
 من أسباب نجاح األرسة والدولة

 

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات 

 أعاملنا من هيده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له

 .وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله

ُمْسلُِمونَ   } َوَأْنُتْم  إاِلَّ  ََتُوُتنَّ  َواَل  ُتَقاتِِه  َحقَّ  اهللََّ  ُقوا  اتَّ آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيه ]آل   {َيا 

 [ 102عمران: 

 :أما بعد

يصح  فال  الرجل،  يقودها  أن  الزوجية  احلياة  نجاح  أسباب  أعظم  من  فإن 

قبطانان، وال جي للسفينة  قائدان، وال  غمد واحد، وقد سيفان يف    تمعللمركبة 

الرجال، قال تعاىل   بيد  باَِم }جعل اهلل زمام األمور   
ِ
النَِّساء َعََل  اُموَن  َقوَّ َجاُل  الرِّ

مْ  َل اهللَُّ َبْعَضُهْم َعََل َبْعٍض َوباَِم َأْنَفُقوا ِمْن َأْمَواِِلِ  . [ 34]النساء:   {َفضَّ

 



اختل   اإل  وملا  النظام  الغرب  هذا  بالد  يف  الطبعي  ثم ِلي  األرس  تفككت 

قال رمحه  ،  نفلتت األمور، ولشيخ اإلسالم كالم عظيم يف مثل هذا  ااملجتمع، ف

 (:  261/ 32اهلل يف جمموع الفتاوى ) 

 

املرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك هبا من أبوهيا وطاعة زوجها عليها "

ويف  فالصاحلات قانتات حافظات للغيب بام حفظ اهللأوجب قال اهلل تعاىل: 

الدنيا متاع وخري متاعها املرأة يث عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قال: احلد

الصاحلة؛ إذا نظرت إليها رستك وإذا أمرهتا أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك 

قال رسول اهلل  :. ويف صحيح أيب حاتم عن أيب هريرة قاليف نفسها ومالك

رها وحصنت فرجها إذا صلت املرأة مخسها وصامت شهصىل اهلل عليه وسلم 

 وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب اجلنة شاءت

 

ام أي  قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  :وعن طلق بن عيل قال"  -  :قال  ثم  – 

رواه أبو حاتم يف  رجل دعا زوجته حلاجته فلتأته ولو كانت عىل التنور

 :ويف الصحيح عن أيب هريرة قال ،وقال حديث حسن ،صحيحه والرتمذي



إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه فأبت أن ال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ق

 . جتيء فبات غضبانا عليها: لعنتها املالئكة حتى تصبح

وقال زيد بن ثابت: . واألحاديث يف ذلك كثرية عن النبي صىل اهلل عليه وسلم 

. وقال  وألفيا سيدها لدى البابالزوج سيد يف كتاب اهلل وقرأ قوله تعاىل 

كريمته. ويف  فلينظر أحدكم عند من يرق   عمر بن اخلطاب: النكاح رق  

استوصوا بالنساء خريا الرتمذي وغريه عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قال: 

فاملرأة عند زوجها تشبه الرقيق واألسري فليس هلا أن  فإنام هن عندكم عوان

 أو أمها أو غري أبوهيا باتفاق األئمة.  خترج من منزله إال بإذنه سواء أمرها أبوها

 

وإذا أراد الرجل أن ينتقل إىل مكان آخر مع قيامه بام جيب عليه وحفظ حدود 

اهلل فيها وهناها أبوها عن طاعته يف ذلك: فعليها أن تطيع زوجها دون أبوهيا؛ 

فإن األبوين مها ظاملان؛ ليس هلا أن ينهياها عن طاعة مثل هذا الزوج وليس هلا 

ضاجرته حتى يطلقها: مثل أن ن تطيع أمها فيام تأمرها به من االختالع منه أو أ

تطالبه من النفقة والكسوة والصداق بام تطلبه ليطلقها فال حيل هلا أن تطيع 

ا هلل فيها. ففي السنن األربعة وصحيح ا من أبوهيا يف طالقه إذا كان متقي  واحد  

أيام امرأة »هلل صىل اهلل عليه وسلم قال رسول ا :ابن أيب حاتم عن ثوبان قال



ويف حديث  ،«سألت زوجها الطالق من غري ما بأس فحرام عليها رائحة اجلنة

وأما إذا أمرها أبواها أو أحدمها  ،«املختلعات واملنتزعات هن املنافقات»آخر 

بام فيه طاعة اهلل: مثل املحافظة عىل الصلوات وصدق احلديث وأداء األمانة 

ير ماهلا وإضاعته ونحو ذلك مما أمر اهلل ورسوله أو هناها اهلل وهنيها عن تبذ

 ورسوله عنه: فعليها أن تطيعهام يف ذلك ولو كان األمر من غري أبوهيا.

 

فكيف إذا كان من أبوهيا وإذا هناها الزوج عام أمر اهلل أو أمرها بام هنى اهلل عنه: 

إنه ال طاعة »ه وسلم قال: مل يكن هلا أن تطيعه يف ذلك؛ فإن النبي صىل اهلل علي

بل املالك لو أمر مملوكه بام فيه معصية هلل مل جيز له  ،«ملخلوق يف معصية اخلالق

أن يطيعه يف معصية فكيف جيوز أن تطيع املرأة زوجها أو أحد أبوهيا يف معصية 

 .".فإن اخلري كله يف طاعة اهلل ورسوله والرش كله يف معصية اهلل ورسوله

 

األدلة  هذه  املرأة   وبعد  طاعة  أمهية  يعلم  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  نقل  من 

لزوجها، وأنه سبب فالحها يف الدنيا واآلخرة، وسبب رئيس لنجاح األرسة، 

 الذي يرتتب عليه نجاح املجتمع والدولة . 



 

 اللهم وفقنا ملا يرضيك، وأعن ا عَل ما فيه صالحنا يف الدنيا واآلخرة . 

 

 اخلطبة الثانية:

 

 لصالة والسالم عَل رسول اهلل.. أما بعد: احلمد هلل وا

 

العالية يف األرسة املرتبة  الزوج هبذه  إذا كان  املرتبة قدرها،  فإنه  ؛ فليعرف ِلذه 

خي  األرسة  بمركبة  فليرس  وزهنا،  املسؤولية  للزوجة    وِلذه  وليعرف  مسية 

التلطف معهم، وترك فيجتهد عَل نصحهم وإصالح حاِلم،    واألوالد قدرهم

في  داخل  أنه  وليتذكر  ومشورهتم،  نصحهم  من  وليستفد  أخرج ام  ظلمهم، 

»ما من عبد عن معقل بن يسار أن رسول اهلل صَل اهلل عليه وسلم:  الشيخان  

 . اسرتعاه اهلل رعية، فلم حيطها بنصيحة، إال مل جيد رائحة اجلنة«

 



حا كم   .. لوأخًيا  احلرية  باسم  األرسة  إفساد  الغرب  عَل   الزوجة  تمردت ول 

باسم احلرية   الشعوبزوجها وتفسد حياهتا وحياة أرسهتا، كام حاولوا إفساد  

 ووالهتم فتحصل الفتنة وما ال حيمد عقباه.  ولتهم ليتمردوا عَل د

 

 فكونوا حذرين وال تغرن كم دعوة الباطل املزخرفة بألفاظ براقة وجذابة . 

 ح حالنا وحال املسلمني أمجعني . لأصاللهم 

 

 اللهم أصلح حال املتزوجني وأسعدهم ومجيع املسلمني  

 ، وال ضال إال هديته عزب إال زوجتهوأ وال أيماللهم 

 اللهم وفق ملكنا وويل عهده ملا فيه رضاك وهداك  

 وقوموا إىل صالتكم يرمحكم اهلل .

 

 العزيز بن ريس الريس  د. عبد

 املرشف عَل موقع اإلسالم العتيق 


