، و اخللق احلسن من أعظم األساليب اليت جتذب الناس إَل اإلسالم، واذلو 
اصة يف دعوتو إىل اَّللَّ تعاىل، فأقبل الناس وجد أنو كاف يالـز اػبلق اغبسن يف سائر أحوالو وخ َتة اؼبصطفى وؽبذا من تتبَّع س 

 .فكم دخل يف اإلسالـ بسبب خلقو العظيم ضل حسن خلقو ودخلوا يف دين اَّللَّ أفواجاً بفضل اَّللَّ تعاىل مث بف
  (  .ك أحبَّ الوجوه كلها إيلبغض إيلَّ من وجهك فقد أصبح وجهواَّللَّ ما كاف على األرض وجو أ )ؿ ويقو فهذا ُيسلم 

رضبة اَّللَّ اليت وسعت كل شيء، ومل يًتكو على ربجَته  أتثر بعفو النيب  (  اللَّهم ارضبٍت ودمحماً وال ترحم معنا أحداً ؿ ) اؾ يقو وذ
 . اً (لقد ربجَّرت واسعو ) بل قاؿ ل

 و ( .أحسن تعليماً من معلماً قبلو وال بعده فبأيب ىو وأمي ما رأيتؿ ) ر يقو واآلخ
 قومي أسلموا فإف دمحماً يعطي عطاًء ال خيشى الفاقة ( .والرابع يقوؿ ) اي 

 بو . وأمر النيب 
ُثَما ُكْنَت ) اتَِّق هللا َحيػْ ، قَاَؿ   سوِؿ هللا، عن ر  رضي هللا عنهماناَدَة وأيب عبِد الرضباِف معاِذ بِن جبٍل عن أيب ذر ُجْنُدب بِن جُ 

 اِلِق النَّاَس خِبُُلٍق َحَسٍن( رواه الًتمذي .بِع السَّيَِّئَة اغَبَسَنَة سَبُْحَها ، َوخَ َوأتْ 
الناس  ثَتاً منتتم التقوى إال بو، وإمنا أفرد ِبلذكر للحاجة إىل بيانػو، فإف ك رضبو هللا : ىذا من خصاؿ التقوى، وال قال ابن رجب

قوؽ هللا وحقوؽ عباده عزيز جدًا ، ده ... إىل أف قاؿ : واعبمع بُت القياـ حبحبق هللا دوف حقوؽ عبا ظن أف التقوى ىي القياـي
 وال يقوى عليو إال الكمل من األنبياء والصديقُت .

 ف :من أقواؿ السل
 قاؿ اغبسن : حسن اػبلق : الكـر ، والبذلة ، واالحتماؿ .

 عروؼ ، وكف األذى .بسط الوجو ، وبذؿ اؼببارؾ :  ىو قاؿ ابن اؼبو 
 شعراً فقاؿ :وسئل سالـ بن أيب مطيع عن حسن اػبلق فأنشد 

 الذي أنت سائلو  كأنك تعطيولالً         ػػػهػػػػو متػػػػػػػػػػػػػػػا جئتػػػػػػػػراه إذا مػػػػػػػػػػت
 ػائُلو ػػػػػػػػػ سق هللاَ ػػػػػػا فليتػػػػػػػػهب ادػػػػػػػػعب ِو       ػَُت روحػػػػو غػػولو مل يكن يف كف

 احُلو ػػػػجتو اؼبعروُؼ واعبوُد سفلُر من أي النواحي أتيَتو        ىو البح
 وقاؿ الشاعر :
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 قهم ذىبواإمنا األمم األخالؽ ما بقيت ... فإف ىُم ذىبت أخال
عدؿ، ومنشأ عّفة، والشجاعة، وال عليها: الصرب، والاـ ساِقو إال يتصّور قيحسن اػبلق يقـو على أربعة أركاف، ال:  مقال ابن القي

 ة .ربعع األخالؽ الفاضلة من ىذه األصبي
 .  بيتو ومع زوجاتويتمثل تلك اػبَتية يف أقوالو وأفعالو يف كاف  م (َسائِهِ َوِخيارُكْم خيارُكم لِنِ قولو )  -2
، خرج ف يف مهنة أىلو، فإذا حضرت الصالةو يصنع إذا دخل بيتو؟ قالت: كاف يك ؼبا ُسئلت عائشة اهنع هللا يضر: ما كاف النيب  ) 

 ى .فصلَّ 
 ا .ع خدجية اهنع هللا يضر، حىت بعد وفاهتكاف وفيِّا مو 

إذا ذبح الشاة،  وإين مل أدركها، قالت: وكاف رسوؿ هللا  إال على خدجية ما غرُت على نساء النيب ت ) فعن عائشة قال
 ( .ا قد ُرزقُت حبه إين بتو يوًما، فقلت: خدجية، فقاؿ رسوؿ هللا ضفيقوؿ: أرسلوا هبا إىل أصدقاء خدجية، قالت: فأغ

 .فاء احملمدي الشريفىكذا ىو الوفاء حىت بعد موهتا رضي هللا تعاىل عنها يكـر صديقات خدجية، ويذكر حبو ؽبا، إنو الو  
 :(  مَسائِهِ َوِخيارُكْم خيارُكم لِنِ  قولو ) -3

فإنك ال تراتح  -ها ىت يف معظمح -التغاضي; ألنك حُت تدقق يف صبيع األشياء التغافل و التغافر و :  خلرييةىذه امن متطلبات 
 ة .ػبَتيوؿ، فتدـو السعادة وربصل اوال تُريح، فتشقى وُتشقي، أما ِبلتغافل النسيب اؼبقب

; حيث إف من اػبَت الذي يسوقو راعي البيت لرعيتو اغبشمال:  ومن متطلبات اخلريية ة والعفة والًتبية عليها، وفبا غَتة على احملاـر
لق اغبياء، وعدـ تكليم النساء للرجاؿ إال عند اغباجة اؼباسة، وتثقيف أىل البيت هبذه اتر، وخيتمثل فيو ىذا اعبانب اللباس الس

 م .خالقًا دارجة ؽبا بُت الفينة واألخرى; حىت تكوف أوأمثاؽب
 م .ح عباداهتم، وحل إشكاالهتأمور دينهم ودنياىم يف تصحي تعليم أىل البيت ما يهمهم يف:  متطلبات اخلرييةومن 

 د .التوسعة على أىل البيت يف النفقة ِبؼبعروؼ، وىذا من اإلنفاؽ احملمو :  طلبات اخلرييةن متوم
فتنفتح  األلفاظ الطيبة يف اؼبعاملة، أو احملادثة واجملالسة، واللساف ىو رسوؿ القلب إىل القلوب،:  ت حصول اخلرييةومن متطلبا

 ة .والكلمة الطيبة صدق  :هنا صدقة; حيث يقوؿ النيب ج القلوب دبا يُلقى من كالـ طيب معسوؿ، وال سيما أوتبته
دخوؿ البيت، فمصاغبو ال رُبصى كثرة، فمنها اغبسنات اؼبكتوبة عليو، ومنها السالـ على األىل عند :  من متطلبات اخلرييةو 

على  : )ثالثة كلهم ضامنٌ ومنها الضماف; كما يف اغبديث قاؿ كة، وىي متطلبات عظيمة، ِبلسالمة والرضبة والرب  أنو دعاء
احملبة واؼبودة ذلك السالـ، إىل غَت ذلك، فلذلك كاف السالـ هللا، وذكر منهم: ورجل دخل بيتو بسالـ(، ومنها أف من أسباب 

 ة .أصاًل من أصوؿ اػبَتي
عظم منها، كالتآلف واالجتماع التنازؿ عن بعض اغبقوؽ الثانوية، لكسب مصاحل أخرى قد تكوف أ:  ةمن لوازم تلك اخلرييو 

ألقارب واعبَتاف، فإف النفس أحيااًن تقود إىل مسالك والتواد وغَتىا، وعدـ االنتصار للنفس يف كل موطن، خصوًصا مع األىل وا
 .ربمد عقباىاال 

ء، مع ما حيصل لو ىو وىم، فهذا من اػبَت الذي يساؽ إليهم بسبب الدعاوجة واألوالد ونكثرة الدعاء للز :  ومن لوازم اخلريية
عظيماف، حصوؿ اػبَت ؽبم بدعائو، وحصوؿ  ؼبَلك على دعائو وقولو: )ولك دبثل(، فيحصل ِبلدعاء مع سهولتو أمرافمن أتمُت ا

 .اػبَت لو ىو بدعاء اؼبلك لو، فأعظم هبما من ربح كبَت
 ذا معتقد أىل السنة واعبماعة:دياف يزيد وينقص، يزيد ِبلطاعة وينقص ِبؼبعصية، وىاإل يل على أفاغبديث دل-4

 (.ُو زَاَدتْػُهْم ِإديَاانً آاَيتُ  َلْيِهمْ ا تُِلَيْت عَ قاؿ تعاىل )وإذَ 
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 وقاؿ تعاىل )َويَػْزَداَد الَِّذيَن آَمُنوا ِإديَاانً(.
 َّللَُّ َونِْعَم اْلوَِكيُل(.َحْسبُػَنا ا وقاؿ تعاىل )فزَاَدُىْم ِإديَاانً َوقَاُلوا

 (.ديَاهِنِمْ وا ِإديَاانً َمَع إِ ْؤِمِنَُت لِيَػْزَدادُ ِذي أَنْػَزَؿ السَِّكيَنَة يف قُػُلوِب اْلمُ وقاؿ تعاىل )ُىَو الَّ 
 )ما رأيت من انقصات عقل ودين أذىب للب الرجل اغباـز من إحداكن .... ( متفق عليو. وقاؿ 

 منُت إدياانً أحسنهم خلقاً( رواه أبو داود.اؼبؤ  )أكمل ؿ وقا
 صحيح..رواه ابن بطة إبسناد أنو قاؿ )اللهم زدان إدياانً ويقيناً وفقهاً(وعن ابن مسعود 

 يقوؿ )اإلدياف يزداد وينقص( رواه ابن ماجو.وعن أيب الدرداء أنو كاف 
 وكاف عمر يقوؿ ألصحابو: ىلموا نزدد إدياانً، فيذكروف هللا.

 معاذ بن جبل يقوؿ لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة. افوك
" َفجاَء ُعَمُر رضي اَّللَّ عنو ََل َتْضربُوا ِإَما)  قَاَل: قَاَل رسوُل اَّللَّ  ِن عبِد اَّللَّ بِن َأيب ُذابب وعن ِإَيس ب-ٜٕٚ َء اَّللَِّ

َص يف َضْرِِبنَّ فَ ، فَ َقاَل: َذئِْرَن النِّساُء عَ ِإَل رسوِل اَّللَّ  ، فَ َرخَّ ِنساٌء َكِثرٌي َيْشكوَن  َأطاف ِِبِل رسوِل اَّللَّ َلى َأْزواجهنَّ
، ف َ  ٍد ِنساٌء َكثرِي يْشُكوَن َأْزَواجَ َقاَل َرُسول اَّللَّ َأْزواجُهنَّ  رواه أَبُو م ( ُهنَّ لَْيَس ُأولِئك خبيارِكُ : "َلَقْد َأطَاَف ِبِل بَ ْيت ُُممَّ

 داود إبسناٍد صحيح.
---------- 

 . ورَة مُثَّ راٍء َساِكَنة مُثَّ نُوف، أي: اْجتَػَرْأفَ ُىَو بَذاؿ ُمْعَجَمة مْفتوَحة مُثَّ ََهْزة َمْكسُ (  َذئِْرنَ ) 
 أْي: أَحاَط.اف ( َأط) 
 النهي عن ضرب الزوجات .-1
 ات ىو فعل خيار الناس .اغبديث دليل على أف ترؾ ضرب الزوج-2

، أو يؤدهبن وال يضرهبن ضرِبً بل خياركم من ال يضرهبن ، ويتحمَّل عنهن د : يف " عوف اؼبعبو جاء (  ملَْيَس أُولِئك خبيارِكُ  قولو )
 . شديداً يؤدي إىل شكايتهن

 بعد الوعظ والتذكَت .يف حاؿ سبردىا ونشوزىا وعصياهنا ، وقد تقدـ ذلك جيوز ضرب الزوجة  -3
 .ؽبم الضرب وجعل ؽبم العفو وأخرب أف اػبيار ترؾ الضرب فجعل  : قال اإلمام الشافعي

أف ضرهبن مباح يف اعبملة وؿبل ذلك أف يضرهبا أتديبا إذا رأى منها ما يكره فيما جيب فيو داللة على :  وقال احلافظ ابن حجر
ال يعدؿ إىل الفعل ؼبا يف وقوع عليها فيو طاعتو فإف اكتفى ِبلتهديد ونوه كاف أفضل ومهما أمكن الوصوؿ إىل الغرض ِبإليهاـ 

  .إذا كاف يف أمر يتعلق دبعصية هللا عاشرة اؼبطلوبة يف الزوجية االذلك من النفرة اؼبضادة غبسن اؼب
 . واز مراجعة العامل يف فتواه; ؼبعرفة عواقبها ومآؽباج-4
 . جواز الشكوى لألمَت أو العامل إذا غبق ضرر ِبلشاكي-5
 . ملةرأة الناشز وىو مباح يف اعبالضرب وسيلة لتأديب اؼب-6
 . وعظة اغبسنةالرجل راع يف بيتو، فيجب أف يربيهم ويهذهبم ِبغبكمة واؼب-7
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ُر َمتاعَها ادلَْرَأُة )  قَالَ  عنهما َأن َرُسول اَّللَّ  وعن عبِد اَّللَّ بِن عمرو بن العاص رضي اَّللَّ -ٕٓٛ نْ َيا َمَتاٌع، َوَخي ْ الدُّ
 م.رواه مسل ة (الصَّاحل

---------- 
كل ما على األرض من اؽبواء واعبو   قتها :ظبيت بذلك لسبقها لألخرى ، وقيل ظبيت بذلك لدنوىا إىل الزواؿ ، وحقي (الدنيا ) 

 فبا قبل قياـ الساعة .
 أي سبّتع قليل ، ونفع زائل عن قريب .(  متاع) 
 أي خَت ما يُتمتع بو يف الدنيا . ( وخري متاعها) 
 ىي الصاغبة يف دينها ، ونفسها ، واؼبصلحة غباؿ زوجها . ( احلةادلرأة الص) 
 صاغبة خَت متاع الدنيا .اغبديث دليل على أف الزوجة ال-1

 .ألف ىذه اؼبرأة اؼبوصوفة ِبلصالح تكوف عواًن على أعظم أمٍر يهم اؼبسلَم أال وىو الدين
 من السعادة . وىي

 ( رواه أضبد ..اؼبسكن الصاحل، واؼبركب الصاحل..بن آدـ: اؼبرأة الصاغبة، و ثالث من سعادة ا)  اؿ ق
 و .فقد أعُت على دين ومن رزؽ زوجة صاغبة

 .رواه اغباكم   (يتِق هللا يف الشطر الثاينمن رَزقو هللا امرأة صاغبة، فقد أعانو على شطر دينو، فل)  قاؿ 
 ع .زوجة صاغبة وحبار صاحل، ودبسكن واسما غبطتو بثالث: ر : يسا عن دمحم بن واسع قاؿ ابن

بعد  -دبثل منكح ِصدٍؽ، وال وضع نفسو-بعد اإلدياف ِبهلل تعاىل-نفسو  يء ما رفع أحدما غبطت رجاًل بشوقاؿ األصمعي: 
 وء .دبثل َمنكح س -الكفر ِبهلل تعاىل 

 :الطريق إىل الزوجة الصاغبة
  :الدعاء  : أوَلً 

 . فالدعاء انفع فبا نزؿ وفبا مل ينزؿ
ُر اْلَوارِِثُتَ َوزََكرايَّ ِإْذ انَ و ) نفعو فبا نزؿ فدعاء زكراي ربأما   َنا لَُو حَيَِْت   * َدى رَبَُّو َربِّ اَل َتَذْرين فَػْرًدا َوأَْنَت َخيػْ َنا لَُو َوَوَىبػْ فَاْسَتَجبػْ

 و ( .َوَأْصَلْحَنا َلُو َزْوجَ 
 و هللا حيِت وأصلح لو زوجو أبف جعلها ولوًدا بعد العقر حسنة اػبَلق واػبُلقفبسبب دعائو وىبَ 

هُ   )ينزؿ، فقد قاؿ تعاىل وىو يصف عباده الصاغبُتوأما نفعو فبا مل  نْػَيا َحَسَنًة َويف اآْلِخَرِة َحَسَنًة َوِمنػْ ْم َمْن يَػُقوُؿ رَبػََّنا آتَِنا يف الدُّ
 ر ( .َوِقَنا َعَذاَب النَّا

 :عن ذات الدين نياً : البحثاث
د زوجها، وتُرضي عن ذات الدين; ألهنا ىي اليت ُتسع فال يتوقف اؼبسلم عند الدعاء فقط، بل عليو أف أيخذ ِبألسباب، ويبحث

 .رهبا، وتريب أبناءىا
 رًا وِبطًنا سرِّا وعالنيًة! وأعٌت بذات الدين اليت التزمت أمر رهبا، وأطاعت رسوؽبا، وتعلَّمت إسالمها، فهي ملتزمة ِبإلسالـ ظاى

 ؾ ( .َفر بذات الدين َترَِبْت يدافاظتُنكح اؼبرأة ألربع: ؼباؽبا وغبسبها، وعبماؽبا ولدينها، )  قاؿ 
 .اٍف أف الدنيا متاع زائل ، وقليل ف اغبديث دليل على-2

نْػَيا ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُروِر قاؿ تعاىل )  ( .َوما اغْبََياُة الدُّ
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ٌر لَِّمِن اتػََّقى َواَل ُتْظَلُموَف فَ ىل )وقاؿ تعا نْػَيا قَِليٌل َواآلِخَرُة َخيػْ  ( .ِتياًل ُقْل َمَتاُع الدَّ
نْػَيا يف اآلِخَرِة ِإالَّ قَلِ وقاؿ تعاىل )  ( . يلٌ َفَما َمَتاُع اغْبََياِة الدُّ
َنا َمْرِجُعُهْم مُثَّ نُذِ وقاؿ تعاىل ) نْػَيا مُثَّ ِإلَيػْ  ( .يُقُهُم اْلَعَذاَب الشَِّديَد دبَا َكانُوْا َيْكُفُروَف َمَتاٌع يف الدُّ
نْػَيا يف اآلِخَرِة ِإالَّ َمَتاٌع َوَما اغْبََياُة وقاؿ تعاىل )  ( .الدُّ
َا َىِذِه اوقاؿ تعاىل ) نْػَيا َمَتاٌع َوِإفَّ ااَي قَػْوـِ ِإمنَّ  ( . آْلِخَرَة ِىَي َداُر اْلَقرَارِ غْبََياُة الدُّ

 لدنيا قليل ؟ ؼباذا ؟ ألنو يزوؿ وال يبقى .فمتاع ا
 يا .ينبغي اغبرص على اآلخرة ألنو أفضل وأبقى من الدن -3

ٌر َوأَبْػَقى كما قاؿ تعاىل )  ( .َواآْلِخَرُة َخيػْ
 ( .ٌر لََّك ِمَن اأْلُوىَل َوَلْْلِخَرُة َخيػْ وقاؿ تعاىل )

 ا .ينبغي البحث عن اؼبرأة الصاغبة ألهنا خَت متاع الدني -4
 فضل مصاحبة أىل اػبَت وكل من يعُت على اػبَت . -5


