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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير
  )١٢( النساء تفسير سورة

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 قَوامون علَى النِّساء ِبما فَضَل اللّه بعضهم الرجاُل{ :في تفسير قوله تعالى - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

 الالَِّتي تَخَافُونو ِفظَ اللّها حِب ِبماِفظَاتٌ لِّلْغَياتُ قَاِنتَاتٌ حاِلحفَالص اِلِهموَأم ا َأنفَقُواْ ِمنِبمٍض وعلَى بع
ِفي الْم نوهرجاهو نفَِعظُوه نهنُشُوز كَان اللّه ِبيالً ِإنس ِهنلَيغُواْ عفَالَ تَب نَكُمَأطَع فَِإن نوهِرباضاِجِع وض

  .]سورة النساء) ٣٤([ }عِليا كَِبيرا
 عليها والحاكم وكبيرها رئيسها هوو المرأة على قَيم الرجل: أي }الرجاُل قَوامون علَى النِّساء{: تعالى يقول
  .اعوجت إذا بهاومؤد

 كانت ولهذا المرأة؛ من خير والرجل النساء، من أفضل الرجال ألن :أي }ما فَضَل اللّه بعضهم علَى بعٍضِب{
 أمرهم ولَّوا قوم يفِلح لن((: -صلى اهللا عليه وسلم- لقوله األعظم؛ الملْك وكذلك بالرجال مختصة النبوة
  .ذلك وغير القضاء منصب وكذا ، )١(البخاري رواه))امرأة

}ِبمواِلِهموَأم عليهم اهللا أوجبها التي والكلف والنفقات المهور من: أي ]سورة النساء) ٣٤([ }ا َأنفَقُواْ ِمن لهن 
 عليها الفضل وله نفسه في المرأة من أفضل فالرجل -صلى اهللا عليه وسلم- نبيه وسنة كتابه في

  .]سورة البقرة) ٢٢٨([ اآلية }درجةٌوِللرجاِل علَيِهن { :تعالى قال كما عليها قَيماً يكون أن فناسب واإلفضال
  :والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد، بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا

 أنهم القائمون على تدبيربمعنى  ]سورة النساء) ٣٤([ }الرجاُل قَوامون علَى النِّساء{ :-تبارك وتعالى-فقوله 
يقوم على أي أنه وامة تدبير وحفظ ورعاية، ونهن ورعايتهن وحفظهن وما أشبه ذلك من المعاني، فهي ِقئش
ون المرأة، فجعل ئ بمعنى أنه قائم على ش،مالرجل قي: م لكذا، كما تقولفالن قائم على كذا أو قي: ونها، تقولئش

  . المرأة يتصرف بحسب المصلحة ال بحسب هواه ومزاجه له الوالية على هذه-عز وجل-اهللا 
وليس المقصود من القوامة الظلم والعسف والتحكم في المرأة بأهواء الرجل وإنما المقصود القيام على 

، )٢())ول عن رعيتهئكلكم راع وكلكم مس(( : وفي الحديث قد استرعاه إياها،-عز وجل-مصالحها؛ ألن اهللا 
دون الولي، فالولي هو الذي يزوجها، والولي هو الذي يقوم على من تصرف المطلق فالمرأة ال تستقل بال

  .شئونها من نفقة إلى غير ذلك

                                     
 ).١٦١٠ص  / ٤ج ) (٤١٦٣ (إلى كسرى وقيصر -عليه وسلمصلى اهللا -كتاب النبي  باب –أخرجه البخاري في كتاب المغازي - 1
 -ومسلم في كتاب اإلمارة ) ١٩٨٨ص  / ٥ج ) (٤٨٩٢ (]سورة التحريم) ٦([ }قُوا َأنفُسكُم وَأهِليكُم نَارا{  باب -أخرجه البخاري في كتاب النكاح  - 2

 ).١٤٥٩ص  / ٣ج ) (١٨٢٩ (والنهي عن إدخال المشقة عليهمباب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية 



 ٢

     قال الحافظ ابن كثير  ]سورة النساء) ٣٤([ }ِبما فَضَل اللّه بعضهم علَى بعٍض{ :-عز وجل-اهللا وفي قول 
 إلى آخره، فهذا التفضيل ينتظم " والرجل خير من المرأةءأي ألن الرجال أفضل من النسا": -رحمه اهللا-

والملكات واإلمكانات   به الرجل من الخصائص-عز وجل-التفضيل الوهبي بما حبا اهللا : األول: أمرين
 وما أشبه ، والتصرف في المواقف الصعبة، والقدرة على ضبط النفس، وقوة الشكيمة، من وفور العقل،والقدر

  . بهذا االعتبارذلك، فالقوامة له
ِبما فَضَل اللّه {: حاصل أن ذلك كله يدخل في التفضيل الذي في قوله تعالىفال الكسبي، لتفضيلا: الثاني

) ٣٦([ }ولَيس الذَّكَر كَاُألنثَى{ : كما قال تعالى]سورة النساء) ٣٤([ }ا َأنفَقُواْ ِمن َأمواِلِهموِبم بعضهم علَى بعٍض
 ودماغه  أن خصائص الرجل العقليةعلم التشريح والطب يثبت كما أن فهذا حق ال مرية فيه، ] آل عمرانسورة

أنسجة الرجل وخاليا و فدماغ الرجل أكبر من دماغ المرأة، ،وخصائصه الجسدية تختلف عن خصائص المرأة
ه وهيكلوبنيته لرجل قوة اقوى من المرأة بال شك، ولذلك تجد  وتكوينه وخصائصه وما أشبه ذلك أهجسم

 يختلف حوض الرجلوكذلك  في عظامه فقد ركب اهللا كل واحد بما يناسبه، وكذلكيختلف تماماً عن المرأة 
عضالت  وعضالت الرجل و، وقوة عظام الرجلضعف عظام المرأةومن أجل الحمل، عن حوض المرأة 

  .رأة فيه بين الرجل وبين الم-عز وجل-ق اهللا فره  كلذلكغير المرأة و
ونفاس وما أشبه ذلك  الذين درسوا أيضاً خصائص المرأة النفسية وما يعتورها من حيض وحمل  إنحتى

وما  من غير المسلمين أصالً، ذكروا حاالت المرأة في حال الحيض  هموكثير من هؤالءذكروا أشياء 
 أيضاً من شرود في يعتريها من توتر وكذلك في حال الحمل وما يحصل فيه من ضمور للمخ وما يحصل فيه

التفكير، وقلة في التركيز إلى الضعف الطبيعي الذي يحصل لها في بدنها وميلها إلى االسترخاء والراحة، 
المرأة في حال تكون فيها  في األوقات التي  للنساء تكونتقعالتي ولذلك ذكروا أن كثيراً من الحوادث 

 وإذا كان ذلك في أوقات يشتد فيها الحر أو الزحام أو  ال تستطيع التركيز،حيض، أو في حال الحمل؛ ألنهاال
نحو ذلك فقدرة المرأة على التركيز والتصرف واتخاذ القرار في الوقت المناسب أضعف بكثير، وإذا جاءت 
اللحظات الحرجة ارتبكت، وإذا وقع لها مكروه فإنه يقع لها من الضعف والهلع ما ال يقادر قدره مهما 

أة قوية في كالمها أو نحو ذلك ألول وهلة، لكن إذا جاء الجد لم تر شيئاً، فالمرأة ضعيفة تصورنا أن هذه المر
 بأنها ال تكون -صلى اهللا عليه وسلم-ولذلك ليس لها محل إال في أظلم شيء في بيتها، كما جاء عن النبي 

صالتها في ردة في األحاديث الواوأقرب إلى ربها إال في أظلم مكان في بيتها وأبعده في داخل البيت، 
 -صلى اهللا عليه وسلم- أفضل من صالتها مع رسول اهللا  وفي مسجد حيهافي دارها وفي بيتهاجرتها وح

  .ألسواق أو للعمل أو نحو ذلكلهذا في الصالة، فكيف إذا كان خروجها إذا كان  ف،أحاديث معروفة معلومة
 من الويالت، أضف إلى تما الق تساء القعات التي جربت خروج النالمجتم ولذلك هذه هي طبيعة المرأة

البالد التي تعمل فيها المرأة  إن:  تقولاإلحصاءات التي ظهرت من األمم المتحدةفذلك أنه إرهاق لالقتصاد، 
 وإلى خادمة على الدخل القومي بنسبة أربعين بالمائة؛ ألنهم يحتاجون إلى مربيةوتكون عبئاً على االقتصاد 

  .ونحو ذلك



 ٣

 والنفقات المهور من أي ": فقال المعانيجمع ]سورة النساء) ٣٤([ }وِبما َأنفَقُواْ ِمن َأمواِلِهم{ :الىفي قوله تع
ولهذا كان للمرأة نصف الميراث؛ ألن الرجل هو  "نبيه وسنة كتابه في لهن عليهم اهللا أوجبها التي والكلف

ال إذا كان عندها مال يبلغ النصاب فإنها تخرج الزكاة ليست مطالبة باإلنفاق إطالقاً إ فالمرأة أما الذي ينفق
 -عز وجل- اهللا الزيادة دائماً، والرجل ينتظر النقص دائماً، فلم يسوظر توليست مطالبة بنفقة، فهي تنفحسب، 

 ، فالنفقة تكون على الرجل وهي األصل الثاني الذي تقوم عليه القوامة؛ ألنها تقومبينهما، وإنما عدل في الحكم
   تي تنفق وصار الرجل يتأنق ويتأنثالتفضيل بنوعيه واإلنفاق، فإذا صارت المرأة هي ال:  هماعلى أصلين

  .تصير القوامة للنساء شيء وحينها بقي له من القوامةفما  -استنوق الجمل: كما يقال-
سورة ) ٢٢٨( [اآلية }ِهن درجةٌوِللرجاِل علَي{ :تعالى قال كما عليها قَيماً يكون أن فناسب ":يقول ابن كثير

 من قال بأن هذا التفضيل هو باإلغضاء، -رضي اهللا عنه-من أهل العلم كابن عباس  درجة التفضيلو" ]البقرة
ما استوفى كريم قط، : كما قيل وما أحب أن أستوفي حقي منها: لذلك قال والمسامحة، وعفو والتجاوزوال

يقف عند كل خطأ فال وما يحصل من العجز  والنسيان والذهولير والخطأفيغفر لها التقصت بمعنى أنه يفو 
  . ذلكوعند كل تقصير وينقر ويدقق ويحاسب فهو يرى أن هذه هي الدرجة، وأكثر أهل العلم يقولون غير

عالى رضي اهللا ت- عباس ابن قال }قَاِنتَاتٌ{ النساء من: أي ]سورة النساء) ٣٤([ }فَالصاِلحاتُ{ :وقوله تعالى
  .ألزواجهن مطيعات يعني: واحد وغير -ماعنه

  : قالوإنما تذهب وتعمل كما يعمل الرجل،  الرجلالرجال قوامون على النساء والمرأة صنو : لم يقل اهللا تعالى
 قانتات هللا: ، ولم يقل مديمات للطاعة يعنيم الطاعة،والقنوت هو دوا ]سورة النساء) ٣٤([} فَالصاِلحاتُ قَاِنتَاتٌ{

مرت بطاعته وهو  ومديمات الطاعة أيضاً لمن ُأ-عز وجل-فيدخل فيه دوام الطاعة هللا ق تعلَّوإنما حذف الم
  .الزوج

  .وماله نفسها في غيبته في زوجها تحفظ أي: وغيره السدي قال و} لِّلْغَيِباتٌحاِفظَ{
 }الَِّذين يْؤِمنُون ِبالْغَيِب{ :-عز وجل-ما قال اهللا يعني أنها ك ]سورة النساء) ٣٤([ }حاِفظَاتٌ لِّلْغَيِب{: قوله تعالى

 حال غيبتهم الذين يؤمنون بالغيب يعني فيف - وليس هو المعنى المشهورعلى أحد المعنيين- ]سورة البقرة) ٣([
له حال  فال يكون له حال إذا غاب عن الناس وإذا ظهر في الشهادة وفي العالنية كانت وتواريهم عن األنظار

أي يؤمنون : المعنى المشهوربل ،  فيهالكن ليس هو المعنى المشهور آية البقرةأخرى، هذا أحد المعاني في 
  .يؤمنون باهللا ومالئكته وما أشبه هذافبما غاب عن الحس 

ر عن نظ أو في حال غيبتهن أي في حال غيبة األزواج ]سورة النساء) ٣٤([ }حاِفظَاتٌ لِّلْغَيِب{: قوله تعالىأما و
 والصيانة وعدم التعدي على مال من العفاف فتكون هذه المرأة على حال مرضية -والمعنى واحد- األزواج

ونه ورعاية ولده، وما أشبه ذلك على أحسن وجه ولو كان الزوج ئ والقيام على شزوجها وإفساده وتضييعه
  .مضيعةيست  فل،غائباً

  .حفظه من المحفوظ: أي ]سورة النساء) ٣٤([ }ِبما حِفظَ اللّه{ :وقوله
 هن قانتات حافظات للغيبكأنه يفسرها بأن ذلك بحفظ اهللا لهن، يعني أن" حفظه من المحفوظ: أي: "قوله
المحفوظ : كثير يقولعني ال تخون زوجها ال في ماله وال في عرضه بما حفظ اهللا، أي بحفظ اهللا لها، فابن بم



 ٤

ال يقع منها شيء من  أي بحفظ اهللا لهن }ِبما حِفظَ اللّه{هنا ف، الموفق من وفقه اهللا:  كما نقول،من حفظه اهللا
  .الخيانة واالنحراف في حال غياب هذا الزوج

عز -بحفظ اهللا لهن ومعونته وتسديده وتوفيقه فإن اهللا  لغيب أزواجهنإنهن حافظات يعني  :ويمكن أن يقال
  . المرأة وتوفيقهه لهذ-عز وجل-هللا فهذا إنما يحصل بإعانة ال، ِذ عن العبد خُى إذا تخل-وجل
 أداء حقوق الزوج وأن من -عز وجل-استحفظهن اهللا   بما أي،تحتمل معنى آخر }ِبما حِفظَ اللّه{: وقوله

تبارك -ال يحصل منها غش وال غدر وال خيانة وإنما تكون حافظة له كما أمرها اهللا فتكون أمينة معه 
  . عنها بهما يرضىبو -وتعالى
 بما حفظها اهللا به من أمر زوجها بالقيام عليها واإلحسان إليهايعني أنها حافظة للغيب : اًمل معنى ثالثوتحت

 بما شرع من التشريعات التي تكفل لها حقها وتحفظ لها يعني }ِبما حِفظَ اللّه{:  أن قولهوحسن معاشرتها، أي
أي ،  معنى قريب-رحمه اهللا-لذي مشى عليه ابن كثير ظلم وما أشبه ذلك، وهذا أبعد المعاني، وامكانتها فال تُ

وذلك أن  من المدد والعون والتسديد فيتحقق ذلك على يدها، -عز وجل-بما يوفقهن إليه ويحصل لهن من اهللا 
  .ذلكماله، وما أشبه ل ةنائ ص تكون أمينة مع زوجها محافظةً على عرضه

بما حفظن  يكون المعنى -بالنصب في لفظ الجاللة- )حافظات للغيب بما حفظ اَهللا(: على قراءة أبي جعفرو
  .عه وحفظهن ألمره والتزامهن بحكمه بمراعاتهن لشر-تبارك وتعالى-أمره 
: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قال: قال -رضي اهللا تعالى عنه- هريرة أبي عن جرير ابنروى 

))تَ إذا امرأةٌ النساِء خيرإليها نَظَر تْكرتَها إذاو سرأم تَ وإذا أطاعتكعنها ِغب ِفظتْكنَفِْسها في ح وماِلك(( 
سورة ) ٣٤([ }الرجاُل قَوامون علَى النِّساء{ :اآلية هذه -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قرأ ثم: قال

  .)٤(آخرها إلى ]النساء
صلى اهللا عليه - اهللا رسول قال: قال -عنهرضي اهللا تعالى - عوف بن الرحمن عبد أن أحمد اإلماموروى 
 الجنة ادخُِلي :لها ِقيَل زوجها وأطاعت فَرجها وحفظت شهرها وصامت خَمسها المرأة صلَّت إذا((: -وسلم
  .)٥())ِشْئِت الجنة أبواب أي من

سورة ) ٣٤([ }الْمضاِجِع واضِربوهني والالَِّتي تَخَافُون نُشُوزهن فَِعظُوهن واهجروهن ِف{ :قوله تعالىفي 
ي فَِعظُوهن واهجروهن ِف{ :فالف  خاف الزوج نشوزهاالمرأة التي التصرف مع في هذه اآلية كيفية ذكر ]النساء

نوهِرباضاِجِع وضا{ : لكن فيما سبق يقول تعالى]سورة النساء) ٣٤([ }الْماتُ قَاِنتَاتٌ حاِلحا فَالصِب ِبمِفظَاتٌ لِّلْغَي
ِفظَ اللّهمقدر هناك  بل -واهللا أعلم– ذكر أوصاف الصالحات مجرد هنا المراد وليس ]سورة النساء) ٣٤([ }ح

سورة ) ٣٤([ }فَالصاِلحاتُ قَاِنتَاتٌ حاِفظَاتٌ لِّلْغَيِب ِبما حِفظَ اللّه{ :فيكون الكالم هكذا محذوف دل عليه السياق
، أي أن الكالم يكون بهذا  واهجروهن واضربوهنوهنوالالتي تخافون نشوزهن فعظفأحسنوا إليهن  ]النساء
ون التصرف إزاء  السياق كيف يكالناشز دلَّ  إزاء المرأةالهجر والضرب الوعظ وذكر حيث إنه لما التقابل

                                     
 ).١٨٣٨(قم  وحسنه األلباني في السلسلة الصحيحة بر)٣٠٦ص ) (٢٣٢٥(في مسنده  الطيالسي  أخرجه - 4
 ).٣٢٥٤(وصححه األلباني في المشكاة برقم ) ٣٤ص  / ٥ج ) (٤٥٩٨(والطبراني في األوسط ) ١٦٦١ص  / ١ج ) (١٦٦١(أخرجه أحمد  - 5
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 عليها سبيالً، ا وال يبِغ يؤمر الزوج باإلحسان إليه بأنجها في غيبته وحضرتهالمرأة المطيعة الحافظة لزو
مشى عليه وهذا وجه في اآلية تؤدب بهذا التأديب المذكور، فإنها والمرأة األخرى التي تترفع عن طاعته 

  .الكالم فيه مقدر محذوف علم من السياق: قال و-رحمه اهللا-كبير المفسرين ابن جرير الطبري 
 ذكر حكم المرأة إذا خرجت عن طاعة  ثم،أوصاف النساء الصالحاتذكر يمكن أن يكون المقصود مجرد و

  .اهللا أعلمف، الزوج
 على ينشزن أن تتخوفون الالتي والنساء: أي ]سورة النساء) ٣٤([ }والالَِّتي تَخَافُون نُشُوزهن{ :تعالى وقوله

 عنه المعرضة ألمره لتاركةا زوجها على المرتفعة هي الناشز فالمرأة االرتفاع، هو: والنشوز، أزواجهن
  .عصيانه في اهللا عقاب وليخوفها فليعظْها النشوز أمارات منها له ظهر فمتى، له المبِغضة

 تبغض الزوج وال يد لها في ذلك، واهللا ال يكلف نفساً إال وسعها  قدمرأة فال،اًنشوز ليس طبعاً البغض وحده
غلب فال تحاسب على هذا، لكنها ستجلب المحبة ولكنها قد تُهي تنظر في محاسنه وما ي مكلفة بمحبته فوليست
  .ال تترفع عن ذلك ف بطاعة هذا الزوجةمأمور

سواء مكان ناشز يعني مرتفع، فالمرأة الناشز هي التي ارتفعت عن طاعة الزوج : فالنشوز هو االرتفاع يقال
 ما ال تخرجي من البيت إال بإذني: هال ل إلى أهلها وتركته أو بقيت عنده فإذا أمرها ما أطاعته، وإذا قاتذهب

ال تطيعه  - ذلكلحق بها ضرراً وال نحوال يما مما ليس بمحرم و-افعلي كذا وكذا : أطاعته، وإذا قال لها
  .اًفمثل هذه تعتبر ناشز

عز - قال اهللا الخوف هنا يمكن أن يراد به العلم كما ]سورة النساء) ٣٤([ }والالَِّتي تَخَافُون نُشُوزهن{ :قوله
 كذلك الخوف كما قال فعبر بالظن عن العلمحيث  ]سورة البقرة) ٤٦([ }الَِّذين يظُنُّون َأنَّهم مالَقُو ربِهم{ :-وجل
  : القائل

  فإذا مـت فـادفني تحـت كرمـة        
ــإنني ــالفالة فـ ــدفنني بـ   وال تـ

  

ـ تروي عظامي في الممات عروق         اه
ــا ــت أال أذوقه ــا م   أخــاف إذا م

  

فعبر بالخوف عن ، أخاف إذا ما مت أال أذوقها: يقيناً أنه إذا مات لن يذوق الخمر في قبره، فيقوللم يع وفه
ال ، كما أنه أي تعلمون نشوزهن ]سورة النساء) ٣٤([ }والالَِّتي تَخَافُون نُشُوزهن{:  أن يكون قولهالعلم، فيمكن

ما يرى من األمارات الظاهرة ه ظاهره، بمعنى أنه ِل وإنما يراد بمانع أن يكون الخوف هنا بما دون العلم
 وينصحها فإن قبلت وإال -عز وجل-يعظها ويذكرها باهللا في هذه الحال أيضاً عن طاعته فيخاف أنها تترفع 

،  بعد نشزت أن يضربها وهي ما ال يحق له أصالً:قالواإن الخوف هنا معناه العلم : هجرها، لكن الذين قالوا
  . ثم تهجر ثم تضربذلك وعلمتموه فعندئذ توعظتحقق لكن إذا 
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 وقد، واإلفضال الفضل من عليها له لما معصيته عليها وحرم وطاعته، عليها الزوج حق أوجب قد اهللا فإن
 تَسجد أن المرأة ألمرتُ ألحد يسجد أن أحدا آمرا كُنْتُ لو((: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قال

  .)٦())عليها قِّهح ِعظَم من؛ الزوجه
 إذا((: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قال: قال -رضي اهللا تعالى عنه- هريرة أبي عن البخاري وروى

 باتت إذا((: ولفظه مسلم ورواه )٧())تُصِبح حتى المالئكة لَعنَتْها عليه فأبتْ ِفراِشه إلى امرأتَه الرجُل دعا
والالَِّتي تَخَافُون نُشُوزهن { :تعالى قال ولهذا )٨())تُصِبح حتى المالئكة لعنتها ازوِجه ِفراش هاجرة المرأة

نسورة النساء) ٣٤([ }فَِعظُوه[.  
غالباً يستعمل الوعظ بهذا، وعلى كل  فاألمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيبطبعاً الوعظ معروف وهو 

 فالمرأة يدخل في الوعظ، -عز وجل-ن أو ترغيبه وتذكيره باهللا ما يحصل به تخويف هذا اإلنسافإن كل حال 
 إن كانت مطيعة وما قد يلحقها من اإلثم إذا -عز وجل-تذكر بما لها عند اهللا  وتذكر بحق الزوجوتوعظ 
  .عصت
هللا رضي ا- عباس ابن عن طلحة أبي بن علي الق ]سورة النساء) ٣٤([ }واهجروهن ِفي الْمضاِجِع{ :وقوله

  فراشها على ويضاجعها يجامعها ال أن الهجر: -ماتعالى عنه
وال : تقول فإال إذا أريد بالمضاجعة الجماع "فراشها على ويضاجعها يجامعها ال أن هو الهجر: "يقول

 ولكنه ليس لكل  فهذا تأديبيدير ظهره إليها،بل ت معها في فراشه ولكنه ال يجامعها ييضاجعها، فالرجل يب
أنا ال أرغب :  كثير من النساء قد تقول حيث ال تريد الزوج،؛ ألنهاقد تكون المرأة تريد هذا أصالًفالنساء، 

  .فيه وأكرهه، فمثل هذه قد ال تتأدب من هذا بل تفرح
: قال وما أطلق ف]سورة النساء) ٣٤([ }واهجروهن ِفي الْمضاِجِع{ : قال تعالىيد بقيدفالحاصل أن الهجر هنا قُ

أكثر من  النفس أن الهجر ال يحل ديث واضح في حظالحفإن الهجر بالكالم، : روهن، وبناء عليه ال يقالاهجو
 ثم بعد ذلك ينتهي ،ثالثة أيام فقط أما في حق النفس وحظها ف،-عز وجل- إال إذا كان لحق اهللا ثالثة أيام

 وبعد ثالثة أيام تهدأ النفس، ،ثة أيامرخص له الشارع ثال لذلك ؛غلب اإلنسان فقد ي،الهجر؛ ألن النفس تحتدم
مع أن هذا فيما أعلم ليس له أصل -  الفقهاء أن العزاء ثالثة أيام وهو المنتشر عند العامة بعضولذلك أخذ

 النفس عادة تبدأ تهدأ بعد ثالثة أيام ويسلو اإلنسان عن المصيبةوهو أن  ا، لكن استنبطوه من مثل هذ-شرعاً
ر بها وال يقيد هذا بثالثة أيام، فعلى  فإذا نسيها ال يذكَّى مادامت المصيبة حيةاإلنسان يعز فبعد ثالثة أيام، وإال

لها معه ال يدخ: ، وبعضهم يقولأو أنه ال يجامعها وانتهى األمر يدير ظهره  الهجر في المضجع بأنكل حال
: ه، إذن ما العمل؟ قالواكأنه عاقب نفس فجامعها صار هو المتضرر لم يإذا: في اللحاف، وبعضهم يقول

                                     
باب حق  -وابن ماجه في كتاب النكاح ) ٤٦٥ص  / ٣ج ) (١١٥٩(باب ما جاء في حق الزوج على المرأة    - أخرجه الترمذي في كتاب الرضاع       - 6

 ).٧٧٢٥(وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم ) ١٥٨ص  / ٣ج ) (١٢٦٣٥(وأحمد ) ٥٩٥ص  / ١ج ) (١٨٥٢( على المرأة الزوج
ج ) (٣٠٦٥ ( باب إذا قال أحدكم آمين والمالئكة في السماء فوافقت إحداهما األخرى غفر له ما تقدم من ذنبه-أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق  - 7
 ).١٠٥٩ص  / ٢ج ) (١٤٣٦ ( باب تحريم امتناعها من فراش زوجها-م في كتاب النكاح ومسل) ١١٨٢ص  / ٣
 ).١٠٥٩ص  / ٢ج ) (١٤٣٦ (باب تحريم امتناعها من فراش زوجها -أخرجه مسلم في كتاب النكاح  - 8
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 الذي  وذلك أن الكالمأصالً نصف اللذة بالكالم: قالواثم ماذا؟ : قيليجامعها ولكن ال يكلمها لئال يضيع حقها، 
ال : ، فالحاصل أنهم قالوانصف اللذة وكالم الرجل معها فيما يحرك الغريزة وما أشبه ذلك هذا المرأة فيه غنج

وليس  ال يجامعها،بأن أنه يهجرها في المضجع  -واهللا تعالى أعلم-المقصود فاً، يتكلم معها، لكن هذا بعيد جد
  .معنى ذلك أنه يهجرها في الكالم ال في المضجع وال في غيره

، ظهره ويوليها فراشها على ويضاجعها يجامعها، ال أن الهجر: -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن
  .واحد غير قال وكذا

 ال هعلى كل حال المقصود أن و،في نفس الغرفة التي تبيت فيهايبيت معها رها بأن ال  يهج:وبعضهم يقول
  .يجامعها

 وال: رواية في -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس وابن وعكرمة والضحاك السدي: منهم آخرون وزاد
  .يحدثها وال ذلك مع يكلمها
 حق ما اهللا، رسول يا: قال أنه -عنهى تعالرضي اهللا - القشيري حيدة بن معاوية عن والمسند السنن وفي
 إال تَهجر وال تُقَبح وال الوجه تَضِرب وال اكْتَسيتَ إذا وتكسوها طَِعمتَ إذا تُطعمها أن((: قال أحدنا؟ امرأة

  .)٩())البيِت في
 تضربوهن أن فلكم جرانباله وال بالموعظة يرتَِدعن لم إذا: أي ]سورة النساء) ٣٤([ }واضِربوهن{ :وقوله
صلى اهللا عليه - النبي عن -رضي اهللا تعالى عنه- جابر عن مسلم صحيح في ثبت كما مبرح، غير ضرباً
 يوِطْئن أال عليهن ولكم ،عوان عندكم فإنهن النِّساِء، في اَهللا واتَّقُوا((: الوداع حجة في قال أنه -وسلم

  .))تكرهونه أحداً فُرشكم
، فهي ضعيفة وذلك ، فالمعنى أن المرأة عند زوجها أسيرةالعاني هو األسير ))عوان عندكم فإنهن(( :قوله
 الخلق وإن جاء منه ئا ابتليت به إن كان سيئاً أو سيه فإذا عقد عليها وتزوج شروطاًتشترطقد قبل العقد أنها 

 لقى منه العسف والذل واإلهانةتؤثر أن تطرح نفسها في النار على حساب هذا الولد فت حيث ولد فاألمر أعظم
 فيذهب كثير من تمنعها ومن تماسكها ومن إرادتها وما إلى ذلك ،ذلك من أجل هذا الولدكل  وألوان األذىو

فالمرأة ضعيفة  ،-عز وجل-إذا تمكن هذا الزوج وعقد عليها، ويذهب الباقي إذا جاء الولد إال ما شاء اهللا 
  . وحسن تربيتها فيها-وجلعز -يجب اإلحسان إليها وتقوى اهللا 

 رزقُهن ولهن برحم غير ضربا فاضربوهن  ذلكفَعلْن فإن تكرهونه أحداً فُرشكم يوِطْئن أال عليهن ولكم
، مبرح غير ضرباً: واحد وغير -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن قال وكذا )١٠())بالمعروف وِكسوتهن

  .مؤثر غير يعني: البصري الحسن قال
 ما جميع في زوجها المرأة أطاعت إذا: أي ]سورة النساء) ٣٤([ }فَِإن َأطَعنَكُم فَالَ تَبغُواْ علَيِهن سِبيالً{ :وقوله
  .هجرانها وال ضربها له وليس ،ذلك بعد عليها له سبيل فال منها له اهللا أباحه مما منها يريد
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 ).١٩٢٩(األلباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم 
  ).٨٨٦ص  / ٢ج ) (١٢١٨ (-صلى اهللا عليه وسلم-باب حجة النبي  - أخرجه مسلم في كتاب الحج - 10
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بالحب، :  وبعضهم يقولامرأة مطيعة، وهي  أشبه ذلكال طريق لك عليها بمعاقبة وإساءة ومؤاخذة وما أي
أنت ال : ا سبيالً أن تطالبها وتتعنت معها فتقول عليهمأمورة بطاعتك فإن حصل منها هذا فال تبِغبمعنى أنها 

ليست هي لست مطالباً بهذا، وفأنت  وال تستخرج مكنونات نفسها،  بل عليك أن تدعها، ونحو ذلكينتحبين
 فيك، فيكفي هذا القدر، فال تتعنت بعد ذلك -عز وجل- لكنها تخاف اهللا لك هذا فقد ال تحبكأن تخرج مطالبة 

) ٣٤([ }فَالَ تَبغُواْ علَيِهن سِبيالً{: المقصود أن هذا يدخل في قوله فاءه من أمر ال تملكه هي،وروتطلب ما 
 أذيتها و مطالبة بها أو معاقبتها أيعني بعد هذه الطاعة سواء كان بالتعنت في أمور ليست ]سورة النساء

  .بدون سبب  والتضييق عليها
 فإن سبب غير من النساء على بغوا إذا للرجال تهديد ]سورة النساء) ٣٤([ }ِإن اللّه كَان عِليا كَِبيرا{ :وقوله

  .عليهن وبغى ظلمهن ممن نتقمي وهو هنولي الكبير العلي اهللا
الشارع لما  إن المرأة، حتىهم ومنلذين ال يستطيعون أن يقتصوا منه لم الضعفاء امن أسوأ الناس ظلماً من يظ

لهم بضربهن اجتمع نساء عند بيوت  أذنف -صلى اهللا عليه وسلم-ع النساء في زمن النبي  ترفُّ الرجاُلاشك
لقد طاف ((:  وقال للناس-عليه الصالة والسالم-، فقام ن يشكون أزواجه-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

نهى أن يضرب الرجل امرأته ضرب أي أنه  )١١())بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم
العبد ثم يجامعها في آخر النهار فمثل هذا ال يليق من اإلنسان أن يظلم من ال يستطيع أن يقتص منه، فإن كان 

ا يقتصوأن يستطيعون الذين ال  الضعفاء في هلكنلقاً فالظلم حرام ال يجوز مطيظلم األقوياء، فل يظلم  أنال بد
 والكريم ال يصدر منه مثل هذا إطالقاً، ، النفس وانحطاطهادناءة أسوأ الظلم ويدل على منهذا فأشد، منه 

  . الضعفاء الذين ال يستطيعون أن ينتصروا منهفي اهللا يتقيعلى اإلنسان أن ف
  باالختباره طالب يهدد والمعلم الفاشل هو الذي ، دائماًجته بالطالقزو يهدد هو الذيالزوج الفاشل اعلموا أن و

هدد باالختبار  وآخر كلما دخل وخرج ،على لسانهوال يأتي هذا أربعين سنة حيث تجد المعلم يدرس ، دائماً
  ولو لم يكن إال فاشالًهددها بالطالقها كلما دخل علي مع زوجته  الفاشلووضع له موعداً، وتجد الزوج

 وهو حسبنا ،لمستعانضع السكين في رقبتها كلما دخل أو خرج، واهللا او بعذبها بدالً من أن يحهاا وأرهاطلقل
 .، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمينونعم الوكيل

                                     
وصححه األلباني  ) ١٩٨ ص    /٢ج  ) (٢٢١٩(والدارمي  ) ٢١١ص   / ٢ج  ) (٢١٤٨ (ضرب النساء ي  باب ف  -أخرجه أبو داود في كتاب النكاح        - 11

 ).٢١٤٦(في صحيح أبي داود برقم 


