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Isteri yang shalihah adalah ghanimah, bagi orang yang mengetahui kadar nilainya
 ﺣﺘﻰ،  وﻗـﻊَ ﻓﻴﻬـﺎ ﻏﻼءٌ ﻓﺎﺣـﺶ: ﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴـﻼم – رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ – اﻟﻤﻠﻘّﺐ ﺑﺴﻠﻄـﺎن اﻟﻌﻠﻤﺎء ‹ ﻓـﻲ دﻣﺸـﻖ ﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻌ
ّ ﻟ
اﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ ﺗﺒﺎع ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ اﻟﻘﻠﻴـﻞ
ﺻـﺎرت
ُ
Tatkala Izz bin Abdissalam rahimahullah, yang digelari sebagai “penguasanya ulama” di
Damaskus, terjadi kenaikan harga-harga barang yang parah di sana, sampai kebun-kebun
dijual dengan harga yang sangat murah.
:ﻓﺄﻋﻄﺘ ُﻪ زوﺟﺘُـﻪ ذﻫـﺒًﺎ وﻗﺎﻟـﺖ
– اﺷـﺮِ ﻟﻨـﺎ ﺑﺴﺘﺎﻧًﺎ ﻧُﺼﻴﹽﻒ ﻓﻴـﻪ
Maka isterinya memberinya emas dan berkata: “Belikanlah untuk kami kebun-kebun di sana.
Kita bisa ambil setengah hasilnya padanya.”
اﻟﺬﻫـﺐ وﺑﺎﻋ ُﻪ وﺗﺼـﺪق ﺑﺜﻤﻨـﻪ
!! ﻓﺄﺧﺬ
َ
Lalu ia mengambil emasnya dan menjualnya dan ia sedekahkan harganya.
Maka isterinya berkata:
اﺷﺘﺮﻳﺖ ﻟﻨـﺎ؟
ﻳﺎ ﺳﻴﺪي
َ
“Wahai tuanku, apakah engkau sudah membelikan kebun untuk kami?”
Ia menjawab:
ﻓﺘﺼﺪﻗﺖ ﺑﺜﻤﻨﻪ
ﻲ إﻧ..ﻧﻌﻢ ﺑﺴﺘﺎﻧًﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻨـﺔ
ٍوﺟـﺪت اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺷﺪة
ُ
ُ
“Ya. Aku belikan kebun di surga. Sesungguhnya aku mendapati manusia dalam kesusahan
maka aku sedekahkan harga emas tadi.”
Maka isterinya berkata:
ً ﺟـﺰاك اﻟﻠﻪ ﺧﻴﺮا
“Semoga Allah membalasmu kebaikan.”
***
(Thabaqaat Asy-Syaﬁ’iyyah 214)
Sumber : http://t.me/faqah_almraah
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 وﻟﻬﺎ أن ﺗﻘﻴﻢ ﻷن، ﻻ ﻳﺸﺮع: ﻫﻞ ﻳﺸﺮع اﻷذان ﻟﻠﻤﺮأة؟ اﻹﺟﺎﺑﺔ:ﻓﺘﺎوى اﻹﻣﺎم ﻣﻘﺒﻞ ﺑﻦ ﻫﺎدي اﻟﻮادﻋﻲ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ اﻟﺴﺆال
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