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  ِالدليل. كرِ مالحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح م درج في سياق ذ 

 الخطبة الولى
ندِ  َمنن   أعمالننا وسنياات أنفسننا شرور من باهلل ونعوذ نستغفرهنستهديه و و  ونستعينه نحمده هلل الحمد إنَّ  نوَ  ّللاَّ   َيه   َفه 

تَنندِ  ننِلل   َوَمننن   ال م ه  ا َوِليًّننا َلننه   َتِجنندَ  َفَلننن   ي ض  ِشنند   محمنندانبينننا  أن وأشننهد لننه شننري  ال وحننده هللا إال إلننه ال أن وأشننهد ،م ر 
. كلِ نننه ولنننو كنننره المشنننركون لنننى الننندين ظهنننره ع، وصنننفيوه وخليلنننه أرسنننله ربونننه بالهننندى ودينننن الحننن  لي  ورسنننوله عبنننده

لنين، ومنن سنار علنى دربهنم  صلوات  ربِ ي وسالم ه عليه وعلى آل بيته الطيِ بين الطاِهرين، وأصنحابه الغ نرِ  الم حجَّ
  واهتدى بهداه م إلى يوم الدين.

ي َ  َأيَُّها َيا﴿   النَّذاُ   َأيَُّهذا َيذا﴿ [ 102: عمنران آل] ﴾ ُمْسذليُمو َ  َوَأْنذُتمْ  إيلَّ  َتُمذوُت َّ  َوَل  ُتَقاتيذ ي  َحذقَّ  ّللاََّ  اتَُّقذوا آَمُنذوا الَّذِي
ي َربَُّكمُ  اتَُّقوا ِي ذَدة   َنْفذ    مي ْ  َخَلَقُكمْ  الَّ ْنَهذا َوَخَلذقَ  َواحي ْنُهَمذا َوَبذ َّ  َزْوَجَهذا مي َسذا ً  َكثييذًرا ريَجذاًل  مي ي ّللاََّ  َواتَُّقذوا َوني  الَّذِي

 .[1: النساء] ﴾ َرقييًبا َعَلْيُكمْ  َكا َ  ّللاََّ  إي َّ  َواْلَْرَحامَ  بي ي  َتَساَ ُلو َ 

عننن تحنندءنا ومرتعننه الننوخيم، خطننورة الظلننم إخننوة اإليمننان والعقينندة، كنَّننا قنند تحنندءنا فنني اللقنناءات الماضننية، عننن 
كننا قند تحندءنا سنابقا وقند ، والزوجنات واألوالد الننف اإلصنالح ِمنَن لزوم البدء ب ذكرناو  واإلصالح، أهمية التغيير

خننوة عننن تتمننة الموضننوا ولكننن حالنن  إإكننرام الزوجننات، ولكننم سننألنا عننن أهميننة حسننن رعايننة األسننرة وعننن أهميننة 
 ...ظروف شغلتنا بالحديث عنها عن إكمال الموضوا حينها

ءنا والِزلننا نتحندَّ  وال نمنلو ِمنن الحنديث  ،تحدءنا عن إكرام الزوجنات ِة والرحمنة، تحندَّ وعنن بنناء األَسنر علنى المنودَّ
فني بينتهم قاامنا منتشنرا، ِمننه م يتململون من الظلم ويعانونه، ءنمَّ تنرى الظلنم رجال ونحن نرى كثيرا من العن ذِل  

فنني زوجنناتهم، يضننربون  ، ي فرِ غونننهمنننهغننون شننحنات الضننغس النفسنني النن   يعننانون فر ِ كثيننرم مننن الرجننال تننراهم ي  
ٍ  هن ا وأ   ويظِلمنون أهنل بينِتهم   إلنى ربِ هنمالننا  ظ لنم يشنتكون وأوالَدهنم،  همهم، يظلمنون حنريمَ نساء أ  تنناق
 ؟ -أيوها األحبَّة – ظ لم

ن أال تنرى : كنم وكنم حندءتنا عنن إكنرام الزوجنات وعندم ظ لنم الحلنيالت، ولكنالقاانل يقنول أو ساالالوهنا قد يسألنا 
 .ب  البيوت..حتى فسدت األسر وخرِ ة الرجال وتمردن على قوام ،رن على أزواجهنَّ النساء كيف ذاِ 

ه لعدم التعامل الصنحي  بنالمنهج الربناني الن   بنه  :أقول النا عنه إنَّما مردو ِصف وس  نعم أيها األحبَّة، ه ا ال   و 
 د...وتتماَس  وَتسع   البيوت  تقوم به و تنتِظم األ سر 
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ءنا عننننن إكننننرام حنننندءنا عننننن ِشننننقِ ه األول تالقنننناام علننننى المحبَّننننة والتأديننننب، المنننننهج النننن    الربَّنننناني المنننننهج يننننوم تحنننندَّ
ءنا عننن  التأديذذب نتحنندَّ  عننن ِشننقِ ه الثنناني أال وهننو ال بنندَّ أن ن تنناِبع ل، واليننوم المحبَّذذة واراذذرامالزوجننات، يننوم تحنندَّ

ننالنن   هنن ا المنننهج ، وارصذذ    ))الر يَجذذا ُ قننرآن الكننريم فنني سننورة النسنناء إذ قننال المننولى تبننار  وتعننالى: حه الوضَّ
لَ  بيَما الن يَسا ي  َعَلى َقوَّاُمو َ  ذ ْ  َأْنَفُقذوا َوبيَمذا َبْعذ    َعَلى َبْعَضُهمْ  ّللاَُّ  َفضَّ مْ  مي ذاليَحا ُ  َأْمذَواليهي َتذا    َفالصَّ  َحافيَظذا    َقاني
تيي ّللاَُّ  َحفيظَ  بيَما ليْلَغْيبي  عي  فيذي َواْهُجُروُه َّ  َفعيُظوُه َّ  ُنُشوَزُه َّ  َتَخاُفو َ  َوال َّ  َفذَ   َأَطْعذَنُكمْ  َفذِي ْ  َواْضذريُبوُه َّ  اْلَمَضذاجي
 [.34]النساء: َكبييًرا(( َعلييًّا َكا َ  ّللاََّ  إي َّ  َسبييً   َعَلْيهي َّ  َتْبُغوا

(( َعَلذذذى َقوَّاُمذذذو َ  ))الر يَجذذذا ُ   واإلنفننناق والزجنننر، والتأدينننب التوجينننهب ،والنهننني بننناألمر علنننيهنَّ  قننناامون  أ  الن يَسذذذا ي
 القوامنة ألن وذلن  ...، فكلوكنم راا  ومسنلول عنن رعيَّتنه ةالرعيَّن علىالصالحون  الوالة يقوم كما ؛واإلكرام والرعاية
 الرياسننة صننفاتكنان مننن مشنياة هللا أن جعننل فنني الرجنل فالعطننف والحنننان،  إلنى منهننا والتنندبير الحنزم إلننى أحنوج

نننل علنننى  الحنننزم، فكنننان والقوامنننة م ا عنننند الرج   عطنننفِ ال صنننفاتوالحننننان؛ وجعنننل هللا فننني المنننرأة  الرقنننةوالتننندبير مقننندَّ
ِل  ألنَّه ؛غاِمرة   متوافرة والوجدان؛ والرحمة والحنان، حنون ا وزوجنة  ا عطوف ا وأمًّ  لتكون  ق لِ خ   هاألنَّ و  قاادا   ليكون  خ 

ذذلَ  ))بيَمذذاتعننالى ، وهنن ا هننو وجننه التفضننيل فنني قولننه م ِحبَّننة  رقيقننة (( َعَلذذى َبْعَضذذُهمْ  ّللاَُّ  َفضَّ  القوامننة هنن ه أ  َبْعذذ  
 ِمن قوَّة الجسد والنفسيَّة والعقِل واإلرادة. النساء على لرجالا تعالى هللا تفضيل بسبب

ذذ ْ  َأْنَفُقذذوا ))َوبيَمذذا ْم(( مي ذذ ْ  َأْنَفُقذذوا ))َوبيَمذذاسننبب آخننر للتفضننيل وللَقوامننة،  َأْمذذَواليهي ْم(( مي بوجننوب النفقننِة علننى  َأْمذذَواليهي
وقلَّنن  ة الرجننل ضننعف  قواَمنن األسننباب؛ هنن ه انعنندم  فنناذا ،الثنناني مننن أسننباب القوامننة سننببال هننو وهنن ا. الرجننال

، ي نِفنن  علننى عيالننه، فننأ  قواَمننة  لننه وأ  مهابننة م عننَدما الأو أو كننان بالننيال جبان ننا هيبتننه، إن كننان عا فيننا ضننعيفا 
ر فيما أمره هللا تعالى به   .وهو قصَّ

األسننرة مننن ِجهننة الرجننال ءنَّننى المننولى سننبحانه بننِ كر النسنناء فقننال تعننالى:  بننه  صننل  تَ مننا  تعننالى وبعنند أن ذكننر هللا
ذذاليَحا ُ  َتذذا    ))َفالصَّ ُ(( َحفيذذظَ  بيَمذذا ليْلَغْيذذبي  َحافيَظذذا    َقاني ذذاليَحا ُ )) ...ّللاَّ َتذذا   ) النسنناء مننن ((َفالصَّ  هلل مطيعننات (َقاني

 بمنا - يبتنهغَ حضنوره و  حنال - ومالنه رضنهلعِ  حافظنات أ  ؛((ّللاَُّ  َحفيظَ  بيَما ليْلَغْيبي  ))َحافيَظا    وألزواجهنن تعالى
وفنني صننحي   .ترهَسنن لويجم نن كتمننه، يجننب ممننا أزواجهننن وبننين بينننهن يجننر   لمننا حافظننات. حفنن ي   أن بننه هللا رأَمنن

ْندَ  النَّا ي  َأَشر ي  مي ْ  إي َّ »أنه قنال:  -صلى هللا عليه وسلم-مسلم عن رسول هللا  ُجذلَ  اْلقيَياَمةي، َيْومَ  َمْنزيَلةً  للاي  عي  الرَّ
ي ي اْمَرَأتي ي، إيَلى ُيْفضي ذرََّها َيْنُشذرُ  ُثذمَّ  إيَلْيذ ي، َوُتْفضي منع الوِقحنة تجلن  السنفيهة  وأيجلن  السنفيه منع أصنحابه . «سي

 فيتضنناحكنممننا يكننون بننين المننرء وزوجننه،  ، وبمننا وجننب َكتم ننه،ون بمننا وجننب َسننترهءدجاراتهننا وصننويحباتها فيتحنن
الصننننننالحات، الصننننننالحين و .. وهنننننن ا ال يكننننننون مننننننن .الممقوتننننننة والبنننننن اءة الشنننننننيعة، السننننننفاهة لتلنننننن ويتضنننننناحكون 

اليَحا ُ )) َتا    َفالصَّ  لحا ، قوَّامو  وقانتا   حافظا .  والصاوالصالح ؛((ّللاَُّ  َحفيظَ  بيَما ليْلَغْيبي  َحافيَظا    َقاني
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ءتنا ا يننات عننن األصننل فنني و  ننِل عننن األصننل فنني و واجبننات الرجننل والمننرأة بعننٍ بعنند أن حنندَّ بعننٍ حقننوِق الرج 
رية، فنننحن بشننر، ن الطنن  َسنننننا كيفيننة التعننا ي مننع المشنناِكل والاِلالفننات األ  انتقلنن  ا يننات الكريمننة لتعلِ مَ ، والمننرأة 

نننا نحنننن  فبشنننرم ن الِطننن    ونصنننيب، لسننننا منننن المالاكنننة الننن ين ال يعصنننون هللا منننا أمنننَرهم وَيفعلنننون منننا ينننلمرون، أمَّ
فقنال ، والتقنوى  التربية والصالحبنف  الدرجة من  ، لي  الجميعولي  الجميع بنف  المستوى من الدين ون صيب
نننِل القننوَّام، فالنن   فقننند القواَمننة لنننن  تعننالى هننا إلنننى كيفيَّننة عننالِج المشننناِكل األسننريَّة مننن الرج  ننا موجِ  ب ننا لننننا، م علِ م  ملدِ 

يستطيع عالج المشاِكل في أسَرِته، أمَّا الرج ل القوَّام الن   أدى منا َوَجنب علينه ِمنن أسنباب القوامنة، منن العطنِف 
ادة، ف ا  ال   يستطيع  أن ي صِل  الزلل لو َبَدر من زوجتنه وأوالِده، فعلَّمنه المنولى والحناِن والرِ عاية والنَّفقِة والسي

تيذذذي)): تبنننار  وتعنننالى كينننف يكنننون اإلصنننالح، فقنننال تعنننالى ُظذذذوُه َّ  ُنُشذذذوَزُه َّ  َتَخذذذاُفو َ  َوال َّ  فيذذذي َواْهُجذذذُروُه َّ  َفعي
عي   [.34]النساء: َكبييًرا(( َعلييًّا َكا َ  ّللاََّ  إي َّ  َسبييً   َعَلْيهي َّ  واَتْبغُ  َفَ   َأَطْعَنُكمْ  َفِي ْ  َواْضريُبوُه َّ  اْلَمَضاجي

لنتفكَّر أيها األحبَّة فني هن ه التوجيهنات الدقيقنة وفني هن ا الترتينب العجينب، لكني ال نِضنلَّ منن حينث نحَسنب أنننا 
نعا،  تيين حِسن  ص  (( َتَخذاُفو َ  ))َوال َّ بنادر منا إن تبندأ عنواِر   النشنوز  ،النشنوزعنواِر  منا إن تظهنر  ُنُشذوَزُه َّ

تيذذي، لننم يق نل هللا تعننالى، الناشنزات، بننل قنال: بنالعالج (( َتَخذذاُفو َ  ))َوال َّ ، وقبننل قبننل أن يسنتفِحل األمننر، ُنُشذذوَزُه َّ
 .أن تتضالم المشاِكل، وقبل أن تسق س مهابت ، وقبل أن يستعصي الحل باِدر بالِعالج

تيذذي (( َتَخذذاُفو َ  ))َوال َّ وهنذذا قذذد يسذذأ  السذذالل: مذذا المقصذذوُد ، عاِجننل بالحننل قبننل أن يسننتفحل النشننوز ُنُشذذوَزُه َّ
 ؟نشوز المرأةب

 ال منانع شنرعي مننه،ي رضي هللا تعالى، وفيمنا معصيته فيما ، دها على زوجهاتمرو  -أيها السادة  – نشوز المرأة
خروجهننا مننن بيتهننا بغيننر إذنننه، مالالفتننه أو دفننع  األوالِد لمعصننيِته ومالالَفِتننه،  ،رفننع الصننوت عليننه، االسننتهزاء بننه

كلو ه ا ومنا شنابهه ِمنن نشنوِز  االغتسال والطهارة...تر  التزيون له وعدم إجابته، أو تر  الصالة والتقصير في 
 الزوجة.

 دأ بالعالج قبل أن يستفحل المَر .ابفمتى بدأت تظهر ه ه األمارات ف

 سنبب يكنون  فقند وأسنهلها، الحلنول بنأقرب دءالَبن هنوو  واإلرشناد بالموعظنةيكنون  البندء، ((فِعظنوهنَّ  ل : ))قال هللا
وبننالِحواِر والكننالم، تعننِرف  م شننكلتها وتفهننم  حالهننا، وتتبننيَّن   واإلرشنناد، فبننالوع  فيننه، للرجننل عالقننة ال أمننرا   النشننوز

((، ال  ،والمالمننةقنناب بالتأنيننب والعِ دواِفعهننا... إيَّننا  أن تبنندأ  " بننل قننال: ))فِعظننوهنَّ هللا تعننالى لننم يقننل: "فعنناِقبوهنَّ
صنغيرة  لنم تعنرف شنابَّة  وبال ات في السنوات األولى ومع صغيرات السنن، أتتن  تبدأ بالتأنيب والِعقاب والمالمة، 

 ...هامن حاجت  ، فاصبر عليها وِعظها وأفهمهامنها هع  وما تريدا ب بعد  إلى تعرفتالرجال ولم 
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(( لم يقل   ... "فعلِ موهنَّ "ولنالح  أيها األحبَّة دقَّة اللف  القرآني، ))فِعظوهنَّ

فبننالتعليم قنند أعطينن  معلومننة  أعِلمننَ  بهننا، قنند تنننعِك   علننى سننلوِك  وقنند ال تنننعِك ، فلنني  كننلو معلومننة  تنننعِك   
ا، وه ا ما يقع فيه بعٍ المعلِ مين في المدار ، فيالِلطون بين   الوعِ  والتعليم  سلوك 

ننة  فنني المنن اكرة، ولكننن هننل هنن ا  مننثال: قنند ي علِ ننم الطاِلننب أحاديننث عننن الِصنندق فيحفظ هننا، وقنند يأخنن  بهننا عالمننة  تامَّ
ا لي  بالضرورة.يعني بالضرورة بأنَّ    الطفَل غدا صاِدق ا ال يكِ ب؟    بع 

األنبينناء والنندعاة، ومننن أهننم خصااصننه أنننه  مننن مهننامِ  -أيهننا السننادة –فننرقم كبيننر بننين التعلننيِم والننوع ، والننوع   
ا يْر يحتاج إلى كثرة الَتكرار،  َِ ْاَرى  َنَفَعتي  إي ْ  ))َف ِ ي َِّاَّرُ  * ال  [.11-9]األعلى: اْلَْشَقى(( َوَيَتَجنَُّبَها * َيْخَشى َم ْ  َسَي

فيننه المحبَّننة فينننه الَتكننرار مننرَّة  بعننند مننرة فيننه اختينننار األسننلوب المناسننب، فينننه اختيننار الوقننن  حننننان ال   فيننهوعالنن 
 المناسب... 

ة أنه وعظها فلم تتِع    ر  لنفسه ضرب زوجته بحجَّ  كثيرم من الرجال، يبرِ 

 ِلم ضرب  زوَجت ؟ ... وعظت ها فلم تتِع  

نرال والغضنب، يصنر ل فني وجههنا وتصنر ل وهو لنم يكلِ مهنا وهني لنم تكلِ منه  إال وهنو يتشناجر م عهنا، فني حالنة الص 
 في وجهه 

حالننةم يفقنند  فيهننا اإلنسننان الق نندرة علننى فحالننة الغضننب  حننال الشننجاِر والغَضننب،ال يكننون  -أيهننا السننادة – النصنن 
 االستيعاب.

((هللا تعالى يقول ل :  نل ... كِره  ِمن ه ه المرأة شياا،  ))فِعظوهنَّ نا أو ينومين، ءنمَّ حاول أن تلجِ  الموضنوا يوم 
تجل  معها بهدوء، تتكلَّم معها ت ظِهر لها العطف والحنان والعاِ فة، تبيِ ن  لها الاللل والزلل، توضِ    لها منا تريند  

 منها...

((أمَّا ونحن نصر ل ونتشاَجر، فه ه ليس  بموِعظة، قال:  -أيها السادة –هك ا تكون الموِعظة   ... ))فِعظوهنَّ

، ولنم ينفنع ذلن  فنات فناذا...  الحسننة والقندوة التشنجيعيبندأ بالنوع    ،التحبينبب الوع  يبدأ ،بالترغيب ع  يبدأالو 
بعنند أن أخنن  وقتننه ومننا يلزمننه مننن التكننرار مننرَّة  تلننو مننرَّة، وكننرَّة  تلننو كننرَّة، شننجَّعها ورغَّبهننا، وكننان لهننا قنندوة  حسنننة، 

 والتالويننن  لتهديننندوا ،الترهينننبيكنننون النننوع   ب –نتجننناوز النننوعَ  بعننند الحظنننوا أنننننا لنننم  –يكنننون بعننند ذلننن  النننوع  
تأخ  هن ه المرحلنة حقَّهنا،  أن بعد إلى ما بعده إال اإلصالح من المرحلة ه ه من نتقلي   أن يجوز وال...  والوعيد
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 إلنننى ينتقنننل حيناننن ، شنننياا   نفسنننيتها منننن غينننرت الموعظنننة وال اإلرشننناد وال النصننن  فنننال تجننند ، تعننند لنننم هننناأنَّ فيتنننيقَّن 
 (( ... أي ؟؟ ))َواْهُجُروُه َّ : تاليةفتكون المرحلة ال ،بعد استنفاذ النص  بوق  مناسب الثانية المرحلة

(( فيذذذذي ))َواْهُجذذذذُروُه َّ  عي " ، اْلَمَضذذذذاجي  فيذذذذي ))َواْهُجذذذذُروُه َّ قننننال:  لننننم يقننننل المننننولى سننننبحانه: "اهجننننروا مضنننناِجعهنَّ
)) عي  فنني ال المضننجع فنني هننو إنمننا الهجننرهنن ا و أ  فنني المضننَجِع نفِسننه تولِ يهننا ظهننر ، وال تجاِمعهننا،  ،اْلَمَضذذاجي

 ولهنن اأو أكثننر،  شننهرا   يطننول قنند فنني المضننَجع والهجننر أيننام، ءالءننة عننن زاد إذا عنننه منهنني الكننالم هجننرف. الكننالم
(( فيي ))َواْهُجُروُه َّ  عرف العلماء أن المقصود من هجِر المضَجِع: تر   الِجماا وأن ت عطيها ظهنر ، عي  اْلَمَضاجي

.. دقَّنة  اللفن  القرآنني، ونباهنة  منن تنبَّنه لن ل  والتنزم بنه، هني التني سنتعينه علنى أن .هنَّ عَ مضناجِ  واهجروا: يقل لم
 ي صل  أهل بيته.

)قالوا: بعيد عن العنين بعيند  ،خارج المنزل   غاية اإلصالح، أما الهجر  حق ِ ي   -أيها السادة – في الفراش الهجرَ ف
؛ تتندخَّل  أمهنا يزيند الجفنوة ويوسنع داانرة المشنكلة ويعقندها بندخول أ نراف أخنرى  خنارج المننزل الهجر  عن القلب( 

ننه، يتنندخَّل  أبوهننا أو أبننوه ... فتكننون المشننكلة قابلنننة  للحننلِ  بنندقاا ، فتتوسننع وتكبننر، ويصننع ب حلوهننا وتنننزداد  أو أمو
نن  دوره، ويسننلب ا علننى نفسننية األوالد ذلنن  ينننعك تعقينندا، و  ننز  مننن يشننتهي خننراب البينن  ألن ينَشننس ويأخ  لي فنناِقم  تحفَّ
أن تالننر ج المننرأة م غضننبة  مننن بيتهننا إلننى ؛ فنني مجتمعنننا العننادات السننياة التنني انتشننرت وهنن ا مننن شننر ..الم شننِكلة .

وشننرو ِزل ويتركننون مننناِزلهم   ... خننارج المننن ، ومننن جدينند ِصننرنا نجنند الرجننال يحننردون بينن  أهلهننا )َتحننَرد عننندهم(
، مننن الي رينند خيننر ا بابنتننه هننو مننن يقننول لهننا: "تعننالي ويسننتقِبل ها تننر  بينن  زوِجهنناابنتننه علننى ا بنناء مننن ي حننرِ   

واتركي بي  زوجن " ... ولنو كنان أبوهنا عناِقال يريند خيرهنا، ألمرهنا أن تلتنزَم بين  زوجهنا، فمتنى كانن  فني بين  
غٍ، وب عنندم وتنميننةم للننب فهننو جفننوة خننارج المنننزلالهجننران كلة أيسننر وأسننرا وأسننهل، أمننا زوجهننا سننيكون حننلو المشنن

هنا هللا إليه.بالالف الهجران في الفراش   ال  وجَّ

فمعظنم المشناِكل األسنرية ... والتصنال  ما جعله هللا فني البشنر منن شنهوة سنيكون عنامال يجبرهمنا علنى التراجنعف
نا الِكبنار فغالبنا منا يعقلنون أكثنر وتِقنلو مشناِكلهم، فيكنون منا جعلنه هللا منن  تكون فني فتنرة الشنباب فتنرة الطنيَّ، أمَّ
وفور الشهوة عند الرجل والمرأة فتنرة الشنباب عنامال مجبنرا لهمنا علنى التراجنع والتصنال  منع ا خنر، لن ل  كانن  

(( فيذذي وُه َّ ))َواْهُجذذرُ ا يننة الكريمننة  عي فالفاانندة اإلصننالحية ال تتننأتى إال إن كننان الهجننر ِضننمن المضننجع  اْلَمَضذذاجي
 -صنلى هللا علينه وسنلم-عن معاوينة بنن حيندة يرفعنه إلنى رسنول هللا في الحديث ال   رواه البالار  فوله ا فقس 
(( فيذذي إيلَّ  ُتْهَجذذرَ  ))َل قننال:  عسننى أن  منهننا وبانزعاجنن ، وليِ هننا ظهننر ، واتننر   جماعهننا، لت شننعرها بنن نبها اْلَبْيذذتي

ننالحكمننة مننن الهجننر هنني إعننادة الزوجننة إلننى سننكينتها لت   ألنَّ ... ترتننِدا وينَصننِل  حال هننا  السننكن إلننى بيتهننا،   َ حقِ 
 .ة إلى مشاعر زوجهاوالمودَّ 
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ة  معقولننة، فالغايننة اإلصننالح، فالب نندَّ  وألنَّ  ، الننزوجيجننب أال يطننول، وال ينبغنني أن يتمننادى فيننه لهنن ا الهجننِر ِمننن م نندَّ
لمنا نزلن  آينة  –أيهنا األحبَّنة  –هن ا ول. ة الهجنرت الحكمنة منن مشنروعيفنو  فمتى تمادى النزوج فني هجنِر زوجِتنه 

 ، كننم مننن يحلفننون علننى أن ال يقربننوا زوجنناِتهنَّ دا  فطريننا  ال يزينند لهنن ا الهجننر حنن وضننع  آيننة اإليننالءاإليننالء فنني ح 
ي َ ) )قال تعالى: فر، عن أربعة أشه ِي مْ  مي ْ  ُيْؤُلو َ  ليلَّ َساليهي ذيم   َغُفور   ّللاََّ  َفِي َّ  َفاُ وا َفِي ْ  َأْشُهر   َأْرَبَعةي  َتَربُُّص  ني  َرحي

 .[227-226: ]البقرةَعلييم ((  َسمييع   ّللاََّ  َفِي َّ  الطََّ قَ  َعَزُموا َوإي ْ  *

نتااجنننه ولننننم يعننند سننننبيال متنننى  ننننال الهجنننر عنننن المنننندة المحننندودة، انعكسنننن   ال هجنننَر أكثنننر مننننن أربعنننة أشننننهر؛
 لإلصالح.

فهنن ا اضننرارم بالزوجننة ومنندعاةم لهننا ولننه  ،ريطننول الهجننر أشننهرا وسنننوات وكننل منننهم فنني دامننا نننراه مننن الننبعٍ؛ 
د الشنرا... ولهن ا تمضني نكندا وسنواتم تمضني منن الع منرِ  ،نحراف إلى ما حرَّم هللالال ، الهجنَر بأربعنة أشنهر حندَّ

 الًّ من َسعته وإما أن يصطلحا...فاما أن يطلِ َ  ويغني هللا ك  

المرحلننة األخيننرة مننن تكننون  ،فننان لننم ي جنند الهجننر نفعننا، ولننم تولِ نند الموِعظننة المتكننررة بالحسنننى صننالحا وتغييننر ا 
ر الع ج الكي"والعرب في أمثالها تقول:  التأديب،  ... "آخي

الننوع  والنصننيحة، بعنند أن تهجننر فتننرة   بعنند أن تسننتنف  وسنناال اإلصننالح السننابقة كلَّهننا، وبعنند أن تأخنن  أشننهرا مننن
نلِ  هن ا، حينهنا يكنون الحنلو األخينر،  تيذي))مناِسبة  في المضنَجع، ولنم تنتع  امرأتن  بعند ك   ُنُشذوَزُه َّ  َتَخذاُفو َ  َوال َّ

ُظوُه َّ  عي  فيي َواْهُجُروُه َّ  َفعي (( اْلَمَضاجي أسناء كثينرم منن الننا  الضرب التنأديبي الن   يكون  [.34]النسناء: َواْضريُبوُه َّ
ننا لضننعِف شالصننيته فهمننه واسننتالدامه ، يكننون الضننرب التننأديبي النن   جعننل كثيننرم ِمننن ضننعاِف الشالصننيَّة، م تنفَّس 

 هضنننربيمنننار  رجوليَّتنننه ويتاليَّنننل أننننه فحنننلم شنننجاا ببنننين الرجنننال، فتنننراه مهان نننا وانهزامنننه؛ تنننراه ضنننعيف الشالصنننية 
ن يتمرَجنل علنى هن ه المسنكينة، فيضنِربها ضنرب ا ال ي رضني هللا وال ريند أي، عنِدم أسنلوب الحنوار والكنالم، و زوجتهل

 رسوله  

 منن مهن السنلو  وتهن يب التنأءير علنى درةق ن هيبنة وأضنعَفهم هنموأقلَّ  الننا  أعجنزلبدَّ أ  تعلموا أيها السادة بذأ َّ 
وفي هن ا روى  ،الضرب عن يغنيهم ما السلو  تقويم أساليب من لديهم النا  من لمَّ فالك   ؛لضربلون إلى ايلج

 صذلى - للا رسذو ُ  َضذَر َ  "َماأنها قال :  – وعن أبيها عنها هللا رضي - عااشة أم الملمنين عناإلمام مسلم 
، َقطُّ  َشْيئاً  - وسلم علي  للا ِي مذًا، َولَ  اْمذَرأةً  َولَ  بيَيذدي ذدَ  أ ْ  إيلَّ  َخادي يذلَ  َوَمذا للاي، َسذبيلي  فيذي ُيَجاهي ْنذ ُ  ني  َقذطُّ  َشذْي    مي

بي ي، مي ْ  َفَيْنَتقيمَ   ... َتَعاَلى". للي  َفَيْنَتقيمُ  َتَعاَلى، للاي  َمَحاريمي مي ْ  َشْي    ُيْنَتَهكَ  أ  إيلَّ  َصاحي
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 بعنٍ فني كنان إن الضنربفهك ا ه م الك مَّل  من النا  ال يحتاجون الضرب وال يِصلون إلى احتياجه أصنال... 
 كثينر العنالج هن ا عنن يسنتغني وقند، «الكذي   الذدوا  آخذر»و منر، عنالج هفانَّ  عالجا ، الزوجات ولبعٍ األحيان

"عصاية العز هذز فيهذا ول ولكم سِمعنا في األمثال:  ، فالعقالء الحكماء ال يصلون إلى الضرب أبدا،النا  من
 تضر "

نند وسننيلة  لإلصننالح، فمتننى ضننرب السننيِ د ا، ولننم يع  بننل م سننِقطا للمهابننة، ، ومتننى كث ننر ذِلنن  منننه، انقلننب األمننر  ِضنند 
ا للحِ  الضذر  ل يفيذد لذم يجذز    أ َّ إذا غلذب علذى  ن يذ": لن ل  قنال العلمناءو والضغينة،  ره والالوفِ قد والك  وم شيع 

فالعقنناب يكننون بوسنناال  ،العقننابَ  لنني  المقصننود  " الصذذ   ل غيذذر الضذذر  لذذ  ضذذربها... فذذِ  المقصذذود مذذ 
 االنتقام والتشفي. منه  مقصودالتستِمر، ولي  اإلصالح لتستقيم الحياة و  صود من الضرب التأديبيالمقف .أخرى 

ل يكذو  إل بعذد اسذتنفاذ الوسذالل )كما قلنا  ، فهوالتأديبي الضرب ه ا لو فهمنا ا يات جيِ دا لعرفنا متى يكون 
، عد بو  ،السابقة كل يها د ضوابَط دقيقة  وبوقت  كاف   –س التني ذكرهنا رسنول هللا تلن  الضنوابِ ومنن  (ُتصليح ول ُتفسي

ا،أنَّ الضننرب التننأديبي  –صننل ى هللا عليننه وسننلَّم  ) ال َضننرب  المننرأة وال ضننرب  الولننِد وال ال يكننون علننى الوجننه أبنند 
 عننننفنهنننى عنننن الضنننرب علنننى الوجنننه،  –صنننل ى هللا علينننه وسنننلَّم  –ضنننرب  الطاِلنننب، وال غينننرهم...( فرسنننول هللا 

نننول َينننا:  ق ل ننن   :  َقنننالَ  ، - عننننه هللا رضننني - حيننندة بنننن معاوينننة  أ ْ )): َقنننالَ  َعَلينننِه؟ َأَحنننِدَنا َزوَجنننةِ  حننن  َمنننا هللا، َرس 
َمَها ْمذَت، إيَذا ُتْطعي  حنديثم وال(( الَبْيذتي  فذي إلَّ  َتْهُجذْر  َول ُتَقذب يْح، َول الَوْجذَ ، َتْضذري ي  َولَ  اْاَتَسذْيَت، إيَذا َوَتْكُسذوَها طعي
نن ال: أ ((  ت َقننبِ     ال))  معنننى: َوقننالَ  ،داود َأب ننو رواه  حسنننم  ى زوجتنن ، ال تنندا  علننى ال تنندا  علنن .هللا  ِ َحننقبَّ : لتق 
 .بل ادا لها ولبني  بالصالح والهداية بني ،

ننة،ففيننه جمننع  مننا كننرَّم هللا بننه ال ؛ال تضننرب الوجننه ننة واإلنسنناَن خاصَّ ففيننه السننمع  والبصننر  والنوطنن  وفنني  اللننَ  عامَّ
فتقضني ع منر  ضنربة  تنلذ  السنمع أو البصنر، فلعلَّ  تضنرب زوجتن  أو ولند  سناعة غضنب  الرأ  العقل... 

وتننننِقم، بننندل أن  د علينن فيراهنننا النننا  ويعيرونهنننا فتحِقنننعلنننى وجههننا بقنننى ... أو لعنننل أءنننر ذلنن  يعلنننى ذِلنن نادمننا 
 ... وتتغيَّرحالها   ت صلِ 

مننا روى فيلتننأديبي هننو ضننربم ال يتننر  أءننر ا، فأن الضننرب ا -أي هننا اإلنسننان  - أن تعلننمبنندَّ وعلننى سننيرة األءننر، ال
 عننن النسنناء: خطبتننه فنني قننال عرفننة فنني النبنني خطننبهم حينمننا -رضنني هللا عنننه  -جننابر حننديث اإلمننام م سننِلم ِمننن

ْئ َ  َل  َأ ْ  َعَلذذْيهي َّ  َوَلُكذذمْ " ت ِحبننون ...  بعننا ممننن يحننلو ي نندِخلن بيننتكم مننن ال ال أن أ  ] َتْكَرُهوَنذذ ُ  َأَحذذًدا ُفُرَشذذُكمْ  ُيذذوطي
والعيناذ   فن ل  فينه الحند -كمنا يتنوهم النبعٍ – دخولهم كالمحاِرم والصديقات والجارات ... ولي  المقصود الزنا

 ...[باهلل
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ْئ َ  َل  َأ ْ  َعَلْيهي َّ  َوَلُكمْ "قال روحي فداه:   ،ُمَبذر ي    َغْيذرَ  َضْرًبا َفاْضريُبوُه َّ  َذليكَ  َفَعْل َ  َفِي ْ  َتْكَرُهوَن ُ  َأَحًدا ُفُرَشُكمْ  ُيوطي
ْزُقُه َّ  َعَلْيُكمْ  َوَلُه َّ   ."بياْلَمْعُروفي  َوكيْسَوُتُه َّ  ري

ُ  لوننا، وال ينلذ  ... ال يكِسنر عظمناال يالِدش جلندا،  ،ال يتر  أءر اأ  : ُمَبر ي    َغْيرَ  َضْرًبا َفاْضريُبوُه َّ  ، وال يصنَب
فني البالنار  ومسنلم عنن رسنول هللا و ال يكون بأداة  تتجاوز السوا  كمنا قنال ابنن عبَّنا  وغينره، الضرب التأديبي 

َواَيذذةي َجْلذذَد اْلَعْبذذدي  -َجْلذذَد اْلََمذذةي  إيَلَم َيْجليذذُد َأَحذذُدُاُم اْمَرَأَتذذ ُ »أنننه قننال:  -صننلى هللا عليننه وسننلم- َوَلَعلَّذذُ   -َوفيذذي ري
ري َيْومي ي  ْ  آخي ُعَها مي  .«ُيَضاجي

رضنني هللا  –بالسننوط وبالعصننا ]بننالَكَمر والقشنناط[ ويننأتي آخننر يومننه يضنناِجعها، أمونننا عااشننة  يجلنندها فنني النهننار
ننرت الحننديث فقالنن : أال يسننتحي أحننَدكم  ]مننا فيننه حينناء؟  يجلنندها جلنند العبنند فنني النهننار  –عنهننا وعننن أبيهننا  فسَّ

 وي ضاِجعها ِمن آِخر يومه  [

لننه، جاريننة  صننغيرة، خاِدمننة، يرينند منهننا ، نننادى مننرَّة  وصننيفة  وهننو رسننول هللا -صننلى هللا عليننه وسننلم-رسننول هللا 
فنال  -صنلى هللا علينه وسنلم-تلعنب  بهنا... يناديهنا النبني  ببهمنة  لهناعننه تتشناغل كان  تسمعه وال ت جيبه،  شياا،

ا َلَْوَجْعُتذكي  اْلَقذَودي  َخْشذَيةُ  َلذْوَل " قال لها روحي فنداه: تجيبه، فلمَّا أت ، َِ ذَوا ي  بيَهذ  والسنيو ي والطبرانني يعلنى أبنو رواه ] ".الس ي

ه   الزواانند مجمننع فنني الهيثمنني عنننه وقننال ننَناد  َلننى، َأِبنني ِعن نندَ  َجيِ نندم  ِإس  رسننول هللا، وهننو رسننول هللا، جاريننةم لننه ال تطيعننه،   .[َوالطََّبَراِننني ِ  َيع 
ت نن ِ  ،لننوال خشننية الَقصنناِا مننن هللاليسنن  زوجتننه، يقننول لهننا،  َجع  ننَواِ ، فمننا بالنن  بمننن يضننِرب زوجتننه  ِبَهننَ ا أَلَو  السِ 

 وبنيه بالِعصي الغليظة وبالسياِط الملِلمة  

التنأءير بالقندوة و علنى اإلقنناا والتوجينه  ةفقد القندر  ،ربحسن إال الضَّ ال ي   هم منمن - ها السادةأيَّ  - النا بعٍ 
م الحنزن والكببنة علنى أهنل إذا دخنل البين  خنيَّ  ؛تجنده منع أوالده وزوجتنه جنالدا، لجنأ إلنى الضنرب، فتراه يالحسنة
بنأب هن ه نظنرة أوالده  كمفمنا ظنن ،سنافري وتمنام فنرحتهم عنندما ،إذا خرج من البين  بيته أوقات أهلأسعد ، البي 

ه دخوله إلى المنِزل، ما بالكم بزوج  تتمنى زوجته ويتمنى بنوه أن ي ساِفر ويتر كهم  .إليه  ما ظنوكم بواِلد  يكره أوالد 

لننم ، مننن كننان هنن ا حالننه قنند الننود واالحتننرام بينننه وبننين زوجتننه وأوالدهحالننه ف اهنن  فلتعلمننوا أيهننا األحبَّننة أنَّ مننن كننان
لنم  ، وحينمنا اعتنادت زوجتنه مننه الضنرب،فحينمنا أعتناد أوالده مننه الضنرب ؛يفل  في توجيه أوالده صغارا وكبارا

  "،أفعل ما أريد وأتحمل ألم لحظات" :في تعديل سلوكهم فلسان حال الواحد منهم للضرب أءرم  عدي

نراه في المدار  عنند بعنٍ المعلِ منين الفاِشنلين، الن ين ي كِثنرون الضنرب، فيصنل الطالنب لمرحلنة بنأن يفعنل ه ا 
 ما يشاء ويمد  يده قااال : "اضربني" ... هَي ِبضعة  ِعصي اعتاد عليها  
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حنالهم انصنل   وك ل  الرجل الفاِشل ال   ي كِثنر ضنرب زوجتنه وبنينه يفقند القندرة علنى تعنديل سنلوِكهم، يتنوهَّم أنَّ 
أنَّ هن ا الالنوف فترتنه قصنيرة لحِظيَّنة آنيَّنة، فمنا إن يكبنر هن ا الرجنل،  –أيهنا السنادة  –أمامه، ولكن في الحقيقنة 

ون بننالتمرد عليننه وعصننيان ؤ يبنند ، حتننىيكبننر أوالدهومننا إن تضننع ف ِهمَّتننه، حتننى تسننق س سننطوته وهيبتننه، ومننا إن 
 عفه وهرمه... وال تسأل عن كبرته وحاله حين ض.أوامره 

منننا ال يحنننل؛ يضنننِرب زوجتنننه ضنننرب البعينننر،  تحلِ نننل لنفِسننن و تظِلنننم  إيَّنننا  أنتفتنننر  علنننى هللا ورسنننوله،  إيَّنننا  أن
 ويقول: "هللا حلل ضرَب النساء "

ظننوهنَّ أوال، والننوع  يحتنناج فنننا فعِ  هللا أحننلَّ ضننرب النسنناء ولكننن بضننوابس، وجعننل قبننل ذلنن  أمننور ا كثيننرة، فقننال:
ة كافينننة،  كنننان الضنننرب  ،، فننناذا لنننم ينفنننع كنننلو ذلننن ( ءاني ننناواهجنننروهنَّ فننني المضننناِجعوقنننال: )وأسنننلوبا حسننننا ومننندَّ

ننل مننن النننا  مننا أخرجننه ابننن ماجننه  ، وفنني هنن اوال يِصننل إلينه الاليننار  العقننالء ،التنأديبي، النن   ال يِصننل إليننه الك مَّ
، َأِبي ب نِ  هللاِ  َعب دِ  ب نِ  ِإَيا ِ  َعن    َفَجذا َ  للاي"، إيَما َ  َتْضريُب َّ  "لَ :  - وَسلَّمَ  َعلي هِ  هللا َصلَّى - النَِّبيو  َقالَ :  َقالَ  ذ َباب 
" َعَلذذى الن يَسذذا ُ  َذليذذرَ  َقذذدْ  ، للاي  َرُسذذو َ  "َيذذا:  َفَقذذا َ  -صذذلى للا عليذذ  وسذذلم- النَّبيذذي ي  إيَلذذى ُعَمذذرُ  ذذ َّ هي  َفننأ م ر   ، َأْزَواجي

ِبِهنَّ  ننِرب َن، ، ِبَضنر  ننن ذِاننرن علننى أزواِجهنننَّ وتطنناولن  َفض  ]... أ  أجنناز النبننيو ضننربهنَّ لمننن بلغننن هنن ه المرحلننة ممَّ
، ِنَساءم  َ اِافم  -صلى هللا عليه وسلم- م َحمَّد   ِببلِ  َفَطافَ  عليهم...[ نَب َ  َفَلمَّا َكِثيرم  "َلَقذدْ : ]روحني فنداه[  َقنالَ  ، َأص 

ُدو َ  َف َ  َزْوَجَها، َتْشَتكيي اْمَرَأة   ُكلُّ  اْمَرَأًة، َسْبُعو َ  ُمَحمَّد   بيآ ي  اللَّْيَلةَ  َطافَ  َياَرُاْم" ُأوَلئيكَ  َتجي  .خي

أ  وإن أجننزت  الضننرب فنني حنناالت  مالصوصننة فننانِ ي أقننول لكننم، وأنننا رسننول هللا، أنَّ مننن يضننِربون ليسننوا ِمننن 
منننا علنننيهم منننن الهيبنننة والَقوامنننة ِمنننن غينننر خيننناِركم، فاِلينننار كم قننناِدرون علنننى إصنننالح بينننوتهم وت طنننيع هم زوجننناتهم ل

 َضرب.

تمن  بنه م العقالء ال يضطرون عادة  للضربخيار ك ، فمن اضطر بعد كلِ  ما ذكرنا منن ضنواِبس، فليتن كَّر بمنا خ 
((بعنند قولننه تعننالى  ،ا يننة الكريمننة ر ا: سننبحانه أتبننعإذ  ))َواْضذذريُبوُه َّ  َعَلذذْيهي َّ  َتْبُغذذوا َفذذَ   َأَطْعذذَنُكمْ  َفذذِي ْ )) قننااال  منن كِ 

 [.34:النساء] ((َكبييًرا َعلييًّا َكا َ  ّللاََّ  إي َّ  َسبييً  

ر أيهنا اإلنسنان يناَمن تضنِرب زوجتَن   -بشنهادِة رسنول هللا صنلَّى هللا علينه وسننلَّم  – وأنن  لسن  منن خينارهم تن كَّ
والضنوابس التني  تتجاوز الحد ال   ذكرنناأن إيَّا   ، إيَّا  أن تعتاد ضرب زوجِت ،إيا  أن تبغي على ه ه المرأة 

ال تجعلهنا متنفَّسنا لحقنِد  ولضني  صندر   ((َكبييذًرا َعلييًّذا َكذا َ  ّللاََّ  ))إي َّ ال تعلو عليها فاهلل أعلنى منن  وأكبنر ق لنا،
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وأكبننر، إن تسننلَّط  علننى  هللا تعننالى أعلننى ِمننن  ((َكبييذذًرا َعلييًّذذا َكذذا َ  ّللاََّ  ))إي َّ  ولضننعف شالصننيَّت  أمننام النننا ...
 َكِبير ا... َعِليًّا َكانَ أشدو من  وأقوى لكي تعَلم أنَّ هللا ي سلِ س هللا علي  من هو سه ه المسكينة، 

ا فان لم تفل  كلو العالجات ولم تجد  ؟فكيف يكون الحل نفع 

ت جنننِد معننني فكينننف يكنننون  قننند يقنننول القاانننل: وعظننن   وهجنننرت  وضنننرب   ضنننرب ا تأديبيًّنننا فلنننم ت فِلننن  العالجنننات  ولنننم
 الحل؟؟  

... أقنول منا تسنمعون  ، فني هن ا كفاينة لمنن أراد هداينةاأليام إلى قابل تعالى ه ا ما سنتحدَّ  عنه إن أحيانا هللا
 وأستغفر هللا لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين


