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حقوق الزوج.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  حقوق الزوج. - 02الدرس :  -موضوعات فقھیة متفرقة 

1984 -05-21  

  حقوق الزوج على زوجتھ :

  

  ـ أن یكون أمره نافذاً : 1

أیھا األخوة المؤمنون: حقوق الزوج على زوجتھ ، تحدثنا في الدرس الماضي كیف أن هللا سبحانھ 

  وتعالى قال:

ُ بَْعَضُھْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَواِلِھمْ  اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما فَضََّل �َّ َجاُل قَوَّ   ﴾ ﴿ الِرّ

  : ]34[سورة النساء

  وكیف أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال لموفدة النساء إلیھ :

ن حسن تبعل إحداكن لزوجھا ، وطلبھا (( انصرفي أیتھا المرأة ، وأعلمي من وراءك من النساء أ

  )) -أي یعدل الجھاد في سبیل هللا  -مرضاتھ ، واتباعھا موافقتھ ، یعدل ذلك كلھ

  [أخرجھ ابن عساكر وأخرجھ البیھقي في شعب اإلیمان عن أسماء بنت یزید األنصاریة]

ھا . وكیف أن وكیف أن المرأة إذا صلت خمسھا ، وأطاعت زوجھا ، وحفظت فرجھا ، دخلت جنة رب

  المرأة إذا ماتت وزوجھا عنھا راض دخلت الجنة .

عقبت على ھذه األحادیث التي في صالح الزوج أن المرء یجب أن یكون أھالً لھذه المعاملة ، علیھ أن 

یكون كریماً ، علیھ أن یكون حلیماً ، علیھ أن یكون ورعاً ، إذا حقق ھذه الصفات استحق أن تكون ھذه 

تعنیھ . والحدیث األخیر الذي أنھیت بھ موضوع الفقھ في الدرس الماضي قولھ علیھ  األحادیث مما

  الصالة والسالم :

وأال تصوم یوماً واحداً إال  -بعیر –((حق الزوج على زوجتھ أال تمنعھ نفسھا ولو كان على ظھر قتب 

شیئاً إال بإذنھ ، فإن فعلت بإذنھ إال لفریضة ، فإن فعلت أثمت ولمن یُتقبل منھا ، وأال تعطي من بیتھا 

كان لھ األجر وكان علیھا الوزر ، وأال تخرج من بیتھ إال بإذنھ فإن فعلت لعنھا هللا ومالئكتھ حتى 

  تتوب أو ترجع ، وإن كان ظالماً ))

  [ أبو داود عن عبد هللا بن عمر]
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لحسن سیر الحیاة في األسرة البد من طرف 

أو غیر ظالم أمره نافذ ، وھو الزوج كونھ ظالم 

بحث آخر ، لكن البد من إنسان یأمر فیطاع ، 

البد لھذه السفینة من ربان ، البد لھذه الطائرة 

من طیار وقائد إذا أمر یُنفذ األمر ، بصرف 

النظر عن قناعة معاونھ بأحقیة ھذا األمر ، أو 

  عدم قناعتھ ، لذلك وإن كان ظالماً .

  

بیات یستأذنھ في أن تخرج أختھ لعیادة أبیھا ، قال لھ: " قل حینما جاء النبي الكریم أخو إحدى الصحا

ة والسالم أن یعتدي على حق ألختك طاعتھا لزوجھا خیر من عیادة أبیھا" وكره النبي علیھ الصال

  .الزوج

ھذا ملخص األحادیث التي سیقت في األسبوع الماضي ، وقد رجوت األخوة األكارم أنھم إذا ذكروا ھذه 

ورة الغضب فإن الزوجة تكفر بھا ، وقد تسمعك كالماً ال ترضاه ، ال ینبغي أن تستغل األحادیث في ث

ھذا الحدیث استغالالً شخصیاً ، قبل أن تقول ھكذا یقول علیھ الصالة والسالم راقب نفسك ، ھل أنت في 

  مستوى ھذه األحادیث ؟

ت أمكم غضبت أمكم " السیدة لذلك خرج النبي علیھ الصالة والسالم مرةً إلى أصحابھ قائالً: "غضب

عائشة ، یُستنبط من ھذا الحدیث أن المرأة إذا غضبت على الزوج أن یسكت ، وإذا غضب الزوج على 

  المرأة أن تسكت .

أي إذا مسكنا زجاجتین وصدمناھما ببعضھما تتكسران ، أما قطعة من اإلسفنج وقطعة من الزجاج فال 

ا كانت الزوجة غضبانة فأنت مثّل دوراً سلبیاً ، فإذا كنت أنت یحصل شيء ، األولى تمتص الثانیة ، فإذ

الغاضب علیھا أن تمسك . النبي الكریم ھكذا علمنا ، خرج على أصحابھ وقال: "غضبت أمكم غضبت 

  أمكم "

ً تتعسر في أمور  المرأة أحیاناً یكون علیھا ضغوط كثیرة ، الزوج یخرج من البیت یرجع الظھر أحیانا

ً یكون حاجات ناقصة في البیت ، فالرجل حین یرجع إلى البیت ویلقى زوجتھ غاضبة الغسیل ، أحی انا

    علیھ أن یتلقى ھذا بصدر واسع .

  ـ عدم إدخال من یكره زوجھا إلى البیت : 2

الحق الثاني الذي على المرأة : عدم إدخال من یكره زوجھا إلى البیت ، إذا قال زوجھا: فالنة ال أرید أن 

فمعنى ذلك أن فالنة ال ینبغي أن تدخل بیتھ ، رضیت أم غضبت ، أعجبھا ذلك أم لم یعجبھا  تدخل بیتي
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، فمصلحة الزوجة مع زوجھا ال مع جاراتھا ، وكم من مشكلة وقعت بسبب أن ھذه الزوجة الحمقاء 

أن  آثرت عالقتھا الطیبة بجیرانھا ، وضحت برضا زوجھا ، لذلك إذا أمر الزوج أن ھذه فالنة ال أحب

تدخل بیتي ، فللزوج وجھة نظر تحترم، قد تدخل امرأة إلى البیت من أھل الیسار ، لیس عكس الیمین ، 

أي الغنى ، فكلما وقع بصرھا على شيء في البیت ازدرتھ ، فانطمست الزوجة ، فإذا عاد الزوج أقامت 

ر ، أنت ال تكرمني بسبب ھذه علیھ النكیر؛ أنت ال تعرف قدري ، أنت ال تقدم لي على األعیاد شیئاً یُذك

  الزائرة الظالمة التي ال تعرف هللا عز وجل .

  لذلك قال علیھ الصالة والسالم: " لیس منا من فرق " .

أي إنسان یفرق بین زوجین ، بین أخوین ، بین أم وابنھا ، بین شریكین لیس من أمة سیدنا محمد ، وقد 

  یكون التفریق ببعض المالحظات .

مرأة أخرى ؛ كم كان مھرك ؟ تقول : عشرة آالف ، عشرة ، لماذا من بھذا الوقت قبل امرأة زارت ا

بعشرة ؟ شیطان داخل فیھا ، إن تكلمت على المھر تؤذي ، وإن تكلمت على نوع الصیغة تؤذي ، وإن 

رى تكلمت على البیت تقول : ما ھذا البیت ؟ أیسكن ھذا البیت؟ وهللا خم دجاج أفضل منھ . یأتي الزوج ی

زوجتھا مقلوبة ، لم تكن ھكذا ، ھو مسرور وراض و ھي راضیة ، فإذا أمر الزوج أن ھذه المرأة التي 

  تزورنا كل حین فتفسد العالقة فیما بیننا ینبغي أال تأتینا ، فعلى الزوجة أن تنصاع لھذا األمر .

یكون مرتاحاً ، كلمة سیئة ،  طبعاً كل إنسان لھ مشكلة ، والناس كما یقال بالء للناس ، أحیاناً اإلنسان

ساعة غفلة من الزوجة ، وساعة یقظة شیطانیة من الزائرة ، ترى أن عرى الزوجیة قد فصمت وصار 

الخصام والمشاحنة ، وما من مشكلة إذا أردت أن أعمم إال وراءھا إنسان سبب اإلیقاع بین ھذین 

  الشخصین .

لذلك یتمنى الشیطان أن یفرق تلك العالقات ، 

ي ما من عالقة یرضى عنھا هللا سبحانھ أ

وتعالى كأن تكون العالقة بین الزوجین طیبة ، 

وما من عالقة یكرھھا هللا عز وجل كأن یكون 

الخصام والشقاق . تدخل إلى بیت متواضع جداً 

بالجادة العاشرة إن كان ھناك عشر جادات ، 

األرض عدسة ، الفرش إسفنج فقط ، الجالئل 

ن ھناك سعادة، و مودة ، و خام أبیض ، و لك

رحمة ، ھذا البیت جنة . وتدخل إلى بیت فرشھ مكلف ملیون لیرة ، ثمنھ ملیونان، وجمیع األجھزة 

  الكھربائیة موجودة من دون استثناء ، وھذا البیت قطعة من جھنم .
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ت تنشأ على سر الزواج الوفاق بین الزوجین ، وأبشع ما في الزواج أن یكون الخصام والنكد. تلقى البن

النكد ، البنت تشرب من أمھا ، إذا ُزوجت ھذه الفتاة تكون عالقتھا بزوجھا سیئة ، ألنھا رأت عالقة أمھا 

بأبیھا ، وإذا كانت العالقة طیبة بین األم واألب ، أغلب الظن بأن زواج البنات ناجح ؛ ألنك ترى المودة 

ً ، إذا  والرحمة والتسامح واللطف واالعتذار تتعلم من أمھا ، فاإلنسان إذا خطب األھل ال یكون مخطئا

أصّر على معرفة طبیعة العالقة في ھذا البیت بین الزوجین ؛ ھل ھناك تسامح ؟ ھل ھناك مودة ؟ ھل 

ھناك احترام ؟ ھل ھناك شقاق ؟ خصام ؟ نكد ؟ إغاظة ؟ إذا تزوج إنسان ابنة بیت فیھ خصام أغلب 

طعي ، أنا أرید أن أوضح ذلك ، إذا قال الزوج : ال أرید أن تدخل الظن أنھ لن یرتاح، إذاً ھذا أمر ق

فالنة إلى بیتي . . لكن أنا سأھمس في أذن األزواج : إیاك أن تستخدم ھذا الحق في منع الزوجة أن ترى 

أھلھا . ال أسمح ألمك أن تدخل بیتي . ال ، ھذا فیھ ظلم ، ھذه أمھا ، إن قلت ذلك ووقع منك یمین معظم 

أن الطالق صار بید الزوجة ، كانت تخاف منك ، فصرت تخاف منھا ، فإذا سمحت ألمھا بدخول ، فك

البیت وقعت طلقة . ال ینبغي أن تستخدم ھذا الحق استخداماً تعسفیاً ، بالقوانین مادة تقول : التعسف في 

ني ، لم یرض استعمال السلطة ، مثالً موظف في دائرة وموظف آخر في دائرة ، األول أعلى من الثا

الثاني أن یتواطأ مع األول لكسب حرام ، فأمر بنقلھ إلى محافظة نائیة ، نقول : إن ھذا النقل تعسفي ، لم 

یُقصد منھ المصلحة العامة ، لكن القصد الكید واإلبعاد . كذلك الزوج أعطاه هللا صالحیات ، كل إنسان 

. أي إذا رسول هللا قال للمرأة : " إذا صلت  أعطاه هللا صالحیات ال ینبغي أن یستخدمھا بشكل تعسفي

المرأة خمسھا ، وصامت شھرھا ، وأطاعت زوجھا ، دخلت جنة ربھا "، ال ینبغي لھذا الزوج أن 

  یستخدم ھذه السلطة بشكل تعسفي . اإلنسان العاقل دائماً یجعل مجاالً كبیراً جداً للمودة .

 ً ما ، وأبغض بغیضك یوماً ما عسى أن یكون حبیبك  أحبب حبیبك یوماً ما عسى أن یكون بغیضك یوما

یوماً ما . أي ال ینبغي أن یعادي الرجل أھل زوجتھ ، صار ھناك مشكلة یعاتب عاتباً لطیفاً فقط . أما 

ً ما ، أبغضتھم یقیم النكیر ، ویسب ، ویبھدل ، ویخبط األبواب ویطردھم. أنت ما أبغضت ھم ھونا

  لمودة .، فكأنك قطعت حبال ابالمبالغة

  االعتدال عالمة عقل اإلنسان الراجح :

اإلنسان عالمة عقلھ الراجح اعتدالھ ، عالمة 

عقلھ الراجح أنھ معتدل في انفعاالتھ، معتدل 

في تصرفاتھ ، معتدل في كالمھ . أي إذا دخل 

ً ال یعجبھ قال : وهللا إذا  إلى البیت فوجد شیئا

 ھذا الشيء وقع مرة ثانیة سأحزن ، . . شيء

جمیل ، أرید أن أحزن الكالم معقول أما أرید 
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أن أطلق فوقعت مرة ثانیة بمشكلة ، أحرجت أنت ، إن ما طلقت لم یعد لكالمك قیمة وإن طلقت خربت 

بیتك ، ال تقل أرید أن أطلق . إن وقعت مرة ثانیة سأحزن ، أما أرید أن أعمل شیئاً لن تسري منھ ، ما 

یخیف كثیراً . إنسان دخل إلى مطعم فقال: ھل تعشیني أم أعمل مثلما ھذا الشيء ؟ ھذا الشيء المخفي 

صنع أبي البارحة فخاف منھ ، أن یكون أبوه مجرماً ، أو قاتل قتیل ، قال لھ: ال تعال أعشیك ، فصنع لھ 

د عشاًء فخماً ، بعد أن انتھى قال لھ: ماذا صنع أبوك ؟ قال لھ: نام بال عشاء . فإذا إنسان قال : إن أعی

ھذا الشيء سترون شیئاً كبیراً ، ما ھذا الشيء ؟ هللا یعلم ، ھذا شيء واسع ، مفتوح ، إذاً ھناك أزواج ما 

  :بات معممة ، لذلك قال هللا تعالىعندھم حكمة ، اإلنسان ال یحدد ، وال یذكر عقوبات محددة ، یذكر عقو

  ﴿ إِْذ یَْغَشى الِسّْدَرةَ َما یَْغَشى ﴾

  ]16[سورة النجم: 

ھذا اسمھ في البالغة إیجاز غني ، إذ یغشى 

السدرة ما یغشى ، لقد أصابني ما أصابني ، 

آلمني ما آلمني ، إیجاز ولكنھ غني یحتمل 

ً اإلنسان یتخاصم مع  معاني كثیرة . أحیانا

ً أال یشتري من سمان بجانبھ  ، یحلف یمینا

، ثم یأتیھ ضیف بعد أسبوعین ویرید عنده

اتح ، والمحل بعید جداً ، كبریت ، والسمان ف

: ج ، إذا خاصمت السمان جارك قل لھتقع بحر

ً ، ال  وهللا أحزنتني ، إذا قلت لھ : أحزنتني فقط واضطررت أن تذھب إلیھ مرة ثانیة ، ال یصیر شیئا

احتقرك ، وال تحداك ، أما إذا قلت لھ : وهللا لن أشتري منك بعد اآلن ، وكنت مضطراً فتوقفت عنھ تقع 

  رج كبیر .بح

اإلنسان كلما ازداد عقلھ ال یحلف أیماناً ، وال یحدد عقوبات ، وال یقید نفسھ ، أنت حر ابق حراً . أنا 

أالحظ أن معظم الكلمات تأتي من كلمة مرتجلة غیر مدروسة ، لذلك یتمنى سیدنا عمر أن تكون لھ رقبة 

، یدرسھا وھي تمشي ، تُحكى ، أو ال  مثل رقبة الجمل ، الكلمة قبل أن ینطق بھا تمشي مسافة طویلة

تحكى ، تجوز أم ما تجوز ، ھناك كلمة تھد عالقة ، تفصم عالقة كبیرة ، تفصم شركة ، كلمة واحدة ، 

  ھناك كلمة تطلق .

   أُولُو اْألَْلبَاِب﴾﴿یُْؤتِي اْلِحْكَمةَ َمْن یََشاُء َوَمْن یُْؤَت اْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِي َخْیراً َكثِیراً َوَما یَذَّكَُّر إِالَّ 

  ]269[سورة البقرة: 
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  كل إنسان مأمور باإلحسان :

  وال تنسوا أن هللا عز وجل یأمرنا جمیعاً قال :

  ﴿ َوقُولُوا ِللنَّاِس ُحْسناً ﴾

  ] 83[ سورة البقرة: 

والزكاة مع أنك لو دققت في أنت مأمور . أكثر الناس یظنون أن األوامر ھي الصالة والصوم والحج 

  كتاب هللا لوجدت أن أي أمر في كتاب هللا یقتضي الوجوب .

َ یَأُْمُر بِاْلعَْدِل َواِإلْحَساِن َوإِیتَاِء ِذي اْلقُْربَى ﴾   ﴿ إِنَّ �َّ

  ] 90[ سورة النحل اآلیة : 

ق عندك ، ھذا عدل ، أنت لست مخیراً ، أنت مأمور باإلحسان ؛ أخي لیس لھ حق عندي ، نعم لیس لھ ح

واإلحسان ؟ لھ حق عندك باإلحسان . رجل طلق زوجتھ ألسباب قاھرة ، عاھد نفسھ أن یقدم لھا معاشاً 

ً ما امتد بھ العمر ، لم یقصر وال شھر ، یطرق الباب ھذا المبلغ یكفیھا ، الطالق كان ألسباب  شھریا

ً على  مشروعة وقاھرة ، ھذا إحسان ، أنت مأمور بھ. لذلك في بعض اآلیات القرآنیة تقول : حقا

  المحسنین ، حقاً على المتقین .

اآلن إذا إنسان من أھل الكرم ، من أھل الجود ، وشخص أكرمك كنت في مدینة وضیفك ، وأكرمك ، 

، لھ علیك بالقضاء حق أن ینام عندكونمت عنده لیلتین ، رجع ھذا الشخص المضیف فزارك في بلدك ، 

حق أن تعشیھ ، لكنك أنت كإنسان كریم تجد أنك مدین لھ ، وال بد من أن تقابلھ على  لھ علیك في القضاء

ضیافتھ بضیافة أكبر ، ھذا حق على المحسن ، حق على المتقي ، حق على المؤمن ، فاإلنسان ال یقول : 

لیس لھ عندي حق ، أنت كمؤمن عندك حق كبیر ، لھ عندك حق اإلحسان ، ولو لم یكن لھ عندك حق 

ابت ، ھذه اآلیة تحل ملیون مشكلة ، وما من إنسان یصلي الجمعة في المسجد إال ویقرؤھا الخطیب قبل ث

  أن ینزل :

َ یَأُْمُر بِاْلعَْدِل َواِإلْحَساِن َوإِیتَاِء ِذي اْلقُْربَى ﴾   ﴿ إِنَّ �َّ

  ] 90[ سورة النحل اآلیة : 

ً ، الذي وجد زوجتھ حامالً لیس منھ ، فسترھا وأكرمھا ، وجعلھا  والقصة المشھورة قلتھا لكم سابقا

زوجة طیبة ، إمام المسجد المجاور رأى في المنام رسول هللا علیھ الصالة والسالم یقول لھ : قل لجارك 

  فالن إنھ رفیقي في الجنة .

یستطیع أن یطلقھا ، من حقھ ، ألنھا أتت فاحشة ، یستطیع أن یفضحھا ، لكنھ قبلھا ، وجبر خاطرھا ، 

قال لھ : إنھ رفیقي في الجنة . ال تعاملوا الناس على العدل عاملوھم على اإلحسان ، أنت أِدّ ما علیك ، ف
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والناس یفعلون ما یشاؤون ، إن قدموا لك حقك البأس ، وإن لم یقدموا فا� یعرف من المحسن . لذلك 

  في حدیث كلما أذكره یقشعر بدني ، قال علیھ الصالة والسالم :

لمعروف إلى من ھو أھلھ ، وإلى غیر أھلھ ، فإن أصبت أھلھ أصبت أھلھ، وإن لم تصب أھلھ ((اصنع ا

  كنت أنت أھلھ))

  [ ذكره السیوطي في الجامع الصغیر، وعزاه إلى الخطیب ]

  أنت تتمتع بھ ، العمل الطیب فیھ سعادة كبرى ، ال یعلمھا إال من ذاقھا .

  ـ خدمة المرأة زوجھا : 3

الذي للزوج على الزوجة خدمة والحق الثالث 

المرأة زوجھا ، أساس العالقة بین الزوج 

وزوجتھ ھي المساواة بین الرجل والمرأة في 

الحقوق والواجبات ، وأصل ذلك في قولھ 

  تعالى: ، انظر إلى اآلیة ما أدقھا :

  ﴿ َولَُھنَّ ِمثُْل الَِّذي َعلَْیِھنَّ بِاْلَمْعُروِف﴾

  ]228[ سورة البقرة : 

  

  أي أنت ترید من زوجتك أن تتزین لك ، ھذا حقك ، ولھا حق مشابھ .

(( اغسلوا ثیابكم، وخذوا من شعوركم واستاكوا، وتنظفوا فإن بني إسرائیل لم یكونوا یفعلون ذلك 

  فزنت نساؤھم ))

  [ابن عساكر عن عبد هللا بن میمون القداح]

  ربنا عز وجل یقول : إن كان لك علیھا ھذا الحق ، فلھا علیك مثل ھذا الحق ،

  ﴿َولَُھنَّ ِمثُْل الَِّذي َعلَْیِھنَّ بِاْلَمْعُروِف﴾

  ]228[سورة البقرة :

ً تأتي الكنة إلى بیت ثماني غرف وصالون ،  بالمعروف أي المألوف ، بیت معقول خدمتھ ، أما أحیانا

أما بیت مؤلف من  الكل یرتاحون ، وعلیھا المسح والجلي والطبخ والعزائم ، ھذا شيء فوق طاقتھا ،

غرفتین وصالون ، بیت معقول خدمتھ وطبخھ ، أما تطبخ لعشرة أشخاص فھناك أشخاص لیس عندھم 

  إنصاف ، ھذه كنة .
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الدرجة ھي القیادة فقط ، أنا أشبھھا بالرتب العسكریة ، مثل عمید ولواء ، درجة واحدة بینھما ، لكن 

، وھذا لھ رتبة ، ھذا لھ معاش ضخم ، وھذا لھ معاش لیس مجنداً ولواء . درجة واحدة ، ھذا لھ رتبة 

ضخم ، ھذا لھ مكتب فخم ، وھذا لھ مكتب فخم ، لكن ھذا آمر ھذا ، ھذا قائد اللواء ، ھذا معاون قائد 

اللواء . فإذا صّح أن یطرح ھذا المثل في البیت المرأة لھا حقوق مشابھة لحقوق الزوج ، وعلیھا واجبات 

أة من الحقوق مثل ما للرجل واج ، ولھ علیھا درجة واحدة ، فاآلیة تعطي المرمشابھة لواجبات الز

  ، فكلما طولبت المرأة بحق طولب الرجل بمثلھ . فكأن النبي الكریم استنباطاً من قولھ تعالى:علیھا

  ﴿ َوقَْرَن فِي بُیُوتِكُنَّ ﴾

  ] 33[ سورة األحزاب: 

ھذه أصل من أصول النظام االجتماعي ، 

أة متفرغة لخدمة زوجھا وأوالدھا والزوج المر

. ن نفقات ھذه األسرة وحسن قیادتھامتفرغ لتأمی

 ، ً لذلك في المجتمعات المستھترة المنحل خلقیا

أرقى مرتبة تنالھا امرأة أن یُكتب على ھویتھا 

سیدة منزل ، أي متفرغة لتربیة األوالد ، 

الطیار إذا جلس في غرفتھ یكون محصوراً ، 

نھ الطبیعي مكان القیادة ، فلما المرأة ھذا مكا

تخرج من بیتھا من أجل أن تقوم بأعمال مشابھة للرجل ضاع البیت وضاع األوالد ، ولما الرجل یكون 

بالھ مشوشاً ، مضطرباً ؛ ھل حضر ابنھ أم لم یحضر ؟ فتح الباب ، دخل مع رفیقھ إلى البیت ، صنعوا 

نتج إنتاجاً مضاعفاً ، وحتى المرأة تكون مصونة ، األصل الذي شیئاً ، مشوش . ال ینتج ، حتى الرجل ی

  جاء بھ القرآن الكریم :

  ﴿ َوقَْرَن فِي بُیُوتِكُنَّ ﴾

  ] 33[ سورة األحزاب: 

وال یخطر في بال أحدكم أن ھذه اآلیة موجھة لنساء النبي فقط إن كن مأمورات بأن یقررن في بیوتھن ، 

  قررن في بیوتھن .فنساء المؤمنین من باب أولى أن ی

  بعض األحادیث الشریفة في توزیع العمل في البیت :

وھناك بعض األحادیث الشریفة في توزیع العمل في البیت ، وقد حكم رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

بین علي كرم هللا وجھھ وبین فاطمة رضي هللا عنھا ، فجعل على فاطمة خدمة البیت ، وجعل على علي 
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، ال یوجد أحد ابنتھ أشرف من السیدة فاطمة ، أي صھره وابنتھ حكم على فاطمة بخدمة  العمل والكسب

  البیت ، وحكم على علي بالكسب والعمل ، ھذا توزیع النبي الكریم .

وقد روى البخاري ومسلم أن فاطمة رضي هللا عنھا أتت النبي صلى هللا علیھ سلم تشكوا إلیھ ما تلقى في 

ھ خادمة ، فقال: " أال أدلكم على ما ھو خیر لكما مما سألتما ؟ إذا أخذتما مضاجعكما یدیھا من األلم وتسأل

ً وثالثین فھو خیر لكما من خادم " ً وثالثین ، وكبرا أربعا ً وثالثین ، واحمدا ثالثا   فسبحا هللا ثالثا

أحبھا البنتھ ، كأن النبي ما أحب أن یكون اإلنسان عنده خادم في البیت لیس ما أحب للمؤمنین ، بل ما 

لو أعطى إشارة یأتیھا مئة خادم ، مئة إنسان یخدمونھا ولكن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لم یحب 

ذلك ، اإلنسان یخدم نفسھ ، ویكون أكثر تواضعاً ، وأكثر إرضاًء � عز وجل ، وإن هللا یكره العبد أن 

ح والثاني یعمل ، أما الزوج فلیس مرتاحاً و یُرى متمیزاً على أقرانھ ، منظر غیر مقبول ، إنسان مرتا

ھو تعب جداً ، وھناك كل ھم یھد جبالً ، قد یكون عمل البیت أشق ، مسح ، جلي ، غسیل ، یجوز 

الرجل ذھب إلى المكتب ثالث ساعات یوجد عنده ھموم ، كل ھم یجعلھ یفكر ، خمس ساعات في 

ً في ھ : أنت ال تعمل شیئماذا یعمل ؟ تقول لالمكتب ، علیھ دفع وال یوجد بیع ، وسندات مستحقة  ا

، جالس مرتاح ، ال لیس مرتاحاً . أحیاناً األعمال المادیة أخف من األعمال التي تصیب الھم في المكتب

  اإلنسان .

أسماء بنت  -وعن أسماء بنت أبي بكر رضي هللا عنھا أنھا قالت: " كنت أخدم الزبیر خدمة البیت كلھ 

زبیر بن العوام حواري رسول هللا ، وعبد هللا بن الزبیر ابنھا ، ھذا الطفل الصغیر الذي أبي بكر زوجة ال

مر بھ سیدنا عمر في الطریق ورأى غلمان كثیرین فلما رأوه تفرقوا لھیبتھ إال عبد هللا بن الزبیر بقي 

ً في مكانھ ، فلما حاذاه عمر قال لھ: یا غالم لَم لم تھرب مع من ھرب ؟ قال : أیھا األمیر لست  واقفا

ً فأخشى ظلمك ، ولست مذنباً فأخشى عقابك ، والطریق یسعني ویسعك ھذا عبد هللا بن الزبیر .  -ظالما

وعن أسماء بنت أبي بكر رضي هللا عنھا أنھا قالت: " كنت أخدم الزبیر خدمة البیت كلھ وكان لھ فرس 

قي الماء ، وتخرج الدلو ، وتعجن ، فكنت أسوسھ وكنت أحش لھ ، وأقوم علیھ ، وكانت تعلفھ ، وتس

  وتنقل النوى على رأسھا من أرض لھ على ثلثي فرسخ "

تقوم بخدمة شاقة لھا أجر كبیر . ففي ھذین الحدیثین ما یفید بأن على المرأة أن تقوم بخدمة بیتھا كما أن 

التي قال عنھا النبي على الرجل أن یقوم باإلنفاق علیھا . وقد شكت السیدة فاطمة رضي هللا عنھا ، ھذه 

  صلى هللا علیھ وسلم قال : " فاطمة بضعة مني ، من أكرمھا فقد أكرمني ، ومن أغضبھا فقد أغضبني "

وكل أب إذا عنده ابنة یشعر ھذا الشعور نفسھ ، أي ال یوجد أغلى من البنت، لذلك الزوج إذا كان 

  عند األب قد تزید عن أوالده . الصھر غال .مخلصاً ، إذا كان مستقیماً ، إذا أكرم الزوجة ، فلھ مكانة 

شكت السیدة فاطمة رضي هللا عنھا ما كانت تلقاه من خدمة ، فلم یقل الرسول صلى هللا علیھ وسلم ال 
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خدمة علیھا ، وإنما ھي علیك . شكت لھ فما تكلم وال كلمة ، علیھا الخدمة . قال ابن القیم: " وھذا أمر ال 

یق بین شریفة ودنیئة وفقیرة وغنیة ، فھذه أشرف نساء العالمین كانت تخدم ریب فیھ "، ال یصح التفر

  زوجھا .

أنا وهللا ابنتي ال تخدم أحداً ، احضر لھا خادمة ، من ابنتك ؟ أشرف من السیدة فاطمة ؟ ال . من أنت ؟ 

لھ : احضر أعظم من رسول هللا ؟ ال . ھو رسول هللا ، أبوھا وھي ابنتھ ، وكانت تخدم زوجھا . یقول 

لھا جالیة ، كیف كان أجدادنا یعیشون ؟ جاءت الرسول صلى هللا علیھ وسلم تشكو الخدمة فلم یشكھا ، 

  أي لم یسمع منھا ، دعواھا مشطوبة ، غیر مقبولة .

  ـ تجاوز الصدق بین الزوجین : 4

ً أي یكذبون على  بعضھما ؟ ال . آخر موضوع : تجاوز الصدق بین الزوجین ، العنوان قد یثیر التباسا

  ولكن اسمعوا أي صدق یجب أن نتجاوزه بین الزوجین .

روي عن ابن أبي عذرة الدؤلي أیام خالفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ ، أنھ كان یخلع النساء الالتي 

یتزوج بھن ، فثارت لھ في النساء في ذلك أحدوثة یكرھھا ، فلما علم بذلك أخذ بید عبد هللا بن األرقم 

قالت : ال تنشدني با�  –تكرھیني  –تى بھ إلى منزلھ ثم قال المرأتھ : أنشدك با� ھل تبغضینني حتى أ

قال : فإنما أنشدك با� ، قالت: نعم . فقال البن األرقم : أتسمع ؟ انطلق بنا إلى عمر بن  –ال تحرجني  –

ابن األرقم ، فسألھ فأخبره فأرسل الخطاب . فقال لعمر : إنكم تتحدثون أني أظلم النساء وأخلعھن فاسأل 

أي حلفني  -إلى ھذه المرأة وقال : أنت قلت إنك تبغضین زوجك ؟ قالت: إني أول من تاب ، إنھ ناشدني 

  قال: نعم تكذبین . -أقول أحبھ وأنا ال أحبھ  -فتحرجت أن أكذب ، أأكذب یا أمیر المؤمنین ؟  -با�

كریماً ، میسور الحال ، أخالقھ عالیة، مؤمن ، فیھ علة بَخلقھ  لیس ھذا ھو الصدق ، أحیاناً یكون الزوج

  یسأل زوجتھ أتحبینني ؟ ال أحبك ، ھذا لیس صدقاً ، ھذه وقاحة . . قالت : أأكذب ، قال: نعم تكذبین .

والعكس أحیاناً یكون ، أي نصیبھ ، لیست كاملة ، فیھا مجموعة علل ، كیف تراني ؟ یقول لھا : وهللا 

 ، أنا مسرور منك كثیراً . أنت تكذب بھذا الكالم ، ھذا الكذب یحبھ هللا ، ھذا الكذب یرضاه هللا الحمد �

عز وجل ، ھذا الكذب أنت مأمور بھ ، ھناك أزواج سبحان هللا ما عندھم حكمة ، لو كنت مثل فالنة . 

یائسة ، ال یوجد أمل ، أذھب لھا كل معنویاتھا ، رأتھ ال یحبھا ، فلما دخل إلى البیت لیست البسة ، 

أزالت اسمك من القائمة ، أما المؤمن فال یتكلم ھذا الكالم ، الحمد � أكرمني هللا بك ، ال یوجد أحسن 

  منك ، أنت أنسب واحدة لي ، ھذا الموضوع دقیق جداً .

حدثھ بذلك ، (( قالت: أأكذب یا أمیر المؤمنین ؟ قال: نعم تكذبین ، فإن كانت إحداكن ال تحب أحدنا فال ت

  فإن أقل البیوت الذي یُبنى على الحب ))
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كلمة بیت ، لیس ھناك بیت واحد مبني على حب صاعق ، أي حب مجنون لیلى، البیت مبني على 

التعامل باإلسالم ، على اإلیمان ، على الرضا بقضاء هللا ، على الرضا بما قسمھ هللا لك من زوجة وھي 

البیت الذي یُبنى على الحب ، ولكن الناس یتعاشرون باإلسالم  كذلك ، الكالم دقیق : " فإن أقل

  واألحساب "

ھناك بنت أصل ، وھناك ابن أصل ، ال یكسر خاطرھا ، وبنت األصل ال تذم زوجھا ، ھذا نصیبھا . 

زوجك صحتھ زیادة ، قولي لھ أن یخفف وزنھ . ما ھذا الكالم ؟ أتكرھھا فیھ ؟ ھناك أشخاص كثیرون 

  ، فإن أقل البیت الذي یُبنى على الحب ، ولكن الناس یتعاشرون باإلسالم واألحساب . كالمھم ثقیل

كل إنسان یعمل بأصلھ ، األصیل ال یحرج امرأتھ ، ال یحمر وجھھا ، ال یخجلھا، ال ییئسھا منھ ، وبنت 

زوجتھ  األصل ال تذم زوجھا ، ھذا الحدیث دقیق جداً ، ولھ آثار كبیرة، مسموح للزوج أن یكذب على

ً لھ . ً لقلبھ وإكراما ً لقلبھا ، ومسموح للزوجة أن تكذب على زوجھا تطییبا ً لھا ، تطییبا   تقربا

وفي درس قادم إن شاء هللا تعالى نتحدث عن إمساك الزوجة بمنزل الزوجیة، وعن االنتقال بالزوجة أي 

الزوجة عند النشوز ، وتزین السفر بھا ، ومنع الزوجة من العمل ، وخروج المرأة لطلب العلم، وتأدیب 

  المرأة لزوجھا ، ھذه كلھا موضوعات الدروس القادمة إن شاء هللا تعالى .

***  

  أحادیث تبدأ بإنما :

  

  الحدیث األول االستئذان من أجل النظر :

. أي إذا قلت : إنما شوقي شاعرواآلن إلى بعض األحادیث الشریفة : ألن أحادیث كثیرة تبدأ بكلمة إنما . 

إذا قلت : شوقي شاعر ماذا تعني باللغة ؟ المعنى الدقیق لھا أنھ شاعر ، ھل یمنع أن یكون كاتباً ؟ ال ، 

ھل یمنع أن یكون حقوقیاً ؟ ال كان ھو حقوقیاً ، ھل یمنع أن یكون مثالً تاجراً ؟ ال . إذا قلت : شوقي 

یكون أدیباً ، أو كاتباً ، أو قصصیاً ، أو محامیاً . إذا قلت : إنما شوقي شاعر معناھا شاعر ، وال یمنع أن 

شاعر . اختلف الوضع شاعر فقط ، أي حصرنا شوقي بالشعر ، إذا قلنا : الشاعر شوقي . عكسناھا ، 

أیضاً شوقي شاعر . أما إذا قلنا : إنما الشاعر شوقي ، أي ال شاعر غیره . فكلما وجدنا كلمة إنما تعني 

  أداة حصر وقصر فمثالً :

َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماُء ﴾   ﴿ َكذَِلَك إِنََّما یَْخَشى �َّ

  ] 28[ سورة فاطر: 



12 

حقوق الزوج.   

معناھا العلماء وحدھم یخشون هللا ، إذا قلنا : العلماء یخشون هللا ، ال تمنع أن یخشى هللا بعض الجھال ، 

ر العلماء ، أما إذا قلنا : إنما یخشى هللا من عباده قلنا : العلماء یخشون هللا ال یمنع أن یخشى هللا غی

  العلماء أي العلماء وحدھم وال أحد سواھم یخشى هللا .

  ھذا ھو القصر .

ِّ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم َوَمَع النَّبِ  لَّھم يِّ َصلَّى ال(( َسْھِل ْبِن َسْعٍد قَاَل اطَّلََع َرُجٌل ِمْن ُجْحٍر فِي ُحَجِر النَّبِي

ُجِعَل اِالْستِئَْذاُن ِمْن  َعلَْیِھ َوَسلََّم ِمْدًرى یَُحكُّ بِِھ َرأَْسھُ فَقَاَل لَْو أَْعلَُم أَنََّك تَْنظُُر لََطعَْنُت بِِھ فِي َعْینَِك إِنََّما

  أَْجِل اْلبََصِر ))

  [متفق علیھ عن سھل بن سعد]

  

إذاً ما حكمة یا هللا ؟ ما حكمة طرق الباب ؟ لو 

سان باب صدیقھ مفتوح ألھ حق أن یدخل إن

فوراً ؟ ال یجوز ، إذاً ما العلة ؟ النظر ، لما 

ینظر اإلنسان إلى زوجة صدیقھ فقد أتى إثماً 

كبیراً ، اإلنسان في بیتھ حر ، یتحلل من الثیاب 

أحیاناً ، یتبذل في بیتھ ، المرأة تطبخ ، تجلي ، 

ً ، ألبسة غیر سا بلة ، تغسل ، تلبس لباساً خفیفا

. تھا مادام بیتھا غیر مكشوف مستورحرة في بی

  فلما یكون االستئذان موجوداً معناھا من أجل البصر .

ھناك أشخاص كثیرون ، یدخلون إلى غرفة في المستشفى ، أخي نرید أن نزور صدیقنا ، إذاً صدیقك 

، أینما كنت یجب أن زوجتھ عنده ، یجب أن تطرق الباب ، أخي ھنا مستشفى ؟ أیضاً یجب أن تستأذن 

تستأذن . . السالم علیكم أأدخل ؟ السالم علیكم أأدخل ؟ فإن قیل لك ادخل تدخل وإال انتظر ، وإال 

انصرف . إنما جعل االستئذان من أجل البصر ، حتى ال تقع عینك على امرأة ال تحل لك . لكن علماء 

  ى من أجل الرجل .الحدیث وسعوا ھذا الحدیث ، قال: لیس من أجل المرأة فقط حت

ً یكون في بیتھ جالس بقمیص شیال مثالً ، لیس مؤاخذاً ، ھو في بیتھ أو بمحل مثالً ،  اإلنسان أحیانا

وبالمحل لھ غرفة داخلیة یعزل المحل ، متخفف من ثیابھ ، یجب أن تطرق الباب ، لو كان المستودع 

، طبعاً المرأة أشد إثماً ، وأكثر حرجاً ، وأكثر  داخلیاً ، انقر نقرتین على الباب ، أنا فالن ، لو كان رجالً 

  إیالماً للزوج أن یراھا األجنبي ولكن ال یمنع ھذا أن یكون من أجل الزوج أیضاً .



13 

حقوق الزوج.   

  ((إِنََّما ُجِعَل اِالْستِئَْذاُن ِمْن أَْجِل اْلبََصِر))

  [متفق علیھ عن سھل بن سعد]

ً أن نعطي ظھورنا للباب أوالً وأن نقف بإزاء لذلك علمنا علیھ الصالة والسالم أن إذا طرقنا با با

المصراع الثابت ، في مصراع متحرك ومصراع ثابت ، أول شيء نعطي ظھرنا للباب وفي حذاء 

المصراع الثابت ، ھناك أشخاص یقفون مواجھ الباب ، وعلى الباب المتحرك ، یُفتح الباب فیرى داخل 

  البیت . ھكذا أدبنا علیھ الصالة والسالم .

  الحدیث الثاني إنما الّدین النصح :

  حدیث آخر وأخیر : یقول علیھ الصالة والسالم :

  (( إنما الدین النصح ))

  [ أبو الشیخ األصبھاني عن ابن عمر]

تنصح زبائنك ، أما إن كنت ال تنصحھم فلست دیناً ، ولو كنت تصلي مئة ركعة كل یوم ، وعامل ثالثاً 

 ، و حاجج ثماني مرات ، و تصوم اثنین وخمیس ، وعاشوراء ، وعشرین عمرة ، خیر إن شاء هللا

ونصف شعبان ، وسبع وعشرین من رجب ، وتصلي قیام اللیل، واألوابین ، والضحى ، و لكنك ال 

  تنصح زبائنك لست دیناً . . 

  

  (( إنما الدین النصح ))

یجب أن تنصح زبونك ، وكأن الحاجة لك ھل 

تأخذھا أنت ؟ أنا ال آخذھا ، ولكنھا رخیصة ، 

  ھذه فیھا عیب .

  

  

  

اِلَحاِت لَیَْستَْخِلفَنَُّھْم فِي اْألَْرِض َكَما اْستَْخلََف ا ُ الَِّذیَن آََمنُوا ِمْنكُْم َوَعِملُوا الصَّ لَِّذیَن ِمْن قَْبِلِھْم ﴿ َوَعَد �َّ

  نَنَّ لَُھْم ِدینَُھُم الَِّذي اْرتََضى لَُھْم َولَیُبَِدّلَنَُّھْم ِمْن بَْعِد َخْوفِِھْم أَْمناً یَْعبُُدونَنِي ﴾َولَیَُمكِّ 

  ] 55[ سورة النور: 

 ً وزكاة فقط تلك هللا یعفو عنا ، لما فھموا الدین النصح فتحوا العالم ، ولما فھمناه صوماً وصالة وحجا

  یقول لك : أخي هللا یسامحنا نحن عبید إحسان ولسنا عبید امتحان ، یقول لك: هللا قال :
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اَرةٌ بِالسُّوِء ﴾   ﴿ إِنَّ النَّْفَس َألَمَّ

  ]53[سورة یوسف: 

ذن الظھر ، یتكلم لك بكالم من القرآن ، یفعل ما یشاء ، یغش ، ویكذب ، ویغیر الحقائق ، أما عندما یؤ

یقول : أخي باإلذن أرید أن أصلي ، ما ھذه الصالة ؟ إن راحت أو ما راحت الصالة مثل بعضھا ،لما 

  تغش الناس بمصالحھم ، وتكذب علیھم.

ً یضرب الباب ضربة قویة فینكسر  ً عامل البلور یضع للبلور مسماراً في كل جھة فقط ، أحیانا أحیانا

یوفر دقیقة واحدة دفعك خمسین لیرة ، ویصلي ، وهللا قال لي أخ عن  البلور ، ثمنھ خمسون لیرة . حتى

دھانین شركاء ، أحدھما لھ لحیة ، والصالة بالجامع ، وهللا شيء جمیل ، أنعم بھا وأنعم بھ ، ولكن 

  صاحب البیت قال لھم : أنا مشغول ، وھذا المفتاح دھنوا البیت ، أنا واثق بكم .

یني ولكنھ ورع ، قال لھ: ھناك ھاتف بھذا البیت إذا لزمني أن أخبر الشریك األول لیس لھ مظھر د

زوجتي ھل عندك مانع ؟ قال: ال وهللا مسامح ، خبر على حسابك بقدر ما ترید . الثاني الذي لھ لحیة 

خبر مخابرة إلى السعودیة ، فیھا ثالثمئة وخمس وخمسون لیرة ، قال : أما ھو فقال لنا خبروا ، أھو قال 

ر مخابرة خارجیة ؟ قال: خبر مخابرة داخلیة سمح لك ، قال لھ : أرید أن أقول لھ ، قال : ال تقل لك خب

لھ ما فیھا شيء . فكوا الشركة من ھذا العمل ، قال لھ: أنت لست إنساناً مستقیماً ، إذا أنت زیك دیني ، 

لم ؟ غدار ؟ . دھنت البیت والفاتورة جاءت ثالثمئة وخمس وخمسین ، ماذا یقول على دینك ؟ أھكذا المس

  أخذت أجرة مضاعفة بھذه الطریقة .

فأنا قناعتي أن الدین باالستقامة لیس بالمظھر ، مع أن المظھر أنعم بھ وأكرم ، أنا أحترم المظھر ، لیس 

معناھا أنا أطعن بالمظھر لكن مظھراً من دون مخبر لیس لھ قیمة . كان ھناك طفل بسوق الحمیدیة 

داه ، یكنس المحل ، یجمع الغبار ، یحضر علبة جرابات ثقیلة ، یضعھم فیھا ویلفھم بورق أصلحھ هللا وھ

ھدایا ، و شریطة حمراء ثم یضعھا على الرصیف. یأتي رجل یراھا یظنھا واقعة من شخص یأخذھا 

بة وینظر حولھ ھل أحد یراه ؟ . ثم یتبعھ ، وعندما یبعد مئتي متر ویفك الشریطة الحمراء و یفتح العل

  یراھا وسخاً .

ھناك شخص تراه ، مظھره فخم جداً ، افتحھ تراه أعوذ با� ، غشاش ، آكل مال حرام ، ال یؤتمن ، 

  كذاب . الدین مخبراً ولیس مظھراً .

  (( إنما الدین النصح ))

  ھناك أحادیث بروایات أخرى :
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تِِھْم ))(( إِنََّما الِدّیُن النَِّصیَحةُ قَالُوا ِلَمْن یَا َرسُوَل �َِّ  ِة اْلُمْسِلِمیَن َوَعامَّ ِ َوِلِكتَابِِھ َوِلَرُسوِلِھ َوِألَئِمَّ    قَاَل ِ�َّ

  [ مسلم والنسائي وأبو داود وأحمد عن تمیم الداري ]

***  

  على اإلنسان أن یكون مستقیماً ورعاً و صادقاً :

لقدیمة ، قال جعفر بن أبي واآلن إلى قصة صحابي جلیل رضوان هللا علیھ : غریب لو قرأت النصوص ا

ً أھل جاھلیة ، نعبد األصنام ، ونأكل المیتة ، ونأتي الفواحش ، ونسيء  طالب للنجاشي: " كنا قوما

الجوار ، ویأكل القوي منا الضعیف ، ونقطع الرحم ، حتى بعث هللا فینا رجالً نعرف صدقھ ، ونسبھ ، 

ده، وندع ما یعبد آباؤنا من الحجارة واألوثان ، وأمرنا وأمانتھ ، وعفافھ ، فدعانا إلى هللا لنعبده ، ونوح

بصدق الحدیث ، وأداء األمانة ، وصلة الرحم ، وحسن الجوار " لم یتكلم عن الصالة ، ھذه الصالة 

  وسیلة لیست غایة ، الغایة أن تكون إنساناً شریفاً ، مؤتمناً ، صادقاً ، ورعاً لذلك :

  من مخلط )) (( ركعتان من ورع خیر من ألف ركعة

    [ الجامع الصغیر عن أنس ]

  (( من لم یكن لھ ورعٌ یصده عن معصیة هللا إذا خال لم یعبأ هللا تعالى بسائر عملھ ))

  [ مسند الشھاب عن أنس بن مالك]

  لذلك قال تعالى :

  ﴿ فََال نُِقیُم لَُھْم یَْوَم اْلِقیَاَمِة َوْزناً ﴾

  ]105[سورة الكھف من اآلیة 

    ن یعصون هللا في السر ، ویعبدونھ في العالنیة ال شأن لھم عند هللا .ھؤالء الذی

  أبو طلحة األنصاري :

ضیفنا الیوم الصحابي الجلیل أبو طلحة األنصاري ، ولھ قصة مثیرة عرف زید ابن سھل النجاري 

بأم سلیم قد غدت أیماً ، أي مات زوجھا المكنّى بأبي طلحة أن الرمیصاء بنت ملحان النجاریة المكناة 

فاستطار فرحاً بھذا الخبر ، وال غرو ، فقد كانت أم سلیم سیدة حصاناً رزاناً ، راجحة العقل ، مكتملة 

  الصفاة . یظھر أنھا إنسانة ممتازة ، درجة أولى كماالً وصالحاً ، كمال في العقل ، وصالح في الشكل .

قبل أن یسبقھ إلیھا أحد من الذین یسعون إلى أمثالھا من النساء ، وكان  فعزم على أن یبادر إلى خطبتھا

كان واثقاً من نفسھ ، یظھر أنھ من  -أبو طلحة على ثقة من أن أم سلیم لن تؤثر علیھ أحداً من طالبھا 
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فھو رجل مكتمل الرجولة، مرموق المنزلة ، طائل الثروة ، وھو إلى  - وجھاء المدینة ، ومن أغنیائھا 

  لك فارس وأحد رماة یثرب المعدودین .ذ

مضى أبو طلحة إلى بیت أم سلیم ، وفیما ھو في بعض طریقھ تذكر أن أم سلیم قد سمعت من كالم ھذا 

الداعي المكي مصعب بن عمیر فآمنت بمحمد واتبعت دینھ . ھو في الطریق قال لنفسھ : لكنھا أسلمت 

  أي ھذا شيء كأنھ عیب صار فیھا .

 قبل أن یھاجر بعث إلى المدینة مصعب بن عمیر یدعو إلى الدین الجدید ، وآمن من سیدنا رسول هللا

آمن من األنصار مع ھذا الصحابي الجلیل قبل أن یأتي النبي إلى المدینة . لكنھ ما لبث أن قال في نفسھ : 

ً بجان ً بدین آبائھ ، نائیا بھ عن محمد وما في ذلك عناء ، ألم یكن زوجھا الذي توفي عنھا مستمسكا

  ودعوتھ ؟

بلغ أبو طلحة منزل أم سلیم ، واستأذن علیھا ، فأذنت لھ وكان ابنھا أنس حاضراً فعرض نفسھ علیھا ، 

انظروا دقة الكالم ، كالم مثل  -فقالت: إن مثلك یا أبا طلحة ال یُرد ، لكني لن أتزوجك وأنت كافر 

كافر معناھا إذا آمنت أتزوجك ، الواو الحالیة ،  لم تقل لن أتزوجك ألنك كافر . ال ، وأنت -الریاضیات 

لن أتزوجك على ھذه الحال ، إعراب الجملة حالیة والواو واو الحال . لن أتزوجك وأنت رجل كافر . 

فظن أبو طلحة أن أم سلیم تتعلل علیھ بذلك أي ھذه حجة غیر صحیحة ، وأنھا قد آثرت علیھ رجالً آخر 

یم . قالت: وما الذي یمنعني فقال لھا: وهللا ما ھذا الذي یمنعك مني یا أم سل أكثر منھ ماالً وأعز نفراً .

  ؟إذاً 

 -العوام یقولون : وهللا ال أخذنا منھ ال أصفر وال أبیض . أي ال فضة وال ذھب  -قال: األصفر واألبیض 

ولھ ، أنك إن قالت: الذھب والفضة ؟ قال: نعم . قالت: بل إني أشھدك یا أبا طلحة ، وأشھد هللا ورس

أسلمت رضیت بك زوجاً من غیر ذھب وال فضة ، وجعلت إسالمك لي مھراً ، حتى أؤكد لك أن سبب 

  رفضي أنك كافر ، لو أسلمت لرضیت بإسالمك مھراً لي .

فما إن سمع أبو طلحة كالم أم سلیم حتى انصرف ذھنھ إلى صنمھ الذي اتخذه من نفیس الخشب ، 

السادة من قومھ ، لكن أم سلیم أرادت أن تطرق الحدید وھو ما زال حامیاً  وخّص بھ نفسھ كما كان یفعل

فقالت لھ : ألست تعلم یا أبا طلحة أن إلھك الذي تعبده من دون هللا قد نبت من األرض ؟  -كما یقولون  -

ً بینما جع ل قال: بلى . قالت: أفال تشعر بالخجل وأنت تعبد ھذا الجذع من الشجرة ؟ جعلت بعضھ إلھا

غیرك بعضھ اآلخر وقوداً یصطلي بھ ، شجرة قسم صنعتھ أنت إلھاً وقسم جعلھ غیرك حطباً، إنك إن 

ً ، وال أرید منك صداقاً غیر اإلسالم ، قال: ومن لي باإلسالم ؟  أسلمت یا أبا طلحة رضیت بك زوجا

 ، وأن محمداً رسول قالت: أنا لك بھ ، قال: وكیف ؟ قالت: تنطق بكلمة الحق ، فتشھد أن ال إلھ إال هللا

  هللا ، ثم تمضي إلى بیتك فتحطم صنمك ، ثم ترمي بھ .
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فانطلقت أساریر أبي طلحة وقال : أشھد أن ال إلھ إال هللا ، وأشھد أن محمداً رسول هللا أي هللا أعلم فرح 

من مھر  بھا زوجة فأسلم ، ثم تزوج من أم سلیم ، فكان المسلمون یقولون ما سمعنا بمھر قط كان أكرم

  أم سلیم . أكرم مھراً ، فقد جعلت صداقھا اإلسالم .

  جھاد و جود أبي طلحة األنصاري :

منذ ذلك الیوم انضوى أبو طلحة تحت لواء اإلسالم ، ووضع طاقاتھ الفذة كلھا في خدمتھ ، فكان أحد 

سلیم ، وكان أحد السبعین الذین بایعوا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بیعة العقبة ، ومعھ زوجھ أم 

جعلھ  -النقباء االثني عشر الذین أّمرھم النبي صلى هللا علیھ وسلم في تلك اللیلة على مسلمي یثرب 

ثم إنھ شھد مع رسول هللا مغازیھ كلھا ، أي بدر ، وأحد ، والخندق ، وأبلى فیھا أشرف البالء  -أمیراً 

علیھ وسلم إنما ھو یوم أحد . وھاكم خبر ذلك  وأعزه ، لكن أعظم أیام أبي طلحة مع رسول هللا صلى هللا

  الیوم .

أحب أبو طلحة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم حباً خالط شغاف قلبھ ، وجرى مجرى الدم من عروقھ ، 

فكان ال یشبع من النظر إلیھ ، وال یرتوي من االستماع إلى عذب حدیثھ ، وكان إذا بقي معھ جثا بین 

ك الفداء ، ووجھي لوجھك الوقاء، فلما كان یوم أحد انكشف المسلمون عن یدیھ وقال لھ: نفسي لنفس

رسول هللا فنفذ إلیھ المشركون من كل جانب ، حتى إن المرجفین أرجفوا بأن محمداً صلى هللا علیھ وسلم 

 قد قتل ، فازداد المسلمون وھناً على وھن وأعطوا ظھورھم ألعداء هللا ، عند ذلك لم یثبت مع رسول هللا

صلى هللا علیھ وسلم غیر نفر قلیل في طلیعتھم أبو طلحة ، قالوا : انتصب أبو طلحة أمام رسول هللا 

صلى هللا علیھ وسلم كالطود الراسخ بینما وقف النبي علیھ الصالة والسالم خلفھ یتترس بھ ، أي جعل 

  نفسھ ترساً لرسول هللا .

ھو أحد الرماة الكبار  -ھامھ التي ال تخیب ، وجعل ثم وتر أبو طلحة قوسھ التي ال تفل ، وركب علیھا س

وجعل یذود بھا عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ، ویرمي  -، باألساس كان رامیاً من رماة معدودین 

جنود المشركین واحداً إثر واحد ، وكان النبي علیھ الصالة والسالم یتطاول من خلف أبي طلحة لیرى 

خوفاً علیھ ویقول لھ: بأبي أنت وأمي ال تشرف علیھم فیصیبوك . رسول هللا مواقع سھامھ ، فكان یرده 

أحب أن یرى السھام ما مصیرھا ، ھل تصیب ؟ وكان علیھ رضوان هللا یقول : إن نحري دون نحرك ، 

وصدري دون صدرك ، ُجعلت فداك یا رسول هللا ، وكان الرجل من جند المسلمین یمر برسول هللا 

  السھام ، فیمیل علیھ النبي ویقول لھ : انثر سھامك بین یدي أبي طلحة وال تمض بھا .ومعھ الجعبة من 

وال زال أبو طلحة ینافح عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم حتى كسر ثالثة أقواس ، وقتل ما شاء أن 

 یُقدر یقتل من جنود المشركین ، ثم انجلت المعركة ، وسلم هللا نبیھ وصانھ بصونھ . أي ھذا موقف ال

بثمن ، أن جعل من نفسھ ترساً لرسول هللا وقال: نفسي دون نفسك ، ونحري دون نحرك ، جعلت فداك . 
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كما كان جواداً بنفسھ في سبیل هللا ، وفي ساعات البأس كان أكثر جھاداً بمالھ في مواقف البذل ، من 

منھ شجراً ، وال أطیب ثمراً ، ذلك أنھ كان لھ بستان ، من نخیل وأعناب لم تعرف یثرب بستاناً أعظم 

وال أعذب ماًء ، وفیما كان أبو طلحة یصلي تحت أفیائھ الظلیلة أثار انتباھھ طائر غرد ، أخضر اللون ، 

 - أحمر المنقار ، مخضب الرجلین . طائر جمیل جداً وھو یصلي نظر إلیھ . وقد جعل یتواثب على أفنان 

متراقصاً ، فأعجبھ منظره ، وسبح بفكره معھ ، ثم ما لبث أن  األشجار طرباً مغرداً  - األفنان : األغصان 

رجع إلى نفسھ فإذا ھو ال یذكر كم صلى . كم ركعة ، اثنتان أم ثالث ، ال یدري ، فما إن فرغ من 

صالتھ حتى غدا على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وشكا لھ نفسھ التي صرفھا البستان ، وشجره 

، جعلت ھذا البستان صدقة � تعالىن صالتھ ثم قال : اشھد یا رسول هللا أنني الوارف ، وطیره الغرد ع

ألنھ شغلھ عن الصالة ، ھل أحدنا إذا رأى شیئاً في البیت وأعجبھ وما عرف كم ركعة صلى ، أیقدمھ � 

ھدیة جزاًء عن شروده في الصالة ؟ بستان واسع فیھ أشجار مثمرة ، فیھ خیرات ، ألنھ شغلھ عن 

  تھ قدمھ ھدیة � عز وجل ، لشدة حرصھ على الصالة .صال

یروون أن سیدنا رسول هللا علمنا ، أھدیت لھ بردة یمانیة ، فصلى بھا ركعتین ثم خلعھا ، فقال : خذوھا 

عني كادت تفتنني عن صالتي ، أي بعضھم یقولون تعلیماً لنا : اإلنسان إذا التفت لغیر هللا في الصالة 

  كأنھ ما صلى .

  روج أبي طلحة للغزو و موتھ في ِعرض البحر :خ

المسلمون عزموا على غزوة في البحر في خالفة عثمان بن عفان ، أول غزوة في البحر . إذا ذھبت إلى 

قبرص ترى جوامع في مدن قبرص كلھا ، ھذه الجوامع بفضل سیدنا عثمان رضي هللا عنھ الذي فتحھا 

  بحراً .

ج مع جیش المسلمین فقال لھ أبناؤه : یرحمك هللا یا أبانا لقد صرت شیخاً فأخذ أبو طلحة یعد نفسھ للخرو

كبیراً ، وقد غزوت مع رسول هللا ، وأبي بكر ، وعمر ، لم تفتك غزوة واحدة ، بدر وأحد والخندق 

ومؤتة ، والغزوات كلھا ، وحنین ، ومع سیدنا الصدیق ، حرب المرتدین ، وفتوح الشام ، والقادسیة ، 

وك ، ومع سیدنا عمر . یكفیك ، تقاعد . ال یوجد تقاعد في الجھاد ، یرحمك هللا یا أبانا ، لقد والیرم

بالمناسبة ال شیخوخة في اإلسالم المسلم ال یشیخ أبداً ، عمره النفسي سبعة عشر ،  -صرت شیخاً كبیراً 

فھال  -ھ وال تشیخ نفسھ ثمانیة عشر دائماً ، أما عمره الزمني فیصیر خمساً وثمانین ممكن ، یشیخ جسم

  ركنت إلى الراحة وتركتنا نغزو عنك ، نحن أوالدك ، نیابة عنك .

  اسمعوا كیف فھموا كالم ربنا عز وجل : -فقال: إن هللا عز وجل یقول 
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ِ َذِلكُْم َخْیرٌ    لَكُْم إِْن كُْنتُْم تَْعلَُموَن﴾ ﴿اْنِفُروا ِخفَافاً َوثِقَاالً َوَجاِھُدوا بِأَْمَواِلكُْم َوأَْنفُِسكُْم فِي َسبِیِل �َّ

  ]41[سورة التوبة: 

ً ، الشاب خفیف ، الطفل إن صعد الدرج یصعد خمس  انظروا فھمھ الدقیق لھذه اآلیة ، ما معنى خفافا

درجات معاً ، وإن نزل على الدرابزین ینزل زحفاً ، بدقیقة یصبح تحت ، خفیف ، أما انظر اإلنسان في 

بالسبعین بالثمانین ، یضع رجلھ على الدرجة ویسحب الثانیة إلیھا ، ثم یرتاح  الثالثین درجة درجة ،

  عشر دقائق ، فربنا عز وجل قال:

  ﴿اْنِفُروا ِخفَافاً َوثِقَاالً ﴾

  ]41[سورة التوبة: 

َمر فھو قد استنفرنا جمیعاً شیوخاً وشباناً ، ولم یحدد لنا سناً ، ثم أبى إال الخروج ، وبینا كان الشیخ الُمعَ 

الُمعََمر یصح ، والُمعِمر یصح ، إذا قلنا : معَمر اسم مفعول عمره هللا عز وجل ، إذا قلنا  -أبو طلحة 

وبینما كان الشیخ المعََمر أبو طلحة على ظھر السفینة مع جند المسلمین في  - معِمر كان عمره طویالً 

ً شدیداً فارق على إثره الحیاة ، فطفق الم سلمون یبحثون لھ عن جزیرة وسط البحر ، مرض مرضا

لیدفنوه فیھا ، فلم یعثروا على مبتغاھم إال بعد سبعة أیام ، وأبو طلحة مسجى بینھم لم یتغیر فیھ شيء 

كأنھ نائم . وفي عرض البحر بعیداً عن األھل والوطن ، نائیاً عن العشیر والسكن ُدفن أبو طلحة ، أغلب 

  ما یضیره بعده عن الناس مادام قریباً من هللا عز وجل .الظن بجزر من جزر الیونان ، حول قبرص . و

أي إذا إنسان دفن بمدفنة العائلة لھا بناء فخم ، ونوافذ علیھا حدید ، وشاھدتان من أمام ومن وراء ، ویا 

أیتھا النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضیة مرضیة ، وكان آكل ربا ماذا استفاد ؟ وإذا ُدفن بباب 

داح ، أو وضع لھ قبر صنعوا لھ مقاماً . . وإذا رجل كان هللا راضیاً عنھ وُدفن في البحر صغیر أو بالدح

  ال مانع ، وماذا یضیره بعده عن الناس مادام قریباً من هللا عز وجل ؟

ھذا صحابي جلیل أحب أم سلیم ، وكیف تزوجھا ، وكان مھرھا اإلسالم ، وكیف أنفق البستان بكاملھ ، 

ف وقف موقفاً من رسول هللا ، یشھد لھ التاریخ . رضي هللا عنھ وأرضاه أعلى لقب وكیف جاھد ، وكی

یحوزه إنسان في الدنیا ، ال یوجد معھ بورد ، یقول لك: فالن معھ بورد ، بالحرب العالمیة یقول لك : 

  ھ .فالن ماریشال أي أعلى رتبة عسكریة ، أعلى رتبة یحوزھا إنسان أن یُقال بعد اسمھ رضي هللا عن

  إذا رضي هللا عن إنسان فقد سعد في الدنیا واآلخرة .

***  
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  الصیام أثناء االمتحان :

جاءني سؤال من أخت كریمة ، تقول : أنا طالبة من طالبات جامعة دمشق فرع الطب أرید فتوى بالنسبة 

دیم لصیام شھر رمضان المبارك واالمتحان على األبواب ، فھل یجوز لي أن أفطره ؟ ال أستطیع تق

ً ھذا السؤال  ً بعد الفحص ، فما حكم ذلك فأنا في حیرة وقلق ؟ طبعا االمتحان ، ثم أصوم شھراً متتالیا

ربما یكثر وروده في ھذه األیام ، ألن فحوص الجامعة وفحوص الشھادتین اإلعدادیة ، والثانویة ، ولم 

  تنج إلى الفحوص االنتقالیة من رمضان .

لإلفطار إال للمریض أو المسافر فإن كنتم مرضى أو على سفر ، أي ما سمعت في كتاب هللا إجازة 

  المرض والسفر عذران مقبوالن عند هللا ، لكن اسمعوا ماذا قال هللا عن السفر والمرض .

  ﴿َوَعلَى الَِّذیَن یُِطیقُونَھُ فِْدیَةٌ َطعَاُم ِمْسِكیٍن﴾

  ]184[سورة البقرة :

ر فعلیھ فدیة ، لیس قضاًء فقط ، قضاء وفدیة ، أي إذا رجل أي الذي یطیق الصیام في السفر إذا أفط

ركب طائرة ذھب إلى فرنسا في رمضان ، والطائرة مكیفة ، وجالس على مقعد وثیر ، یصیر سریراً إذا 

  أحب ، ومن فندق مكیف إلى فندق مكیف ، وأفطر ، ألن هللا قال :

  ِعدَّةٌ ِمْن أَیَّاٍم أَُخر﴾﴿ فََمْن َكاَن ِمْنكُْم َمِریضاً أَْو َعلَى َسفٍَر فَ 

  ]184[ سورة البقرة :

  وقال :

  ﴿ َوَعلَى الَِّذیَن یُِطیقُونَھُ ﴾

من یطیق الصیام مع السفر أو یطیق الصیام مع المرض ؟ أي عنده دسك ، آالم في الظھر ، وآالم في 

، تسطیح على ظھره ، الرجل ، لكن ھذا ال عالقة لھ بالمعدة والطعام والشراب ، واألدویة كلھا خارجیة 

  ھذا یطیق الصیام مع المرض إذا أفطر فعلیھ إضافة إلى القضاء فدیة . طعام مسكین ، قال :

  ﴿َوأَْن تَُصوُموا َخْیٌر لَكُْم إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُموَن ﴾

األخت الكریمة ونقول لھا إفطار یوم ال یعدلھ صیام الدھر كلھ ، لذلك نحن بتوفیق هللا عز وجل ننصح 

كما قال هللا عز وجل : وأن تصومي خیر لك إن كنت تعلمین ، السبب االمتحان دقیق جداً إذا طالب آثر 

  رضاء هللا عز وجل وصام ، ھناك ملیون طریقة للتوفیق .

، قال لھ: البحث  أحیاناً هللا عز وجل یلھم ھذا الطالب فیقرأ بحثاً معیناً ، یقول لك : إني أقرأه ، جاء رفیقھ

قرأتھ ؟ قال: ما قرأتھ ؟ فیقول لھ : اقرأه . في الیوم الثاني جاء في االمتحان سؤال قد یأخذ عالمة تامة ، 

إلھام من هللا عز وجل ، ھذا شيء بید هللا وحده ، فإذا راقب هللا عز وجل إنساناً طالباً أو طالبة یصوم في 
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الشھر هللا سبحانھ وتعالى ال أقول أغلب الظن ، لئال  رمضان ، في شھر الصوم واالمتحان في ھذا

ً ویخفق في  ً یصوم برمضان ویؤدي امتحانا تجربوا ، هللا ال یجرب وال یُشارط، لكن ال أعتقد طالبا

امتحانھ إال إذا ترك األخذ باألسباب أي ما درس إطالقاً ، أنا سوف أصوم وأنجح ، ال تنجح بالصوم ، 

  وصام برمضان أغلب الظن أن هللا سبحانھ وتعالى سیوفقھ .أما إذا درس وعمل جھده 

بالمناسبة ممكن للطالب برمضان أن ینام العصر بقدر ما یقدر ، یجبر نفسھ على االستلقاء ساعتین أو 

ً . إذا سھر من اإلفطار إلى السحور وصلى  ثالث ، حتى یقدر بعد اإلفطار إلى السحور أن یبقى یقظا

منة إلى الساعة الثانیة عشرة ستیقظ الساعة الثامنة ، ثم درس بنشاط من الثاالصبح ونام ساعتین ، ا

، اشرب كمیة كافیة ، ُكْل أكالً یقیم أودك ، اعتمد الطعام والشراب ، واسھر طوال اللیل ، و نم كاف

العصر ، وحاول بالسھرة أن تشرب قدر ما تستطیع ، لعل التفوق یكون في ھذا االمتحان في رمضان ، 

   عز وجل موجود .هللا

  قال النبي الكریم : " إذا استشیر أحدكم فلیشر ما ھو صانع لنفسھ "

ً ، لكن أنا ال أفطر ، لو كنت  بعید عن موضوع فتوى رسمیة وكیف الجواب ، لیس ھذا عملي إطالقا

الكالم  طالباً في رمضان ال أفطر ، ولیكن ما یكون ، وال یكون إال الخیر . وال یكون إال النجاح ، ھذا

  لیس لألخت الكریمة ، لكل طالب في الثانویة أو الكفاءة أو الجامعة ، ھذا الجواب للجمیع .

   

 


