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أخالق الزوجة المؤمنة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أخالق الزوجة المؤمنة . - ٠٠١٥الخطبة : 

٠٦-١٢-١٩٧٤  

  الخطبة األولى :

ِ الذي سبحت الكائنات بحمده ، وعنت الوجوه لعظمتھ ومجده ، وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال  الحمد �َّ

شریك ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ ، اللھم صل على سیدنا محمد وعلى آلھ وأصحابھ واعترتھ 

  الطیبین الطاھرین .

  صفات وأخالق المرأة المسلمة :

  أیھا اإلخوة المؤمنون :

  قال هللا تعالى في حدیث قدسي :

(( إذا أردُت أن أجمع للمرء المسلم خیر الدنیا واآلخرة جعلت لھ قلباً خاشعاً ولساناً ذاكراً وجسداً على 

  البالء صابراً ، وزوجةً مؤمنة تسره إن نظر إألیھا ، وتحفظھ إذا غاب عنھا في نفسھا ومالھ ))

ككل الزوجات ، وأخالقھا لیست كأخالقھن ، إنھا كالجوھرة أخوتي المؤمنین ؛ الزوجة المؤمنة لیست 

المكنونة ، ودود ولود تطیع زوجھا ، وترعى بیتھا ، ترضى بالیسیر ، وال تكلف العسیر ، شكورة 

  صبورة .

  قال علیھ الصالة والسالم :

(( إن خیر نسائكم الولود الودود السَّتِّیرة 

لھا ، الذلیلة مع بعلھا ÷العزیزة في ا

المتبرجة مع زوجھا ، الحصان عن غیره ، ،

التي تسمع قولھ وتطیع أمره ، وإذا خال بھا 

بذلت لھ ما أراد منھا ، ولم تبذَّل لھ تبذل 

  الرجل ))
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إن ھؤالء الزوجات المؤمنات ، وھذه أخالقھن لھن عند هللا أجٌر كبیر وثواب جزیل ، ومكانة علیة ، قال 

  علیھ الصالة والسالم :

  مالك رضي هللا عنھ قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم :عن أنس بن 

(( أما ترضى إحداكن أنھا إذا كانت حامالً من زوجھا وھو عنھا راض أن لھا مثل أجر الصائم القائم 

في سبیل هللا ، وإذا أصابھا الطلق لم یعلم أھل السماء واألرض ما أخفي لھا من قرة أعین ، فإذا 

جرعة ولم یمصَّ من ثدیھا مّصة إال كانت لھا بكل جرعة وبكل مصة حسنة وضعت لم یخرج من لبنھا 

، وإن أسھرھا لیلة كان لھا مثل أجر سبعین رقبة تعتقھم في سبیل هللا ... سالمة أتدرین من أعني 

  بھذا الممتنعات الصالحات المطیعات ألزواجھن ، اللواتي ال یكفرن العشیر ))

  لحسن بن سفیان ][ رواه الطبراني في األوسط عن ا

  وقال صلوات هللا علیھ أیضاً :

  (( إن حسن تبعل المرأة زوجھا یعدل الجھاد في سبیل هللا ))

أیھا اإلخوة المؤمنون ؛ روت كتب األدب والسیرة أن الشعبي لقي شریحاً القاضي فقال لھ : كیف حالك 

  في بیتك یا شریح ؟

  حیاتي أو یُعكر صفائي .قال : منذ عشرین سنةً وأنا زوج لم أجد ما ینغص 

  قال لھ الشعبي : وكیف ذاك ؟

قال شریح : خطبت امرأة من أسرة صالحة ، وفي أول لیلة دخلت فیھا علیھا وجدت كماالً وصالحاً ، 

فصلیت ركعتین من صالتي شكراً � تعالى على ما أوالني من نعمة الزوجة الصالحة األمینة ، ولما 

لي بصالتي ، وتسلم بسالمي ، وتشكر شكري ولما خال البیت من سلمت من صالتي وجدت زوجتي تص

األصحاب واألحباب ، أخذت بیدھا ، فقالت على رسلك (أي تمھل) یا أبا أمیة ، كما أنت ثم قامت 

  وخطبت تقول :

الحمد � أحمده وأستعینھ وأصلي على نبیِّھ صلى هللا علیھ وسلم وعلى آلھ وأصحابھ واستغفره من كل 

ما بعد ، فإنني امرأة غریبة ال أدري ما تحب وما تكره ، فبیِّن لي ما تحب حتى آتیھ ، وما تكره ذنب ، أ

حتى أجتنبھ ، لقد كان لك یا أبا أمیة من نساء قومك من ھي كف لزواجك وكان لي من رجال قومي من 

اب هللا ، وسنة ھو كف لزواجي ، ولكن هللا تعالى قضى أمراً كان مفعوالً ، فكنُت لك زوجة ، على كت

رسولھ فقد ملكت بشرع هللا فاتق هللا فيَّ ، وامتثل في زواجنا أمر هللا تعالى : "فإمساك بمعروف أو 

  تسریح بإحسان " .. أقول قولي ھذا وأستغفر هللا العظیم لي ولك ، ثم قعدت .

وأستعینھ ، وأصلي  قال شریح : فألجأتني إلى الخطبة في ذلك الموقف ، فقمت وقلت : الحمد � أحمده ،

على نبیھ صلى هللا علیھ وسلم وأستغفره من كل ذنب ، أما بعد ؛ فقد قلت كالماً إن تثبتي علیھ وتصدقي 
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  فیھ یكن لك ذخراً وأجراً وفضالً ، وإن تدعیھ ، كان حجةً علیك

الت لي : أحب كذا وكذا ، وأكره كذا وكذا ، وما وجدت من حسنة فانشریھا ، أو من سیئة فاستریھا ، فق

  كیف فحبتك لزیارة أھلي وأھلك ؟

فقلت : نزورھم غباً ( أي وقتاً بعد وقت ) مع انقطاع بین الحین والحین ، فإني ال أحب أن یملونا ، وفي 

  الحدیث الشریف ؛ زر غباً تزدد حباً " .

  ورحم هللا القائل :

  غب وزر غباً تزدد حباً فمن أكثر الترداد أضناه الملل

 ً وطاعة ، َمن ِمَن الجیران تحب حتى أسمح لنسائھم بالدخول إلى بیتك ، ومن تكره حتى  فقالت : سمعا

  أمنع نساءھم من الدخول ؟

  فقلت لھا : بنو فالن قوم صالحون ، وبنو فالن غیر ذلك .

ومضى عام كامل عدت في یوم من األیام من مجلس القضاء فرأیت في دارنا أم زوجتي فرحبت بھا ، 

  وسلمت علیھا .

  فقالت لي : كیف رأیت زوجتك یا أبا أمیِّة ؟

  فقلت : ھي خیر زوجة و� الحمد .

  وكانت قد علمت منھا أنھا في أھنأ عیش ، وأنعمھ ، من فعال ومقال .

فقالت لي : یا أبا أمیة ، إن المرأة ال تكون أسوأ حاالً منھا حین تدلل فوق الحدود ، وما أوتي الرجال قط 

ب ما شئت أن تھذب ، ثم التفتت إلى ابنتھا شراً من المرأة الم دللة ، فأدب ما شئت أن تؤدب ، وھذِّ

تأمرھا بحسن السمع والطاعة ، ومضى علینا عشرون عاماً ، لم أجد ما یؤلمني منھا إال مرة واحدة كنت 

  أنا الظالم فیھا " .

  أیھا اإلخوة المؤمنون ؛ ھكذا تكون المرأة المسلمة .

  سالم :قال علیھ الصالة وال

  عن تمیم الداري رضي هللا عنھ :

  (( المرأة المسلمة تبر قسم زوجھا ، وتطیع أمره ، وال تخرج إال بإذنھ وال تدخل علیھ من یكره ))

  [ أخرجھ الطبراني في المعجم األوسط ]

  عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنھما أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال :

  هللا إلى امرأة ال تشكر لزوجھا وھي ال تستغني عنھ )) (( ال ینظر

  [ أخرجھ الحاكم في مستدركھ ]
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فیا أخي المؤمن ؛ شاباً كنَت أو زوجاً أو أباً ، إن كنت شاباً فابحث عن المؤمنة ، وال یغرك جمال 

  الفاسقة ، ففیھا شؤم لك في حیاتك ، وفي آخرتك قال تعالى :

ْنِكُحوا اْلُمْشِرِكیَن ﴿ َوَال تَْنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى یُْؤِمنَّ َوَألََمةٌ ُمْؤِمنَةٌ َخْیٌر ِمْن ُمْشِرَكٍة َولَْو أَْعَجبَتُْكْم َوَال تُ 

ُ یَْدُعو إِلَى اْلَجنَِّة َحتَّى یُْؤِمنُوا َولَعَْبٌد ُمْؤِمٌن َخْیٌر ِمْن ُمْشِرٍك َولَْو أَْعَجبَُكْم أُولَئَِك یَْدُعوَن إِلَى ا لنَّاِر َو�َّ

  َواْلَمْغِفَرِة بِِإْذنِِھ َویُبَیُِّن آَیَاتِِھ ِللنَّاِس لَعَلَُّھْم یَتََذكَُّروَن ﴾

  [ سورة البقرة ]

وإذا أساءت إلیك من یعجبك جمالھا فوقتئذ ال ترى جمالھا ، بل ترى لؤمھا ، وخبثھا ، وبغضھا ، 

الدنیا كلھا متاع وخیر متاعھا المرأة الصالحة ، وخیر شيء للمؤمن بعد التقوى ،  واستعالءھا ، واعلم أن

  زوجة صالحة .

  قال علیھ الصالة والسالم :

  

عن أبو ھریرة رضي هللا عنھ أَنَّ رسوَل هللا 

  صلى هللا علیھ وسلم قال :

(( تُنكح المرأة ألربع : لمالھا ، ولحسبھا ، 

بذات الدین تَِربَْت  ولجمالھا ، ولدینھا . فاْظفَر

  یداك ))

  [ رواه مسلم ]

وأخرج البخاري في صحیحھ أن رسول هللا 

  صلى هللا علیھ وسلم قال:

  عن أنس بن مالك رضي هللا عنھ قال سمعت النبي صلى هللا علیھ وسلم یقول :

قراً ، ومن تزوجھا (( من تزوج المراة لغزھا لم یزده هللا إال ذالً ، ومن تزوجھا لمالھا لم یزده هللا إال ف

لحسبھا ، لم یزده هللا إال دناءة ، ومن تزوج أمراة لم یرد بھا إال أن یغض بصره ، وأن یحفظ فرجھ ، 

  وأن یصل رحمھ ، بارك هللا لھ فیھا وبارك لھا فیھ ))

ویا أخي المؤمن ؛ إن كنت زوجاً ، وأردت إصالح زوجتك فابدأ بنفسك ، فاحملھا على االستقامة ، 

والطھر ، والعفاف ، ثم عامل زوجتك باإلحسان ، وتجاوز عن سیئاتھا ، وعن اإلساءة إلیھا ، وبعد ذلك 

وبعضاً من سور  لیكن لك معھا جلسات من حین آلخر تعلمھا ، أنت حقیقة اإلیمان ، وجوھر اإلسالم ،

القرآن ، وشیئا عن نبینا وصحابتھ الكرام ، وأمرھا بالصالة ، واصطبر علیھا ، وانظر بعد ذلك كیف 

تسعدك بعد أن أسعدتھا ، وكیف تحفظك بعد أن حفظت نفسك ، وال تنس یا أخي المؤمن ، أن الحلم سید 
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  اك أن تستخف بھا ، فتستخف بك .األخالق ، فال تھدم في یوم ما بنیتھ في شھر ، ووقر زوجتك ، وإی

  وقد ورد في الحدیث الشریف :

  (( ھیبة الرجل لزوجتھ تزید من عفتھا ))

  

ویا أخي المؤمن ؛ إن كنت أباً فرّبِ بناتك على 

ھذه األخالق ، لیكن لك ستراً من النار ، قال 

  علیھ الصالة والسالم :

(( من جاءه بنتان فأحسن تربیتھما حتى 

وت عنھا كانتا ستراً لھ من یزوجھما أو یم

  النار ))

  

  

أیھا اإلخوة ؛ ھذه أخالق الزوجة المؤمنة ، وأرجو هللا أن یتیح لي في خطبة قادمة أن أتحدث عن صفات 

  الزوج المؤمن الذي یستحق ھذه الزوجة المؤمنة .

ا ، واعلموا أن أیھا األخوة الكرام ؛ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وصلوا ما بینكم وبین ربكم تسعدو

ملك الموت قد تخطانا إلى غیرنا ، وسیتخطى غیرنا إلینا ، فلنتخذ حذرنا ، الكیّس من دان نفسھ وعمل 

  لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا وتمنى على هللا األماني .

  والحمد � رب العالمین

***  

  الخطبة الثانیة : 

ال إلھ إال هللا ولي الصالحین ، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ الحمد � رب العالمین ، وأشھد أن   

  صاحب الخلق العظیم .

  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت ، وعافنا فیمن عافیت ، وتولنا فیمن تولیت ، وبارك لنا فیما أعطیت ، وقنا 

تحرمنا ، أكرمنا  واصرف عنا شر ما قضیت ، فإنك تقضي بالحق وال یقضى علیك ، اللھم أعطنا وال

وال تھنا ، آثرنا وال تؤثر علینا ، أرضنا وارض عنا ، اللھم صن وجوھنا بالیسار وال تبذلھا باإلقتار ، 

فنسأل شر خلقك ، ونبتلى بحمد من أعطى ، وذم من منع ، وأنت من فوقھم ولي العطاء ، وبیدك وحدك 
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  خزائن األرض والسماء .

دي لصالحھا إال أنت ، واصرف عنا شر األعمال ال یصرفھا عنا إال اللھم اھدنا لصالح األعمال ال یھ

  أنت .

 


