
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة
 النساء سورة من 43 اآلية

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

وعمى آلو وصحبو  ،نبينا محمد ،والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين ،الحمد هلل رب العالمين
  أما بعد: ،أجمعين

الرَِّجاُل }: -جل جاللو-قولو  في سورة النساء -تبارك وتعالى-فمن اآليات التي قد تُفيم عمى غير مراد اهلل 
اِلَحا َل المَُّو َبْعَضُيْم َعَمى َبْعٍض َوِبَما َأنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِيْم َفالصَّ ُت َقاِنتَاٌت َحاِفَظاٌت َقوَّاُموَن َعَمى النَِّساِء ِبَما َفضَّ

ِتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُىنَّ َفِعُظوُىنَّ َواْىُجُروُىنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع َواْضِرُبوُىنَّ ِلمْ  َفِإْن َأَطْعَنُكْم َفَّل  َغْيِب ِبَما َحِفَظ المَُّو َوالَّلَّ
القيام عمى قرر في ىذه اآلية أن القوامة لمرجل، وىي من ي -عز وجل-، اهلل [34النساء:] {َتْبُغوا َعَمْيِينَّ َسِبيًَّل 

 ويغار عمييا، وذلك ألمرين:  ،فالرجل ىو الذي يرعى المرأة ويحفظيا ،الشيء بالحفظ والتدبير والرعاية
ت الرجل افي عقمو، قدر  ،، وذلك أن اهلل فضل الرجل في كثير من الممكات"بما فضل اهلل بعضيم عمى بعض"

وىذا أمر معروف لدى األطباء وغيرىم، وتالفيف المخ الموجودة لدى الرجل  ،العقمية أكمل من قدرات المرأة
طة الجأش والضبط بار أكبر من حجم دماغ المرأة، كذلك قدرة الرجل عمى  دماغ الرجل تشريحيًّاأكثر، وحجم 

فيو من  وما أعطاه اهلل ،لممشاعر وما أشبو ذلك أقوى بكثير من المرأة، إلى غير ذلك من المعاني كقوة الجسم
 .وطمب الرزق وما أشبو ذلك ،البسطة مما يصمح لمعافسة الحياة

نفق عمى ى المرأة وليست المرأة ىي التي تنفق عم"، فالرجل ىو الذي يجب عميو أن يوبما أنفقوا من أمواليم"
نما المراد أن اهلل  ،الرجل، ليس ىذا ىو موضع الشاىد اِلَحاُت َقاِنتَاتٌ }قال:  -عز وجل-وا  ، [34النساء:] {َفالصَّ

 .يعني: طائعات مديمات لمطاعة ألزواجين
ِتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُىنَّ }، أي: تحفظو في غيبتو، [34النساء:] {َحاِفَظاٌت ِلْمَغْيِب ِبَما َحِفَظ المَّوُ } ، [34النساء:] {َوالَّلَّ

دىا وولييا والقائم بالمعروف؛ ألنو سيعيا عمى الزوج، ألن القوامة لو ويجب عمى المرأة أن تطيع الزوج وىو ترفّ 
لو ))ثبت عنو أنو قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-، والنبي -عز وجل-في غير معصية اهلل  عمى شأنيا فتطيعو

أنو لو كان في جمده ُقرحة "، وصح عنو: (1)((كنت آمرًا أحدًا أن يسجد ألحد ألمرت المرأة أن تسجد لزوجيا
 .(2)"فمحستيا ما أدت حقو

                                                           

 برقم المرأة، عمى الزوج حق في جاء ما باب ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن الرضاع أبواب الترمذي، أخرجو - 1
 صحيح في األلباني وصححو ،"يخرجاه ولم اإلسناد صحيح حديث ىذا: "وقال ،(7326) برقم المستدرك، في والحاكم ،(1159)

 (.5294) برقم الجامع،
: وقال ،(2767) برقم المستدرك، في والحاكم ،(12614) برقم المسند، في وأحمد ،(5365) برقم الكبرى، في النسائي أخرجو - 2
 (.7725) وبرقم ،(3148) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،"يخرجاه ولم اإلسناد، صحيح حديث ىذا"



ِتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُىنَّ } ، يعني: تترفع، الشيء الناشز المرتفع، أرض ناشزة يعني مترفعة، تترفع [34النساء:] {َوالَّلَّ
وبحقو عمييا، فإن  -عز وجل-، يكمميا يذكرىا باهلل [34النساء:] {َتَخاُفوَن ُنُشوَزُىنَّ َفِعُظوُىنَّ }عمى طاعة الزوج، 

ن لم تقبتقبمت فبيا وِنعم ، وىذا انتقال من األدنى من األسيل إلى [34النساء:] {َواْىُجُروُىنَّ ِفي اْلَمَضاِجعِ }ل ، وا 
فاليجر، وىذا ىو الشاىد الذي أوردت من أجمو  ظيبدأ باألسيل فيبدأ بالوعظ فإن لم ينفع الوع ،األشد بالتدريج

واىجروىن، ما قال: فعظوىن  :، ما قال[34النساء:] {َواْىُجُروُىنَّ ِفي اْلَمَضاِجعِ }ىذه اآلية، وذلك أن اهلل قال: 
نما قال:  ، فاليجر ىنا [34النساء:] {َواْضِرُبوُىنَّ }ثم قال: ، [34النساء:] {َواْىُجُروُىنَّ ِفي اْلَمَضاِجعِ }واىجروىن، وا 

ولذلك فإن عامة أىل العمم سمفًا وخمفًا يقولون: اليجر إنما  ؛راشمقيد وليس بمطمق، مقيد في المضجع وىو الف
ن اختمفوا في توصيفو، بعضيم يقول: يد  ر ظيره، وبعضيم يقول: المقصود أن ال يجامع،ييكون في الفراش، وا 

يع حقو، جامع إن كانت محتاجة لذلك؛ لئال يضفكونو يدير ظيره معناه أنو ال يجامع، وبعضيم يقول: إنو ال ي
 .جامع وال يكمميا في الفراش؛ ألن المتعة تكون أبمغ إذا كان معيا المقال والكالما فسره بعضيم قال: يوليذ

فالحاصل أن ىؤالء قالوا ذلك، قالوا: لئال يضيع حقو، فيكون ىو المعاقب معيا، ولكن ىذا فيو ُبعد، وبعضيم 
كمميا في البيت فقد قال بعض يقاطعيا ال يا أن قال: ييجرىا في الفراش بمعنى أن يبيت عمى فراش آخر، أمّ 

أو الجار لجاره  ،إن ذلك كغيره في باب اليجر، فإن كان اليجر لحظ النفس كيجر الزوج لمزوجة :أىل العمم
بعد الثالث، وليذا ال أعمم دلياًل عمى  ألن حرارة المشكمة أو الغضب تنطفئونحو ذلك فال يحل فوق ثالث؛ 

ر فال ُيذك   ،، فطالما أن المصيبة حارة ُيعزى بيا، لكن الغالب أنيا بعد ثالثة أيام تبردتحديد العزاء بثالثة أيام
أحسن اهلل عزاءك بفالن،  :ول نسي وتقولقد بعد ستة أسابيع أو شير و  راهبالمصيبة وتُنكأ جراحو من جديد، وت

بعة أيام ونحو ذلك ُيعزى فييا، وقد أر  ،ىذا ليس بعزاء، أنت تنكأ جراحو، لكن إذا كانت المصيبة حارة ثالثة أيام
يام من قال بو من اليجر بأنو ثالث، لكن لو ىجرىا األىذا التحديد الثالثة  -فيما أعمم -رحميم اهلل-أخذ الفقياء 

الفرق، اليجر لحظ النفس  ييجرىا حتى ترتدع إذا كان اليجر ينفع معيا، الحظت   يا فإنولمعاصي ،لذنوبيا ،هلل
 {َواْىُجُروُىنَّ ِفي اْلَمَضاِجعِ }كونيا ما تطيعو ونحو ىذا ال يزيد عن ثالثة أيام، وليس ىذا ىو المقصود بقولو: 

    .، ىذه مسألة أخرى[34النساء:]
ضاجعيا، أما أولئك الذين يجمس ؟، ييجرىا ال يما المراد بو ،واليجر في الفراش معروف ،فاليجر ىنا في الفراش

تبكي  : من سنة، وبعضينتقول نمن سنتين، وبعضي ، يكممنيالمن سنتين  :بعض النساء تقول ،اأشيرً أحدىم 
لمبيت أصاًل من أجل كممة  ءتقول: ىاجر البيت تمامًا ما يجي نمن ستة أشير ما يكممني، وبعضي :وتقول

مدة ال ي طول ىذه الل مقاطع ،يجمس في المجمس ،ل عمينا يدختقول: طول وقتو التيا عميو، وأخرى درد
من أجمو أوردت  ،ىو ىذا اليجر -عز وجل-ُيفيم في ىذه اآلية عمى غير مراد اهلل  يكممني، فيذا حرام، فالذي

، ما [34النساء:] {َواْىُجُروُىنَّ ِفي اْلَمَضاِجعِ }ىذه اآلية في اآليات التي قد ُتحمل عمى غير معناىا، اهلل يقول: 
نما ييجرىا في الفراش تأديبًا ليا، وىذا ينفع مع  قال: واىجروىن، فميس ىذا من اليجر المطمق، ال يكمميا، وا 

نو إن ىجرىا في الفراش فإن ذلك كثير من النساء وىو أبمغ من الموعظة، ولذلك المرأة إذا كانت سوية فإ
فيي عقوبة بميغة،  ،تتحطم ؟، إذا كان ال يقربياماذا رأى مني :حطميا، وىذا شيء مشاىد، امرأة تبكي وتقولي

 ،ضرب تأديب ،يجتنب الوجو ،فالتي ال ترتدع بيذا ىنا يأتي الضرب في األخير فيضربيا ضربًا غير ُمبرح



وشتم  ،يجرح، وال يجرح أيضًا مشاعرىا بشتميا وأوال ضرب انتقام، ال ضربًا يكسر عظمًا  ،وليس ضرب تشف  
 .نحو ذلكأىميا و 

ن لم يوجد  ،القة تقوم عمى االحترام والمحبة والتقديراك بمعروف أو تسريح بإحسان، فالعفاإلنسان إما إمس وا 
ال  ،محبة لكن االحترام ْن َيَتَفرََّقا ُيْغِن المَُّو ُكًَّل }وا  داعي لمعناء والشقاء والحياة  ال، [131النساء:] { ِمْن َسَعِتوِ َواِ 

 .البائسة
من الناس إما ال يفيمونو عمى وجيو أو ال يطبقونو في واقعيم،  او؛ ألن كثيرً أن ىذا يحتاج إلى تنب فالمقصود

 واهلل تعالى أعمم.
 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد


