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مقدمة

هذا الكتاب:
ٌ
توجيهات �شرعية يف ق�ضايا اجتماعية� ،أ�صله حلقات �إذاعية لربنامج �آية وهداية بثت يف
�إذاعة القر�آن الكرمي باململكة العربية ال�سعودية ،ورغب الف�ضالء يف جمعية وئام لتنمية
الأ�سرة �ضمن �إطار عملهم املتميز يف خدمة الأ�سرة وتنميتها ن�شر بع�ض من تلك احللقات
التي تعنى بالأ�سرة والق�ضايا االجتماعية املت�صلة بها ب�شكل عام حتى ي�ستفاد منها �ضمن
هذا الكتيب.
حيث �إن مو�ضوعات هذا الكتيب تعالج عدداً من الق�ضايا االجتماعية املهمة التي ال غنى
للأ�سرة امل�سلمة عنها �سواء من حديثي الزواج �أو غريهم ؛ حيث يتحدث الكتيب عن بع�ض
الق�ضايا وامل�سائل التي تعر�ض للأ�سرة على وجه اخل�صو�ص وللمجتمع ب�صورة عامة،
والتوجيهات ال�شرعية التي جاء بها الكتاب وال�سنة لعالج كثري من امل�شكالت ،وال يخفى
�أن املعاجلة ال�شرعية للق�ضايا االجتماعية هي �أف�ضل و�أعظم و�سيلة حلل الإ�شكاالت و�إبعاد
ال�شرور و�سالمة املجتمع وحماية الأ�سرة مما يعرتيها من �إ�شكاالت و�صعوبات ،وتعني -بعد
اهلل� -أفراد الأ�سرة واملجتمع ذكورا و�إناثا يف خو�ض غمار احلياة ب�سالمة وطم�أنينة.
و�إين �أ�شكر  -بعد �شكر اهلل -هذه املبادرة للأفا�ضل يف جمعية وئام للتنمية الأ�سرية ،كتب
اهلل لهم الأجر وبارك يف جهودهم ،وال عجب فهي اجلمعية املبادرة لكل ما يخدم الأ�سرة
وي�سعى ال�ستقرارها.
�أ�س�أل اهلل جل وعال �أن ينفع اهلل بهذا الكتاب من يطلع عليه و�أن يجزل الأجر ملن �سعى
يف ن�شره وطباعته ،و�أ�س�أله تعاىل التوفيق والقبول للجميع والهناء واحلياة ال�سعيدة يف
الدارين ،و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم.
امل�ؤلف.

أسباب
وقوع
الطالق

أسباب وقوع الطالق
يقول اهلل تعاىل} :الطالق مرتان ف�إم�ساك مبعروف �أو ت�سريح ب�إح�سان{
ويقول �سبحانه }و�إذا طلقتم الن�ساء فطلقوهن لعدتهن{
كرث يف زماننا وانت�شر وقوع الطالق ،بل لعل البع�ض منا قد �سمع عن بع�ض حاالت الطالق
و�أنهم مل يكملوا ليلة الزواج.
وما من �شك يف �أن التزام �أحكام ال�شرع وتوجيهاته والأخذ بهداياته كفيل ،ب�إذن اهلل ،بعالج
هذه الظاهرة التي �أرقت العقالء؛ ف�إن �أحكام ال�شريعة ُبنيت على �أ�س�س متينة ثابتة را�سخة
وفيها حتقيق مل�صالح العباد ،كيف ال وقد جاءت من لدن حكيم عليم�} .أال يعلم من خلق
وهو اللطيف اخلبري{
و�إن خمالفة ما جاء به ال�شرع وعدم االلتزام بال�ضوابط ال�شرعية كفيل بهدم كيان الأ�سر
واملجتمعات ،ولذا ف�إن �أو َل توجيه و�أعظ َم ن�صيحة للمحافظة على كيان الأ�سرة وحمايتِها
من التفكك واالنهيار :طاع ُة اهلل تعاىل والبع ُد عما ي�سخطه �سبحانه والتزا ُم التوجيهات
ال�شرعية والقيا ُم مبا �أوجب اهلل �سبحانه و�إعطا ُء كل ذي حق حقه ،والر�ضا مبا ق�سم اهلل،
وحر�صه ود�أ ِبه على التفريق بني الأزواج و�إف�سا ِد البيوت وهدمِ ها
وتذك ُر عداوة ال�شيطان
ِ
كما ثبت ذلك يف احلديث.
وما من �شك �أن للطالق وف�سا ِد البيوت �أ�سباباً كثرية ومتنوعة ،واملوفق من وفقه اهلل
لتجنبها وحماي ِة بيتِه و�أ�سرتِه ،ويف هذه الدقائق �أ�شري ل�شيء مما كتبه بع�ض املهتمني يف
�أبرز �أ�سباب وقوع الطالق ،وهي:
1 .عدم اهتمام املر�أة ببيتها و�أطفالها وزوجها ،و�إمنا تعتني بنف�سها فقط .واهتمام املر�أة
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بالهندام والزين ِة �أمر طيب ولكن الإ�شكال عند املبالغة يف ذلك مع �إهمال الواجب،
وعناي ُة املر�أة ببيتها دعام ُة مهم ُة لبناء الأ�سرة.
2 .االعتما ُد على العامل ِة �أو املربي ِة يف �ش�ؤون الأ�سرة ،فمن الن�ساء من َت ُعدُّ َ
ترك �ش�ؤون
الأ�سرة واالعتما َد على اخلادمة واملربية من مظاهر الرقي والتمدن ،بحيث ترتك
�أمورها بيد خادمة جاهلة ورمبا كافرة ورمبا �سيئة اخللق� ،إ�ضافة �إىل �أن هذه
اخلادمة ال يعنيها �أم َر تلك الأ�سرة بقدر ما يعنيها الراح َة والعائد املادي غالباً،
فماذا تفعل بالأطفال الأبرياء عند غياب الوالدين �أو غفلتهما؟ ف�ض ً
ال عما حتمله
من عادات و�أفكار خمالفة .وكم �سمعنا من ق�ص�ص وم�آ�س يف هذا ال�سبيل.
3 .ا�ستخفاف بع�ض الن�ساء وتهاو ُنهن يف القيام بامل�س�ؤولية امللقاة على عاتقها جتاه
�أ�سرتها وقبل ذلك جتاه ربها ،وهذه م�س�ؤولي ٌة كبرية وعظيمة جداً وال ُ
إخالل بها
كبري وعظيم وخطره �شديد.
4 .نقل امل�شكالتِ �صغريها وكبريها خارج �إطا ِر الزوجني ،يف حني �أن تدخ َّل الآخرين
يف �ش�ؤونهما اخلا�صة �أو حا َل اخلالف بينهما ،يع ُّقد ح َّل امل�شكلة و�إن كانت ي�سرية
�أو تافهة؛ فهذا التدخل كثرياً ما ي�ؤدي �إىل امل�شاحنات ويجعل تلك االختالفاتِ
وامل�شاحناتِ قائم ًة وم�ستمرة ورمبا ُ
عظمت و�صعب ح ُّلها و�أدى �إىل �أن تت�سع دائر ُة
النزاع وال�شقاق.
5 .البع ُد عن التوجيه ال�شرعي يف عالج اخلالفات وحالِ الغ�ضب.
6 .عدم ال�سعي للتفاهم بني الأزواج ،ومن ذلك �أن يتكلم االثنان معاً وال ي�سمع �أحدهما
ما يقوله الآخر ،وعدم العناية مبا يعانيه الطرف الآخر من �أمل �أو تعب� ،أو ظرف
خا�ص ،مما يعقد امل�شاكل وقد ينتبه ه�ؤالء لهذا الأمر ولكن بعد فوات الأوان.
�7 .ضعف ا�ستعداد الزوجني وتوقعا ُتهما غري املنطقية ،وعد ُم التهي�ؤ للم�سو�ؤلية يف
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ال�شاب يحلمان �أحياناً بحياة مليئ ٍة باحلب واحلنان،
احلياة الزوجية ،فالفتا ُة �أو
ُ
وبحياة خالية من امل�س�ؤوليات ،وبعد الزواج ُي�صدم كالهما بامل�س�ؤوليات الكبرية
امللقاة على عاتقهما.
8 .قلة اخلربة بالزواج حيث ُتفاج�أ الزوجة بواقع ومتطلبات مل تخطر ببالها،
وا�صطدامها بواقع م�س�ؤولية الزواج وجديتِه والتزاماتِه مما يجعلها تعي�ش دون
ارتياح ،وهو ما ينعك�س على الأ�سرة كلِها ،ورمبا ح�صل هذا للزوج �أي�ضاً.
9 .من الأمور التي ت�ؤدي لوقوع الطالق ،ت�أخ ُر الإجناب �أو تقدير اهلل بالعقم ،ف�إن
كان من جانب املر�أة فهناك خمرج بالزواج من امر�أة �أخرى ،وغالباً ما ي�ؤدي هذا
�إىل غرية الزوجة الأوىل ورمبا طلبت الطالق� ،أما �إن كان العقم من جهة الرجل
رب وهو �أمر قد ال يحدث،
فاملوقف يكون خمتلفاً وعلى املر�أة �أن تتقبل الو�ضع وت�ص َ
ويحدث الطالق.
	10.مما ي�ؤدي للطالق �إ�صرار املر�أة على اخلروج للعمل واعتقادها ب�أن احلياة تبدَّلت،
و�أ�صبحت تطمح يف امل�شاركة بالعمل �أ�سوة بالرجل ،مما ي�ؤدي �إىل اخلالف والنزاع
يف بع�ض احلاالت ،وخا�صة يف العائد املادي ،يف حني �أن الرج َل قد ال يكون بحاجة
مل�ساعدتها و�إ�سهامها معه وهي تريد كما يقال �أن ت� ّؤمن م�ستقبلها.
	11.التوتر والقلق وال�شعور بعدم االطمئنان والك�آبة ،نتيجة ملا تزخر به احلياة يف
وقتنا احلا�ضر من �صراعات وم�شاكل ت�ؤدي �إىل �إ�صابة الفرد بالتوتر والقلق وعدم
االطمئنان ،وقد �أطلق على هذا الع�صر ع�ص ُر القلق والتوتر ،وهذا الو�ضع ينعك�س
بالت�أكيد على املعاملة القائمة بني الزوجني ،مما ي�ؤدي �إىل كرثة امل�شاحنات وال�شجا ِر
وتوت ِر العالقة فيما بينهم ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل الطالق.
ُ
وحدوث
	12.عدم التزام الأدب ال�شرعي ،و�صدور الإهانات والكلمات امل�ؤذية واجلارحة
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َ
مواقف �سيئةٍ ،مما ي�ؤدي �إىل ت�أزم الأمور ،وفقدان ال�سيطرة على االنفعاالت ،مما
ُ
ي�صاحبه �إهان ُة �أو اعتدا ُء ،و ي�سوء الأم ُر ويزيد الط َ
ا�ستعمال الكلمات النابية
ني بلة
ُ
وفقدان االحرتام بني الزوجني مما ي�ؤدي �إىل فقدان العالقة الطيبة،
بني الزوجني،
وبالتايل يكره كل منهما الآخر ومن ثم حدوث الطالق.
	13.املقارنات التي تعقدها الفتاة ،وذلك ب�أن زوج �صديقتِها يكرم زوجته بالهدايا
ويحيطها باحلنان والرعاية ويعطيها ،وهو ما ي�سمم حيا َتها الزوجية ويحي ُلها
جحيماً ال يطاق مع �أن كثرياً مما ُيحكى يف هذا غري �صحيح.
	14.امل�شاكل االقت�صادية وعدم التعاون وعدم احتمالِ الزوجة ذلك ،فتكرث ال�شكوى مما
ي�سبب الطالق.
	15.طلب الزوجة الطال َق وترديدها لهذا الطلب مبنا�سبة وغري منا�سبة ،مما ي�ؤدي
فع ً
ال �إىل وقوع الطالق ،وبعدها تندم والت حني مندم.
	16.الغرية املف�سدة من كل منهما على الآخر ومراقبة حركات و�سكنات الطرفني
لبع�ضهما مما ي�ؤدي �إىل فقدان الثقة بينهما.
عناية �أحد الطرفني املبالغ فيه بطرف ثالث من �صديق �أو قريب ،مما ي�ؤدي لغرية الطرف
الآخر وعدم تقبله مما يوقع بينهما �إ�شكاالت ت�ؤدي �إىل االنف�صال.
االن�شغال بو�سائل التوا�صل احلديثة طوال الوقت مما يحيل احلياة بني الزوجني �إىل ك�آبة
و�س�أم وملل.
وهنا �س�ؤال يقول :كيف تك�سبني زوجك؟ وهو ينطبق على الزوج �أي�ضاَ
�إن من �أهم �أ�سباب ك�سب الزوج ونيل ثقته وا�ستمالة قلبه:
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 -1 Óطاعة اهلل فيما �أمر
Óو  -2الإقالع عن املعا�صي
Óو  - 3طاعة الزوج والتقرب �إليه والتــلطف معه والإح�سان للزوجة
Óو -4نـظافة املنزل ،واحلر�ص على �أن تكون ربة منـزل متميزة
Óو  -5تربية الأطفال تربية �إ�سالمية
Óو  -6عبادة اهلل والتقرب �إليه بخدمة زوجها وطاعته
Óو  - 7ا�ستقبال الزوج بابت�سامة وتهيئة اجلو املنا�سب املريح له
Óو � - 8إ�شعار الزوج باحلب واالحرتام
Óو  - 9مراعاة �أقارب الزوج واحرتامهم وتقديرهم وخا�صة والديه و�إخوانه
Óو  - 10ح�سن اخللق مع الزوج ..وهذا من �أهم �أ�سباب ك�سب الزوج ،لأن الأخالق
ُ
اجلمال احلقيقي ،ومن امل�ؤ�سف -حقا� -أنك ترى امر�أة متعلمة ورمبا قيل
هي
عنها مثقفة ورمبا قيل ملتزمة ،ولكنها ال تعرف يف مكارم الأخالق �شيئاً؛ فرتفع
�صوتها على زوجها ،وتعب�س يف وجهه �أو يف وجه والديه ،والإ�سالم هو دين اخللق.
قال تعاىل} :والكاظمني الغيظ والعافني عن النا�س{ ..ويف احلديث (الرب ح�سن
اخللق) ،وقال عليه ال�صالة وال�سالم�( :أثقل �شيء يف ميزان امل�ؤمن خلق ح�سن ،و�إن
َ
و�سئل عليه ال�صالة وال�سالم عن� أكرث ما
اهلل يبغ�ض الفاح�ش
املتفح�ش البذيء)ُ ..
ُيدخل النا�س اجلنة؟ قال( :تقوى اهلل وح�سن اخللق).
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إشاعة
الفاحشة

إشاعة الفاحشة

}ال�ش ْي َطانُ َيعِدُ ُك ُم ا ْل َفق َْر َو َي�أْ ُم ُر ُك ْم ِبا ْل َف ْح َ�شاءِ َو َّ ُ
يقول اهلل تعاىلَّ :
الل َيعِدُ ُك ْم
َم ْغ ِف َر ًة ِمنْهُ َو َف ْ�ض ًال َو َّ ُ
يم{ (البقرة )268:وقال تعاىل�} :إِنَّ ا َّل ِذينَ ُي ِح ُّبونَ
الل َو ِ
ا�س ٌع َع ِل ٌ
الد ْن َيا َو ْال ِآخ َر ِة َو َّ ُ
الل َي ْع َل ُم
يم ِف ُّ
َ�أ ْن َت ِ�شي َع ا ْل َف ِ
اح َ�ش ُة ِف ا َّل ِذينَ �آ َمنُوا َل ُه ْم َع َذ ٌ
اب َ�أ ِل ٌ
َو�أَ ْن ُت ْم ال َت ْع َل ُمونَ { (النور)19:
�أيها الإخوة والأخوات� :إن �إ�شاعة الفاح�شة �سلوك �شيطاين يفعله بع�ض النا�س جه ً
ال
ورمبا ق�صداً �إر�ضا ًء لل�شيطان وحتقيقاً مل�آربه و�أهدافه.
يف حني �أن اهلل �أوجب على امل�ؤمنني القول احل�سن كما قال �سبحانه }وقولوا للنا�س ُح�س ًنا{
وقال تعاىل} :وقل لعبادي يقولوا التي هي �أح�سن{ كما �أوجب �سبحانه الأمر باملعروف
والنهي عن املنكر ولي�س �إ�شاعة الفاح�شة فقال جل وعالَ } :و ْل َت ُكنْ مِ ْن ُك ْم ُ�أ َّم ٌة َي ْد ُعو َن ِ�إ َل
َْ
وف َو َي ْن َه ْو َن َع ِن ْال ُ ْن َك ِر َو�أُو َلئ َِك هُ ُم ْال ُ ْفل ُِحو َن{ (�آل عمران)104 :
ي َو َي�أْ ُم ُرو َن ِب ْال َ ْع ُر ِ
ال ْ ِ
واهلل تعاىل �أخرج هذه الأمة لت�أمر باملعروف وتنهى عن املنكر ولي�س لإ�شاعة الفح�ش
وف َو َت ْن َه ْو َن َع ِن ْال ُ ْن َك ِر
ا�س َت�أْ ُم ُرو َن ِبا ْل َ ْع ُر ِ
ي �أُ َّم ٍة �أُ ْخر َِجتْ لِل َّن ِ
والبذاءة فقالُ } :ك ْن ُت ْم َخ ْ َ
َو ُت�ؤْمِ ُنو َن ِب َّ
اللِ{ (�آل عمران )110:وقال تعاىل وا�ص ًفا حال امل�ؤمنني } َوا ْلُ�ؤْمِ ُنو َن َوا ْلُ�ؤْمِ َن ُ
ات
ال�صال َة َو ُي ْ�ؤ ُتو َن ال َّز َكا َة
َب ْع ُ�ض ُه ْم �أَ ْو ِل َيا ُء َب ْع ٍ�ض َي�أْ ُم ُرو َن ِب ْال َ ْع ُر ِ
وف َو َي ْن َه ْو َن َع ِن ْال ُ ْن َك ِر َو ُيقِي ُمو َن َّ
الل ِ�إ َّن َّ َ
ي َح ُم ُه ُم َّ ُ
َو ُيطِ ي ُعو َن َّ َ
الل َعزِي ٌز َحكِي ٌم{
الل َو َر ُ�سو َل ُه �أُو َلئ َِك َ�س َ ْ
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ن�ص العلماء على حترمي
�أيها الإخوة� ،إن من �أعظم �أبواب ن�شر و�إ�شاعة الفاح�شة الغناء وقد َّ
�آالت اللهو والعزف ،وهي مزامري ال�شيطان ،.ليتبعه �أوليا�ؤه ..قال تعاىل} :وا�ستفزز من
ا�ستطعت منهم ب�صوتك و�أجلب عليهم بخيلك ورجلك{ ..وقال ابن م�سعود :الغناء ُرق َية
الزنا� .أي �أنه طري ُقه وو�سيل ُته.
ويف زماننا تن ّوعت الأحلان ،وكرث �أعوان ال�شيطان ،ف�أ�صبحت الأغاين ُت�سمع يف ال�سيارة ويف
الطائرة ،ويف ال�شارع ويف املتنزهات ويف الأ�سواق ،ويف الرب ويف البحر.
بل �إن ال�ساعات والأجرا�س و�ألعاب الأطفال و�أجهزة احلا�سب والهاتف مل تخ ُل من املو�سيقى،
بل مما ي� َؤ�سف له �أنك ت�سمعها يف امل�ساجد واملواقع ال�شريفة و�أماكن الدرا�سة وطلب العلم.
وهذا الوعيد يف الذين يحبون �أن ت�شيع الفاح�شة فقط جمرد حمبة ،لهم عذاب �أليم ،فكيف
مبن يعمل على �إ�شاعتها؟!
ومن �أبواب �إ�شاعة الفاح�شة ن�شر �صور الن�ساء ويعظم الأمر �إن كن م�سلمات ،وقد �أجمع �أهل
العلم على حترمي االطالع على عورات الغري ب�أي طريقة.
ومما ع ّم وط ّم ما وقع يف هذا الزمان من ت�صوير الن�ساء بوا�سطة �آالت الت�صوير يف الهواتف
�أو غريها �سواء ُك َّن يف ال�شارع �أو يف ال�سوق �أو يف �صاالت الأفراح �أو َّ
كن يف �سيارة �أو يف رحلة �أو
متنزه �أو غريه ،وال ي�شك عاقل يف حترمي هذا العمل ،وقبحه ودناءة فاعله.
ومما وقع يف ع�صرنا �إدخال تلك ال�صور �إىل �أجهزة احلا�سب ثم انت�شارها عن طريق الإنرتنت
فرياها املاليني ف�أ�صبح من ي�صور يف هذه احلال ومن ين�شرها ممن ي�شيع الفاح�شة يف
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الذين �آمنوا.
وهذا العمل حمرم ملا فيه من املحاذير الكثرية والكبرية واخلطرية ومن ذلك :الإخالل
ب�أعرا�ض الآخرين ،ووقوع امل�شكالت الأ�سرية ،والت�سبب يف �إ�شاعة الفواح�ش يف املجتمع،
و�إيذاء امل�ؤمنني وامل�ؤمنات ،وت�ساهل النا�س وا�ستمرا�ؤهم هذه املنكرات.
والنتيجة وال�شك� :سوء عاقبة فاعله يف الدنيا والآخرة.
واهلل ج َّل �ش�أنه ي�أمر بال�سرت ويرغب فيه ،وحرم �سبحانه هتك �سرت امل�سلمني ،وك�شف
عوراتهم .ومن ي�شيع الفاح�شة وين�شر �صو َر الن�ساء ف�إنه خمالف لأمر اهلل وراد على ربه،
بل ومتبع ل�سبيل ال�شيطان الذي ي�سعى لك�شف العورات و�إظهار ال�سوءات ،كما �أخرب اهلل
عنه يف كتابه الكرمي ،وحذر من متابعة �سبيله ،فقال ع َّز من قائل} :يا َبنِي �آد َم ال َي ْف ِت َن َّن ُك ُم
ُ
ِي َيهُما َ�سو َءا ِت ِه َما �إ َّنه َي َرا ُكم
لبا�سهُما ل ُ ِ
ال�شيطان كما �أخرج �أبويكم من اجلنة َي ْن ِز ُع عنهما َ
وهو و َق ِبي ُل ُه مِ نْ ُ
ني �أَوليا َء ِل َّل َ
حيث ال ترو َنهم �إ َّنا َج َع ْل َنا ال�شياط َ
ذين ال ُي�ؤمنون{ (الأعراف:
 )27وقال �سبحانه قبل هذا خمرباً ع َّما ح�صل لأبوينا عليهما ال�سالمَ } :ف َو ْ�س َو َ�س َلهُما
ُ
ال�شيطان ِل ُي ْبدِ يَ َلهُما ما ُوورِيَ عنهما مِ نْ َ�سو َءا ِتهِما {..الآية (الأعراف.)20 :
قال ال�شيخ عبد الرحمن ال�سعدي رحمه اهلل :عند تف�سري الآية�} :إن الذين ُيحبون �أن
ت�شيع الفاح�شة{ �أي الأمور ال�شنيعة امل�ستقبحة امل�ستعظمة ،فيحبون �أن ت�شتهر الفاح�شة }
عذاب �أليم{ �أي موج ٌع للقلب والبدن وذلك ِّ
لغ�شه لإخوانه امل�سلمني،
يف الذين �آمنوا لهم ٌ
وحمبة َّ
ال�ش ِّر لهم ،وجراءته على �أعرا�ضهم ،ف�إذا كان هذا الوعيد ملجرد حمبة �أن ت�شيع
الفاح�شة ،وا�ستحالء ذلك بالقلب ،فكيف مبا هو �أعظم من ذلك ،من �إظهاره ونقله؟!
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و�سوا ًء كانت الفاح�شة �صادرة �أو غري �صادرة.
وقد ثبت عند الرتمذي وغريِه عن نافع عن ابن عمر قال� :صعد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم املنرب ،فنادى ب�صوت رفيع ،فقال« :يا مع�شر من قد �أ�سلم بل�سانه ومل ُي ْف ِ�ض ال ُ
إميان
عيوهم ،وال تتبعوا عوراتهم ،ف�إنه من تتبع عورة �أخيه
�إىل قل ِبه ،ال ُت�ؤ ُذوا امل�سلمني ،وال ُت ِّ
امل�سلم ،تتبع اهلل عورته ،ومن تتبع اهلل عورته َي ْف َ�ض ْح ُه ولو يف جوف رحله».
قال نافع ونظر ابن عمر يوماً �إىل البيت �أو �إىل الكعبة ،فقال :ما �أعظمك و�أعظم حرمتك،
وامل�ؤمن �أعظم حرمة عند اهلل منك.
ومن جملة ما يكون يف الدنيا من العقوبة� :أن يحيق به مث ُل ما �أحلقه بغريه واعتدى به
على �إخوانه ،وقد ثبت قول ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :ف�إنه من تتبع عورة �أخيه
امل�سلم ،تتبع اهلل عورته ،ومن تتبع اهلل عورته يف�ضحه ولو يف جوف رحله» .
ومما يكون يف الآخرة �أي�ضاً :ما َّ
دل عليه ما رواه م�سلم عن �أبي هريرة� ،أن ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم قال�« :أتدرون من املفل�س؟» قالوا :املفل�س فينا من ال درهم له وال متاع.
فقال عليه ال�صالة وال�سالم�« :إ َّن املفل�س من �أمتي ي�أتي يوم القيامة ب�صالة و�صيام وزكاة،
وي�أتي قد �شتم هذا ،وقذف هذا ،و�أكل مال هذا ،و�سفك دم هذا ،و�ضرب هذا ،ف ُيعطى هذا من
ح�سناته ،وهذا من ح�سناته ،ف�إن َف ِن َيت ح�سنا ُته قبل �أن ُيق�ضى ما عليه �أُخِ َذ من خطاياهم
ُ
فطرحت عليه ،ثم ُطرح يف النار».
قال الإمام النووي رحمه اهلل« :فهذه حقيقة املفل�س ،و�أما من لي�س له مال ،ومن َق َّل ما ُله،
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فالنا�س ي�سمونه مفل�ساً ،ولي�ست هذه حقيقة املفل�س؛ لأن هذا �أم ٌر يزول وينقطع مبوته،
ورمبا ينقطع ب َي َ�سا ٍر يح�صل له بعد ذلك يف حياته ،و�إمنا حقيقة املفل�س هذا املذكور يف
احلديث ،فهو الهالك الهالك التام ،واملعدوم الإعدام املنقطع ،فت�ؤخذ ح�سناته لغرمائه،
ف�إذا فرغت ح�سناته �أُخذ من �سيئاتهم ،ف ُو�ضع عليه ،ثم �ألقي يف النار ،فتمت خ�سارته
وهالكه و�إفال�سه».
ومن �صنع مع م�سلمة هذا النوع من االعتداء ،ب�أن �ص َّورها� ،أو �أ�شاع عنها ال ُفح�ش ،فله ن�صيبه
تخي �صاحب ُة احلق و�أه ُلها يف ح�سناته؟ هل
من هذه اخل�سارة ،فما ظ ّنه يوم القيامة ،حني َّ
�سيبقون �شيئاً؟!

19
توجيهات شرعية في مسائل اجتماعية

إصالح
ذات البين

إصالح ذات البين
يقول الباري جل وعال يف حمكم التنزيل} :ال خري يف كثري من جنواهم �إال من
�أمر ب�صدقة �أو معروف �أو �إ�صالح بني النا�س ومن يفعل ذلك ابتغاء مر�ضات اهلل
ف�سوف ن�ؤتيه �أجر ًا عظيم ًا{ (الن�ساء )114
هذه الآية العظيمة ُتبني وت�ؤكد �أنه ال خري وال فائدة يف الكثري مما يتناجى به النا�س
ويتحدثون فيه ،واحلال �أنه �إما �أال يكون له فائدة كف�ضول الكالم ،وما ال حاجة له ،و�إما �أن
يكون ال خري فيه �أ�ص ً
ال ،بل فيه �شر وم�ضرة كالكالم املحرم من الغيبة والنميمة وغريها،
احلر�ص على ما
و�إذا كان احلال �أن هذا الكالم ال خري فيه ،ف�إنه ينبغي للم�سلم وامل�سلمة
ُ
فيه خري كما جاء يف احلديث «احرِ�ص على ما ينفعك وا�ستعن باهلل وال تعجزن» ويف هذه
الآية }ال خري يف كثري من جنواهم �إال من �أمر ب�صدقة �أو معروف �أو �إ�صالح بني النا�س{
ا�ستثنى اهلل تعاىل من النجوى واحلديث الذي و�صف ب�أنه ال خري فيه ا�ستثنى �سبحانه
الأمر بال�صدقة �سواء كانت ال�صدقة باملال �أو العلم ،كما ا�ستثنى الأمر باملعروف وهو
الإح�سان والطاعة وكل ما عرف �شرعاً وعق ً
ال �أنه ح�سن ومعروف.
وكذلك ا�ستثنى جل وعال الإ�صالح بني النا�س واملق�صو ُد ال�سعي يف الإ�صالح بني املتنازعني،
ومن املعلوم �أن النزاع واخل�صام والتغا�ضب يوجب من ال�شر والفرقة ما ال ميكن ح�صره،
ولذا جاء الأمر بالإ�صالح يف عدد من املوا�ضع قال تعاىل} :و�إِن َطا ِئ َف َتانِ مِ َن ا ْلُ�ؤْمِ ِن َ
ني
الُ ْخ َرى َف َقا ِت ُلوا ا َّلتِي َت ْبغِي َح َّتى َتفِي َء ِ�إ َل
ا ْق َت َت ُلوا َف�أَ ْ�صل ُِحوا َب ْي َن ُه َما َف�إِن َب َغتْ �إِ ْحدَاهُ َما َعلَى ْ أ
الل َف�إِن َفاءتْ َف�أَ ْ�صل ُِحوا َب ْي َن ُه َما ِبا ْل َعدْلِ َو َ�أ ْق�سِ ُطوا �إِ َّن َّ َ
الل ُيحِ ُّب ا ْل ُ ْق�سِ طِ َ
ني{ (احلجرات:
�أَ ْم ِر َّ ِ
)9
وقال جل وعال }وال�صلح خري{ وال�ساعي يف الإ�صالح بني النا�س �أف�ضل من القانت
بال�صالة واملداوم على ال�صيام والباذل لل�صدقة؛ لأن نفعه متعد ،بينما ال�صالة وال�صيام
عبادات نفعها قا�صر على �صاحبها.
وامل�صلح ال بد �أن ي�صلح اهلل �سعيه وعمله ،بف�ضله وكرمه �سبحانه ،كما �أن ال�ساعي بالإف�ساد
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والعياذ باهلل ال ي�صلح اهلل عمله وال يتم له مق�صوده كما قال تعاىل�} :إن اهلل ال ي�صلح عمل
املف�سدين{
وكمال الأجر ومتامه بح�سب النية والإخال�ص ،كما قال تعاىل} :ومن يفعل ذلك ابتغاء
مر�ضات اهلل ف�سوف ن�ؤتيه �أجراً عظيماً{ ولهذا ينبغي للعبد �أن يق�صد وجه اهلل ويخل�ص
العمل له يف كل وقت ويف كل جزء من �أجزاء اخلري ،ليح�صل له بذلك الأجر العظيم وليتعود
الإخال�ص فيكون من املخل�صني وليتم له الأجر �سواء مت مق�صوده �أم ال ،لأن النية ح�صلت
واقرتن بها ما ميكن من العمل.
ومن املعلوم �أن َ�ش َ
رطي العبادة الإخال�ص واملتابعة كما قال تعاىل} :فمن كان يرجو لقاء
ربه فليعمل عم ً
ال �صاحلاً وال ي�شرك بعبادة ربه �أحدًا{
و�أ�سوق �أحبتي لكم هذه الق�صة التي وقعت قبل مدة يف �إحدى حمطات الوقود حدثني بها
�صاحب ال�ش�أن فيها ،وم�ضمونها� :أنه قام �أحد �أ�صحاب ال�سيارات ب�إعطاء عامل حمطة الوقود
ورقة نقدية من فئة مائتي ريال لتعبئة الوقود فرد له الباقي على �أنه �أعطاه مائة ريال
ف�أخربه �أنه �أعطاه مائتني ف�أنكر العامل و�أكد �أنه مل يت�سلم �سوى مائة ريال ،فوقع خالف
بينهما ونزاع وتعالت الأ�صوات فقدم �شخ�ص ثالث �إليهما وا�ستف�سر عن �سبب اخلالف وبعد
�أن عرف امل�شكلة حاول التقريب بينهما ،ولكن ك ًّ
ال منهما متم�سك مبا يقول عند ذلك �أخرج
هذا ال�شخ�ص مائة ريال و�أعطاها ل�صاحب ال�سيارة الذي دفع املائتني ،رغبة يف الإ�صالح
بينهما ،ومن ًعا لتطور اخلالف ،مل تنته الق�صة �أيها الإخوة؛ فقد كان �أحد الأ�شخا�ص  -وهو
من حدثني -من غري امل�سلمني يراقب املوقف من اخلارج ،ف�أقبل و�س�أل من دفع املائة ريال
ملاذا دفعتها؟ ف�أخربه �أن ديننا يدعو للت�سامح ومنع اخل�صام ّ
ويرغب يف الإ�صالح بني النا�س
بل ويرتب على ذلك الأجر اجلزيل والثواب العظيم يف الآخرة ،مع ما يحققه من م�صالح
عظيمة يف الدنيا ،يقول الرجل فجل�ست �أفكر يف هذا الكالم �أ�سبوعني و�أدركت �أن الدين
الذي جاء مبثل هذا دين حق ودين جدير باالتباع يقول ثم جئت و�أ�سلمت.
فانظر �-أخي امل�ستمع �أختي امل�ستمعة -كيف هدى اهلل جل وعال رج ً
ال للإ�سالم بعد توفيق
اهلل ورحمته ب�سبب قيام �أحد امل�سلمني ب�إ�صالح ذات البني ،وال حظوا �-أيها الإخوة� -أنه قام
بعبادة عظيمة وترتب عليها ف�ضل كبري من اهلل بهداية �أحد النا�س و�صدق اهلل �إذ يقول
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}ال خري يف كثري من جنواهم �إال من �أمر ب�صدقة �أو معروف �أو �إ�صالح بني النا�س ومن
يفعل ذلك ابتغاء مر�ضات اهلل ف�سوف ن�ؤتيه �أجراً عظيماً{ فحري بنا التزام �أخالق الإ�سالم
والعمل مبقت�ضى ما جاء به كتاب اهلل و�سنة ر�سوله عليه ال�صالة وال�سالم ،والعمل ب�شرائع
الإ�سالم ،وال�سري على نهج امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم الذي قال اهلل تعاىل يف �ش�أنه }
الل لِنتَ َل ُه ْم َو َل ْو ُكنتَ َف ّظاً َغل َ
ِيظ ا ْل َق ْل ِب َالن َف ُّ�ضواْ مِ نْ َح ْول َِك َف ْاع ُف َع ْن ُه ْم
َف ِب َما َر ْح َم ٍة ِّم َن ّ ِ
يم{ (القلم:
َو ْا�س َت ْغ ِف ْر َل ُه ْم{ (�آل عمران )159 :وقال يف حقه �سبحانه } َو ِ�إ َّن َك َل َعلى ُخ ُلقٍ عَظِ ٍ
)4
وخري خ ُلق و�أف�ضله ال�سعي للإ�صالح بني النا�س و�إزالة �أ�سباب اخلالف والنزاع ففيه �أجر
عظيم ،ويرتتب عليه ثمرات عظيمة يف جمع قلوب امل�سلمني ،ووحدتهم و�إ�شاعة املحبة
بينهم ،بخالف ما لو ا�ستمر النزاع واخلالف والقطيعة بينهم ،ولذا رخ�ص يف هذه احلالة
يف الكذب مل�صلحة ت�أليف القلوب.
والإ�صالح عبادة جليلة وخلق جميل يحبه اهلل ور�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم ،وهو خري كله
}وال�صلح خري{ (الن�ساء)128 :
وبالإ�صالح تكون الأمة واحدة متما�سكة ،قوية مهابة اجلانب يعز فيها ال�ضعف ويندر فيها
اخللل ويقوى رباطها وي�سعى بع�ضها يف �إ�صالح بع�ض.
وبالإ�صالح ي�صلح املجتمع وت�أتلف القلوب وجتتمع الكلمة وينبذ اخلالف وتزرع املحبة
واملودة.
والإ�صالح عنوان الإميان يف املجتمع كما قال تعاىل�} :إِ َّ َ
نا ْالُ�ؤْمِ ُنو َن �إِ ْخ َو ٌة َف�أَ ْ�صل ُِحواْ َب ْ َ
ي
�أَ َخ َو ْي ُك ْم{ (احلجرات)10 :
وبدون الإ�صالح تهلك الأمة ويتفكك املجتمع وتف�سد البيوت وتت�شتت الأ�سر وتنتهك
احلرمات ويعم ال�شر والف�ساد.
ومن ال يقبل ال�صلح وال ي�سعى فيه رجل �سوء جتده قا�سي القلب قد ف�سد باطنه وخبثت
نيته و�ساء خلقه فهو �إىل ال�شر �أقرب وعن اخلري �أبعد.
�أما امل�صلح فقلبه من �أح�سن القلوب و�أطهرها ،نف�سه تواقة للخري م�شتاقة ،يبذل جهده
ووقته وماله من �أجل الإ�صالح.
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االستئذان

االستئذان
يقول �سبحانه }يا �أيها الذين �آمنوا ال تدخلوا بيوت ًا حتى ت�ست�أن�سوا وت�سلموا{..
وقال تعاىل} :يا �أيها الذين �آمنوا لي�ستئذنكم الذين ملكت �أميانكم والذين مل
يبلغوا احللم منكم ثالث مرات{
اال�ستئذان �أدب عال وخلق رفيع يدل على حياء �صاحبه و�شهامته وعفته ونزاهة نف�سه
وتكرميها عن ر�ؤية ما ال ينبغي ر�ؤيته وتكرمياً لنف�سه �أن يرى فيما ال ينبغي �أن ُيرى فيه،
ومنعاً من �أن ي�سمع حديثاً ال يحل له �أو ال يرغب املتحدث �أن ُي�سمعه ،ويكرم نف�سه عن
الدخول على قوم دون ان يعلموا به ،ومفاجاتهم و�إحراجهم ،ومع كون الكثري من املكاتب
واملنازل واملواقع لها �أبواب حمكمة وطرائق للدخول حمددة� ،إال �أنك جتد من يلج دون �إذن
ودون حياء ،دون �إعالم وا�ستئذان ،بل رمبا تعمد ا�سرتاق ال�سمع والتج�س�س والنظر ملا ال
يحل له النظر �إليه� ،أو ما ال يغرب �صاحب ال�ش�أن �أن يطلع عليه ،فاقداً بذلك اخللق الكرمي
والنبل والأدب ،وخمالفاً للتوجيه الكرمي.
ومن املعلوم �أن اهلل تعاىل جعل البيوت �سكناً يفيء �إليها النا�س ،ويقرون بها ،فت�سكن �أرواحهم
وتطمئن نفو�سهم وي�أمنون على عوراتهم وحرماتهم ويلقون �أعباء ا َ
حل َذر واحلر�ص املُرهِ قة
واملجهدة.
والبيوت ال تكون �سكناً ومكان اطمئنان �إال حني تكون ذات حرمة ي�أمن من فيها �أال يلج �إليه
وال ينظر �إليه وال ي�ستمع �إليه �أحد �إال بعلم �أهل الدار و�إذنهم ويف الوقت الذي يريدون
وعلى احلالة التي ُيح ُّبون �أن يلقوا عليها النا�س.
لهذا �أ ّدب اهلل امل�سلمني بهذا الأدب العايل �أدب اال�ستئذان على البيوت وال�سالم على �أهلها،
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ري
لإينا�سهم و�إزالة الوح�شة عنهم ،قال تعاىل} :يا �أيها الذين �أمنوا ال تدخلوا بيوتاً غ َ
بيو ِت ُكم ح َّتى ت�ست�أنِ�سوا و ُت�س ِّلموا على �أهلها{ (النور.)27/
وهكذا دين الإ�سالم يحث �أتباعه على كل خلق جميل و�أدب جم وعمل رائع جليل.
واال�ستئذان هو طلب الإذن والإحاطة والإ�شعار ملن تود زيارته حتى ال ُيفاج�أ بدخولك �أو
ن�ش ِغ ً
زيارتك يف وقت قد ال يكون منا�سباً له �أو يكون فيه ُم َ
ري م�ستعد للزيارة
ال �أو يكون غ ً
فيه� ،أو لديه ما ال يريد �إطالعك عليه ،وذلك مراعاة حلرمة الإن�سان و�شعوره وحريته.
وهو واجب على كل بالغ يريد الدخول ،حتى لو مل يكن يف البيت �إال الأم �أو الأخت �أو البنت
وي�ستثنى الزوج فلي�س عليه �أن ي�ست�أذن للدخول �إذا مل يكن يف الدار �سوى زوجته.
ومن �أهمية اال�ستئذان �أنه �شرع لل�صغار غري البالغني يف �أوقات ب ّينها اهلل يف كتابه وهي:
1 .من قبل �صالة الفجر لأن النا�س غالباً �إذ ذاك يكونون نياماً يف فر�شهم.
2 .وقت الظهرية (القيلولة) لأن الإن�سان قد ي�ضع ثيابه يف تلك احلال.
3 .من بعد �صالة الع�شاء لأنه وقت نوم وراحة.
َ
َ
والذين مل َيب ُل ُغوا
الذين َملَ َكت �أَ َيا ُن ُكم
لقول اهلل تعاىل} :يا �أَ ُّيها الذين �أمنوا لي�ست�أذِن ُك ُم
ا ُ
حل ُل َم مِ ن ُكم َث َ
الث َم َّراتٍ مِ ن َقبلِ َ�صال ِة ال َفج ِر وحِ َ
رية ومِ َن
ني َت َ�ض ُعو َن ثِيا َب ُكم مِ َن الظ ِه َ
َبعدِ َ�صال ِة العِ�شاء َث ُ
الث عَوراتٍ َل ُكم{(النور.)58/
�أما �إذا بلغ الأوالد �سن الر�شد والبلوغ فعلى الآباء واملربني �أن ُيع ِّلموهم �آداب اال�ستئذان يف
كل وقت من هذه الأوقات الثالثة ويف غريها امتثا ًال لقوله تعاىل} :و�إذا َبلَ َغ الأَ ُ
طفال مِ ن ُك ُم
ا ُ
َ
الذين مِ ن َقبلهِم{(النور.)59/
حل ُلم َفلي�ست�أ ِذ ُنوا كما �أ�ست�أذ َن
وعن ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما قال« :كان �إذا بلغ بع�ض ولده احللم مل يدخل عليه �إال ب�إذن»
رواه البخاري يف الأدب املفرد
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وهذه الرتبية القر�آنية تدل داللة �أكيدة على عناية واهتمام الإ�سالم يف تربية الأوالد
اجتماعياً وتكوينهم �سلوكياً ُ
وخ ُلقياً ،حتى يكون منوذجاً للإن�سان الكامل يف �أدبه وخلقه،
وت�صرفه واتزانه.
ومن �آداب اال�ستئذان التي ثبتت عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ما يلي:
�أو ًال �أن ي�ست�أذن ثالث مرات :فقد ورد عن �أبي مو�سى ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم� « :إذا �أ�ست�أذن �أحدكم ثالثاً فلم ي�ؤذن له فلريجع» متفق عليه .ويقول
مالك« :اال�ستئذان ثالث ال �أحب �أن يزيد �أحد عليها �إال من علم �أنه مل ي�سمع فال �أرى ب�أ�ساً
�أن يزيد �إذا ا�ستيقن �أنه مل ي�سمع».
قال ابن عبد الرب يف التمهيد :قال بع�ضهم :املرة الأوىل من اال�ستئذان :ا�ستئذان ،واملرة
الثانية :م�شورة ،هل ي�ؤذن يف الدخول �أم ال ،والثالثة :عالمة الرجوع واليزيد على الثالث.
�أهـ
ثانياً� :أن يكون طرقه للباب معتاداً وال يكون عنيفاً ،وال �س َّيما �إن كان �صاحب املنزل ممن
له ف�ضل عليه ك�أب �أو �أ�ستاذ رب املنزل ،ويف زماننا يوجد لغالب البيوت �أجرا�س فيطرق
طرقاً معتاداً ي�سرياً ،فرمبا كانت بع�ض الأجرا�س مزعجة وقوية ،وقد يكون بالدار كبري �أو
مري�ض �أو طفل �أو نائم.
ثالثاً� :أن يتجنب الوقوف �أمام الباب :خ�شية �أن يقع ب�صره على ما ال يحل �أو �إىل ما يكره
�صاحب املنزل اطالعه عليه ،ولهذا ُ�شرع اال�ستئذان؛ ففي احلديث عن �سعد بن عبادة ر�ضي
اهلل عنه قال« :جاء رجل فقام على باب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ي�ست�أذن م�ستقبل الباب،
فقال له النبي �صلى اهلل عليه و�سلم :هكذا عنك ف�إمنا اال�ستئذان من �أجل الب�صر» رواه �أبو
داود و�صححه الألباين.
وعن �سهل بن �سعد ر�ضي اهلل عنه قال « :اطلع رجل من ُجح ٍر يف ُح َجر النبي �صلى اهلل عليه
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و�سلم ومع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مدري (�أي م�شط) يحك به ر�أ�سه فقال :لو �أعلم
�أنك تنظر لطعنت به يف عينك� ،إمنا ُجعل اال�ستئذان من �أجل الب�صر» متفق عليه .ومعنى
احلديث ظاهر يف �أنه ال يجوز النظر يف دار �أحد �إال ب�إذنه.
وورد �أنه يقف عند ركن الباب الأمين �أو الأي�سر :فعن عبداهلل بن ب�سر ر�ضي اهلل عنه
قال«:كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �إذا �أتى باب قوم مل ي�ستقبل الباب من تلقاء وجهه
ولكن من ركنه الأمين �أو الأي�سر ويقول :ال�سالم عليكم»رواه �أبو داود و�صححه الألباين
رابعاً� :أن ُي�س ِّلم ثم ي�ست�أذن :ملا روى �أبو داود والبيهقيَ :جا َء َر ُج ٌل مِ نْ َبنِي عَامِ ٍر ْا�س َت�أْ َذ َن
الل َ�ص َّلى َّ ُ
َعلَى ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى َّ ُ
الل َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم َوهُ َو ِف َب ْيتٍ َ ,ف َقا َل� :أَ ِل ُج؟ َف َقا َل َر ُ�س ُ
الل َعلَ ْي ِه
ول َّ ِ
َو َ�س َّل َم ِ َ
ال�سال ُم َعلَ ْي ُك ْم �أَ�أَ ْد ُخ ُل؟ َف�أَ ِذ َن
اال�س ِت ْئ َذا َن « َف َقا َل َل ُهُ :قلِ َّ
لادِمِ هِْ :اخ ُر ْج �إِ َل َه َذا َو َع ِّل ْم ُه ْ
َل ُه ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى َّ ُ
الل َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم َفد ََخ َل� .صححه الألباين.
الل ُم َبا َر َك ًة َط ِّي َب ًة{
ت َّي ًة ِّمنْ عِ ندِ َّ ِ
وقال تعاىلَ } :ف ِ�إ َذا د ََخ ْل ُتم ُب ُيوتاً َف َ�س ِّل ُموا َعلَى �أَن ُف�سِ ُك ْم َ ِ
(النور )61
قال النووي يف �شرح �صحيح م�سلم� :أجمع العلماء �أن اال�ستئذان م�شروع وتظاهرت به دالئل
القر�آن وال�سنة و�إجماع الأمة ،وال�سنة �أن ي�سلم وي�ست�أذن ثالثاً فيجمع بني كليهما ال�سالم
واال�ستئذان كما �صرح به القر�آن ،واختلفوا يف �أنه هل ي�ستحب تقدمي ال�سالم ثم اال�ستئذان
�أو تقدمي اال�ستئذان ثم ال�سالم؟
ال�صحيح الذي جاءت به ال�سنة وقاله املحققون �أنه يقدم ال�سالم فيقول :ال�سالم عليكم
�أ�أدخل؟ والثاين :يقدم اال�ستئذان ،والثالث :هو اختيار املاوردي �إن وقعت عينا امل�ست�أذن على
�صاحب املنزل قبل دخوله قدم ال�سالم وال يقدم اال�ستئذان ،و�صح عن النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم حديثان يف تقدمي ال�سالم.
قال النووي يف �شرح �صحيح م�سلم� :أجمع العلماء �أن اال�ستئذان م�شروع وتظاهرت به دالئل
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القر�آن وال�سنة و�إجماع الأمة ،وال�سنة �أن ي�سلم وي�ست�أذن ثالثاً فيجمع بني كليهما ال�سالم
واال�ستئذان كما �صرح به القر�آن ،واختلفوا يف �أنه هل ي�ستحب تقدمي ال�سالم ثم اال�ستئذان
�أو تقدمي اال�ستئذان ثم ال�سالم؟
خام�ساً� :أن يخرب با�سمه �إذا �سئل :فعن جابر ر�ضي اهلل عنه قال� « :أتيت النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم يف َد ْين كان على �أبي فدققت الباب فقال :من ذا؟ فقلت �أنا ،فقال� :أنا �أنا ك�أنه
كرهها» متفق عليه قال ابن اجلوزي� :إن ال�سبب يف كراهة قول «�أنا»�أن فيها نوعاً من الكرب،
ك�أن قائلها يقول� :أنا الذي ال �أحتاج �إىل �أن �أذكر ا�سمي �أو ن�سبي.
وما من �شك يف �أن اال�ستئذان يف الإ�سالم �إمنا �شرع �صيانة حلرمات البيوت وعدم هتك
�أ�ستارها ،حتى ال تقع عني القادم �أو �سمعه على ما ال يحل ،وهذا من عناية الإ�سالم
بخ�صو�صية الآخرين ورعاية �ش�ؤونهم ومنع وقوع ما ي�ؤذيهم.
فيجب على امل�سلمني التزام ما جاء به ديننا احلنيف واحلر�ص على تطبيق �آدابه ففيه
اخلري وال�صالح للفرد واملجتمع.
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اإلسراف

اإلسراف
ا�ش َر ُبو ْا َو َ
قال اهلل عز وجلُ :
}وك ُلو ْا َو ْ
�س ِر ُفواْ{ (الأعراف.)31:
ال ُت ْ
�أيها الأحبة والأخوات.
قال بع�ض �أهل العلم( :جمع اهلل بهذه الآية الطب كله) (تذكرة ال�سامع واملتكلم.)121:
قال لقمان عليه ال�سالم البنه( :يا بني �إذا امتلأت املعدة نامت الفكرة ،وخر�ست احلكمة،
وقعدت الأع�ضاء عن العبادة).
وقال عمر ر�ضي اهلل عنه( :من كرث �أكله مل يجد لذكر اهلل لذة).
وقال علي ر�ضي اهلل عنه�( :إن كنت َبطِ ناً فعد نف�سك زمِ ناً).
وقيل يف احلكمة�( :أقلل طعامك حتمد مناماً).
وقال بع�ض ال�شعراء:
وك���������م ل����ق����م����ة م����ن����ع����ت �أخ������اه������ا
ب�����ل�����ذة �����س����اع����ة �أك�����ل�����ات ده������ري
وك�����م م����ن ط���ال���ب ي�����س��ع��ى لأم����ر
وف����ي����ه ه��ل�اك����ه ل�����و ك������ان ي�����دري
ف�أعظم املهلكات البن �آدم� :شهو ُة البطن ،فبها �أُخرج �آد ُم عليه ال�سالم وحوا ُء من دار القرار
�إىل دار الذل واالفتقار� ،إذ ُنهيا عن ال�شجرة فغلبتهما �شهواتهما حتى �أكال منها فبدت لهما
�سو�آتهما.
وقال ابن القيم رحمه اهلل( :و�أما ف�ضول الطعام فهو داع �إىل �أنواع كثرية من ال�شر؛ ف�إنه
يحرك اجلوارح �إىل املعا�صي ،ويثقلها عن الطاعات ،وح�سبك بهذين �شراً .فكم من مع�صية
جلبها ال�شبع ،وف�ضول الطعام ،وكم من طاعة حال دونها؛ فمن وقي �شر بطنه فقد وقي
�شراً عظيماً .وال�شيطان �أعظم ما يتحكم من الإن�سان �إذا ملأ بطنه من الطعام).
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�إىل �أن قال رحمه اهلل( :ولو مل يكن من االمتالء من الطعام �إال �أنه يدعو �إىل الغفلة عن
ذكر اهلل عز وجل .و�إذا غفل القلب عن الذكر �ساعة واحدة جثم عليه ال�شيطان ،ووعده،
وم ّناه ،و�ش ّهاه ،وهام به يف كل واد ،ف�إن النف�س �إذا �شبعت حتركت ،وجالت وطافت على �أبواب
ال�شهوات .و�إذا جاعت �سكنت ،وخ�شعت وذلت) �أهـ.
ثم �إن الذين يتو�سعون يف امل�آكل ال يجدون لها لذة كما يجدها املقت�صدون.
قال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية رحمه اهلل( :فالذين يقت�صدون يف امل�آكل نعيمهم بها �أكرث من
ري لذة مع �أنهم قد
امل�سرفني فيها؛ ف�إن �أولئك �إذا �أدمنوها ،و�ألفوها ال يبقى لها عندهم كب ُ
ال ي�صربون عنها ،وتكرث �أمرا�ضهم ب�سببها) �أهـ.
وقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلمَ « :ما َملأَ �آدَمِ ٌّي ِو َعا ًء َ�ش ًّرا مِ نْ َب ْط ٍنِ ،ب َح ْ�س ِب ا ْب ِن �آ َد َم ُل َق ْي َمات
ما َل َةَ ،ف ُث ُل ٌث ل َِط َعامِ هَِ ،و ُث ُل ٌث ل َِ�ش َرا ِبهَِ ،و ُث ُل ٌث ِل َن َف�سِ هِ» رواه الرتمذي
ُي ِق ْم َن ُ�ص ْل َب ُهَ ،ف ِ�إ ْن َكا َن ال َ َ
( )2380وابن ماجه ( .)3349و�صححه الألباين يف �صحيح الرتمذي (.)1939
الإ�سراف �أيها الإخوة والأخوات :هو جتاوز احلد يف كل فعل يفعله الإن�سان ،وا�ستعماله
يف الإنفاق �أ�شهر ,يقول تعاىل} :و ُك ُلواْ َو ْا�ش َر ُبواْ َو َال ُت ْ�س ِر ُفواْ �إِ َّن ُه َال ُيحِ ُّب ا ْل ُ ْ�س ِر ِف َ
ني{
(الأعراف.)31:
فاملال يف الإ�سالم مال اهلل �أعطاه للإن�سان وديعة لينفقه على نف�سه وعلى جمتمعه يف �سبيل
ما َج َعلَ ُك ْم
اخلري ،قال تعاىلَ } :و�آ ُتوهُ ْم مِ نْ َمالِ َّ ِ
الل ا َّلذِ ي �آ َتا ُك ْم{ (النورَ } )33:و�أَ ْن ِف ُقوا ِ َّ
ُم ْ�س َت ْخلَ ِف َ
ني فِيهِ{ (احلديد)7:
وقد و�صف اهلل تعاىل املبذرين بال�سفه ،و�أمر باحلجر على �أموالهم .فقال �سبحانه وتعاىل:
ال�س َفهَا َء �أَ ْم َوا َل ُك ُم ا َّلتِي َج َع َل َّ ُ
الل َل ُك ْم ِق َيا ًما{ (الن�ساء)5:
} َو َل ُت�ؤْ ُتوا ُّ
ويف هذه الآية �إ�شارتان بليغتان َتنهيان عن التبذير ،الأوىل -قوله تعاىل�} :أموالكم{ ليلفت
النظر �إىل �أن مال ال�سفيه ،هو مال الأمة.
الثانية  -قوله تعاىل} :التي جعل اهلل لكم قيا ًما{ �أي �أن الأموال جعلها اهلل لتقوم عليها
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م�صاحلكم فيجب املحافظة عليها وعدم �إعطائها لل�سفيه.
وملا للتبذير والإ�سراف من عواقب وخيمة جاء النهي عنها فقال تعاىلَ } :و ُك ُلوا َو ْا�ش َر ُبوا
َو َل ُت ْ�س ِر ُفوا �إِ َّن ُه َل ُيحِ ُّب ْال ُ ْ�س ِر ِف َ
ني{ (الأعراف)31
ويقول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم�( :إن اهلل كرِه لكم ثالثاً :قيل وقال ،و�إ�ضاعة املال ،وكرثة
ال�س�ؤال)
والإ�سراف كما يكون من الغني ف�إنه يكون من الفقري ،ولهذا قال �سفيان الثوري ر�ضي اهلل
عنه« :ما �أنفقت يف غري طاعة اهلل فهو �سرف ،و�إن كان قلي ً
ال» ،وكذا قال ابن عبا�س ر�ضي
اهلل عنه« :من �أنفق درهماً يف غري حقه فهو �سرف».
وكان ال�سلف ممن يلتزم االقت�صاد يف الإنفاق وعدم التو�سع يف غري حاجة قال احل�سن
رحمه اهلل -يف و�صفهم« :كانوا يف ال ِّرحال خما�صيب ،ويف الأثاث والثياب جماديب»� .أي:ما كانوا يعتنون بالتو�سعة يف �أثاث البيت من فر�ش وو�سائد وغريه ،ويف ثياب اللب�س وما
يجري جمراها كما يتو�سعون يف الإنفاق على الأهل» .لقد كانوا -رحمهم اهلل -مع زهدهم
وورعهم يعتنون بقليل املال وال يحتقرون منه �شيئاً مع اقت�صاد يف املعي�شة والنفقة؛ ولذا
كان القليل من املال يكفيهم ,وقد �أب�صرت �أم امل�ؤمنني ميمونة -ر�ضي اهلل عنها -حبة رمان
يف الأر�ض ف�أخذتها وقالت� :إ َّن اهلل ال يحب الف�ساد.
�أيها الإخوة والأخوات:ويختلف الإ�سراف عن الكرم رغم �أ َّن ك ً
ال منهما عطاء ،لكن الكرم
يكون وفق �أ�صول ال�شرع ,مثل� :إطعام ال�ضيف ،و�إكرام الفقري ،ومنه :ف�إ َّن البخل �ضد الكرم،
ولي�س �ضد الإ�سراف ،و�إمنا الإ�سراف �ضد االعتدال واال�ستقامة ،والإ�سراف قرين الكرب
يظن امل�سرف �أ َّن له ف�ض ً
واملَخيلة ُّ
ال ب�إ�سرافه ،ف ُي�صيبه الكرب والبطر ،والإ�سراف كما يكون
ن�سبي.
من ِّ
الغني ،فقد يكون من الفقري �أي�ضاً؛ لأ َّن الإ�سراف يف هذه احلالة �أمر ٌّ
و�أما الإنفاق يف املباحات فيجب االلتزام بالعدل واال�ستقامة والتو�سط فيها ،حتى ال يتحول
الإنفاق على امل�أكل وامل�شرب وامللب�س �إىل البذخ والتفاخر والتعايل على النا�س!
البذل م�شروطاً
و�أما املبالغة يف بذل املال طاع ًة هلل ويف �سبيله ،فال يكون �إ�سرافاً ،و�إن كان هذا ُ
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ب�أال ُي�ض ِّيع املنف ُِق من يعول ،ويذ َر ذريته عال ًة على النا�س.
�أحبتي :وهناك �إ�سراف يف باب �آخر �أال وهو الإ�سراف يف الذنوب ،يقول تعاىلُ } :ق ْل َيا عِ َبادِيَ
ين �أَ ْ�س َر ُفوا َعلَى �أَن ُف�سِ ِه ْم َل َت ْق َن ُطوا مِ ن َّر ْح َم ِة َّ
ا َّلذِ َ
اللِ{ (�سورة الزمر.)53:
ولذا نرى التالزم بني الإ�سراف والكفر فهو من �صفات الكافرين يقول تعاىلَ } :و َك َذل َِك
نزِي َمنْ �أَ ْ�س َر َف َو َ ْ
َْ
ل ُي�ؤْمِ ن ِب�آ َياتِ َر ِّبهِ{ (�سورة طه . )127:وهو �صفة من �صفات اجلبارين
يقول تعاىلَ } :و ِ�إ َّن ِف ْر َع ْو َن َل َعالٍ ِف الأَ ْر ِ�ض َو ِ�إ َّن ُه َل َِن ْال ُ ْ�س ِر ِف َ
ني{ (�سورة يون�س .)83:وقال
تعاىلَ } :و َل ُتطِ ي ُعوا �أَ ْم َر ْال ُ ْ�س ِر ِف َ
ني{ (�سورة ال�شعراء.)151:
وطرق العالج من الإ�سراف تتلخ�ص يف:
1 .التفكر يف الآثار والعواقب املرتتبة على الإ�سراف ف�إن ذلك من �ش�أنه �أن يحمل على
تدارك الأمر والتخل�ص من الإ�سراف قبل فوات الأوان.
2 .احلزم مع النف�س وذلك بفطمها عن �شهواتها ومطالبها وحملها على الأخذ بكل
�شاق و�صعب من قيام ليل �إىل �صوم تطوع �إىل �صدقة �إىل م�شي على الأقدام �إىل
حمل الأثقال ،ونحو ذلك.
3 .دوام النظر يف ُ�سنة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و�سريته ف�إنها مليئة بالتحذير من
الإ�سراف بل وجماهدة النف�س والأهل والعي�ش على اخل�شونة والتق�شف �إذ يقول
�صلى اهلل عليه و�سلم:
4 .دوام النظر يف �سرية �سلف هذه الأمة ،من ال�صحابة املجاهدين و العلماء العاملني
فقد اقتدى ه�ؤالء به �صلى اهلل عليه و�سلم فكان عي�شهم كفافاً ،وال هم لهم من
الدنيا �إال �أنها معرب �أو قنطرة تو�صل للآخرة.
5 .االنقطاع عن �صحبة امل�سرفني ،مع االرمتاء يف �أح�ضان ذوي الهمم العالية و النفو�س
الكبرية ،الذين طرحوا الدنيا وراء ظهورهم ،وكر�سوا كل حياتهم من �أجل ا�سئناف
حياة �إ�سالمية كرمية ،ت�صان فيها الدماء والأموال والأعرا�ض ،ويقام فيها حكم اهلل
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عز وجل يف الأر�ض ،غري مبالني مبا �أ�صابهم وي�صيبهم يف ذات اهلل ،ف�إن ذلك من
�ش�أنه �أن يق�ضي على كل مظاهر ال�سرف والدعة و الراحة ،بل ويجنبنا الوقوع فيها
مرة �أخرى ،لنكون �ضمن قافلة املجاهدين ويف موكب ال�سائرين.
6 .االهتمام ببناء �شخ�صية الزوجة والولد؛ ف�إن ذلك من �ش�أنه �أن يق�ضي على كل
مظاهر الرتف ،و�أن يحول دون التورط فيها مرة �أخرى ،بل ويعني على �سلوك
طريق اجلادة حني تنق�ضي هذه احلياة ب�أ�شواكها و�آالمها ونرد �إىل ربنا فنلقى حظنا
هناك من الراحة و النعيم املقيم.
7 .دوام التفكر يف الواقع الذي حتياه الب�شرية عموماً و امل�سلمون على وجه اخل�صو�ص،
ف�إن ذلك ي�ساعد على التخل�ص من كل مظاهر الإ�سراف بل ويحول دون التلذذ �أو
التنعم ب�شيء من هذه احلياة ،حتى ميكن ملنهج اهلل وترفع الراية الإ�سالمية من
جديد.
8 .دوام التفكر يف املوت ،وما بعده من �شدائد و�أهوال ،ف�إن ذلك �أي�ضاً يعني على نبذ كل
مظاهر الإ�سراف و الرتف ،ويحول دون الوقوع فيها مرة �أخرى ا�ستعداداً ل�ساعة
الرحيل ويوم اللقاء.
9 .تذكر طبيعة الطريق ،وما فيها من متاعب و�آالم ،و�أن زادها ما يكون بالإ�سراف
واال�سرتخاء و الرتف بل باخل�شونة و احلزم و التق�شف ،ف�إن ذلك له دور كبري يف
عالج الإ�سراف وجماهدة النف�س و القدرة على اجتياز وتخطى املعوقات و العقبات.
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الترف

الترف
يقول تعاىل} :و�إ َذا �أَ َر ْد َنا �أَن ُّن ْه ِل َك َق ْر َي ًة �أَ َم ْر َنا ُم ْ َ
ت ِفيـ َهــــا َف َف َ�س ُقوا ِفي َها َف َحقَّ َع َل ْي َها
ال َق ْو ُل َفدَ َّم ْر َناهَ ا َت ْد ِمري ًا{ (الإ�سراء)16:
ـــذ َنا ُم ْ َ
}حتَّى �إ َذا �أَ َخ ْ
اب �إ َذا ُه ْم َيج�أ ُرونَ { (امل�ؤمنون،)64:
ويقول �سبحانهَ :
ت ِفي ِهم ِبا ْل َع َذ ِ
ال َق َ
ال ُم ْ َ
ير �إ َّ
ت ُفوهَ ا �إنَّا
وقال تعاىل} :و َك َذ ِل َك َما �أَ ْر َ�س ْل َنا ِمن َق ْب ِل َك ِف َق ْر َي ٍة ِّمن ن َِّذ ٍ
اء َنا َع َلى �أُ َّم ٍة و�إنَّا َع َلى �آ َثا ِر ِهم ُّمــقْــ َتدُ ونَ { (الزخرف.)23:
َ
وج ْد َنا �آ َب َ
} َو َ�ض َر َب َّ ُ
ان
الل َم َث ًال َق ْر َي ًة َكا َنتْ �آَ ِم َن ًة ُم ْط َم ِئن ًَّة َي�أْ ِتي َها ِرز ُْق َها َر َغد ًا ِم ْن ُك ِّل َم َك ٍ
اق َها َّ ُ
الل َف�أَ َذ َ
الو ِع َو ْ َ
ا�س ْ ُ
�ص َن ُعونَ { (�سورة
َف َك َف َر ْت ِب�أَ ْن ُع ِم َّ ِ
ال ْو ِف ِ َ
الل ِل َب َ
با َكا ُنوا َي ْ
النحل)112 :

الرتف �آفة من �أعظم الآفات التي ت�صيب الأفراد والدول واجلماعات ،وهو عبارة عن نعمة
تورث طغياناً �أو كفراً وي�صاحبها البطر والظلم ،فمتى وقع ذلك �أوجب �سخط اهلل وعقوبته
ت َ ألزِي َد َّن ُك ْم َو َل ِئنْ َك َف ْر ُ ْ
كما قال �سبحانهَ } :و ِ�إ ْذ َت�أَ َّذ َن َر ُّب ُك ْم َل ِئنْ َ�ش َك ْر ُ ْ
ت �إِ َّن َع َذا ِبي َل َ�شدِ يدٌ{
(�إبراهيم.)7:
واملراد بالرتف جماوزة حد االعتدال بنعمة �أو الإكثار من النعم التي يح�صل بها الرتف،
واملرتفون هم :الذين �أبط ــرتهم النعمة و�سعة العي�ش ،احلري�صون على الزيادة يف �أحوالهم
وعوائدهم ،ال�ساعون �إىل بلوغ الغاية يف حاجات الذات احل�سية من م�أكل وم�شرب وم�سكن
ومركب.
ومل ُيذكر الرتف يف كتاب اهلل تعاىل� :إال يف مو�ضع الذم ،فقد و�صف القر�آن الكرمي املرتفني
ب�أنهم �أول من يكفر بدعوات الأنبياء واملر�سلني كما قال تعاىلَ }:و َما �أَ ْر َ�س ْل َنا ِف َق ْر َي ٍة مِ نْ
با �أُ ْر�سِ ْل ُت ْم ِب ِه َكا ِف ُرو َنَ .و َقا ُلوا َن ْح ُن �أَ ْك َ ُ
َنذِ يرٍ ِ�إال َقا َل ُم ْ َ
ث �أَ ْم َوا ًال َو�أَ ْوالداً َو َما َن ْح ُن
ت ُفوهَا ِ�إ َّنا ِ َ
ب َع َّذ ِب َ
ني{ (�سـب�أ34:ـ.)35
ُِ
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وقال جل وعالَ } :و َقا َل ْالَلأُ مِ ن َق ْومِ ِه ا َّلذِ َ
ين َك َف ُروا َو َك َّذ ُبوا ِب ِل َقاء الآخِ َر ِة َو�أَ ْت َر ْف َناهُ ْم ِف
َْ
ما َت ْ�ش َر ُبو َن{ (�سورة
ما َت�أْ ُك ُلو َن مِ ْن ُه َو َي ْ�ش َر ُب ِ َّ
ال َيا ِة الدُّ ْن َيا َما َه َذا �إِال َب َ�ش ٌر ِّم ْث ُل ُك ْم َي�أْ ُك ُل ِ َّ
و�سع
امل�ؤمنون )33:وامللأ هم الأ�شراف والقادة والر�ؤ�ساء الذين �أنكروا البعث واحل�سابّ ،
عليهم �سبحانه نعم الدنيا حتى َب َطروا ف�أنكروا النبوة وقا�سوا بعقولهم القا�صرة.
والنعمة قد تنقلب �إىل نقمة �إذا مل ت�ستعمل يف طاعة اهلل ومل ي�ؤد �صاح ُبها �شك َر النعمة
}�س َن ْ�س َت ْدر ُِجهُم ِّمنْ َح ْي ُث َال َي ْعلَ ُمو َن َو�أُ ْملِي َل ُه ْم ِ�إ َّن َك ْيدِ ي
للمنعم جل وعال ،قال تعاىلَ :
َم ِت ٌ
ني{ (الأعراف )183 :واملراد �أنه :ي�سبغ عليهم نعمه و مينعهم �شكرها� ،أو �أنهم :كلما
�أحدثوا ذنباً �أحدث لهم نعمة فيزدادون بها �أ�شراً وبطراً و غروراً و كرباً حتى ين�سوا ربهم
ودينهم و�أنف�سهمَ } :و َ�ض َر َب َل َنا َم َث ًل َو َن�سِ َي َخ ْل َق ُه َقا َل َمنْ ُي ْحيِي ا ْلع َِظا َم َوهِ َي َرمِ ي ٌم ُق ْل
ُي ْحيِيهَا ا َّلذِ ي �أَ َ
ن�ش َ�أهَا �أَ َّو َل َم َّر ٍة َوهُ َو ِب ُك ِّل َخ ْلقٍ َعلِي ٌم{ (�سورة ي�س)79 - 78 :
�إن املال وال�سلطان واجلاه وال�صحة والقوة من نعم اهلل على اخللق والعباد ،وبد ًال من �أن
تكون عوناً على طاعة اهلل وعبودية خالق الأر�ض وال�سماوات ،ت�ستخدم �أحياناً يف مبارزة اهلل
إن�سا َن َل َي ْط َغى� .أَن َّر�آ ُه ْا�س َت ْغ َنى� .إِ َّن ِ�إ َل
وجماهرته باملع�صية كما قال �سبحانهَ } :كال �إِ َّن ال َ
َر ِّب َك ال ُّر ْج َعى{(�سورة العلق.)8 - 6 :
ويف قول اهلل تعاىلَ } :و ِ�إ َذا �أَ َر ْد َنا �أَن ُّن ْهل َِك َق ْر َي ًة �أَ َم ْر َنا ُم ْ َ
تفِيهَا َف َف َ�س ُقواْ فِيهَا َف َح َّق َعلَ ْيهَا
ريا{ (�سورة الإ�سراء)16 :
ا ْل َق ْو ُل َف َد َّم ْر َناهَا َتدْمِ ً
يف هذه الآية وعيد �شديد وتنبيه �أكيد ف�إنه �سبحانه �إذا �أراد �إهالك قرية �أمر �أهلها بطاعته
واتباع ر�سله ولكن املرتفني فيها ي�أبون �إال الف�سق والظلم فيها فيحق عليها القول بالتدمري،
و»�أمرنا»بالتخفيف والت�شديد� ،أي �أم ْرناهم بالطاعة �إعذاراً و�إنذاراً وتخويفاً ووعيداً،
وبالت�شديد }�أ َّمرنا{ �أي جعلناهم �أمراء متبوعني مطاعني يف قومهم ،واملراد :بعثنا
م�ستكربيها فف�سقوا فيها ،حيث ي�سمع لهم ويطاع فيقع التدمري والف�ساد لهذه القرية،
فالرتف ي�ؤذن باخلراب والدمار ،ويف ال�صحيح من حديث زينب بنت جح�ش زوج النبي
�صلى اهلل عليه و �سلم قالت :خرج ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يوماً فزعاً حممراً وجهه
يقول «ال �إله �إال اهلل ،ويل للعرب من �شر قد اقرتب؛ فتح اليوم من ردم ي�أجوج وم�أجوج مثل
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هذه»و حلق ب�إ�صبعه الإبهام والتي تليها ،فقالت :يا ر�سول اهلل� ،أنهلك و فينا ال�صاحلون؟
قال« :نعم �إذا كرث اخلبث»وهذا ظاهر يف �أنه متى قل امل�صلحون ف�إن املعا�صي تظهر و�إذا مل
يقع التغيري والنكري ف�إنها تكون �سبباً لهالك اجلميع.
اب
هذا حال املرتفني يف الدنيا و�أما حالهم يف الآخرة ف�إنه �أ�شد ،كما قال تعاىلَ } :و�أَ ْ�ص َح ُ
اب ِّ
ِّ
مي
ال�ش َمالِ َما �أَ ْ�ص َح ُ
يم ۞ َوظِ ٍّل ِّمن َي ْح ُمو ٍم ۞ ال َبا ِر ٍد َوال َك ِر ٍ
ال�ش َمالِ ۞ ِف َ�س ُمو ٍم َو َحمِ ٍ
۞ ِ�إ َّن ُه ْم َكا ُنوا َق ْب َل َذل َِك ُم ْ َ
ت ِف َ
ني{ (�سورة الواقعة.)45 - 41 :
وهنا رمبا يرد �س�ؤال عن التو�سعة على النف�س وعلى العيال فاجلواب� :أنه لي�س من الرتف
الثوب ح�سناً والنع ُل ح�سناً� ،أو �أن يتلذذ الإن�سان مبا �أباحه اهلل من الطيبات ،يف
�أن يكون
ُ
امل�أكل وامل�سكن واملركب وامللب�س� ،أو �أن ينفق على نف�سه و�أهله النفقة املعتادة الالئقة به
الل ا َّلت َِي �أَ ْخ َر َج ِل ِع َبا ِد ِه َوا ْل َّط ِّي َباتِ
واملنا�سبة حلاله ،فاهلل تعاىل يقولُ } :ق ْل َمنْ َح َّر َم زِي َن َة ّ ِ
مِ َن ال ِّر ْزق{ (�سورة الأعراف )32 :ونعم املال ال�صالح للعبد ال�صالح ،وكان �سلفنا ال�صالح
�إذا وجدوا �أكلوا �أكل الرجال و �إذا مل يجدوا �صربوا �صرب الرجال .واهلل تعاىل يحب �أن يرى
�أثر نعمته على عبده ،يقول جل وعال }و�أما بنعمة ربك فحدث{.
فدعوة الإ�سالم �إىل ترك الرتف ،وحماربته له ،ال تعني ترك النعم وترك الطيب واملباح،
و�إمنا املراد االقت�صاد يف الإنفاق وعدم تعلق القلب بها والركون �إليها ،و�إال ف�إن النبي �-صلى
اهلل عليه و�سلم -الذي حذر من الرتف و�أحوال املرتفني قد قال�( :إن اهلل جميل يحب
اجلمال ،ويحب �أن يرى �أثر نعمته على عبده ويبغ�ض الب�ؤ�س والتبا�ؤ�س) �صححه الألباين
يف �صحيح اجلامع  359/1ح  ،1742وعزاه للبيهقي يف ال�شعب عن �أبي �سعيد .وقال �-صلى اهلل
فلي �أثر نعمة اهلل عليك وكرامته»،
عليه و�سلم -لوالد �أبي الأحو�ص« :ف�إذا �آتاك اهلل ما ًال ُ َ
�أبو داود  3331/4ح  4063و�صححه الألباين يف �صحيح اجلامع  284/1ح .1333
وقد �سئل الإمام �أحمد� :أيكون الإن�سان ذا مال وهو زاهد؟ قال :نعم �إن كان ال يفرح بزيادته
وال يحزن بنق�صانه.
و�أعظم �أ�سباب الوقوع يف الرتف طول الأمل ون�سيان املوت؛ فاهلل تعاىل يحذر من ذلك
يقول جل وعال } َذ ْرهُ ْم َي�أْ ُك ُلوا و َي َت َم َّت ُعوا و ُي ْل ِه ِه ُم الأَ َم ُل َف َ�س ْو َف َي ْعلَ ُمو َن{ (احلجر،)3:
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ومن �أ�سباب الرتف عدم موازنة الإن�سان بني �أمور حياته ،فتجده ينغم�س يف زهرة احلياة
وبهارجها وت�أمني ما تطلبه نف�سه.
ومن �أ�سباب وقوع الرتف حب التقليد �أو الت�أثر ب�ضغوط الواقع ،فيحاول البع�ض �أن يظهر
باملظهر الالئق به يف زعمه فتجده يجاري يف املظاهر ويفاخر ويباهي .وهذا مر�ض يجب
عالجه .ونق�ص عقل يجب التن ُّبه له واحلذ ُر منه.
كما �أن من �أ�سباب ح�صول الرتف �ضعف الرتبية ،و�ضعف التوجيه اجلاد لأفراد الأ�سرة.
وعدم التوجيه املنا�سب مــع فنت احلياة وال�شهوات .ورمبا كان كرثة املال ووفرة النعم من
�أ�سباب الرتف ،فاملال يعمي وي�صم ،ويدفع �صاحبه �إىل البذخ والإنفاق يف غري حاجة غالباً.
إن�سا َن َل َي ْط َغى ۞ �أَن َّر�آ ُه ْا�سـ َتـ ْغـ َنـ ــى{(العلق .)7-6:ومن �أ�سباب
يقول (تعاىل)َ } :كال �إ َّن ال َ
ا�س ُح ُّب َّ
ال�ش َه َواتِ مِ َن ال ِّن َ�سا ِء
الرتف تعلق النف�س بال�شهوات :كما قال (�سبحانه)ُ } :ز ِّي َن لِل َّن ِ
ري امل ُ َق َ
وال ْيلِ امل ُ َ�س َّو َم ِة والأَ ْن َعا ِم ْ َ
ِ�ض ِة ْ َ
نط َر ِة مِ َن ال َّذه َِب وا ْلف َّ
وا ْل َب ِن َ
وال ْرثِ { (�آل
ني وا ْل َق َناطِ ِ
عمران ،)14:ولي�ست امل�شكلة يف هذا احلب ف�إنه فطرة وجبلة وطبيعة ،و�إمنا الإ�شكال يف
تقدمي حب تلك الأ�شياء على حمبوبات اهلل تعاىل ،ور�سوله �-صلى اهلل عليه و�سلم -وما
ينتج عن ذلك من ترف وركون وبطر و�أ�شر.
ولعالج الرتف وجتاوزه طرائق وو�سائل منها ،جماهدة النف�س ،والدعاء ،وتذكر �أن الدنيا
زائلة ،و�أن املال نعمة من اهلل يجب ا�ستخدامه فيما �شرع ،واحلذر من �آثار و�أخطار الرتف،
ولنتذكر كيف عا�ش ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم و�أ�صحابه وكيف تعاملوا مع الدنيا.
ومما يعني على ترك الرتف تربية النف�س على عدم حتقيق كل ما ت�شتهيه ،قال رجل البن
عمر ر�ضي اهلل عنه� :أال �أجيئك بجوار�ش ،قال :و�أي �شيء هو؟ قال� :شيء يه�ضم الطعام �إذا
�أكلته ،قال :ما �شبعت منذ �أربعة �أ�شهر ،ولي�س ذاك �أين ال �أقدر عليه ،ولـكـن �أدركـت �أق ــواماً
يجوعون �أكرث مما ي�شبعون(الزهد للإمام �أحمد ).189 ،ويف رواية :ولكن عهدت �أقواماً
يجوعون مرة وي�شبعون مرة (�إ�صالح املال البن �أبي الدنيا .)106
و�سئل احل�سن عن الرجل يبتاع الطعام ويبتاع اللحم� ،أي :ي�شرتيه ،هل عليه يف ذلك؟
فقال� :إن عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه قال :كفى �سرفاً �أال ت�شتهي �شيئاً �إال �أكلته (�إ�صالح
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املال البن �أبي الدنيا).106 ،
وعلى امل�سلم النظر �إىل ملذات احلياة الدنيا و�شهواتها باعتبار م�آلها وزوالها وليعلم �أنها
لي�ست غاية .قال عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه يف �آخر خطبة له� :إن اهلل �إمنا �أعطاكم
الدنيا لتطلـبــوا بها الآخرة ،ومل يعطِ ُكموها لرتكنوا �إليها� ،إن الدنيا تفنى والآخر َة تبقى ،ال
تبطركم الفانية ،وال ت�شغلكم عن الباقية� ،آثروا ما يبقى على ما يفنى ف�إن الدنيا منقطعة
و�إن امل�صري �إىل اهلل (عز وجل) (ذم املال البن �أبي الدنيا).77 ،
ومما يعني على البعد عن الرتف الإنفاق يف وجوه الرب والـخـيــر ،وتذكر املحتاجني
وتفقدهم ،واالطالع على �أحوالهم فهو �سبب عظيم يعني ب�إذن اهلل على البعد عن الرتف.
ومما يعني على البعد عن الرتف �أن ي�شغل الإن�سان وقته مبا ينفعه ديناً ودنيا ،ويحذر من
البطالة والفراغ ،ومما يعني على ترك الرتف حما�سبة النف�س عند �سـعــة الـرزق وانب�سـاطــه،
واحلذر من �أن يكون ذلك ا�ستدراجاً؛ قال عبدالرحمن بن عوفُ :قتل حمزة فلم جنــد ما
نكفنه فيه وهو خري مني! و ُقتل م�صعب بن عمري وهو خري مني فلم جند ما نكـفـنــه،
وقـد �أ�صبنا منها ما قد �أ�صبنا! ثم قال� :إين لأخ�شى �أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا يف
الدنيا(حلية الأولياء ).100/1
اللهم جنبنا ما ي�سخطك ،و�أبعدنا عما يغ�ضبك ،ووفقنا ملا ير�ضيك اللهم �أعذنا من فنت
الدنيا ما ظهر منها وما بطن.
و�صلى اهلل على نبينا حممد...
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التغافل

التغافل
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل فاطر ال�سماوات وبارئ الن�سمات رب ك ِّل �شيء ومليكه ،و�أ�صلي على من بعثه اهلل
رحمة للعاملني نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم ت�سليماً كثرياً �إىل يوم الدين� :أما بعد:
ف�سالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته�،أيها الإخوة والأخوات..
اج ِه َح ِديث ًا َف َل َّما
يقول الباري �سبحانه وتعاىلَ } :و�إِ ْذ �أَ َ�س َّر ال َّن ِب ُّي �إِ َل َب ْع ِ
�ض �أَ ْز َو ِ
َن َّب�أَ ْت ِب ِه َو�أَ ْظ َه َر ُه َّ ُ
الل َع َل ْي ِه َع َّر َف َب ْع َ�ضهُ َو�أَ ْع َر َ
�ض َف َل َّما َن َّب�أَهَ ا ِب ِه َقا َلتْ
�ض َع ْن َب ْع ٍ
يم ْ َ
َم ْن �أَ ْن َب َ�أ َك هَ َذا َق َ
ال َن َّب َ�أ ِ َ
ري{ (التحرمي .)3:يف هذه الآية العظيمة �أيها
ن ا ْل َع ِل ُ
ال ِب ُ
الأحبة والأخوات هداية من � َأج ِّل الهدايات وداللة من �أعظم الدالالت ففيها
توجيه �شرعي و�أدب كرمي وخلق قومي طبقه امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم،
وهو قدوتنا وهو املعلم الأول وقد �أُ ِم ْرنا باتباعه وال�سري على نهجه ،كما قال
تعاىل} :لقد كان لكم يف ر�سول اهلل �أ�سوة ح�سنة{
ذلكم اخللق �أيها الإخوة والأخوات من �أرفع الآداب و�أ�سماها و�أج ّلها �أثراً وت�أثرياً �إنه
خلق التغافل والتغا�ضي ،فقد ّبي اهلل تعاىل �أن امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم ،وهو القدوة
والأ�سوة عليه ال�صالة وال�سالم� ،أُتى ببع�ض احلديث و�أعر�ض عن بع�ضه ،وهذا ما ي�سمى
ب�أدب التغافل.
وخلق التغافل والإغ�ضاء والت�سامح وعدم التمحي�ص والتدقيق من �أعظم الأخالق و�أكرثها
�أثراً يف حفظ الود وبقاء العالقة و�سالمة ال�صدر .والبعد عن البغ�ضاء والإحن وال�شحناء.
�أيها الإخوة والأخوات :لو ا�ستعر�ض �أحدنا وا�ستذكر موقفاً ح�صل له يف عتاب �أو خالف �أو
�أمر من الأمور �سيجد �أنه يف غالب الأحوال ال يطبق هذا اخللق القومي بل الغالب على بني
الب�شر �أن ي�ستق�صي وال يتغافل� ،إال ما ندر ،بل رمبا �أتى على ذكر جميع امل�ساوئ واملعايب،
وقد يبحث عن ال�صغري قبل الكبري ،ورمبا جمع الأمر الواق َع مبا �سبقه من وقائع و�أمور
م�ضى عليها الزمن ،وانطوت �صفحتها منذ القدم� ،إن مل يزد عليها ويبال ْغ ويذكر ما مل
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ُ
وخالف الأدب الكرمي الذي �أُمرنا به ،وطبقه
يقع على �أنه واقع ،وهذا خالف خلق التغافل
ر�سولنا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم.
يقول احل�سن رحمه اهلل« :ما ا�ستق�صى كرمي قط قال اهلل تعاىل} :عرف بع�ضه و�أعر�ض
عن بع�ض{ (تف�سري القرطبي ج� 18ص.)188
وقال ال�شاعر:
�أح�����ب م���ن الأخ�������وان ك���ل م��وات��ي
وكل غ�ضي�ض الطرف عن هفوات
ومن اللطائف وما يذكر من املواقف يف �أدب التغافل ،ما ذكره ابن جريج عن عطاء بن
�أبي رباح قال� :إن الرجل ليحدثني باحلديث ف�أن�صت له ك�أن مل �أ�سمعه قط وقد �سمعته
قبل �أن يولد( .تاريخ مدينة دم�شق ج� 40:ص .)401:وهذا من �أف�ضل الأدب ،وكمال العقل
ورجحانه ،وعلو املنزلة وحت�صيل الرفعة .وهي � ُ
أخالق الكبار.
يقول ال�شاعر:
م��ن ك��ان يرجو �أن ي�سود ع�شرية
ف��ع��ل��ي��ه ب��ال��ت��ق��وى ول�ي�ن اجل��ان ِ��ب
ويغ�ض طرفاً عن �إ�ساءة من �أ�ساء
وي���ح���ل���م ع���ن���د ج���ه���ل ال�������ص���اح ِ���ب
ل���ي�������س ال���غ���ب���ي ب�����س��ي��د يف ق��وم��ه
ل����ك����ن �����س����ي����د ق�����وم�����ه امل���ت���غ���اب���ي
�أيها الأحبة :ال يخلو �أي �شخ�ص منا من نق�ص� ،أو عيب �أو ق�صور ،ومن امل�ستحيل على �أي
�أحد �أن يجد ك َّل ما يريده يف الطرف الآخر �سواء كان زوجاً �أو زوجة �أو قريباً �أو �صديقاً� ،أو
زمي ً
ال� ،أو جاراً ،ذكراً كان �أو �أنثى ،ومن امل�ؤكد �أنه لن يبقى �أي من الطرفني دون �أن يجد يف
الآخر ما ي�شعره بال�ضيق منه �أو �شي ًئا ال ير�ضيه .وقد قيل:
من ذا الذي ُتر�ضى �سجاياه كلها

44
توجيهات شرعية في مسائل اجتماعية

ك��ف��ى امل���رء ن��ب ً
�لا �أن ت��ع��د معايبه

والواجب ال�شرعي والعمل مبقت�ضى هداية هذه الآية واتباعا للمنهج النبوي الكرمي
ومنطق العقل وح�سن الع�شرة :ال�صرب والتحمل ،وغ�ض الطرف عما جتده من الطرف
الآخر� ،إذ لي�س من املقبول �أن يقع نزاع وخ�صام وخالف وتقاطع وتدابر عند حدوث �شيء
من ذلك ،وبالإمكان جتاوزه وغ�ض الطرف عنه ،لأنه لن ي�ستقيم الأمر ولن يكون هناك
تعاي�ش �إن ا�ستمر التعامل على هذا املنوال من التخا�صم والتنازع والتقاطع والتدابر عند
حدوث �أدنى تق�صري �أو وجود ما ي�شعر بال�ضيق.
وتذكر وت�أمل �أخي الكرمي �أختي الكرمية كما �أنك تريد من النا�س �أن يقبلوك على حالك
وو�ضعك ،فعليك �أن تتقبلهم على ما هم عليه ،وال تكلفهم ما ال يح�سنون وال يطيقون.
وقد جتد بع�ض النا�س ينقب ويدقق ويبحث عما يثري ،ويوقع النزاع واخل�صام ،وقد قيل:
م��������ا ا�����س����ت����ق���������ص����ى ك����������رمي ق���ط

وم����������ن ل�������ه احل�����������س�����ن�����ى ف����ق����ط.

ومثل هذا ال�صنف من الأ�صدقاء �أو الأزواج �أو الزوجات الذين يبحثون وينقبون ويدققون
�إمنا هم يف حقيقة الأمر يبحثون عما يكد ُر �صف َو عي�شِ هم� .أو مبعنى �آخر :ك�أنهم يبحثون
عن امل�شاكل ب�أنف�سهم !! ويخربون بيوتهم ب�أيديهم.
ف�إن كان املرء يبحث عن �صفو العي�ش وراحة البال ،فعليه بالتغافل وعدم التدقيق والتنقيب
والبحث عما يثري الإ�شكال ،حتى ال يتكدر هو �أو يكدر على الآخرين َ
عي�شهم.
وخري للمرء �أال ي�شغل نف�سه بالتدقيق والتق�صي ،وال ي�شغل غريه ،في�سل َم ويرتا َح ،ويرتا َح
من حوله.
ومع كون هذا اخللق واملنهج النبوي فيه اتباع وطاعة وقربة �إىل اهلل ففيه كذلك �سالم ُة
قلب وراح ُة له ،وي�ضاف لذلك �أن امل�سلم يثاب على حتليه بهذا اخللقِ وي�ؤجر ،خا�صة و�أن
العمر حمدود ،وينبغي �أال ي�ضيع يف جدال وخ�صام ونزاع بل يجب �أن ي�ستثمر يف طاعة اهلل
و�أعظم ذلك الت�سام ُح والعفو وال�صفح والتجاوز.
ومن كالم ال�سلف يف �ش�أن التغافل ما قاله عمرو بن عثمان املكي :املروءة التغافل عن زلل
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الإخوان.
وقال �أبو بكر بن �أبي الدنيا �إن حممد بن عبد اهلل اخلزاعي قال� :سمعت عثمان بن زائدة
يقول :العافية ع�شرة �أجزاء ت�سعة منها يف التغافل .قال :فحدثت به �أحمد بن حنبل فقال:
العافية ع�شرة �أجزاء كلها يف التغافل.
وقال الأعم�ش :التغافل يطفئ �شراً كثرياً.
وعن �أبي بكر بن عيا�ش قال :قال ك�سرى لوزيره ما الكرم؟ قال :التغافل عن الزلل»..
و قال �أهل العلم �إن قوله � -صلى اهلل عليه و�سلم �( :-إن اهلل يحب الرفق يف الأمر كله) يدل
على ا�ستحباب تغافل �أهل الف�ضل عن �سفه املبطلني �إذا مل يرتتب عليه مف�سدة.
وقال ال�شافعي :الك ِّي�س العاقل هو الفطن املتغافل.
ويف قوله تعاىل} :و�إذا خاطبهم اجلاهلون قالوا �سالماً{ ما ي�ؤكد هذا املعنى ويجليه،
ولي�س التحامق والتجاوب معهم يف حمقهم ،هذا يف حق اجلاهل فكيف بال�صديق �أو القريب
غري اجلاهل.
وقال جعفر بن حممد ال�صادق:(عظموا �أقداركم بالتغافل).
وقال املهاجري:(قال �أعرابي لرجل: قد ا�ستدللت على عيوبك بكرثة ذكرك لعيوب النا�س؛
لأن طالبها متهم بقدر ما فيه منها).
ونقل عن الإمام �أحمد بن حنبل �أنه قال« :ت�سعة �أع�شار ح�سن اخللق يف التغافل»
واملق�صود بالتغافل هو �إظهار الغفلة مع معرفته و�إدراكه ملا يتغافل عنه تكرماً وترفعاً عن
�سفا�سف الأمور.
يقول احل�سن الب�صري :ما زال التغافل من فعل الكرام»..
ونقل عن معاوية ر�ضي اهلل عنه :ثلث احلكمة فطنة وثلثاها التغافل.
وقد قيل:
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�إذا ك��ن��ت يف ك���ل الأم������ور م��ع��ات��ب��اً

�صديقك مل تلق الذي ال تعاتبه

فع�ش واح���داً �أو �صل �أخ���اك ف�إنه
م�����ق ُ
�����ارف ذن�������بٍ م�������ر ًة وجم���ان���ب���ه
وقال ال�شاعر:
وت�������غ�������اف�������ل ع���������ن �أم�����������������ور �إن���������ه

مل ي���ف���ز ب���احل���م���د �إال م����ن غ��ف��ل

وفقنا اهلل و�إياكم �إىل كل خري وجعلنا و�إياكم من الذين ي�ستمعون القول فيتبعون �أح�سنه
�إنه �سميع جميب.
و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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الجحود
(اإلنكار)

الجحود (اإلنكار)
نف ُ�س ُه ْم ُظ ْل ًما َو ُع ُل ًّوا ۞ َف ُ
ا�س َت ْي َق َن ْت َها �أَ ُ
انظ ْر َك ْي َف َكانَ
يقول تعاىلَ } :و َج َحدُ وا ِب َها َو ْ
ْ�س ِدينَ { ( 14النمل)
اق َب ُة ْالُف ِ
َع ِ
وقال عز وجلَ :
}ق ْد َن ْع َل ُم �إِ َنّهُ َل َي ْح ُز ُن َك ا َّل ِذي َي ُقو ُلونَ َف ِ�إ َّن ُه ْم ال ُي َك ِّذ ُبو َن َك َول ِك َّن
َّ
الظالِ ِ َ
حدُ ونَ { (الأنعام.)33 :
آيات َّ ِ
ني ِب� ِ
الل َي ْج َ
آيات َر ِّب ِه ْم َو َع َ�ص ْوا ُر ُ�س َلهُ َوا َّت َب ُعوا َ�أ ْم َر ُك ِّل
وقال �سبحانهَ } :و ِت ْل َك ٌ
عاد َج َحدُ وا ِب� ِ
يد{ (�سورة هود.)59 :
َج َّبا ٍر َع ِن ٍ
اجلحود يف اللغة� :إنكار ال�شيء مع العلم به ،ومع ظهوره و�سطوع دليله ،م�أخوذ من
جحدة� ،أي ياب�سة ال خري فيها ،ومنه قيل :رجل َج ْحدٌ� ،أي �شحيح بخيل ُيظهر
قولهم� :أر�ض ْ
الفقر .مفردات الأ�صفهانى ،الل�سان (ج ح د).
وا�س ُتعمل هذا املعنى لو�صف من ُينكِر �شي ًئا ظاه ًرا وال ُي ِق ُّر به ،رغم عِ لمِ ه به وظهور الدليل
عليه .فيقال له جاحد .مع و�ضوح الأمر وظهوره.
�أما الإنكار فهو يف اللغة� :ضد املعرفة ،وهو نوع من اجلهل ،واجلهل فيه خفاء الدليل؛ ومن
اخلفي الذى ال يظهر دليله .مفردات الأ�صفهانى ،الل�سان (ن
هنا ا�ستعمل الإنكار يف ال�شيء
ِ
ك ر).
وقد ورد يف القر�آن الكرمي كلمة اجلحود مبعنى� :إنكار ما هو معروف ظاهر ،كما يف قول
اهلل عز وجلَ } :ق ْد َن ْعلَ ُم �إِ َّن ُه َل َي ْح ُز ُن َك ا َّلذِ ي َي ُقو ُلو َن َف�إِ َّن ُه ْم َل ُي َك ِّذ ُبو َن َك َو َلك َِّن َّ
الظالِ ِ َ
ني ِب�آ َياتِ
الل َي ْج َحدُو َن{ (الأنعام .)33:فالآيات ظاهرة �ساطعة ،وجحودهم بها ُم َكا َبرة و�إنكار كما هو
َّ ِ
معلوم () .مفردات الأ�صفهانى (ج ح د) ،التحرير والتنوير .199/6
يف حني جاءت كلمة (الإنكار) على معنيني يف القر�آن الكرمي :الأول :مبعنى :عدم العلم
و�س َف َفد ََخ ُلوا َعلَ ْي ِه َف َع َر َف ُه ْم َوهُ ْم َل ُه
بال�شيء ،كما يف قول اهلل عز وجلَ } - :و َجا َء ِ�إ ْخ َو ُة ُي ُ
ُم ْن ِك ُرو َن{ (يو�سف.)58:
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�أي :جاهلون به ً
جهل متم ِّك ًنا منهم ثاب ًتا يف نفو�سهم.
فهذا نفي للعلم بال�شيء .وقد ُيعذر �صاحبه.
املعنى الثاين :الذي جاء به القر�آن الكرمي لكلمة الإنكار هو :نفي ال�شيء الظاهر مع
الل ُث َّم ُي ْن ِك ُرو َنهَا َو�أَ ْك َ ُ
ثهُ ُم ا ْل َكا ِف ُرو َن{
العلم به ،كما يف قول اهلل عز وجلَ } :ي ْع ِر ُفو َن ِن ْع َمتَ َّ ِ
(النحل) 83:
فهذا يف مقابل الإقرار ،بت�صرف من التحرير والتنوير ..243 - 242/14
�أي يعرفون ذلك يف �أعماق نفو�سهم ،لكنهم ال ُي ِق ُّرون به .وهي هنا مبعنى اجلحود.
فالقر�آن ا�ستخدم كلمتي «اجلحود الإنكار» مبعنى النفي.
غري �أن امللمح املم ِّيز للجحود هو� :إنكار ال�شيء الظاهر مع العلم به.
وامللمح املم ِّيز للإنكار :عدم العلم بال�شيء �أو خفاء دليله.
قال الطربي رحمه اهلل يف تف�سريه :قال ابن جريج وقوله} :وجحدوا بها{ يقول :وكذبوا
بالآيات الت�سع �أن تكون من عند اهلل.
وقال رحمه اهلل :اجلحود :التكذيب بها .وقال يف قوله تعاىل} :وا�ستيقنتها �أنف�سهم{ �أي:
و�أيقنتها قلوبهم ،وعلموا يقينا �أنها من عند اهلل ،فعاندوا بعد تبينهم احلق ،ومعرفتهم به.
وقال ابن زيد يف قول اهلل تعاىل} :وا�ستيقنتها �أنف�سهم ظل ًما وعل ًوا{ قال :ا�ستيقنوا �أن
الآيات من اهلل حق ،ف ِل َم جحدوا بها ؟ قال :ظل ًما وعل ًوا.
وقوله تعاىل} :ظل ًما وعل ًوا{ يعني بالظلم :االعتداء ،والعلو :الكرب ،ك�أنه قيل :اعتداء
ربا.
وتك ً
وقال ابن كثري رحمه اهلل:
}وجحدوا بها{ �أي :يف ظاهر �أمرهم} ،وا�ستيقنتها �أنف�سهم{ �أي :علموا يف �أنف�سهم �أنها
حق من عند اهلل ،ولكن جحدوها وعاندوها وكابروها} ،ظل ًما وعل ًوا{ �أي :ظل ًما من
�أنف�سهم� ،سجي ًة ملعون ًة} ،و ُع ُل ّوا{ �أي :ا�ستكبارا عن اتباع احلق ولهذا قال} :فانظر كيف
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كان عاقبة املف�سدين{ �أي :انظر يا حممد كيف كان عاقبة كفرهم ،يف �إهالك اهلل �إياهم،
و�إغراقهم عن �آخرهم يف �صبيحة واحدة.
وفحوى اخلطاب يقول :احذروا �أيها املكذبون مبحمد ،اجلاحدون ملا جاء به من ربه� ،أن
ي�صيبكم ما �أ�صابهم بطريق الأَوىل والأحرى ف�إن حممدًا� ،صلوات اهلل و�سالمه عليه،
�أ�شرف و�أعظم من مو�سى ،وبرهانه �أدل و�أقوى من برهان مو�سى ،مبا �آتاه اهلل من الدالئل
املقرتنة بوجوده يف نف�سه و�شمائله ،وما �سبقه من الب�شارات من الأنبياء به ،و�أخذ املواثيق
له ،عليه من ربه �أف�ضل ال�صالة وال�سالم.
ولهذا ينبغي احلذر من الوقوع فيما وقع فيه ه�ؤالء من اجلحود والإنكار حتى ال يحدث
له نف�س امل�صري.
لقد نعى القر�آن الكرمي على امل�شركني و�أهلِ الكتاب جحودهم ب�آيات اهلل رغم معرفتهم
بالظلم ،يف قوله �سبحانه } َولك َِّن َّ
بها ،و�شدّد ال ّنكري عليهم فو�سمهم ّ
الظالِ ِ َ
الل
ني ِب�آياتِ َّ ِ
َي ْج َحدُو َن{ (الأنعام ،)33 /وقد كان هذا اجلحود �سب ًبا للعنة قوم عاد و�إبعادهم كما قال
�سبحانهَ } :و ِت ْل َك عا ٌد َج َحدُوا ِب�آياتِ َر ِّب ِه ْم َو َع َ�ص ْوا ُر ُ�سلَ ُه َوا َّت َب ُعوا �أَ ْم َر ُك ِّل َج َّبا ٍر َعنِيدٍ ۞ َو ُ�أ ْت ِب ُعوا
ِف هذِ ِه الدُّ ْنيا َل ْع َن ًة َو َي ْو َم ا ْلقِيا َم ِة �أَال �إِ َّن عاداً َك َف ُروا َر َّب ُه ْم �أَال ُب ْعداً لِعا ٍد َق ْو ِم هُ ود{ (هود:
.)60 -59
وقد و�صف القر�آن الكرمي من يجحد ب�آيات اهلل بالكفر حي ًنا ّ
وبالظلم حي ًنا فقال -ع ّز من
قائل:-
} َوما َي ْج َح ُد ِب�آياتِنا �إِ َّل ا ْلكا ِف ُرو َن{ (العنكبوت ،)47 /وقال �سبحانه } َوما َي ْج َح ُد ِب�آياتِنا �إِ َّل
َّ
الظالِ ُو َن{ (العنكبوت ،)49 /وجاء و�صفهم ب�أ ّنهم �أهل الإفك واخلرت ،فقال تعاىلَ } :كذل َِك
ُي�ؤْ َف ُك ا َّلذِ َ
الل َي ْج َحدُو َن{ (غافر ،)63 /وقال �سبحانهَ } :وما َي ْج َح ُد ِب�آياتِنا
ين كا ُنوا ِب�آياتِ َّ ِ
�إِ َّل ُك ُّل َخ َّتا ٍر َك ُفورٍ{ (لقمان )32 /وقد �أو�ضح املوىل -ع ّز وج ّلّ � -أن اجلحود من عوامل
ي َْ
ال ِّق َوقا ُلوا َمنْ
بوا ِف ْ أ
الَ ْر ِ�ض ِب َغ ْ ِ
ا�س َت ْك َ ُ
اال�ستكبار والغرور فقال �سبحانهَ } :ف َ�أ َّما عا ٌد َف ْ
ل َي َر ْوا �أَ َّن َّ َ
الل ا َّلذِ ي َخلَ َق ُه ْم هُ َو �أَ َ�شدُّ مِ ْن ُه ْم ُق َّو ًة َوكا ُنوا ِب�آياتِنا َي ْج َحد َ
�أَ َ�شدُّ مِ َّنا ُق َّو ًة �أَ َو َ ْ
ُون{
(ف�صلت.)15 /
ّ �.....إن اجلاحد ب�آيات اهلل لن يغني عنه �سمعه وال ب�صره ،وال ف�ؤاده ،وك�أ ّنه حرم نف�سه من
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نعم احلوا�س والإدراك ا ّلتي �أنعم اهلل بها عليه ،يقول �سبحانهَ } :و َج َع ْلنا َل ُه ْم َ�س ْمعاً َو َ�أ ْب�صاراً
َو�أَ ْف ِئ َد ًة َفما �أَ ْغنى َع ْن ُه ْم َ�س ْم ُع ُه ْم َوال �أَ ْب�صا ُرهُ ْم َوال َ�أ ْف ِئ َد ُت ُه ْم مِ نْ َ�ش ْي ٍء �إِ ْذ كا ُنوا َي ْج َحدُو َن ِب�آياتِ
َّ
الل{ِ (الأحقاف.)26 /
وت�أمل� .....أن ال ّنتيجة احلتم ّية للجحود هي اخللود يف ال ّنار وفوق ذلك و�صفهم اهلل تعاىل
ب�أ ّنهم �أعدا ُء اهلل فا�ستح ّقوا بذلك الوعيد ّ
الل
ال�شديد كما قال �سبحانه }ذل َِك َجزا ُء �أَ ْعدا ِء َّ ِ
ال َّنا ُر َل ُه ْم فِيها دا ُر ْ ُ
ال ْلدِ َجزا ًء مبا كانوا ب�آياتنا يجحدون{ (ف�صلت )28
انتهى بت�صرف من �إحياء علوم الدين للغزايل (.)126 -123 /4
نقيطي -رحمه ّ
قال ّ
الل َي ْج َحدُو َن{(النحل:
ال�ش
الل تعاىل -يف معنى قوله تعاىل�} :أَ َف ِب ِن ْع َم ِة َّ ِ
ّ
الل يف مع�صية ّ
الل عليهم جحودهم بنعمته؛ ل ّأن الكافر ي�ستعمل نعم ّ
 )71هذا �إنكار من ّ
الل
في�ستعني بك ّل ما �أنعم ّ
الل به عليه على مع�صيته؛ ف�إ ّنه يرزقهم ويعافيهم ،وهم يعبدون
غريه ،وجحود ال ّنعمة كفرانها�(.أ�ضواء البيان (.)288 /3
قال ابن ع ّبا�س -ر�ضي ّ
ال ْن�سا َن ِل َر ِّب ِه َل َك ُنودٌ{
الل عنهما -يف تف�سري قوله تعاىل�ِ } :إ َّن ْ ِإ
(العاديات� :)6 :أي كفور.
الباهلي -ر�ضي ّ
الل عنه :-الكنود :ا ّلذي ي�أكل وحده ،وي�ضرب عبده ،ومينع
وقال �أبو �أمامة
ّ
رفده.
الل تعاىل :-الكنود هو ا ّلذي يع ّد امل�صائب وين�سى نعم ّ
وقال احل�سن الب�صريّ  -رحمه ّ
الل
عليه .تف�سري ابن كثري (.)542 /4
الل تعاىل :-ما �أنعم ّ
وقال كعب الأحبار -رحمه ّ
الل على عبد من نعمة يف الدّنيا ف�شكرها
ّلل وتوا�ضع بها ّلل � ّإل �أعطاه نفعها يف الدّنيا ،ورفع له بها درجة يف الآخرة ،وما �أنعم ّ
الل
على عبد نعمة يف الدّنيا فلم ي�شكرها ّلل ،ومل يتوا�ضع بها � ّإل منعه ّ
الل نفعها يف الدّنيا،
وفتح له طبقات من ال ّنار يع ّذبه �إن �شاء �أو يتجاوز عنه(.عدة ال�صابرين (.)145
ال�س ّماك �إىل حم ّمد بن احل�سن رحمهما ّ
الل تعاىل -حني ويل الق�ضاء بال ّر ّقة:
وكتب ابن ّ
� ّأما بعد ،فلتكن ال ّتقوى من بالك على ك ّل حال ،وخف ّ
الل من ك ّل نعمة �أنعم بها عليك من
ال�شكر عليها ،فعفا ّ
ال�شكر عليها مع املع�صية بها ،و�أ ّما ال ّتبعة فيها فق ّلة ّ
ق ّلة ّ
الل عنك ك ّل ما
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ق�صرت من ّ
حق(.عدة ال�صابرين (.)130
�ض ّيعت من �شكر� ،أو ركبت من ذنب� ،أو ّ
وقال ابن الأثري :من كان عادته وطبعه كفران نعمة ال ّنا�س وترك �شكره لهم كان من عادته
كفر نعمة ّ
الل -ع ّز وج ّل -وترك ّ
ال�شكر له(.جامع الأ�صول ( ،)560 /2ونقله عنه ابن مفلح
يف الآداب ال�شرعية ()313 /1
فاجلحود -كما يكون ملا جاء به ال�شرع من الآيات والدالئل -يكون كذلك لنعم اهلل وعطائه
وف�ضله.
والواجب على امل�سلم الت�سليم واالنقياد ملا جاء عن اهلل وعن ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم.
كما يجب كذلك على العبد �شكر نعمة اهلل .وا�ستعمالها يف طاعته حتى ال يكون جحو ًدا
كنو ًدا لنعمة ربه.
اللهم اجعلنا من امل�ؤمنني ال�صادقني ،واجعلنا من ال�شاكرين لنعمائك الرا�ضني بق�ضائك.
اللهم وفقنا ملا وفقت له عبادك ال�صاحلني.
و�صل اهلل على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
وال�سالم....

53
توجيهات شرعية في مسائل اجتماعية

التبرج

التبرج
قال تعاىلَ } :وال ُي ْب ِدينَ ِزي َن َت ُه َّن �إِال َما َظ َه َر ِم ْن َها َو ْل َي ْ�ض ِر ْبنَ ِب ُخ ُم ِر ِه َّن َع َلى
ج ُيو ِب ِه َّن{ (النور.)31:
ُ
وقال �سبحانه} :و�إذا �س�ألتموهن متاعا فا�س�ألوهن من وراء حجاب ذلكم �أطهر
لقلوبكم وقلوبهن{
�أمر اهلل تعاىل ن�ساء امل�ؤمنني بالت�سرت وعدم �إظهار الزينة لغري املحارم حماية لهن
و�س ً
ميا لهن ،فاجلواهر حتفظ وت�صان وال تكون مبتذلة �أمام كل �أحد.
رتا لهن ،ورفعة وتكر ً
و�أباح تعاىل ظهور املر�أة بزينتها دون حجاب �أمام �أ�صناف حمددة وردت يف قوله �سبحانه:
«وال يبدين زينتهن �إال لبعولتهن �أو �آبائهن �أو �آباء بعولتهن �أو �أبنائهن �أو �أبناء بعولتهن �أو
�إخوانهن �أو بني �إخوانهن �أو بني �أخواتهن �أو ن�سائهن �أو ما ملكت �أميانهن �أو التابعني غري
�أوىل الإربة من الرجال �أو الطفل الذين مل يظهروا على عورات الن�ساء»فه�ؤالء الأ�صناف
الإثنا ع�شر هم فقط من يجوز للمر�أة امل�سلمة �أن تظهر �أمامهم وهي كا�شفة عن وجهها
وكفيها ونحو ذلك مما اعتاد الن�ساء ك�شفه عند املحارم؛ �أما غريهم فال يجوز لها ذلك.
وقد دل على ذلك الكتاب وال�سنة:
فمن القر�آن الكرمي :قوله تعاىل»:و�إذا �س�ألتموهن متاعاً ف�س�ألوهن من وراء حجاب ذلكم
�أطهر لقلوبكم وقلوبهن»قال ابن كثري -رحمه اهلل�»:-أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن
كذلك ال تنظروا �إليهن بالكلية ،ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فال ينظر
�إليهن وال ي�س�ألهن �إال من وراء حجاب.
وقال ال�شوكاين -رحمه اهلل� :-أي من �سِ رت بينكم وبينهن .وقال الطربي -رحمه اهلل�« -إذا
�س�ألتم �أزواج ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ون�ساء امل�ؤمنني متاعاً فا�س�ألوهن من وراء �سرت
بينكم وبينهن ،وال تدخلوا عليهن بيوتهن .وال�س�ؤال من وراء حجاب �أطهر لقلوب الرجال
والن�ساء من عوار�ض العني التي تعر�ض يف �صدور الرجال والن�ساء و�أحرى �أن ال يكون
لل�شيطان عليكم وعليهن �سبيل.
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فهذه الآية الكرمية تبني وجوب ال�سرت عن الرجال الأجانب.
ي�ستثن �شيئاً ،وهي
قال �سماحة ال�شيخ عبد العزيز ابن باز  -رحمه اهلل  -يف هذه الآية« :ومل
ِ
�آية حمكمة ،فوجب الأخذ بها والتعويل عليها وحمل ما �سواها عليها .ثم قال  -جزاه اهلل
خرياً « :-والآية املذكورة حجة ظاهرة وبرهان قاطع على حترمي �سفور الن�ساء وتربجهن
بالزينة.
ومن الأدلة :قوله تعاىل« :يا �أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ون�ساء امل�ؤمنني يدنني عليهن
من جالبيبهن ذلك �أدنى �أن ُيعرفن فال ي�ؤذين وكان اهلل غفوراً رحيماً».
قال ال�شيخ حمود التويجري -رحمه اهلل -يف ال�صارم امل�شهور �ص(« :)187روى ابن جرير
وابن �أبي حامت وابن مردويه عن علي بن �أبي طلحة عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنه يف هذه
الآية قال�« :أمر اهلل ن�ساء امل�ؤمنني �إذا خرجن من بيوتهن يف حاجة �أن يغطني وجوههن من
فوق ر�ؤو�سهن باجلالبيب ويبدين عيناً واحدة.
وقال �سماحة ال�شيخ عبد العزيز ابن باز -رحمه اهلل -يف هذه الآية�« :إن حممد بن �سريين
قال�« :س�ألت عبيدة ال�سلماين عن قول اهلل عز وجل»:يدنني عليهن من جالبيبهن»فغطى
وجهه ور�أ�سه و�أبرز عينه الي�سرى.
ومن الأدلة قول اهلل تعاىل« :وال يبدين زينتهن �إ ّال ما ظهر منها «قال عبد اهلل بن م�سعود
ر�ضي اهلل عنه يف معنى �إال ما ظهر منها :يعني الثياب.
ومن الأدلة قوله تعاىل« :ولي�ضربن بخمرهن على جيوبهن»قال الطربي -رحمه اهلل -يف
تف�سري هذه الآية« :وليلقني خمرهن على جيوبهن لي�سرتن بذلك �شعورهن و�أعناقهن.
ويف هذه الآية دليل على تغطية الوجه لأن اخلمار هو الذي تغطي به املر�أة ر�أ�سها ف�إذا
�أنزلته على �صدرها غطت ما بينهما وهو الوجه.
قال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية -رحمه اهلل -يف هذه الآية« :فلما نزل ذلك عمد ن�ساء امل�ؤمنني
�إىل خمرهن ف�شققنها و�أرخينها على �أعناقهن ،واجليب هو �شق يف طول القمي�ص ف�إذا
�ضربت املر�أة باخلمار على اجليب �سرتت عنقها.
وا�س�أل نف�سك �أخي الكرمي هل يكون �سرت العنق �إال بعد �سرت الوجه !!
56
توجيهات شرعية في مسائل اجتماعية

و�أما الأدلة من ال�سنة فمنها:
قوله �صلى اهلل عليه و�سلم يف احلديث الذي رواه الرتمذي ،وقال عنه ح�سن غريب «املر�أة
عورة ف�إذا خرجت ا�ست�شرفها ال�شيطان «ففي هذا احلديث العظيم مل ي�ستثن �صلى اهلل
عليه و�سلم منها �شيئاً بل قال� :إنها عورة.
ومن ذلك فعل عائ�شة ر�ضي اهلل عنها يف ق�صة الإفك ،واحلديث الذي �أخرجه البخاري
وم�سلم «قالت عائ�شة وكان �صفوان بن املعطل ال�سلمي ثم الذكواين من وراء اجلي�ش ف�أدلج
ف�أ�صبح عند منزيل فر�أى �سواد �إن�سان نائم ف�أتاين فعرفني حني ر�آين ،وكان يراين قبل
احلجاب فا�ستيقظت با�سرتجاعه حني عرفني فخمرت وجهي بجلبابي »
ومن الأدلة ما ثبت عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنه �أنها قالت« :كان الركبان ميرون بنا ونحن
حمرمات مع الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ف�إذا حاذونا �سدلت �إحدانا جلبابها على وجهها
من ر�أ�سها ف�إذا جوزنا ك�شفنا» رواه �أحمد و�أبو داود وابن ماجه.
ويف حديث عائ�شة ر�ضي اهلل عنه قالت« :ر�أيت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ي�سرتين
بردائه و�أنا �أنظر �إىل احلب�شة يلعبون يف امل�سجد» متفق عليه.
وعن ابن عمر ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال« :ال تنتقب املر�أة املحرمة
وال تلب�س القفازين»رواه الإمام �أحمد والبخاري و�أهل ال�سنن.
قال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية  -رحمه اهلل  -هذا مما يدل على �أن النقاب والقفازين كانا
معروفني يف الن�ساء الالتي مل يحرمن ،وذلك يقت�ضي �سرت وجوههن و�أيديهن.
وعن جابر ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إذا خطب �أحدكم املر�أة
ف�إن ا�ستطاع �أن ينظر �إىل ما يدعوه �إىل نكاحها فليفعل»فخطبت جارية فكنت �أتخب�أ لها
حتى ر�أيت ما دعاين �إىل نكاحها وتزوجتها .رواه الإمام �أحمد واحلاكم وقال �صحيح على
�شرط م�سلم.
وعن املغرية بن �شعبة ر�ضي اهلل عنه قال �أتيت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فذكرت له امر�أة
�أخطبها فقال« :اذهب فانظر �إليها ف�إنه �أجدر �أن ي�ؤدم بينكما»ف�أتيت امر�أة من الأن�صار
فخطبتها �إىل �أبويها و�أخربتهما بقول النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -فك�أنهما كرها ذلك،
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قال :ف�سمعت ذلك املر�أة وهي يف خدرها فقالت� :إن كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
�أمرك �أن تنظر فانظر و�إال ف�أن�شدك  -ك�أنها �أعظمت ذلك  -قال :فنظرت �إليها فتزوجتها
فذكر من موافقتها» رواه الإمام �أحمد و�أهل ال�سنن �إال �أبو داود وقال الرتمذي هذا حديث
ح�سن و�صححه ابن حبان.
و�شواهد فعل ن�ساء ال�صحابة وال�سلف من بعدهم يدل على وجوب احلجاب وم�شروعيته
و�إن حاول بع�ض املت�أخرين الت�شكيك فيه و�أنه عادة ال عبادة و�أنه ثقافة مت�أخرة ولي�س لها
�أ�صل �شرعي ،فالأدلة الثابتة من الكتاب وال�سنة ت�ؤكد فر�ضية احلجاب ووجوبه على الن�ساء
وال عربة بخالف من خالف .ثم �إن جمال املر�أة يت�ضح من وجهها بل هو جممع احل�سن
وبه حت�صل الفتنة.
واحلجاب حماية و�سرت وحمافظة ومكانة ولو كان التعري ح�ضارة لكانت البهائم �أكمل
ح�ضارة من الإن�سان بل �إن طبقات امللوك يف �أوروبا �إىل عهد قريب كانوا يحجبون ن�ساءهم
بتغطية كاملة ال يرى منهن �شيء وقد �سرى التخفف من احلجاب والتعري لبالد امل�سلمني
يف الع�صر احلا�ضر واهلل امل�ستعان.
وقد �سئل �سماحة ال�شيخ حممد بن �إبراهيم رحمه اهلل:
ما معنى قوله تعاىلَ }:وال ُي ْبدِ َ
ين زِي َن َته َُّن �إِال َما َظ َه َر مِ ْنهَا َو ْل َي ْ�ض ِر ْب َن ِب ُخ ُمرِهِ َّن َعلَى
ُج ُيو ِبه َِّن{ (النور.)31:
ف�أجاب :اختلف املف�سرون يف معنى هذه الآية :والراجح منها هو قول ابن م�سعود لداللة
الكتاب وال�سنة على م�شروعية الت�سرت للن�ساء يف جميع �أبدانهن �إذا كن بح�ضرة الرجال
الأجانب.
فقد �أخرج احلاكم يف امل�ستدرك وابن حبان يف �صحيحه و�سعيد بن من�صور يف �سننه وابن
�أبي �شيبة يف امل�صنف وغريهم ب�أ�سانيدهم ،عن ابن م�سعود �أنه قالَ } :و َل ُي ْبدِ َ
ين زِي َن َته َُّن{
الزينة :ال�سوار والدملج واخللخال والقرط والقالدة �إِال َما َظ َه َر مِ ْنهَا الثياب واجللباب.
و�ساق رحمه اهلل الأدلة على ذلك من الكتاب وال�سنة.
قال ال�شيخ ال�شنقيطي رحمه اهلل بعد �أن �سرد امل�س�ألة والأقوال فيها و�أدلة كل فريق وناق�ش
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�أدلة املخالفني:
وبهذا يتبني للمن�صف �أن احتجاب املر�أة عن الرجال و�سرتها وجهها عنهم ثابت يف ال�س َّنة
الل تعاىل ،وقد �أثنت عائ�شة ر�ضي َّ
املف�سرة لكتاب َّ
الل عنها على تلك الن�ساء
ال�صحيحةّ ،
مب�سارعتهن المتثال �أوامر َّ
الل يف كتابه ،ومعلوم �أنهن ما ف ِه ْمن �سرت الوجوه من قوله:
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم؛ لأنه موجود،
} َو ْل َي ْ�ض ِر ْب َن ِب ُخ ُمرِهِ َّن َعلَى ُج ُيو ِبه َِّن{� ،إال من ّ
وهن ي�س�ألنه عن كل ما �أ�شكل عليهن يف دينهنَّ ،
َّ
والل ج َّل وعال يقولَ } :و�أَ ْن َز ْل َنا �إِ َل ْي َك ال ِّذ ْك َر
ِل ُت َب ِّ َ
ا�س َما ُن ِّز َل �إِ َل ْي ِه ْم{ ،فال ميكن �أن يف�سرنها من تلقاء �أنف�سهن....
ي لِل َّن ِ
فالعجب كل العجب ،ممن يدّعي من املنت�سبني للعلم �أنه مل يرد يف الكتاب وال ال�س َّنة ما
يدل على �سرت املر�أة وجهها عن الأجانب ،مع �أن ال�صحابيات فعلن ذلك ممتثالت �أمر َّ
ّ
الل
يف كتابه �إميا ًنا بتنزيله ،ومعنى هذا ثابت يف ال�صحيح ،كما تقدم عن البخاري ،وهذا من
�أعظم الأد ّلة و�أ�صرحها يف لزوم احلجاب جلميع ن�ساء امل�سلمني ،كما ترى» انتهى «�أ�ضواء
البيان»( .)251 ،250 / 6واهلل �أعلم
اللهم احفظ ن�ساء امل�سلمني واحمهن من التربج وال�سفور واكفنا �شر من �أراد بهن �ش ًرا.
و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم.
وال�سالم عليكم....
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الحسد

الحسد
اه ُم َّ ُ
الل ِم ْن َف ْ�ض ِل ِه ۞ َف َق ْد �آ َت ْي َنا
َّا�س َع َلى َما �آ َت ُ
يقول اهلل تعاىل�} :أَ ْم َي ْح ُ�سدُ ونَ الن َ
اه ْم ُم ْل ًكا َع ِظي ًما{
اب َو ْ ِ
ال ْك َم َة َو�آ َت ْي َن ُ
� َآل �إِ ْب َر ِ
يم ا ْل ِك َت َ
اه َ
وقال �سبحانه }ود كثري من �أهل الكتاب لو يردونكم من بعد �إميانكم كفارا ح�سد ًا
من عند �أنف�سهم{
احل�سد وهو متني زوال اخلري عن الغري وهو احل�سد املذموم ُخلق قبيح و�صفة ذميمة
ونق�ص يف الإميان ،وقلة مروءة� ،إذا و�صل �إىل القلوب �أف�سدها ،و�إن وقع يف الأج�ساد �أمر�ضها،
و�إن وقع يف الأموال �أتلفها ،وهو من الذنوب املهلكات ،و�صفته �أن يجد الإن�سان يف �صدره
وقلبه �ضيقاً وكراهية لنعمة �أنعمها اهلل على عبد من عباده يف �أي حال له ،يف ج�سده �أو ماله
�أو عمله �أو مكانته ،ويحب زوالها عنه ،بل ورمبا كانت نف�سه �شريرة و�شيطانه ي�ؤزه في�سعى
ذمه وقبحه �أن اهلل �أمر ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم باال�ستعاذة منه
يف �إزالتها ،وح�سبك يف ّ
ومن �شره ،قال تعاىل} :قل �أعوذ برب الفلق ۞ من �شر ما خلق ۞ ومن �شر غا�سق �إذا وقب
۞ ومن �شر النفاثات يف العقد ۞ ومن �شر حا�سد �إذا ح�سد{ (الفلق.)5:
وجعل
واحل�سد املذموم مدخل من مداخل ال�شيطان �إىل القلب ،فباحل�سد ُلعن �إبلي�س ُ
�شيطاناً رجيماً ،ولقد ذ ّم اهلل احل�سد يف القر�آن الكرمي و�شدد النكال على من ات�صف به،
لأن احلا�سد يف حقيقته يعرت�ض على �أقدار اهلل التي قدرها على عباده ،وهو داء عظيم من
�أ�صيب به ا�سو َّد قلبه وتبلد ح�سه وفتح عينيه على كل �صغري وكبري ،فال يبحث عن اخلري
لنف�سه بقدر ما يبحث عن زوال اخلري عن الغري ،وي�سعى يف الإف�ساد والإ�ضرار ،فال هو قانع
مبا ق�سم اهلل له وال هو را�ض مبا ق�سم اهلل لغريه ،ومما يدل على حترميه قول ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم( :احل�سد ي�أكل احل�سنات كما ت�أكل النار احلطب) (رواه �أبو داود وابن
ماجه) .وقوله �صلى اهلل عليه و�سلم( :ال يجتمع يف جوف عبد الإميان واحل�سد) (رواه
البيهقي وابن حبان).
واحل�سد نتيجة من نتائج احلقد ،و�أثر من �آثاره ،ف�إن من يحقد على �إن�سان يتمني زوال
النعمة عنه ،بل يدفعه �إىل �أن يغتابه يف املجال�س ،ويعتدي على عر�ضه وي�سيئ له وي�ش ّهر به.
واحل�سد مذموم و�صاحبه مغموم ،كما قاله القرطبي.
وقال احل�سن :ما ر�أيت ظاملًا �أ�شبه مبظلوم من حا�سد؛ ن َف�س دائم ،وحزن الزم ،وعربة ال
تنفد.
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وقال عبداهلل بن م�سعود :ال تعادوا نعم اهلل .قيل له :ومن يعادي نعم اهلل ؟ قال :الذين
يح�سدون النا�س على ما �آتاهم اهلل من ف�ضله.
وقد جاء يف بع�ض الكتب  -كما نقله القرطبي� -أن اهلل تعاىل قال :احل�سود عدو نعمتي
مت�سخط لق�ضائي غري را�ض بق�سمتي.
وقال من�صور الفقيه:
�أال ق�����ل مل�����ن ظ�����ل يل ح���ا����س���دا
�أت�������دري ع��ل��ى م���ن �أ�����س�����أت الأدب
�أ���������س���������أت ع����ل����ى اهلل يف ح��ك��م��ه
�إذا �أن����ت مل ت��ر���ض يل م���ا وه��ب
ويقال :احل�سد �أول ذنب ُع�صي اهلل به يف ال�سماء ،و�أول ذنب ع�صي به يف الأر�ض؛ ف�أما يف
ال�سماء فح�سد �إبلي�س لآدم ،و�أما يف الأر�ض فح�سد قابيل لهابيل.
ولأبي العتاهية يف النا�س:
فيا رب �إن النا�س ال ين�صفونني

ف��ك��ي��ف ول���و �أن�����ص��ف��ت��ه��م ظلموين

و�إن كان يل �شيء ت�صدوا لأخذه
و�إن �شئت �أب��غ��ي �شيئهم منعوين
و�إن نالهم بذيل فال �شكر عندهم
و�إن �أن���ا مل �أب����ذل ل��ه��م �شتموين
و�إن ط��رق��ت��ن��ي ن��ك��ب��ة ف��ك��ه��وا بها
و�إن �صحبتني ن��ع��م��ة ح�����س��دوين
���س���أم��ن��ع ق��ل��ب��ي �أن ي��ح��ن �إل��ي��ه��م��و
و�أح��ج��ب عنهم ناظري وجفوين
وقيل� :إذا �سرك �أن ت�سلم من احلا�سد فغم عليه �أمرك� .أي �أخف عليه �أمرك و�ش�أنك .ويف
بع�ض الآثار (ا�ستعينوا على ق�ضاء حوائجكم بالكتمان) خا�صة عند وجود خوف وغلبة ظن
بح�سد.
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ولقد �أح�سن من قال:
ا������ص��ب��ر ع����ل����ى ح�������س���د احل�������س���ود
ف�����������������������إن ������������ص�����ب�����رك ق������ات������ل������ه
ف��������ال��������ن��������ار ت�����������أك����������ل ب����ع���������ض����ه����ا
�إن مل جت����������د م����������ا ت�������أك������ل������ه
قال القرطبي قال بع�ض �أهل التف�سري يف قول اهلل تعاىل} :ربنا �أرنا الذين �أ�ضالنا من
اجلن والإن�س جنعلهما حتت �أقدامنا ليكونا من الأ�سفلني{ (ف�صلت� .)29 :إنه �إمنا �أراد
بالذي من اجلن �إبلي�س والذي من الإن�س قابيل؛ وذلك �أن �إبلي�س كان �أول من �سن الكفر،
وقابيل كان �أول من �سن القتل ،و�إمنا كان �أ�صل ذلك كله احل�سد.
�إذا مر�ض الإن�سان �أو ابتلي ف�صرب واحت�سب فله �أجر ولكن احل�سد مر�ض ال ي�ؤجر عليه
�صاحبه ،وبالء ال يثاب عليه املبتلى به ،بل �إن احلا�سد يف عذاب وحرقة دائمني حتى ميوت
�أو تذهب نعم النا�س عنهم.
والعجيب �سبحان اهلل �أنه ميكن م�صاحلة كل �أحد �إال احلا�سد لأنه ال �صلح معه �إال بزوال
النعمة ،وقد قيل:
وداري���ت كل النا�س لكن حا�سدي

م������دارات������ه ع������زت وع������ز م��ن��ال��ه��ا

فكيف ي���داري امل���رء حا�سد نعمة
�إذا مل ي��ك��ن ي��ر���ض��ي��ه �إال زوال��ه��ا
وقال بع�ضهم :احل�سد ينخر العظم نخراً ،ويعيث يف اجل�سم ف�سا ًدا،
وقد قيل :ال راحة حل�سود فهو ظامل يف ثوب مظلوم ،وعدو يف جلباب �صديق .وقد قيل:
هلل در احل�����������س�����د م�������ا �أع������دل������ه

ب����������������د�أ ب�����������ص�����اح�����ب�����ه ف����ق����ت����ل����ه
�إخواين و�أخواتي� ،إن العاقل يبتعد عن احل�سد طاعة هلل وت�سلي ًما بق�ضائه وقدره ورحمة
بنف�سه ون�أياً بها عن املر�ض.
احلا�سد كمن ي�شعل نا ًرا عظيمة ثم يقتحمها .ولن يجد احلا�سد �سوى التنغي�ص والكدر
والهم احلا�ضر و�سبب ذلك احل�سد الذي يق�ضي على الراحة واحلياة ويحيل حياة احلا�سد
�إىل جحيم ال يطاق .احلا�سد غري را�ض عن الق�ضاء يتهم الباري يف العدل وي�سيء الأدب
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مع ال�شرع ويخالف منهج حممد �صلى اهلل عليه و�سلم.
وللح�سد �أ�سباب من �أعظمها �ضعف الإميان وعدم الر�ضا بق�ضاء اهلل وقدره،
ومن �أهم �أ�سبابه :العداوة والبغ�ضاء بني النا�س �أ ًّيا كان ال�سبب ،ومن �أ�سباب احل�سد :التعزز
والرتفع ،فاحلا�سد ال يقبل �أن يرتفع عليه غريه ،ومن �أ�سباب احل�سد :العجب والكرب
وهو احتقار وتنق�ص عباد اهلل ؛ لأنهم ح�صلوا على مامل يح�صل عليه ،ومن الأ�سباب :حب
الريا�سة وطلب اجلاه والثناء؛ لأن بع�ض النا�س يريد املدح دائ ًما ،ومن الأ�سباب :خبث
النف�س وحبها لل�شر و�شحها باخلري ،فغال ًبا ما جتد احلا�سد �إذا ذكر عنده �أحد بخري �أو
مدحه النا�س تلون وجهه و�أوغر �صدره ومل يطق املكان الذي هو فيه� ،أما �إذا ذكر له �أنه
ح�صلت له م�شاكل ونكبات دخل ال�سرور عليه ،ون�شر اخلرب يف كل مكان ،ورمبا �أتى ب�إ�شاعات
و�إ�ضافات وك�أنه ي�أ�سى ملا �أ�صابه وهو يف حقيقته ي�شمت به وجتده يتحدث يف �صورة ترحم
وتوجع له ،وهو فرح ملا �أ�صابه ،وهذا ال �شك دناءة وخ�سة طبع ول�ؤم.
وكل هذه الأ�سباب ترجع لإ�شكال خبث النف�س و�ضعف الإميان.
ولذلك يع�سر معاجلة هذا ال�سبب؛ لأن احلا�سد ظلوم جهول ،ولي�س ي�شفي �صدره ويزيل
حزازة احل�سد الكامن يف قلبه �إال زوال النعمة عن غريه ،فحينئذ قد يتعذر الدواء.
واحل�سد مع�صية عظيمة وذنب كبري ،وفيه عقوبة من اهلل ،كما �أنه يورث البغ�ضاء بني
النا�س ،ويقطع حبل املودة؛ لأن احلا�سد يبغ�ض املح�سود ،وهذا يتنافى مع واجب الأخوة بني
امل�ؤمن و�أخيه ،يقول( :ال حتا�سدوا ،وال تناج�شوا ،وال تباغ�ضوا ،وكونوا عباد اهلل �إخواناً)
(متفق عليه).
ومن �أ�ضرار احل�سد� :أنه يحمل احلا�سد على حماولة �إزالة النعمة عن احل�سود ب�أية طريقة
ولو بقتله كما ح�صل مع اب َني �آدم عندما قتل �أحدهما الآخر.
ومن �أ�ضراره� :أنه مينع احلا�سد من قبول احلق خا�صة �إذا جاء عن طريق املح�سود ،ويحمله
على اال�ستمرار يف الباطل الذي فيه هالكه ،كما ح�صل من �إبلي�س ملا ح�سد �آدم فحمله ذلك
على الف�سق على �أمر اهلل واالمتناع عن ال�سجود ،ف�سبب له احل�سد الطرد من رحمة اهلل،
وكما ح�صل مع �أبي جهل عند بعثة نبينا ،وهو موقف اليهود من ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم.
كما �أنه يحمل احلا�سد على الوقوع يف الغيبة والنميمة والبهتان وهي من الكبائر ،كما
يحمله على ارتكاب ما حرم اهلل يف حق �أخيه ،ويجعله يف هم وقلق ملا يرى من تنزل ف�ضل
اهلل على عباده وهو ال يريد ذلك وال يقدر على منع ِه فيبقى مهموماً مغموماً.
64
توجيهات شرعية في مسائل اجتماعية

فيعي�ش احلا�سد منغ�ص البال ،مكدر املزاج ،وكله مبا جنته يداه.
�أوم�����ا ر�أي�����ت ال���ن���ار ت����أك���ل نف�سها

ح��ت��ى ت��ع��ود �إىل ال���رم���اد ال��ه��ام��دِ

ت�ضفو ع��ل��ى امل��ح�����س��ود ن��ع��م�� ُة رب��ه
وي����ذوب م��ن ك��م��د ف�����ؤاد احلا�سد
�إ�ضافة �إىل �أن احل�سد له �أثر �سيئ على املجتمع حيث يح�صل فيه التخلخل والتفكك؛
ولهذا قال عليه ال�صالة وال�سالم( :دب �إليكم داء الأمم قبلكم :احل�سد ،والبغ�ضاء) (رواه
البيهقي).
فمن وجد يف نف�سه �شيئاً من ذلك فليتق اهلل ،ولريجع �إىل ربه وليقنع مبا �أعطاه اهلل ،وال
يفتح عينيه على ما منّ به اهلل على غريه ،وال يجوز له �أن يتمنى زوال النعمة عن �إخوانه،
ف�إن حدثتك نف�سك بهذا فتذكر :قول اهلل تعاىل} :وال يحيق املكر ال�سيئ �إال ب�أهله{
(فاطر.)43:
ال حت�سدن عبداً على ف�ضل نعمة

فح�سبك ع�����اراً �أن ي��ق��ال ح�سود
وليعلم امل�سلم �أن احل�سد ممقوت ،وهو من تتبع الزالت والعورات ،ويف احلديث (من تتبع
عورة �أخيه تتبع اهلل عورته ،ومن تتبع اهلل عورته ف�ضحه ولو يف جوف بيته) (رواه الرتمذي
و�أبو داود).
اللهم �إنا نعوذ بك من احل�سد والكرب والهم ،اللهم ارزقنا القناعة مبا �أعطيتنا ووفقنا ملا
ير�ضيك يا ربنا.
و�صلى اهلل على نبينا حممد
وال�سالم
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الحياء

الحياء
ُ
واهلل ال ي�ستحيي من
النبي في�ستحيي منكم
قوله تعاىل�}:إن ذلكم كان ي�ؤذي
َّ
احلق{.
ا َ
حل َياء يف اللغة احل�شمة ،وهو �ضد الوقاحة .وقد حيي منه حياء وا�ستحيا وا�ستحى
فهو َحي ٌِّي ،وهو االنقبا�ض واالنزواء (مقايي�س اللغة) البن فار�س (( ،)122/2ل�سان العرب)
(( ،)217/14امل�صباح املنري) للفيومي (.)160/1
و�أما معنى ا َ
حل َياء يف اال�صطالح :فهو( :انقبا�ض ال َّنف�س مِ ن �شي ٍء وتر ُكه حذ ًرا عن ال َّلوم
فيه) (التعريفات) للجرجاين (�ص .)94
وقال ابن حجر( :ا َ
حلياءُ :خ ُلق يبعث �صاح َبه على اجتناب القبيح ،ومينع مِ ن التق�صري يف
ح ِّق ذي احل ِّق) (فتح الباري) البن رجب (..)52/1
وعلى ح�سب حياة القلب يكون ُخ ُل ُق احلياء ،فكلما كان القلب �أكرث حياة كان احلياء فيه �أمت.
فاحلياء خلق يبعث على فعل كل مليح وترك كل قبيح ،واحلياء من �صفات النف�س املحمودة،
ِين
وهو ر�أ�س مكارم الأخالق ،وزينة الإميان ،و�شعار الإ�سالم؛ كما يف احلديث�« :إِ َّن لِك ِّل د ٍ
ُخ ُل ًقا ،و ُخ ُل ُق الإ�سال ِم ا َ
حليا ُء»رواه :عبداهلل بن عبا�س و �أن�س بن مالك و�أخرجه الألباين يف
ال�سل�سلة ال�صحيحة  -وقال� :صحيح مبجموع طرقه ،فاحلياء دليل على اخلري ،وهو ُ
املخ ْب
عن ال�سالمة ،واملجري من الذم .لأنه خلق يبعث على اجتناب القبيح ،ومينع من التق�صري
يف �أداء احلقوق لأهلها �سواء كانت هلل �أو خللقه.
قال وهب بن منبه :الإميان ُعريان ،ولبا�سه التقوى ،وزينته احلياء.
ي ِف
ومما جاء يف الثناء على احلياء ما رواه �أبو َق َتا َد َة �أنه َقا َلُ :ك َّنا عِ ْن َد عِ ْم َرا َن ْب ِن ُح َ�ص ْ ٍ
الل َ�ص َّلى َّ ُ
ي ْب ُن َك ْعبٍ َف َح َّد َث َنا عِ ْم َر ُان َي ْو َمئِذٍ َقا َلَ :قا َل َر ُ�س ُ
الل َعلَ ْي ِه
ول َّ ِ
َرهْ ٍط مِ َّنا َوفِي َنا ُب َ�ش ْ ُ
ي ُك ُّل ُه� - ،أَ ْو َقا َل َ ْ :-
َو َ�س َّل َمَ ْ :
ال َيا ُء ُك ُّل ُه َخ ْي) (� .)1صحيح م�سلم ،رقم (.)166
(ال َيا ُء َخ ْ ٌ
وهذا الن�ص يدل على ف�ضيلة احلياء وعلو منزلته ومكانته يف الإ�سالم.
قال املاوردي -رحمه اهلل« -اعلم �أن احلياء يف الإن�سان قد يكون من ثالثة �أوجه:
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�أحدها :حيا�ؤه من اهلل تعاىل.
والثاين :حيا�ؤه من النا�س.
والثالث :حيا�ؤه من نف�سه.
ف�أما حيا�ؤه من اهلل تعاىل فيكون بامتثال �أوامره والكف عن زواجره ،و�أما حيا�ؤه من النا�س
فيكون بكف الأذى وترك املجاهرة بالقبيح ،و�أما حيا�ؤه من نف�سه فيكون بالعفة و�صيانة
اخللوات ،فمتى كمل حيا ُء الإن�سان من وجوهه الثالثة ،فقد كملت فيه �أ�سباب اخلري،
وانتفت عنه �أ�سباب ال�شر ،و�صار بالف�ضل م�شهوراً ،وباجلميل مذكوراً (� .)3أدب الدنيا
والدين (.)308
قال �أهل العلم� :إمنا كان احلياء بهذه املنزلة لأنه الداعي �إىل �سائر �شعب الإميان؛ ف�إن
َْ
يي يخاف ف�ضيحة الدنيا والآخرة فينزجر عن املعا�صي وميتثل الطاعات كلها.
ال ّ
وروى �أبو�سلمة عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال:
«احلياء من الإميان والإميان يف اجلنة ,والبذاء من اجلفاء واجلفاء يف النار» �أخرجه
الطرباين يف معجمه  ,والبيهقي يف �سننه ,و�أخرجه �أحمد والرتمذي وقال :ح�سن �صحيح,
و�أخرجه البخاري يف الأدب عن �أبي بكرة� .صححه الألباين يف ال�سل�سلة ال�صحيحة.
امل�سلم حيي عفيف واحلياء خلق له ,واحلياء من الإميان ،فعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه
�أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال« :الإميان ب�ضع و�سبعون �أو ب�ضع و�ستون �شعبة
ف�أف�ضلها ال �إله �إال اهلل و�أدناها �إماطة الأذى عن الطريق واحلياء �شعبة من الإميان» رواه
البخاري وم�سلم ,و�سر كون احلياء من الإميان �أن كال منهما داع �إىل اخلري �صارف عن
ال�شر ُمبعد عنه ,فالإميان يبعث امل�ؤمن على فعل الطاعات وترك املعا�صي ,واحلياء مينع
�صاحبه من التق�صري يف ال�شكر للمنعم ومن التفريط يف حق ذي احلق كما مينع احليي من
فعل القبيح �أو قربه اتقاء للذم واملالمة ,ومن هنا كان احلياء خرياً ,وال ي�أتي �إال بخري كما
�صح ذلك عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم كما يف احلديث ال�سابق «احلياء ال ي�أتي �إال
بخري»حديث متفق عليه.
وحني ي�ستقر يف نف�س العبد �أن اهلل تعاىل يراه ،و�أنه �سبحانه معه يف كل حني ،ف�إنه ي�ستحي
من اهلل �أن يراه مق�ص ًرا يف فري�ضة� ،أو مرتك ًبا ملع�صية ..قال اهلل عز وجل�} :أَ َ ْ
ل َي ْعلَ ْم ِب�أَ َّن
َّ َ
ِ�س ِب ِه َن ْف ُ�س ُه
الل َي َرى{ (العلق .)14:وقال جل وعالَ } :و َل َق ْد َخلَ ْق َنا الإِ ْن َ�سا َن َو َن ْعلَ ُم َما ُت َو ْ�سو ُ
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َو َن ْح ُن �أَ ْق َر ُب ِ�إ َل ْي ِه مِ نْ َح ْبلِ ا ْل َورِيدِ { (ق.)16:
وقال بع�ض ال�صحابة� :إن معكم َمن ال يفارقكم ،فا�ستحيوا منهم ،و�أكرموهم.
وقد نبه �سبحانه على هذا املعنى بقولهَ } :و�إِ َّن َعلَ ْي ُك ْم َ َ
ني ۞ ِك َراماً َكا ِت ِب َ
لافِظِ َ
ني ۞ َي ْعلَ ُمو َن
َما َت ْف َع ُلو َن{ (االنفطار.)12 -10:
قال ابن القيم رحمه اهلل�»:أي ا�ستحيوا من ه�ؤالء احلافظني الكرام ،و�أكرموهم ،و�أج ُّلوهم
�أن يروا منكم ما ت�ستحيون �أن يراكم عليه َمنْ هو مثلكم ،واملالئكة تت�أذى مما يت�أذى منه
بنو �آدم ،ف�إذا كان ابن �آدم يت�أذى ممن يفجر ويع�صي بني يديه ،و�إن كان قد يعمل مثل عمله،
فما الظن ب�إيذاء املالئكة الكرام الكاتبني؟!»
قال بع�ض احلكماء :من كان احلياء ثوبه مل ير النا�س عيبه.
وقيل :حياة الوجه بحيائه كما �أن حياة الغر�س مبائه.
قال بع�ض �أهل العلم :يا عجباً ! كيف ال ت�ستحي من كرثة ما ال ت�ستحي ,وتتقي من طول
ماال تتقي ؟!
وقال �صالح بن عبد القدو�س:
�إذا ق���ل م����اء ال���وج���ه ق���ل ح���ي���ا�ؤه
وال خ�ي�ر يف وج����ه �إذا ق���ل م����ا�ؤه
ح���ي���اءك ف��اح��ف��ظ��ه ع��ل��ي��ك و�إمن����ا
ي����دل ع��ل��ى ف��ع��ل ال���ك���رمي ح���ي���ا�ؤه
قال اجلنيد رحمه اهلل :احلياء ر�ؤية الآالء ور�ؤية التق�صري فيتولد بينهما حالة ت�سمى
احلياء ,وحقيقته خ ُلق يبعث على ترك القبائح ومبنع من التفريط يف حق �صاحب احلق.
ومن كالم احلكماء� :أحيوا احلياء مبجال�سة من ي�ستحى منه,
وعمارة القلب :بالهيبة واحلياء ف�إذا ذهبا من القلب مل يبق فيه خري.
قال الف�ضيل بن عيا�ض :خم�س عالمات من ال�شقوة :الق�سوة يف القلب ,وجمود العني ,وقلة
احلياء ,والرغبة يف الدنيا ,وطول الأمل.
وقال يحيى بن معاذ :من ا�ستحيا من اهلل مطيعا ا�ستحيا اهلل منه وهو مذنب.
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وكان يرحمه اهلل يقول� :سبحان من يذنب عبده وي�ستحي هو.
�إ�شكال وفائدة:
قال النووي  -رحمه اهلل»-و�أما كون احلياء خرياً كله ،وال ي�أتي �إال بخري فقد ي�شكل على
بع�ض النا�س من حيث �إن �صاحب احلياء قد ي�ستحيي �أن يواجه باحلق من يج ُّله ،فيرتك
�أم َره باملعروف ونه َيه عن املنكر .وقد يحمله احلياء على الإخالل ببع�ض احلقوق وغري
ذلك مما هو معروف يف العادة .وجواب هذا ما �أجاب به جماعة من الأئمة منهم ال�شيخ �أبو
عمرو بن ال�صالح  -رحمه اهلل � -أن هذا املانع الذي ذكرناه لي�س بحياء حقيقة بل هو عجز
وخور ومهانة ،و�إمنا ت�سميته حيا ًء من �إطالق بع�ض �أهل العرف �أطلقوه جمازاً مل�شابهته
احلياء احلقيقي ،و�إمنا حقيقة احلياء خلق يبعث على ترك القبيح ،ومينع من التق�صري يف
حق ذي احلق ،ونحو هذا»(� .)4شرح �صحيح م�سلم (.)112/1
روى �شعبة عن من�صور بن ربعي عن �أبي من�صور البدري قال قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم�« :إن مما �أدرك النا�س من كالم النبوة الأوىل :يا ابن �آدم �إذا مل ت�ستحي فا�صنع ما
�شئت»
ُ
القول� .....إغرا ًء بفعل املعا�صي عن قلة احلياء كما قد يتوهمه بع�ض اجلهلة،
ولي�س هذا
ويف بيان معناه وردت �أقوال لأهل العلم:
•فقال �أبوبكر بن حممد ال�شا�شي يف �أ�صول الفقه - :معنى هذا احلديث �أن من مل
ي�ستحي دعاه ترك احلياء �إىل �أن يعمل ما ي�شاء ال يردعه عنه رادع ,فلي�ستحي املرء ف�إن
احلياء يردعه.
•وقال �أبو بكر الرازي من �أ�صحاب �أبي حنيفة �أن املعنى فيه �إذا ُعر�ضت عليك �أفعالك
التي هممت بفعلها فلم ت�ستحي منها حل�سنها وجمالها فا�صنع ما �شئت منها فجعل
احلياء حكماً على �أفعاله .وكال القولني ح�سن والأول �أ�شبه لأن الكالم خرج عن النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم خمرج الذم ال خمرج املدح ,ولكن قد جاء حديث مبا ي�ضاهي
الثاين وهو قوله �صلى اهلل عليه و�سلم« :ما �أحببت �أن ت�سمعه �أذناك فائته وما كرهت
�أن ت�سمعه �أذناك فاجتنبه»
ومثله قول ال�شاعر:
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�إذا مل ت��خ��ـ�����ش��ى ع��اق��ب��ـ��ة ال��ل��ي��ايل
ومل ت�ستحي ف��ا���ص��ن��ع م���ا ت�شـاء
ف��ل�ا واهلل م����ا يف ال��ع��ي�����ش خ��ي��ـ��ر
وال ال���دن���ي���ا �إذا ذه���ـ���ب احل��ي��ـ��اء
ي��ع��ي�����ش امل����رء م���ا ا���س��ت��ح��ي��ا بخري
وي��ب��ق��ى ال���ع���ود م���ا ب��ق��ي ال��ل��ح��ـ��اء
وقال �أهل العلم :ليكن ا�ستحيا�ؤك من نف�سك �أكرث من ا�ستحيائك من غريك.
وقال غريه :من عمل يف ال�سر عم ً
ال ي�ستحي منه يف العالنية ,فلي�س لنف�سه عنده قدر.
ويف بيان حقيقة احلياء وما ينبغي �أن يكون عليه امل�سلم يو�صي النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
�أ�صحابه فيقول« :ا�ستحيوا من اهلل حق احلياء .فقالوا :يا ر�سول اهلل! �إنا ن�ستحي .قال:
لي�س ذاكم ،ولكن من ا�ستحيا من اهلل حق احلياء فليحفظ الر�أ�س وما وعى ،والبطن وما
حوى ،وليذكر املوت والبلى ،ومن �أراد الآخرة ترك زينة الدنيا ،فمن فعل ذلك فقد ا�ستحيا
من اهلل حق احلياء».
وعن حذيفة بن اليمان ر�ضي اهلل عنه قال :ال خري فيمن ال ي�ستحي من النا�س.
وقال جماهد :لو �أن امل�سلم مل ي�صب من �أخيه �إال �أن حياءه منه مينعه من املعا�صي لكفاه.
ً
�ضابطا
وقد جعل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم هذا احلياء َح َك ًما على �أفعال املرء وجعله
وميزا ًنا ،فقال« :ما كرهت �أن يراه النا�س منك ،فال تفعله بنف�سك �إذا خلوت»رواه �أ�سامة بن
�شريك و�أخرجه ال�سيوطي يف اجلامع ال�صغري وقال� :صحيح ،ويف لفظ» ما كرهتَ �أن يرا ُه
النا�س فال تفعل ُه �إذا َ
خلوت»قال الألباين :يف ال�سل�سلة ال�صحيحة :ح�سن لغريه.
ُ
.......ومما ا�شتهر بني النا�س قولهم ال حياء يف الدين وهذا لي�س حديثا بل هو من كالم
النا�س والدين فيه خلق احلياء كما مر ولذا فالأوىل �أن ُي�ستبدل باللفظ ال�شرعي ،وهو قول
�أم �سلمة ر�ضي اهلل عنها حيث قالت :يا ر�سول اهلل �إن اهلل ال ي�ستحيي من احلق.
�أو يقال :ال حياء يف معرفة �أحكام الدين ،واهلل �أعلم.
اللهم ارزقنا احلياء منك حق احلياء ،وارزقنا خ�شيتك يف ال�سر وال�شهادة.
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خيانة
األمانة

خيانة األمانة
قال تعاىل} :يا �أيها الذين �آمنوا ال تخونوا اهلل والر�سول وتخونوا �أماناتكم
و�أنتم تعلمون{ (الأنفال )27
ويقول تعاىل} :و�إن يريدوا خيانتك فقد خانوا اهلل من قبل ف�أمكن منهم{ (الأنفال
)71

قال ابن كثري(:اخليانة تعم الذنوب ال�صغار والكبار ،ونقل عن ابن عبا�س يف معنى الأمانة
�أنه قال :الأعمال التي �أ�ؤمتن عليها العباد( .تف�سري ابن كثري .)288/ 2وعليه .....ف�إن
املعنى �أن التق�صري يف تلك الأعمال وعدم �أدائها كما �شرع اهلل خيانة.
وقال �صلى اهلل عليه و�سلم يف الأمر بردها�( :أد الأمانة �إىل من ائتمنك ،وال تخن من
خانك)( .رواه �أبو داود برقم  3534والرتمذي برقم  1264وقال هذا حديث ح�سن غريب).
وقال �صلى اهلل عليه و�سلم يف ذم اخليانة�( :آية املنافق ثالث� :إذا حدث كذب و�إذا وعد �أخلف،
و�إذا �أ�ؤمتن خان)( .رواه البخاري برقم 33وم�سلم برقم .)59
واخليانة كبرية من الكبائر :قال الذهبي يف كتابه (الكبائر) الكبرية الرابعة والثالثون:
اخليانة :واخليانة يف كل �شيء قبيحة ،وبع�ضها �شر من بع�ض ،ولي�س من خانك يف فل�س
كمن خانك يف �أهلك ومالك ،وارتكب العظائم .وقال �صلى اهلل عليه و�سلم( :ال �إميان ملن ال
�أمانة له ،وال دين ملن ال عهد له)( .رواه �أحمد .)135/3
واخليانة......من �أخالق اليهود .فمن ير�ضى بالت�شبه بهم �أو يكون فيه �شيء من طبعهم،
قال ج َّل وعال يف اليهودَ } :وال َت َز ُال َت َّط ِل ُع َعلَى َخا ِئ َن ٍة مِ ْن ُه ْم �إِ َّال َقلِي ً
ال مِ ْن ُه ْم{ (املائدة.)13 :
وللخيانة �صور كثرية منها التق�صري فيما �أوجب اهلل ،واخليانة للدين و�أهله ،وكل ما عظم
�أثر اخليانة و�ضررها كان الذنب �أعظم واجلرم �أكرب.
ومن �صور اخليانة� :إذا عهد �إن�سان �إىل �آخر ب�س ٍر و�أمتنه عليه ،ثم يقوم الأخري ب�إف�شائه فقد
خان الأمانة.
ومن �صور اخليانة خيانة ال�شريك ل�شريكه ،ف�إن ال�شريك وال�شركاء يجب �أن ي�ؤدوا الأمانة
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كل منهم ل�صاحبه ول�شريكه قال �صلى اهلل عليه و�سلم« :قال اهلل عز وجل �أنا ثالث ال�شريكني
ما مل يخن �أحدهما الآخر ،ف�إذا خان �أحدهم الآخر رفعت يدي وجاء ال�شيطان» .فاخليانة
هنا �سبب ملحق الربكة وف�ساد ال�شركة واخللطة ،و�إ�ضرار بالعمل مهما كان ،جتارياً �أو غريه،
ولعل هذا يف�سر �إخواين و�أخواتي ما يقع من خ�سائر وف�ساد و�أ�ضرار لل�شركات والأعمال.
ومن �صور اخليانة �إذا �أودع � ٌ
إن�سان �آخر وديعة من مال �أو متاع �أو غريه على �سبيل الأمانة
ف�أهملها� ،أو مل يحفظها فقد خان الأمانة.
و�إذا عاهد �إن�سان �آخر عهدًا فنق�ضه فقد خان الأمانة.
واخليانة خلق رذيل ،وت�صرف قبيح ،ودناءة نف�س ،وو�ضاعة خلق ،وهي تدل على �ضعف
الإميان ،وقلة اخلوف من اجلبار ،و�ضعف مراقبته تعاىل.
واخلائن بغي�ض �إىل اهلل بغي�ض �إىل النا�س ،قال تعاىل�} :إِ َّن َّ َ
الل ال ُيحِ ُّب ُك َّل َخ َّوانٍ َك ُفورٍ{
(احلج .)38 :ومن كان كذلك ف�أنى له القبول ال يف الدنيا وال يف الآخرة.
اخلائن يع ّر�ض نف�سه لهتك �سرته وافت�ضاح �أمره ،فهو ال ي�ستحق �أن يدافع عنه �أحد �أو
يجادل عنه ،قال تعاىلَ } :وال َت ُكنْ ِل ْل َخا ِئ ِن َ
ني َخ ِ�صيماً{ (الن�ساء .)105 :فهذا نهي �صريح
عن عدم املدافعة �أو امل�ساندة للخائنني ،وهذا توجيه لإخواننا املحامني متى علموا �أن من
يطلب منهم �أن يرتافعوا عنه من اخلائنني �أال يفعلوا؛ لهذا النهي ال�صريح.
و�إذا �أخفى اخلائن عن النا�س خيانته وغدره ،ووجد يف الدنيا من يجادل عنه ،فكيف يكون
حا ُله وموق ُفه يوم ُتبلى ال�سرائر ،قال تعاىل} :هَا�أَ ْن ُت ْم َه ُ�ؤال ِء َجا َد ْل ُت ْم َع ْن ُه ْم ِف ْ َ
ال َيا ِة الدُّ ْن َيا
َف َمنْ ُي َجاد ُِل َّ َ
ون َعلَ ْي ِه ْم َوكِي ً
الل َع ْن ُه ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة �أَ ْم َمنْ َي ُك ُ
ال{ (الن�ساء.)109:
وليعلم اخلائن �أن �سعيه وكيده مهما حاول واجتهد وعمل ف�إنه �إىل بوار ولو علم ذلك من
يقع يف اخليانة الرتدع وامتنع ،ولكنه ال�شيطان وتلبي�سه وتدلي�سه وتزيينه ،قال تعاىل} :
َو�أَ َّن َّ َ
الل ال َيهْدِ ي َك ْي َد ْ َ
الا ِئ ِن َ
ني{ (يو�سف .)52 :فكيف ُيهدَى من �أ�ضل اهلل؟ بل كيف يرجو
التوفيق و�صالح احلال وقد كتب اهلل عليه ال�ضالل والوبال؟
حني ترى �أنه ي�ؤمتن اخلائن ،ويخ َّون الأمني ،ويقع مثل هذا فاعلم �أنه قد جاءت على
النا�س ال�سنون اخلداعة التي حذر منها ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم  -بقوله�( :إ َّنها
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نون َخدَّا َع ٌة ُي َ�صد َُّق فيها الكاذ ُِب و ُي َك َّذ ُب فيها ال�صاد ُِق وي� َ َ
النا�س ُ�س ٌ
ؤت ُن فيها
�س َت�أتي على ِ
اخلائ ُِن و ُي َخ َّو ُن فيها الأم ُ
ال�سفِي ُه يت َك َّل ُم
ني و َينطِ ُق فيها ال ُّر َوي ِب َ�ض ُة قيل وما ال ُّر َوي ِب َ�ض ُة قال َّ
يف �أم ِر العا َّمةِ) رواه �أبو هريرة ّو�أخرجه الإمام �أحمد ،يف م�سنده قال �أحمد �شاكر� :إ�سناده
ح�سن ومتنه �صحيح.
ولأن اخليانة داء ع�ضال ،و�شر م�ستطري وبالء عظيم ،فقد كان النبي � -صلى اهلل عليه
و�سلم  -يتعوذ باهلل منه :يقول عليه ال�صالة وال�سالم( :ال َّله َّم � ِّإن �أعو ُذ ِب َك َ
من اجلو ِع
بئ�س َّ
ال�ضجي ُع و�أعو ُذ ِب َك َ
بئ�ستِ البطان ُة) رواه �أبو هريرة ،و�أخرجه
من اخليان ِة ف�إ َّنها َ
ف�إ َّن ُه َ
النووي ،وقال� :إ�سناده �صحيح( .حتقيق ريا�ض ال�صاحلني)
وما من عبد يخون �إال �أوقف يوم القيامة و ُف�ضح ُ
و�ش ّهر به ،حيث ُترفع راية له يقال :هذه
غدرة فالن ،ف�أي ف�ضيحة �أعظم من هذه؟ وهذه العقوبة متجان�سة مع خبث عمله ،فلما
كان اخلائن يتخفى ليفعل اخليانة وال ي�شعر به �أحد ،ويظن �أنه لن يعلم به �أحد ،ف�إنه
�سيفت�ضح �أمره وي�شهر به يف يوم القيامة براية على م�ؤخرته ،ويقال :هذه غدرة فالن،
جزاء له مقابل خيانته .نعوذ باهلل من ذلك .ون�س�أل اهلل ال�سرت يف الدنيا والآخرة.
و�أخرب �صلى اهلل عليه و�سلم �أن اخليانة تنت�شر بني النا�س بعد القرون املف�ضلة فقال عليه
ري �أُ َّمتِي َق ْر ِنُ ،ث َّم الذين َي ُلو َن ُه ْم ،ث َّم الذين َي ُلو َن ُه ْم  -قال عِ ْم ُ
ران:
ال�صالة وال�سالم« :خ ُ
ي�ش َهدُو َن َ
َ
ي �أَ ْو ثال ًثا ُ -ث َّم �إ َّن بع َد ُك ْم قو ًما ْ
ول ُي ْ�س َت ْ�ش َهدُو َن،
فل �أَ ْدرِي �أ َذ َك َر بع َد َق ْر ِن ِه َق ْر َن ْ ِ
ت ُنو َن ،وين ُذرو َن َ
ويخونو َن َ
ول ُي�ؤْ َ َ
ال�س َم ُن»رواه عمران بن احل�صني،
ول ُي َو ُّفو َن ،و َي ْظ َه ُر فيهم ِّ
و�أخرجه البخاري يف �صحيحه.
و�أخرب �صلى اهلل عليه و�سلم �أن اخلائن ال جتوز �شهادته فقال«:ال جتوز �شهادة خائن وال
خائنة ،وال ذي غِ مر على �أخيه ،وال جتوز �شهادة القانع لأهل البيت ،والقانع الذي ينفق عليه
�أهل البيت .ويف لفظ �شهادة اخلائن واخلائنة» رواه جد عمرو بن �شعيب واحلديث ثابت.
هلل �ص َّلى ُ
اخلائن واخلائن ِة وذي ال ِغ ْم ِر على
اهلل علي ِه و�س َّل َم ر َّد �شهاد َة
ويف رواية «�أ َّن ر�سو َل ا ِ
ِ
�أخي ِه ور َّد �شهاد َة القان ِع لأهلِ البيتِ و�أجا َزها على غريِهم» �أخرجه �أحمد يف امل�سند وقال
�أحمد �شاكر� :صحيح.
اخليانة لها �أثر �سيئ على امل�سلم فيما بينه وبني ربه ،ومع نف�سه ،ومع �أهله ،ومع عباد اهلل،
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ومع املجتمع كله ،فامل� ُ
ؤمن �أمني وذو دين ،بعيد عن اخليانة ،ففي احلديث عن �أن�س ر�ضي
هلل �ص َّلى ُ
َ
عنه»خط َبنا ُ
اهلل عليه و�س َّلم فقال يف ا ُ
خلطبةِ( :ال �إميا َن لِ َن ال �أمان َة له
اهلل
ر�سول ا ِ
وال َ
دين لِ َن ال عه َد له)�أخرجه ابن حبان يف �صحيحه ،و�صححه.
واهلل تعاىل يقولَ } :وا َّلذِ َ
ين هُ ْم لأَ َما َنا ِت ِه ْم َو َعهْدِ هِ ْم َرا ُعو َن{ (امل�ؤمنون.)8 :
وت�أملوا يف �آثار و�أ�ضرار اخليانة ،فب�سببها ف�سدت العالئق ،وتقطعت �أوا�صر الأخوة
وال�صداقة ،ووقع ال�ضرر باملجتمع ،بل �إن اخليانة كانت �سبباً يف �سقوط دولة اخلالفة
الإ�سالمية ،وب�أ�سبابها متزقت بالد امل�سلمني ،وباخليانة يفقد اخلري وينقطع املعروف،
وتفقد الثقة ،وباخليانة تقع ال�شرور والنزاعات واخلالفات والقطيعة ،واحلروب.
واخليانة متى ظهرت �آذنت باخلراب ،فال ي�أمن �أحد �أحدًا ،ويحذر ك ُل �أحد من الآخر ،فال
ٌ
�صديق �صديقه ،وال زو ٌج زوجه ،وال � ٌأب ولده ،وترحل الثقة واملودة ال�صادقة فيما بني
ي�أمن
َّ
النا�س ،وقد جاء يف احلديثَ »:ت ُ
امل�ضط َج ِعَّ ،
ري َ
وامل�ض َطجِ ُع فيها
من
ائم فيها خ ٌ
كون فتن ٌة ال َّن ِ
ري َ
ري َ
ري َ
ري َ
من
من
من املا�شي ،واملا�شي خ ٌ
القائم ،والقائ ُم خ ٌ
من القاعِ دِ  ،والقاع ُد فيها خ ٌ
خ ٌ
ِ
من املجري قتالها ك ُّلها يف ال َّنارِ .قال :قلتُ يا ر�سو َل َّ
ري َ
الل ،ومتى
ال َّر ِ
اكب ،وال َّر ُ
اكب خ ٌ
ني ال ي� ُ
ذل َِك؟ قال :ذل َِك �أ َّيا َم اله ْر ِج .قلت :ومتى �أ َّيا ُم اله ْر ِج؟ قال :ح َ
جلي�س ُه.
أمن ال َّرج ُل َ
نف�س َك ويد ََك ،وادخل دا َر َك .رواه
قال :فب َم ت�أم ُرين �إن �أد َر ْكتُ ذل َِك ال َّزما َن؟ قال :اك ُف ْف َ
عبداهلل بن م�سعود ،قال الألباين :يف ال�سل�سلة ال�صحيحة� :إ�سناده �صحيح.
وباخليانة ينقطع املعروف فيما بني النا�س خمافة الغدر واخليانة ،ويروى يف ق�ص�ص
العرب �أن رج ً
ال كانت عنده فر�س معروفه ب�أ�صالتها� ،سمع بها �آخر ف�أراد �أن ي�سرقها ،واحتال
لذلك ب�أن �أظهر نف�سه مبظهر املنقطع يف الطريق عند مرور �صاحب الفر�س ،فلما ر�آه
نزل �إليه و�سقاه ثم حمله و�أركبه فر�سه ،فلما متكن منه �أناخ بها جانبا وقال له :الفر�س
فر�سي وهي يل ،فقال له �صاحب الفر�س :يل طلب عندك ،قال :وما هو؟ قال� :إذا �س�ألك
�أحد :كيف ح�صلت على الفر�س؟ فال تقل له :احتلت بحيلة كذا وكذا ،ولكن قل� :صاحب
الفر�س �أهداها يل ،فقال الرجل :ملاذا؟! فقال �صاحب الفر�س :حتى ال ينقطع املعروف بني
النا�س ،لأنه لو علم النا�س �أنه �سرق بهذه احليلة ف�إنه �إذا م ّروا مبنقطع حقيقة �سيقولون:
ال ت�ساعِ دوه لأنه قد يغدر.
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بل �إن العرب قبل الإ�سالم وهم يف اجلاهلية يرون يف خيانة الوطن جرما ي�ستحق �صاحبه
الرجم ،فقد جاء يف �سرية ابن ه�شام رحمه اهلل �أن �أبرهة بنى كني�ساً و�أراد �أن ي�صرف العرب
�إليها ،فذهب �إليه رجل من العرب وق�ضى حاجته فيه ولوثه ،فعزم �أبرهة على هدم الكعبة
و�سي لذلك جي�شا وخرج معه بالفيل ،حتى و�صل الطائف فخرج �إليه م�سعود
انتقاما لذلكّ ،
بن متعب فقال له� :أيها امللك� ،إمنا نحن عبيدك �سامعون لك مطيعون ،ونحن نبعث معك
من يدلك ،فبعثوا معه �أبا رغال يدله على الطريق �إىل مكة ،ويف الطريق مات �أبو رغال
فرجمت العرب قربه .فهو قربه الذي يرجم النا�س باملغ ّم�س.
فاخليانة ت�أنفها القلوب ال�سوية ،والنفو�س الر�ضية ،وال ت�ألفها �إال النفو�س الدنية بل ال
يقع فيها �إال من كانت نف�سه و�ضيعة ،و�سقطت قيمته �أمام نف�سه قبل النا�س ،نعوذ باهلل من
حال ال�سوء.
اللهم �أعنا على �أداء الأمانة .وجنبنا اخليانة ما ظهر منها وما بطن.
و�صلى اهلل على نبينا حممد...
وال�سالم.....
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الرحمة

الرحمة
الل َع َل ْي ُك ْم َو َر ْح َم ُتهُ َو�أَنَّ َّ َ
الل َر ُء ٌ
يم {.
قال اهلل تعاىلَ } :و َل ْو َل َف ْ�ض ُل َّ ِ
وف َر ِح ٌ
وقال �سبحانه� } :إِنَّ َّ َ
يم {.
الل َغ ُفو ٌر َر ِح ٌ
وقال عز وجلَ } :ك َت َب َر ُّب ُك ْم َعلى َنف ِْ�س ِه ال َّر ْح َم َة {.
ويف الب�سملة }ب�سم اهلل الرحمن الرحيم{
الرحمة.......تعني �إرادة �إي�صال اخلري للغري.
وهي ّ
رقة تقت�ضي الإح�سان �إىل ْالَ ْر ُحو ِم.
والرحمة �إنعام و�إف�ضال و�إح�سان.
والرتاحم بني اخللق يعني ن�شر الرحمة بينهم ،وهي قدر يفوق الت�آزر والتعاطف والتعاون،
ويزيد على بذل اخلري واملعروف والإح�سان للآخرين.
َ
الرحمة �شر ًفا وقد ًرا �أنها �صفة من �صفات اهلل عز وجل ،يت�ضمنها ا�سمه
يكفي
�سبحانه :الرحمان ،وا�سمه :الرحيم .فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما.
ومن ف�ضل اهلل ورحمته (�أن رحمته �سبقت غ�ضبه) فعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :قال
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم (ملا ق�ضى اهلل اخللق كتب يف كتابه فهو عنده فوق العر�ش
�إن رحمتي غلبت غ�ضبي) �صحيح البخاري ج � /3ص � -1166صحيح م�سلم ج�/4ص 2107
ومن ف�ضل اهلل ورحمته �أن رحمته و�سعت كل �شيء كما قال تعاىل} :ورحمتي و�سعت كل
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�شيء{
رب
قال احل�سن وقتادة ،يف قوله تعاىلَ } :و َر ْح َمتِي َو�سِ َعتْ ُك َّل َ�ش ْي ٍء { :و�سعت يف الدّنيا ال ّ
خا�صة.
والفاجر ،وهي يوم القيامة ل ّلذين ا ّتقوا ّ
الل َع ْن ُهَ :قدِ َم َعلَى ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى ُ
خل َّطابِ َر ِ�ض َي َّ ُ
ويف ال�صحيحني َعنْ ُع َم َر ْب ِن ا َ
اهلل َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم
ال�س ْب ِي َق ْد َ ْ
ال�س ْب ِي �أَ َخ َذ ْت ُه،
ت ُل ُب َث ْد َيهَا َت ْ�سقِي� ،إِ َذا َو َج َدتْ َ�ص ِب ًّيا ِف َّ
َ�س ْب ٌيَ ،ف ِ�إ َذا ْام َر�أَ ٌة مِ َن َّ
َف�أَ ْل َ�ص َق ْت ُه ِب َب ْط ِنهَا َو�أَ ْر َ�ض َع ْت ُهَ ،ف َقا َل َل َنا ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى ُ
اهلل َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم�« :أَ ُت َر ْو َن هَذِ ِه َطار َِح ًة
َو َل َدهَا ِف ال َّنارِ» ُق ْل َناَ :الَ ،وهِ َي َت ْقدِ ُر َعلَى �أَ ْن َال َت ْط َر َح ُهَ ،ف َقا َلُ َّ َ :
«ل �أَ ْر َح ُم ِب ِع َبا ِد ِه مِ نْ هَذِ ِه
ِب َو َلدِ هَا».
ويف �صحيح البخاري وغريه عن �أَبي هُ َر ْي َر َة َر ِ�ض َي َّ ُ
الل َع ْن ُهَ ،ي ُق ُ
الل َ�ص َّلى
ول�َ :سمِ ْعتُ َر ُ�سو َل َّ ِ
ول�ِ « :إ َّن َّ َ
ُ
اهلل َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم َي ُق ُ
الل َك َت َب ِك َتا ًبا َق ْب َل �أَ ْن َي ْخ ُل َق ا َ
خل ْل َق�ِ :إ َّن َر ْح َمتِي َ�س َب َقتْ َغ َ�ض ِبي،
وب عِ ْن َد ُه َف ْو َق ال َع ْر ِ�ش» .
َف ُه َو َم ْك ُت ٌ
وكل رحمة يف الوجود �إمنا هي من رحمة اهلل عز وجل.
الل �-صلى اهلل عليه و�سلم� « -إِ َّن َّ َ
ففي �صحيح م�سلم َعنْ َ�س ْل َما َن َقا َل َقا َل َر ُ�س ُ
الل َخلَ َق َي ْو َم
ول َّ ِ
ال�س َم َواتِ َوالأَ ْر َ
�ض مِ ا َئ َة َر ْح َم ٍة ُك ُّل َر ْح َم ٍة طِ َبا َق َما َب ْ َ
ال�س َما ِء َوالأَ ْر ِ�ض َف َج َع َل مِ ْنهَا فِى
ي َّ
َخلَ َق َّ
الأَ ْر ِ�ض َر ْح َم ًة َف ِبهَا َت ْعطِ ُف ا ْل َوا ِل َد ُة َعلَى َو َلدِ هَا َوا ْل َو ْح ُ�ش َو َّ
ي َب ْع ُ�ضهَا َعلَى َب ْع ٍ�ض َف�إِ َذا َكا َن
الط ْ ُ
َي ْو ُم ا ْل ِق َيا َم ِة �أَ ْك َملَهَا ِبهَذِ ِه ال َّر ْح َم ِة ».
الل �-صلى اهلل عليه و�سلمَ -ي ُق ُ
ويف �صحيح م�سلم � ً
ول
أي�ضا عن �أَبي هُ َر ْي َر َة َقا َل َ�سمِ ْعتُ َر ُ�سو َل َّ ِ
« َج َع َل َّ ُ
الل ال َّر ْح َم َة مِ ا َئ َة ُج ْز ٍء َف�أَ ْم َ�س َك عِ ْن َد ُه ت ِْ�س َع ًة َوت ِْ�س ِع َ
ني َو�أَ ْن َز َل ِف الأَ ْر ِ�ض ُج ْز ًءا َواحِ دًا
ال َ
اح ُم ْ َ
َفمِ نْ َذل َِك ْ ُ
ال ْز ِء َت َ َ
الئ ُِق َح َّتى َت ْر َف َع الدَّا َّب ُة َحا ِف َرهَا َعنْ َو َلدِ هَا َخ ْ�ش َي َة �أَ ْن ُت ِ�صي َب ُه ».
ت َ
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قال ابن الأثري -رحمه اهلل تعاىل :-يف �أ�سماء اهلل تعاىل «ال ّرحمن ال ّرحيم» هما ا�سمان
م�شت ّقان من ال ّرحمة ،مثل ندمان وندمي .وهما من �أبنية املبالغة ورحمن �أبلغ من رحيم.
خا�ص باهلل ال ي�س ّمى به غريه ،وال يو�صف .وال ّرحيم يو�صف به غري اهلل تعاىل،
وال ّرحمن ّ
فيقال :رجل رحيم ،وال يقال رحمن .وال ّرحمة من �صفات ال ّذات هلل تعاىل وال ّرحمن و�صف،
و�صف اهلل تعاىل به نف�سه وهو مت�ض ّمن ملعنى ال ّرحمة.
والرحمة�...صفة من �صفات النبيني وال�صاحلني:
الل ِلنْتَ َل ُه ْم َو َل ْو ُكنْتَ َف ًّظا
قال �سبحانه وتعاىل وا�صفاً نبي الرحمةَ }:ف ِب َما َر ْح َم ٍة مِ َن َّ ِ
َغل َ
ِيظ ا ْل َق ْل ِب ال ْن َف ُّ�ضوا مِ نْ َح ْولِك{.
وقال عز وجلَ } :ل َق ْد َجا َء ُك ْم َر ُ�س ٌ
ِي�ص َعلَ ْي ُك ْم
ول مِ نْ �أَ ْن ُف�سِ ُك ْم َعزِي ٌز َعلَ ْي ِه َما َع ِن ُّت ْم َحر ٌ
وف َرحِ ي ٌم ۞ َف ِ�إ ْن َت َو َّل ْوا َف ُق ْل َح ْ�س ِب َي َّ ُ
ني َر ُء ٌ
ِبا ْلُ�ؤْمِ ِن َ
الل َل ِ�إ َل َه ِ�إ َّل هُ َو َعلَ ْي ِه َت َو َّك ْلتُ َوهُ َو َر ُّب
يم{ (التوبة.)129 ،128 :
ا ْل َع ْر ِ�ش ا ْل َعظِ ِ
وقال تعاىل} :وما �أر�سلناك �إال رحمة للعاملني{
وعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :يا �أيها النا�س
�إمنا �أنا رحمة مهداة» � .أخرجه احلاكم و�صححه ووافقه الذهبي.
وعن �أبي هريرة -ر�ضي اهلل عنه� -أ ّنه قال :قيل :يا ر�سول اهلل ،ادع على امل�شركني .قالّ �« :إن
مل �أب َعث ل ّعانا ،و� ّإنا بعثت رحمة».
بي �ص ّلى اهلل
بي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم �أ ّنها قالت لل ّن ّ
وعن عائ�شة -ر�ضي اهلل عنها -زوج ال ّن ّ
عليه و�س ّلم :هل �أتى عليك يوم كان �أ�ش ّد من يوم �أحد؟ .قال« :لقد لقيت من قومك ما
لقيت ،وكان �أ�ش ّد ما لقيت منهم يوم العقبة� ،إذ عر�ضت نف�سي على ابن عبد يا ليل بن عبد
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كِالل ،فلم يجبني �إىل ما �أردت فانطلقت .و�أنا مهموم على وجهي ،فلم �أ�ستفق � ّإل و�أنا بقرن
ال ّثعالب ،فرفعت ر�أ�سي ،ف�إذا �أنا ب�سحابة قد �أظ ّلتني فنظرت ف�إذا فيها جربيل ،فناداين،
فقالّ � :إن اهلل قد �سمع قول قومك لك وما ر ّدوا عليك ،وقد بعث اهلل �إليك ملك اجلبال
علي ،ث ّم قال :يا حم ّمد ،فقال :ذلك
لت�أمره مبا �شئت فيهم .فناداين ملك اجلبال ف�س ّلم ّ
بي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم« :بل �أرجو
فيما �شئت� ،إن �شئت �أن �أطبق عليهم الأخ�شبني ،فقال ال ّن ّ
�أن يخرج اهلل من �أ�صالبهم من يعبد اهلل ال ي�شرك به �شيئا».
و�أثنى اهلل تعاىل على ر�سوله الكرمي و�صحابته فو�صفهم بالرتاحم بينهم ،فقال �سبحانه:
م َّم ٌد َر ُ�س ُ
الل َوا َّلذِ َ
ين َم َع ُه �أَ�شِ دَّا ُء َعلَى ا ْل ُك َّفا ِر ُر َحما ُء َب ْي َن ُه ْم َتراهُ ْم ُر َّكعاً ُ�س َّجداً َي ْب َت ُغو َن
ول َّ ِ
} ُ َ
ال�س ُجو ِد {.
َف ْ�ض ًل مِ َن َّ ِ
الل َور ِْ�ضواناً �سِ يماهُ ْم ِف ُو ُجوهِ ِه ْم مِ نْ �أَ َث ِر ُّ
ولعلك تلحظ �أن ُ
اهلل �ُ -سبحا َن ُه َ -ق ِّد ُم الو�صف ِب َّ
وال�سجودِ،
اح ِم َعلَى
ِ
الت ُ
الو�صف ِبال ُّركو ِع ُّ
ولعل ال�سبب يف ذلك �أن ُي َب ِّ َ
�سجدو َن ،ف�إذا َخ َرجوا
ري يف �أُ ٍ
نا�س َير َكعو َن و َي ُ
ي ِللأُ ّمة �أنه ال َخ َ
احموا ،ف�إن من وقع يف ذلك
�شاحوا و َتظا َلوا ،ومل َي َت َ
�ساموا َبي َنهُم ومل َي َت َ
مِ ن مَ�ساجِ دِ هم َت ُّ
َدي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم و�أ�صحابه وال على َ�سبيلِهم ،ولعل مما ي�شهد
َل َ
ي�س َعلَى ه ِ
رينا و َيعر ِْف َح َّق َكبريِنا» .
ي�س مِ ّنا َمن مل َي َ
رح ْم َ�صغ َ
لهذا قوله �-صلى اهلل عليه و�سلمَ « :-ل َ
الرحمة....ركيزة من �أهم الركائز التي يقوم عليها املجتمع امل�سلم بجميع �أفراده،
ي�ست�شعرون من خاللها معنى الوحدة والألفة ،في�صريون كاجل�سد الواحد ،الذي ي�شتكي
�إذا ا�شتكى �أحد �أع�ضائه ،ويت�أمل �إذا ت�أمل.
وامل�ؤمن ال يكون �إال رحي ًما بعباد اهلل� ،شفو ًقا عليهم ،حم ًّبا لهم ،يحب لهم ما يحب لنف�سه،
ويكره لهم ما يكره لنف�سه.
ربا ،وال يكون من �أهل القلوب القا�سية ،التي ال ت�شفق وال
ربا وال متك ً
وامل�ؤمن ال يكون متج ً
ترحم وال تلني.
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و�أوىل اخللق برحمتك نف�سك التي بني جنبيك ب�أن جتتهد يف �إنقاذها من النار ثم َمن والك
اهلل �إياه من ولد وزوجة كما قال تعاىل} :يا �أيها الذين �أمنوا قوا انف�سكم و�أهليكم نارا
وقودها النا�س واحلجارة{
ثم الرحمة بالوالدين :فهم �أحوج النا�س �إىل رحمتك و�شفقتك و�إح�سانك وب ّرك :قال
ريا{.
�سبحانه} :واخف�ض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياين �صغ ً
يحتاج الوالدان �إىل رحمة خا�صة عند امل�شيب والكرب� ،إذا خارت قواهما قال �سبحانه} :
ِب �أَ َحدُهُ َما �أَ ْو ك َِلهُ َما َف َل َت ُق ْل َل ُه َما �أُ ٍّف َو َل َت ْن َه ْرهُ َما َو ُق ْل َل ُه َما َق ْو ًل
�إِ َّما َي ْب ُل َغ َّن عِ ْند ََك ا ْلك َ َ
ميا {.
َك ِر ً
يحتاج الوالدان �إىل رحمة الأوالد بعد موتهما بدعوة �صاحلة� ،أخرج م�سلم يف �صحيحه َعنْ
الل �-صلى اهلل عليه و�سلمَ -قا َل « ِ�إ َذا َم َ
ات ا ِلإ ْن َ�س ُان ا ْن َق َط َع َع ْن ُه َع َم ُل ُه ِ�إ َّال
�أَ ِبى هُ َر ْي َر َة �أَ َّن َر ُ�سو َل َّ ِ
مِ نْ َث َ
ال َث ٍة �إِ َّال مِ نْ َ�ص َد َق ٍة َجا ِر َي ٍة �أَ ْو عِ ْل ٍم ُي ْن َت َف ُع ِب ِه �أَ ْو َو َلدٍ َ�صال ٍِح َي ْد ُعو َل ُه».
و�أخرج الإمام �أحمد يف م�سنده وابن ماجة يف �سننه  -واللفظ له َ -عنْ َ�أ ِبى هُ َر ْي َر َة َع ِن ال َّن ِب ِّي
ال َّن ِة َف َي ُق ُ
ت َف ُع َد َر َج ُت ُه ِف ْ َ
�صلى اهلل عليه و�سلمَ -قا َل�« :إِ َّن ال َّر ُج َل َل ُ ْول �أَ َّنى َه َذا َف ُي َق ُال
ا�س ِت ْغ َفا ِر َو َلدِ َك َل َك ».
ِب ْ
يحتاج الوالدان لرحمة بالت�صدق عليهما بعد مماتهما؛ ففي ال�صحيحني َعنْ َعائ َِ�ش َة َر ِ�ض َي
الل َع ْنهَا� ،أَ َّن َر ُج ًل َقا َل لِل َّن ِب ِّي َ�ص َّلى ُ
َّ ُ
اهلل َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم� :إِ َّن �أُ ِّمي ا ْف ُت ِل َتتْ َن ْف ُ�سهَاَ ،و�أَ ُظ ُّنهَا َل ْو
َت َك َّل َمتْ َت َ�ص َّد َقتْ َ ،فه َْل َلهَا �أَ ْج ٌر �إِ ْن َت َ�ص َّد ْقتُ َع ْنهَا؟ َقا َلَ « :ن َع ْم».

ومن الرحمة الرحمة بال�ضعفاء والفقراء .فمن �شعائر الإ�سالم العظيمة� :إطعام الطعام،
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والإح�سان �إىل الفقراء والأرامل والأيتام� ،أخرج البخاري وم�سلم َعنْ �أَ ِبي هُ َر ْي َر َةَ ،قا َلَ :قا َل
ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى ُ
«ال�ساعِ ي َعلَى الأَ ْر َملَ ِة َوامل ِْ�س ِكنيَِ ،ك ْال ُ َجاهِ دِ ِف َ�س ِبيلِ َّ
اللِ� ،أَ ِو
اهلل َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َمَّ :
ال�صائ ِِم ال َّنهَا َر».
ال َقائ ِِم ال َّل ْي َل َّ
ومن الرحمة التي جاء بها الإ�سالم و�أمر بها الرحمة باحليوان ،فالرحمة يف الإ�سالم مل
تقت�صر على الإن�سان بل حتى احليوان الذي يت�شدق غري امل�سلمني بوجود جمعيات للرفق
به وما ذاك �إال ملا وقع لديهم من ظلم وق�سوة وجتاوز على احليوان بل وعلى الإن�سان قبل
احليوان.
الرحمة باحليوان من �أعظم �أبواب مغفرة الذنوب ؛ ففي ال�صحيحني َعنْ �أَ ِبي هُ َر ْي َر َة َر ِ�ض َي
الل َع ْن ُهَ ،قا َلَ :قا َل ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى ُ
َّ ُ
اهلل َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َمَ « :ب ْي َن َما َك ْل ٌب ُيطِ ُ
يف ِب َر ِك َّيةٍَ ،كا َد َي ْق ُت ُل ُه ال َع َط ُ�ش،
�إِ ْذ َر َ�أ ْت ُه َبغ ٌِّي مِ نْ َب َغا َيا َبنِي �إِ ْ�س َرائِي َلَ ،ف َن َزعَتْ ُمو َقهَا َف َ�س َق ْت ُه َف ُغ ِف َر َلهَا ِبهِ».
وقال � -صلى اهلل عليه و�سلم ( :-بينا ٌ
رجل مي�شي ،فا�شتد عليه العط�ش ،فنزل بئ ًرا ف�شرب
منها ثم خرج ،ف�إذا هو بكلبٍ يلهث ،ي�أكل الرثى من العط�ش! فقال :لقد بلغ هذا مثل الذي
بلغ بي! فملأ خ َّفه ،ثم �أم�سكه بفيه ،ثم رقى ف�سقى الكلب؛ ف�شكر اهلل له؛ فغفر له)!!
قالوا :يا ر�سول اهلل ،و�إن لنا يف البهائم �أج ًرا ؟ قال( :يف كل كبدٍ رطب ٍة �أجر)؛ رواه البخاري.
ونهى � -صلى اهلل عليه و�سلم � -أن ُتعل ُّ
الطيور وغريها من ذوات الروح هد ًفا لل َّرمي
بال�سهام وغريها من الأ�سلحة؛ فقال � -صلى اهلل عليه و�سلم ( :-ال تتخذوا �شي ًئا فيه الروح
ِّ
غر�ضا)؛ رواه م�سلم؛ �أي :ال تتخذوا احليوان احلي ً
ً
غر�ضا ترمون �إليه.
ونهى � -صلى اهلل عليه و�سلم � -أن ت�صرب البهائم؛ قال العلماء�« :صرب البهائم� :أن حتب�س
وهي حية ،ل ُتقتل بالرمي ونحوه».
وقال � -صلى اهلل عليه و�سلم ( :-دخلت امر�أ ٌة النار يف ه َّر ٍة ربطتها ،فلم تطعمها ،ومل تدعها
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ت�أكل من خ�شا�ش الأر�ض!)؛ رواه البخاري.
ري قد حلق ظهره ببطنه؛ فقال( :اتقوا اهلل يف
وم َّر ر�سول اهلل � -ص َّلى اهلل عليه و�س َّلم  -ببع ٍ
هذه البهائم املعجمة؛ فاركبوها �صاحل ًة وكلوها �صاحل ًة)؛ رواه �أبو داود.
الرحمة الرحمة؛ فعن عبد اهلل بن عمرو ر�ضي اهلل عنه قال قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم( :الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من يف الأر�ض يرحمكم من يف ال�سماء الرحم
�شجنة من الرحمن فمن و�صلها و�صله اهلل ومن قطعها قطعه اهلل) رواه الرتمذي وقال
حديث ح�سن �صحيح.
وعن �أبي هريرة قال �سمعت �أبا القا�سم �صلى اهلل عليه و�سلم يقول( :ال ُتنـزع الرحمة �إال من
�شقي) رواه الرتمذي وقال حديث ح�سن.
اللهم اجعلنا من عبادك الرحماء وا�شملنا بعفوك ورحمتك و�أدخلنا برحمتك يف عبادك
ال�صاحلني.
و�صل اللهم على نبينا حممد
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الرؤى
واألحالم

الرؤى واألحالم
ان �أَ ْع ِ�ص ُر َخ ْم ًرا َو َق َ
ال�س ْجنَ َف َت َيانِ َق َ
ال ْال َآخ ُر
} َو َد َخ َل َم َعهُ ِّ
ال �أَ َحدُ ُه َما �إِ ِّن �أَ َر ِ
ي ِمنْهُ َن ِّب ْئ َنا ِب َت�أْ ِوي ِل ِه �إِنَّا َن َر َ
ان �أَ ْحم ُِل َف ْو َق َر�أْ ِ�سي ُخ ْب ًزا َت�أْ ُك ُل َّ
اك مِنَ
الط ْ ُ
�إِ ِّن �أَ َر ِ
ْالُ ْح ِ�س ِننيَ{
ان َي ْ�أ ُك ُل ُه َّن َ�س ْب ٌع ِع َج ٌ
} َو َق َ
اف َو َ�س ْب َع ُ�س ْن ُب َل ٍت ُخ ْ�ض ٍر
ات ِ�س َم ٍ
ال ْالَ ِل ُك �إِ ِّن �أَ َرى َ�س ْب َع َب َق َر ٍ
بونَ ۞ َقا ُلوا �أَ ْ�ض َغ ُ
ات َيا �أَ ُّي َها ْالَ َُ أ
اث
ون ِف ُر�ؤْ َي َ
َو�أُ َخ َر َيا ِب َ�س ٍ
اي ِ�إ ْن ُك ْن ُت ْم ِل ُّلر ْ�ؤ َيا َت ْع ُ ُ
ل �أَ ْف ُت ِ
ال ْح َل ِم ِب َعالِ ِنيَ{
يل َْ أ
�أَ ْح َل ٍم َو َما َن ْحنُ ِب َت�أْ ِو ِ
الر�ؤى والأحالم �أمر فطري يقع للنائم ولكن مما ينبغي التنبيه عليه �أال تعطى الر�ؤى
�أكرث مما ينبغي و�أال يتعلق املرء بها و�أال ي�شغله الأمر لدرجة �أن يرتب �أموره على ما
يتوهمه فيها.
ومما يجب التنبه له والتنبيه عليه � ً
أي�ضا �أن الغيب وما يكون يف امل�ستقبل مما ا�ست�أثر اهلل
الَ ْر ِ�ض
ال�س َما َواتِ َو ْ أ
تعاىل بعلمه ،وحجبه عن خلقه كما قال تعاىلُ } :ق ْل ال َي ْعلَ ُم َمنْ ِف َّ
الل{ (النمل  ،)65وقال �سبحانه } َو َما َكا َن َّ ُ
ا ْل َغ ْي َب �إِ َّل َّ ُ
الل ِل ُي ْط ِل َع ُك ْم َعلَى ا ْل َغ ْي ِب{ (�آل عمران
 .)179وقال جل وعال } َوعِ ْن َد ُه َم َف ِ ُ
ات ا ْل َغ ْي ِب ال َي ْعلَ ُمهَا �إِ َّل هُ َو{ (الأنعام  ،)59وقال عز من
الَ ْر ِ�ض{ (هود  ،)123ملا كان الأمر كذلك ،وكان �أمر الغيب
ال�س َما َواتِ َو ْ أ
قائلَ } :و ِ َّ ِ
ل َغ ْي ُب َّ
مطوياً عن اخللق ،ف�إنه ينبغي عدم الركون والت�صديق اجلازم مبا ميكن �أن يكون من تعبري
الر�ؤى وتف�سريها ،ف�إن املف�سر مهما بلغ من العلم والزهد وح�سن الت�أمل والنظر و�سالمة
الق�صد ف�إنه يقول بر�أيه جمتهداً ال عن يقني وال ميكن اجلزم ب�صحة قوله وتف�سريه
وتعبريه.
ومما ي�ؤ�سف له �أن بع�ض النا�س ممن ميار�س تف�سري الأحالم يريد �أن يلب�س نف�سه القدرة
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على معرفة ما يكون من �أمور الغيب فزين لهم ال�شيطان �أعمالهم فح�سنت يف �أعينهم،
ف�ضلوا و�أ�ضلوا كثرياً و�ضلوا عن �سواء ال�سبيل.
ولي�س كل ما يراه النائم ر�ؤيا حق فمنها حديث نف�س ومنها ما هو من ال�شيطان ،ومنها
الر�ؤيا احلق ،ففي احلديث( :عن عوف بن مالك ر�ضي اهلل عنه عن النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم قال( :الر�ؤيا ثالثة :منها �أهاويل من ال�شيطان ليحزن بها ابن �آدم ،ومنها ما يهم به
الرجل يف يقظته فرياه يف منامه ،ومنها جزء من �ستة و�أربعني جز ًءا من النبوة) رواه ابن
ماجة.
قال البغوي رحمه اهلل :يف هذا احلديث بيان �أنه لي�س كل ما يراه الإن�سان يف منامه يكون
�صحيحا ويجوز تعبريه� ،إمنا ال�صحيح منها ما كان من اهلل عز وجل ،وما �سوى ذلك �أ�ضغاث
ً
�أحالم ال ت�أويل لها.
والنا�س يتفاوتون يف الر�ؤيا؛ فر�ؤيا الأنبياء حق ،وكذا ال�صاحلون فغالب ر�ؤياهم �صادقة،
كما �أن امل�ستور من امل�سلمني ومن مل يظهر عليه الف�سق ،وه�ؤالء ت�ستوي يف ر�ؤياهم ال�صدق
�أو الأ�ضغاث ،و�أما الفا�سق ومن غلب عليه الكذب فغالب ر�ؤياهم الكذب و�أ�ضغاث �أحالم.
وما يراه النائم فيه ما هو �صدق وفيه ما ي�سمى بالأحالم� ،أو �أ�ضغاث الأحالم ،فالر�ؤيا
واحللم كالهما يراهما النائم ،ولكن غلبت الر�ؤيا على ما يراه من اخلري وال�شيء احل�سن،
وغلب احللم على ما يراه من ال�شر وال�سوء �أو الأ�ضغاث ،قال �صلى اهلل عليه و�سلم (الر�ؤيا
من اهلل واحللم من ال�شيطان) رواه ابن ماجه.
وقد وجه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عند ر�ؤية احللم �أو ر�ؤية ما يكره بقوله�( :إذا ر�أى
ما يكره فليتعوذ باهلل من �شرها ومن �شر ال�شيطان ،وليتفل عن ي�ساره ثالثاً ،وال يحدث بها
�أحداً ،ف�إنها لن ت�ضره) �أخرجه ال�شيخان .ويف رواية عند م�سلم � ً
أي�ضا قال �أبو �سلمة� :إن كنت
علي من جبل ،فما هو �إال �سمعت بهذا احلديث ،فما �أباليها .وعن جابر
لأرى الر�ؤيا �أثقل ّ
ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم (�إذا ر�أى �أحدكم الر�ؤيا يكرهها،
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فليب�صق عن ي�ساره ثالثاً ،ولي�ستعذ باهلل من ال�شيطان ثالثاً ،وليتحول عن جنبه الذي
كان عليه) �أخرجه م�سلم .وعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم�( :إذا ر�أى �أحدكم الر�ؤيا ت�سو�ؤه فال يذكرها وال يف�سرها) ويف لفظ (�إذا ر�أى الر�ؤيا
القبيحة فال يف�سرها وال يخرب بها �أحدًا) �أخرجه ابن عبد الرب رحمه اهلل ،وقال �صلى اهلل
عليه و�سلم�( :إذا ر�أى �أحدكم ما يكره فليقم فلي�صل وال يحدث به النا�س) �أخرجه م�سلم.
و ُي�ستفاد من تلك الأحاديث عند ر�ؤية ما يكره:
�1.أن يتعوذ باهلل من �شر ما ر�أى ثالث مرات.
�2.أن يتعوذ باهلل من �شر ال�شيطان ثالث مرات.
�3.أن يتفل عن ي�ساره ثالث مرات.
�4.أن يتحول من اجلنب الذي كان عليه.
�5.أن ال ُيحدّث بها �أحداً.
�6.أن ال يطلب تف�سريها �أو يخرب بها.
�7.أن ي�س�أل اهلل من خريها.
�8.أن يعتقد �أنها لن ت�ضره.
�9.أن ي�صلي عقبها.
و�إن ر�أى ما يحب فقد جاء يف احلديث كما روى البخاري من حديث �أبي �سعيد اخلدري �أنه
�سمع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يقول�( :إذا ر�أى �أحدكم ر�ؤيا يحبها ،ف�إمنا هي من اهلل،
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فليحمد اهلل عليها ،وليحدث بها ).وروى م�سلم من حديث �أبي قتادة قال :قال ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم( :ف�إن ر�أى ر�ؤيا ح�سنة فليب�شر ،وال يخرب �إال من يحب) قال ر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم�( :إذا ر�أى �أحدكم ر�ؤيا يحبها ف�إمنا هي من اهلل فليحمد اهلل عليها
وليحدث بها) �أخرجه البخاري ،وعند م�سلم( ،وال يخرب �إال من يحب) وقال �صلى اهلل عليه
و�سلم�( :إذا ر�أى �أحدكم الر�ؤيا احل�سنة فليف�سرها وليخرب بها) رواه ابن عبد الرب.
ف ُي�ستحب ملن ر�أى ر�ؤيا �صاحلة:
�1 .أن يحمد اهلل عليها.
2 .و�أن ي�ستب�شر بها.
3 .و�أن يحدث بها من يحب
ومن اخلطورة �أن ي�ستو�ضح �صاحب الر�ؤيا �أو يطلب ت�أويلها من �أي �أحد؛ فقد تكون �سبباً
يف هالكه �أو وقوع ال�ضرر به ،فعليه �أال ي�س�أل �إال من يثق بعلمه ودينه ،ولذلك قال النبي
 �صلى اهلل عليه و�سلم ( :-الر�ؤيا تقع على ما تعرب ،ومثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهوينتظر متى ي�ضعها ،ف�إذا ر�أى �أحدكم ر�ؤيا فال يحدث بها �إال نا�صحاً �أو عاملاً) رواه احلاكم.
ومما ينبغي �أن يحذر منه �صاحب الر�ؤيا الكذب �أو التزيد عندما يق�ص ر�ؤياه على �أحد،
ففي ذلك �إثم عظيم ،كما قال �صلى اهلل عليه و�سلم( :من حتلم بحلم مل يره ُك ّلف (�أي :يوم
القيامة) �أن يعقد بني �شعريتني ولن يفعل) ،وعن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال( :من
�أفرى الف َرى �أن يري عينه ما مل تر) �أخرجهما البخاري.
قال الطربي�( :إمنا ا�شتد فيه الوعيد مع �أن الكذب يف اليقظة قد يكون �أ�شد مف�سدة منه؛
لأن الكذب على اهلل �أ�شد من الكذب على املخلوقني ،لقوله تعاىل} :ويقول الأ�شهاد ه�ؤالء
الذين كذبوا على ربهم{ (هود  ،)18ا هـ .وقد ذكر احلافظ ابن حجر رحمه اهلل �أن الكذب
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يف الر�ؤيا من �أعظم الأكاذيب.
و�أن ّبه هنا� -إخواين و�أخواتي -ب�أن من �أعظم ما ينبغي الت�أكيد عليه هو عدم التعلق بالر�ؤى
وامل�سارعة �إىل ت�صديقها وا�ستظهار الغيب بها ،وال يخفى على �أحد ما ابتليت به الأمة يف
هذا الزمان من تعلق النا�س بالر�ؤى ،وكرثة املت�صدين للتعبري وغالبهم جهلة وم�ستغلني
ومنتفعني ،ويف هذا تهوك وتقول على اهلل بغري علم وفيه خطر على الدين ،وتوريط
للم�سلمني.
كان ابن �سريين رحمه اهللُ :ي�س�أل عن مائة ر�ؤيا فال يجيب فيها ب�شىء �إال �أنه يقول :اتق
اهلل و�أح�سن يف اليقظة ف�إنه ال ي�ضرك ما ر�أيت يف النوم ،وكان يجيب يف خالل ذلك ويقول:
�إمنا �أجيب بالظن ،والظن يخطيء وي�صيب.
و�أختم بو�صية ملن يت�صدى للتعبري فقد قال ابن القيم رحمه اهلل :املفتي واملعرب والطبيب
يطلعون من �أ�سرار النا�س وعوراتهم ما ال يطلع عليه غريهم ،فعليهم ا�ستعمال ال�سرت فيما
ال يح�سن �إظهاره.
�أ�س�أل اهلل �أن يحفظنا و�إياكم و�أن يع�صمنا و�إياكم عما يغ�ضبه و�أن يي�سر لنا ولكم كل خري.
و�صلى اهلل على حممد و�آله و�صحبه
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السحر

السحر

قال تعاىلَ } :وا َّت َب ُعوا َما َت ْت ُلوا َّ
اط ُ
ني َع َلى ُم ْل ِك ُ�س َل ْي َمانَ َو َما َك َف َر ُ�س َل ْي َمانُ
ال�ش َي ِ
ي ِب َبا ِب َل هَ ا ُر َ
َو َل ِك َّن َّ
اط َ
وت
ال�ش َي ِ
ال�س ْح َر َو َما �أُن ِْز َل َع َلى ْالَ َل َك ْ ِ
ني َك َف ُروا ُي َع ِّل ُمونَ الن َ
َّا�س ِّ
َو َما ُر َ
وت َو َما ُي َع ِّل َمانِ ِم ْن �أَ َح ٍد َحتَّى َي ُقوال �إِ َّ َ
نا َن ْحنُ ِف ْت َن ٌة َفال َتك ُْف ْر َف َي َت َعلَّ ُمونَ ِم ْن ُه َما
َما ُي َف ِّر ُقونَ ِب ِه َب ْ َ
الل َو َي َت َعلَّ ُمونَ
ي ْالَ ْرءِ َو َز ْو ِج ِه َو َما ُه ْم ِب َ�ضا ِّرينَ ِب ِه ِم ْن �أَ َح ٍد �إِ َّل ِب�إِ ْذنِ َّ ِ
ا�ش َ َ
َما َي ُ�ض ُّر ُه ْم َوال َي ْن َف ُع ُه ْم َو َل َق ْد َع ِل ُموا َلَ ِن ْ
ْ�س
تا ُه َما َلهُ ِف ْال ِآخ َر ِة ِم ْن َخ ٍ
الق َو َل ِبئ َ
�س ُه ْم َل ْو َكا ُنوا َي ْع َل ُمونَ { (البقرة.)102 :
َما َ�ش َر ْوا ِب ِه �أَ ْن ُف َ
جاء يف تف�سري �أول الآية �أن ال�سحر كان قد ف�شا يف زمن �سليمان عليه ال�سالم ،وزعم الكهنة
�أن اجلن تعلم الغيب ،و�أن ال�سحر هو علم �سليمان ،وادعت ذلك اليهود ،وقالوا :ما مت مل ُكه
�إال ب�سحرة الإن�س واجلن والطري والريح ،فرد اهلل �سبحانه عليهم مربئ�أً نبيه �سليمان من
ذلك ،وذلك بقولهَ } :و َما َك َف َر ُ�سلَ ْي َم ُان َو َلك َِّن َّ
ال�ش َياطِ َ
ني َك َف ُروا{.
مر�سالن من اهلل؛ تعليماً
و�أما «هاورت وماروت» فهما من املالئكة ،ال من الب�شر .وهما َ
لأنا�س �شيئاً يقيهم من ال�شر ،ال �أنها معاقبان على ذنب.
فمن ادَّعى �أنهما من الب�شر� ،أو �أنهما ملكان وقعا يف مع�صية فم�سخهما اهلل تعاىل :فقد تكلم
يف �أمر الغيب بال علم ،وادعى �أم ًرا َيتنق�ص به مالئك َة الرحمن املكرمني ،واعتق َد مبا يف
ُكتب بني �إ�سرائيل ،بغري �شاهد �صدق له من الوحي املع�صوم.
قال ال�شيخ عبد الرحمن ال�سعدي  -رحمه اهلل :-

93
توجيهات شرعية في مسائل اجتماعية

وكذلك اتبع اليهو ُد ال�سح َر الذي �أُنزل على امللَكني ،الكائنني ب�أر�ض «بابل»  ،من �أر�ض
العراق� ،أنزل عليهما ال�سحر؛ امتحاناً وابتال ًء من اهلل لعباده ،فيعلمانهم ال�سحر.
} َو َما ُي َع ِّل َمانِ مِ نْ �أَ َحدٍ َح َّتى{ ين�صحاه ،و } َي ُقوال �إِ َّ َ
نا َن ْح ُن ِف ْت َن ٌة َفال َت ْك ُف ْر{ �أي :ال تتعلم
ال�سحر ف�إنه كفر ،فينهيانه عن ال�سحر ،ويخربانه عن مرتبته.
فتعليم ال�شياطني لل�سحر على وجه التدلي�س والإ�ضالل ،ون�سبته وترويجه �إىل َمن ب َّر�أه
اهلل منه ،وهو �سليمان عليه ال�سالم ،وتعليم امللكني امتحاناً ،مع ن�صحهما :لئال يكون لهم
حجة.
فه�ؤالء اليهود يتبعون ال�سحر الذي ُتع ِّلمه ال�شياطني ،وال�سح َر الذي ُيع ّلمه امللكان ،فرتكوا
علم الأنبياء واملر�سلني ،و�أقبلوا على علم ال�شياطنيٌ ،
وكل ي�صبو �إىل ما ينا�سبه.
ثم ذكر تعاىل مفا�سد ال�سحر فقالَ } :ف َي َت َع َّل ُمو َن مِ ْن ُه َما َما ُي َف ِّر ُقو َن ِب ِه َب ْ َ
ي ْال َ ْر ِء َو َز ْوجِ هِ{
مع �أن حمبة الزوجني ال تقا�س مبحبة غريهما؛ لأن اهلل قال يف حقهماَ } :و َج َع َل َب ْي َن ُك ْم
َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة{ ،ويف هذا دليل على �أن ال�سحر له حقيقة ،و�أنه ي�ضر ب�إذن اهلل� ،أي :ب�إرادة اهلل.
ويف هذه الآية وما �أ�شب َههَا دالل ٌة على� :أن الأ�سباب مهما بلغت يف قوة الت�أثري :ف�إنها تابع ٌة
للق�ضاء والقدر ،و�أنها لي�ست م�ستقل ًة يف الت�أثري.
ثم بني تعاىل �أن ال�سح َر وتعلمه م�ضر ٌة حم�ض ٌة ،لي�س فيه منفع ٌة ،ال ديني ٌة وال دنيوي ٌة،
كما قد يكون ُ
بع�ض املنافع الدنيوية يف بع�ض املعا�صي ،وذلك كما يف قوله تعاىل يف اخلمر
ب مِ نْ َن ْف ِع ِه َما{ فهذا ال�سحر
ري َو َم َنا ِف ُع لِل َّن ِ
واملي�سرُ } :ق ْل فِي ِه َما �إِ ْث ٌم َك ِب ٌ
ا�س َو�إِ ْث ُم ُه َما �أَ ْك َ ُ
ُ
فاملنهيات ك ُّلها �إما م�ضرة حم�ضة� ،أو �شرها �أكرب من
م�ضرة حم�ضة ،فلي�س له داع �أ�صال،
ريها �أك ُ
رث من �شرها.
خريها ،كما �أن امل�أموراتِ �إما م�صلح ٌة حم�ضة� ،أو خ ُ
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} َو َل َق ْد َع ِل ُموا{ �أي :اليهودَ } ،ل َ ِن ْا�ش َ َ
تاهُ{ �أي :رغب يف ال�سحر رغب َة امل�شرتي يف ال�سلعة} :
َما َل ُه ِف الآخِ َر ِة مِ نْ َخالقٍ { �أي :ن�صيب ،بل هو موجِ ب للعقوبة ،فلم يكن فع ُلهم �إياه جه ً
ال،
ولكنهم ا�ستحبوا احلياة الدنيا على الآخرة.
} َو َل ِب ْئ َ�س َما َ�ش َر ْوا ِب ِه َ�أ ْن ُف َ�س ُه ْم َل ْو َكا ُنوا َي ْعلَ ُمو َن{ علماً يثمر العمل :ما فعلوه.
انتهى كالم ال�سعدي رحمه اهلل «تف�سري ال�سعدي» رحمه اهلل مع �شيء من الت�صرف (�ص
.)61
وكل ما عدا ظاهر القر�آن مما ذكر يف حال هذين امللَكني :فهو من الإ�سرائيليات ،يردها ما
ثبت من ع�صمة املالئكة ،على وجه العموم ،قال ابن كثري  -رحمه اهلل  :-وقد روي يف ق�صة
«هاروت وماروت» عن جماعة من التابعني ،كمجاهد ،وال�سدي ،واحل�سن الب�صري ،وقتادة،
و�أبي العالية ،والزهري ،والربيع بن �أن�س ،ومقاتل بن حيان ،وغريهم ،و َق ًّ�صها ٌ
خلق من
املف�سرين ،من املتقدمني واملت�أخرين ،وحا�صلها راجع يف تف�صيلها �إىل �أخبار بني �إ�سرائيل،
�إذ لي�س فيها حديث مرفوع �صحيح مت�ص ُل الإ�سناد �إىل ال�صادق امل�صدوق املع�صوم الذي ال
ينطق عن الهوى ،وظاهر �سياق القر�آن� :إجمال الق�صة من غري ب�سط ،وال �إطناب فيها،
فنحن ن�ؤمن مبا ورد يف القر�آن ،على ما �أراده اهلل تعاىل ،واهلل �أعلم بحقيقة احلال« .تف�سري
ابن كثري» (.)360 / 1
و�أما تعليمهما ال�سح َر ،ف�إنه كان لغر�ض �صحيح ،وهو ُ
بيان حقيقة ال�سحر للنا�س ،و�أنه من
فعل ال�شياطني ،و�أنه كف ٌر وحرام ،وقال بع�ض �أهل العلم� :إمنا نزال لبيان اجتناب ال�سحر ال
لبيان فعله.
و�أ�صل ال�سحر �أيها الإخوة والأخوات� :صرف ال�شيء عن حقيقته �إىل غريه ،ومن ال�سحر
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الأَخ َذة التي ت�أخذ العني حتى ُيظن �أن الأمر كما ي َرى ولي�س كما ُيرى .ثم هو رقى وعق ٌد
وكالم يتكل ُم به ال�ساحر �أو يكتبه في�ؤثر يف بدن امل�سحو ِر �أو قل ِبه �أو عقلِه من غري مبا�شرة
الرج َل عن امر�أته فيمنعه
له ،وله حقيقة ،منه ما يقتل ،ومنه ما مير�ض ،ومنه ما ي�أخذ ُ
وط َئها ،ومنه ما يفرق بني املرء وزوجه ،ومنه ما ُيب ِّغ ُ
�ض �أحدهما على الآخر.
وذك َر العلماء �أنواع ال�سحر فقيل� :إنها ثمانية �أنواع وقيل :ثالثة �أنواع وهي:
ال�سحر احلقيقي وال�سحر التخيلي وال�سحر املجازي .ويندرج حتت ال�سحر احلقيقي
والتخيلي:
ً
معر�ضا لتيار الهواء فكلما مرت الريح زاد ت�أثري
 -1ال�سحر الهوائي :بحيث يكون ال�سح ُر
ال�سحر.
 -2ال�سحر املائـي :حيث يرمى ال�سحر يف البحار والأنهار والآبار ويف جماري املياه.
 -3ال�سحر الناري :وهو الذي يتم فيه و�ضع ال�سحر يف مواقد النريان �أو قربها مثل التنور
�أو الفرن.
 -4ال�سحر الرتابي :وهو الذي يدفن يف الرتاب كاملقابر والطرقات والبيوت.
وعالج ال�سحر املجرب النافع ب�إذن اهلل قراء ُة القر�آن والأدعي ُة الثابتة يف الكتاب وال�سنة
وا�ستعمال زيت الزيتون املقروء فيه ،مع ح�سن الظن باهلل تعاىل واملداومة على الأذكار،
ويكفي يف زواله وعالجِ ه �أن نتذكر قول اهلل تعاىل على ل�سان مو�سى عليه وعلى نبينا �أف�ضل
ال�صالة وال�سالم }قال مو�سى ما جئتم به ال�سحر �إن اهلل �سيبطله �إن اهلل ال ي�صلح عمل
قي امل�سحور بالقر�آن
املف�سدين{ فال�سحر يبطله اهلل تعاىل �إذا �أخذ من اب ُتلي به بالأ�سباب و ُر َ
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ُ
وخا�ص ًة � ُ
واملعوذات ،و�إذا تذكرنا �أن ال�سحر ف�ساد ومن يتعاطاه مف�سد و�أن اهلل ال
آيات ال�سحر
ي�صلح عمل املف�سدين ازداد يقيننا ب�أنه زائل ب�إذن اهلل.
وهناك من الف�ضالء من كتب يف عالج ال�سحر فريجع له ،وقوامه املداومة على القر�آن
والأذكار ،وال�صدقة.
اللهم عليك بال�سحرة الأ�شرار واملف�سدين الفجار ،ونعوذ بك اللهم من طوارق الليل والنهار
�إال طارقاً يطرق بخري ،اللهم ا�شف كل مري�ض وفك كل م�سحور ،وعاف كل مبتلى� ،إنك على
كل �شيء قدير ،و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم .وال�سالم عليكم.
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الشائعات

الشائعات
يقول اهلل تعاىلُ :
}ق ْل �إِ َّ َ
اح َ�ش َما َظ َه َر ِم ْن َها َو َما َب َطنَ َوالإِ ْث َم
نا َح َّر َم َر ِّب َي ا ْل َف َو ِ
ي َْ
الل َما َ ْ
الل
ل ُينَزِّ ْل ِب ِه ُ�س ْل َطان ًا َو�أَن َت ُقو ُلو ْا َع َلى ّ ِ
القِّ َو�أَن ُت ْ�ش ِر ُكو ْا ِب ّ ِ
َوا ْل َبغ َْي ِب َغ ْ ِ
َما َ
ال َت ْع َل ُمونَ { (الأعراف)33 :
ويقول �سبحانه وتعاىلَ } :و َ
ال َتق ُ
ال�س ْم َع َوا ْل َب َ�ص َر َوا ْل ُف َ�ؤا َد
ْف َما َل ْي َ�س َل َك ِب ِه ِع ْل ٌم �إِنَّ َّ
ُك ُّل �أُولـ ِئ َك َكانَ َعنْهُ َم ْ�س ُ�ؤو ً
ال{ (الإ�سراء)36 :
حديثنا عن ظاهرة مهلِكة ،و�أمر خطري ومرير ،وعمل مز ٍر و�شر م�ستطري� ،آثاره خطرية،
ونتائجه مريرة ،كم ترتب عليها من قطيعة و�سوء ظن وتباع وتدابر ،ذلكم هو ال�شائعة� ،أو
ما ي�سمى «�إ�شاعة» ،وال�شائعة �أحبتي هي الكالم الذي ال دليل عليه ويف غالب �أحواله غري
�صحيح ،ولن �أفي�ض يف احلديث عن تعريفها وم�ضارها فكل فرد مل ي�سلم من �شائعة قيلت
يف حقه �آذته و�أزعجته ،ولعل يف الإ�شارة ما يغني عن العبارة.
�إن �أول ما ينبغي �أن يتذكره من كان غر�ضاً لتلك ال�شائعات �أن ما �أ�صابه �إمنا هو بتقدير اهلل
و�أن ما �أ�صابه رفع ٌة له عند اهلل �إن هو احت�سب ،و�أج ٌر وف�ضل �إن هو �صرب ،ف�أما �إن رد ال�شر
بال�شر فقد خ�سر يف الدارين .و�ضيع �أجره يف الآخرة ومل ي�سلم من الأذى يف الدنيا.
ويف قول اهلل تعاىلُ } :ق ْل �إِ َّ َ
نا َح َّر َم َر ِّب َي ا ْل َف َواحِ َ�ش َما َظ َه َر مِ ْنهَا َو َما َب َط َن َوالإِ ْث َم َوا ْل َب ْغ َي
ي َْ
الل َما َ ْ
الل َما َال َت ْعلَ ُمو َن{ نهي
ل ُي َن ِّز ْل ِب ِه ُ�س ْل َطاناً َو�أَن َت ُقو ُلواْ َعلَى ّ ِ
ال ِّق َو�أَن ُت ْ�ش ِر ُكواْ ِب ّ ِ
ِب َغ ْ ِ
�صريح عن الوقوع يف ال�شائعات تلكم الظاهرة االجتماعية اخلطرية التي تنخر يف املجتمع
وتقطع �أوا�صره وتف�سد عالقاته ،فقد وجه اهلل تعاىل نبيه بقوله �سبحانه}وال تقف ما
لي�س لك به علم{ هذا للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم فكيف مبن هو دونه.
وال�شائعة هي تقول بال علم وخو�ض بال بينة وتخر�ص بال دليل.
وجاء التوجيه للأمة من الباري جل وعال بقوله }وال َت ُقو ُلواْ لِ َا َت ِ�ص ُف �أَ ْل�سِ َن ُت ُك ُم ا ْل َكذِ َب
هَـ َذا َح َ
ين َي ْف َ ُ
ال ٌل َوهَـ َذا َح َرا ٌم ِّل َت ْف َ ُ
الل ا ْل َكذِ َب ِ�إ َّن ا َّلذِ َ
الل ا ْل َكذِ َب َال
تو َن َعلَى ّ ِ
تواْ َعلَى ّ ِ
ُي ْفل ُِحو َن{النحل116
قال ابن القيم رحمه اهلل يف بيان هذه الآية (وقد حرم اهلل �سبحانه القول عليه بغري علم
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يف الفتيا والق�ضاء وجعله من �أعظم املحرمات بل جعله يف املرتبة العليا منها قال تعاىل} :
ي َْ
ال ِّق َو�أَن ُت ْ�ش ِر ُكواْ
ُق ْل ِ�إ َّ َ
نا َح َّر َم َر ِّب َي ا ْل َف َواحِ َ�ش َما َظ َه َر مِ ْنهَا َو َما َب َط َن َوا ِلإ ْث َم َوا ْل َب ْغ َي ِب َغ ْ ِ
الل َما َ ْ
الل َما َال َت ْعلَ ُمو َن{ الأعراف 33قال :ف ُرتب
ل ُي َن ِّز ْل ِب ِه ُ�س ْل َطاناً َو�أَن َت ُقو ُلواْ َعلَى ّ ِ
ِب ّ ِ
املحرمات �أربع مراتب وبد�أ ب�أ�سهلها وهو الفواح�ش ،ثم ثنى مبا هو �أ�شد حترمياً وهو الإثم
والظلم ،ثم ثلث مبا هو �أعظم حترمياً ،وهو ال�شرك به �سبحانه ،ثم ربع مبا هو �أعظم
حترمياً من ذلك كله وهو القول عليه بال علم� ،إعالم املوقعني .38/1
وخطر ال�شائعات ظاهر معروف ال يحتاج ملزيد بيان ،فكم فرقت من �صداقات ،وكم هدمت
من بيوت ،وكم �أف�سدت من عالقات ،بل كم �أ�ضمرت من عداوات ،وكم خلقت من بليات،
كم �أوجدت من �ضغائن و�آهات ،وكم ا�سودت يف �أعني البع�ض احلياة ،وكم انزلقت �إىل وادي
الظلم ب�سببها �أفواج و�أفواج.
ال تعجب �أخي امل�ستمع كثري من امل�شكالت الواقعة والقائمة اليوم بني اجلماعات وبني
الأفراد وبني الأ�صدقاء وبني الأقارب وبني الأزواج وبني اجلريان �سببها ال�شائعات ،والكالم
الذي ال حقيقة له وال دليل عليه.
والإن�سان كما جاء يف الكتاب م�س�ؤول عن كل ما ي�صدر منه قال تعاىل�} :إن ال�سمع والب�صر
والف�ؤاد كل �أولئك كان عنه م�س�ؤوال{
ويزيد الأمر �سوءاً والطني بلة �أن النا�س  -كما يقول علماء النف�س  -جمبولون على قبول
الأخبار ال�سيئة وتقدميها واالحتفاظ بها �أكرث من الأخبار الطيبة واحل�سنة ،ولذا جاء يف
بع�ض �أقوالهم �أنه لو كانت اجلوانب احل�سنة لديك  %99وال�سيئ لديك واحد يف املائة ف�إن
النا�س �ستذكر ذلك الواحد وتن�سى الن�سبة الغالبة من احل�سن ،وهذا يدعو املر َء لتجنب
واحلر�ص على �أال يكون مظنة للتهمة ومطية لل�شائعة.
مظاه ِر الريبة
َ
ويحفظ عر�ضه وي�صونه ،ويبعد عن كل ما ي�شينه �أو يلحق به الريبة ،وهذا خلق امل�سلم
الذي ينبغي احلر�ص عليه ،والعمل على حتقيقه.
وقدوتنا يف ذلك حبيبنا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم فقد جاء يف احلديث امل�شهور (على
ر�سلكما �إنها �صفية) ملا مر به رجالن من ال�صحابة وهو واقف مع �صفية ف�أ�سرعا فقال على
ر�سلكما �إنها �صفية فقاال �سبحان اهلل يا ر�سول اهلل! �أي ك�أنهما قاال :هل ن�شك فيك حا�شا
وكال .ف�أجاب عليه ال�صالة وال�سالم�« :إن ال�شيطان يجري من ابن �آدم جمرى الدم»
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ولذلك ينبغي على امل�سلم �أال يقف بنف�سه يف موقف ريبة و�أن يحر�ص على حماية عر�ضه
والذب عن نف�سه ما ا�ستطاع ،ويف احلديث (رحم اهلل امرءاً كف الغيبة عن نف�سه)
قال على بن احل�سني :ال يقولن رجل يف رجل ما ال يعلم �إال �أو�شك �أن يقول فيه من ال�شر
ما ال يعلم.
وقال �أبو الدرداء :عالمة اجلاهل ثالث :العجب ،وكرثة املنطق فيما ال يعنيه ،و�أن ُينهى
عن �شيء وي�أتيه.
وقال �أكثم بن �صيفي :مقتل الرجل بني فكيه.
وقال ابن املعتز :ال�شرير ال يظن بالنا�س خرياً لأنه يراهم بعني طبعه.
وقال ابن قي�س :ال راحة حل�سود ،وال مروءة لكذوب.
وبث الإ�شاعة �أيها الإخوة وال�سعي يف ن�شرها يعد من �إ�شاعة الفاح�شة املنهي عنه يقول
ين ُيحِ ُّبو َن �أَ ْن َت�شِ ي َع ا ْل َفاحِ َ�ش ُة ِف ا َّلذِ َ
اهلل تعاىل�} :إِ َّن ا َّلذِ َ
ين �آ َم ُنوا َل ُه ْم َع َذ ٌاب �أَلِي ٌم ِف الدُّ ْن َيا
َو ْالآخِ َر ِة َو َّ ُ
الل َي ْعلَ ُم َو�أَ ْن ُت ْم ال َت ْعلَ ُمو َن{ (النور )19:وهم قد �أحبوا �إ�شاعة الفاح�شة فكيف
مبن �أ�شاع.
وعند الرتمذي وغريه عن نافع عن ابن عمر قال� :صعد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
املنرب ،فنادى ب�صوت رفيع ،فقال« :يا مع�شر من قد �أ�سلم بل�سانه ومل ُي ْف ِ�ض ال ُ
إميان �إىل
عيوهم ،وال تتبعوا عوراتهم ،ف�إنه من تتبع عورة �أخيه امل�سلم،
قل ِبه ،ال ُت�ؤ ُذوا امل�سلمني ،وال ُت ِّ
تتبع اهلل عورته ،ومن تتبع اهلل عورته َي ْف َ�ض ْح ُه ولو يف جوف رحله»
يعجل اهلل تبارك وتعاىل
وثبت عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه قال« :ما من ذنبٍ �أحرى �أن ِّ
العقوبة ل�صاحبه يف الدنيا ،مع ما ُيد ََّخ ُر له يف الآخرة ،من البغي وقطيعة الرحم»رواه
�أحمد و�أهل ال�سنن �إال الن�سائي من حديث �أبي بكرة ر�ضي اهلل عنه.
فالواجب على كل م�سلم وم�سلمة �أن يكف ل�سانه عن �إخوانه و�أال ي�شغل نف�سه باحلديث
عنهم ،وعليه �أن يلتزم التوجيه الرباين الوارد يف القر�آن يف قول اهلل تعاىلَ } :ل ْو َل �إِ ْذ
َ�سمِ ْع ُت ُمو ُه َظ َّن ْالُ�ؤْمِ ُنو َن َو ْالُ�ؤْمِ َن ُ
ات ِب�أَن ُف�سِ ِه ْم َخ ْياً َو َقا ُلوا َه َذا �إِ ْف ٌك ُّم ِب ٌ
ني{ (النور)12
كما يجب على امل�سلم احلذ ُر من �أن يقال فيه وي�شاع عنه ما ي�شيعه هو عن �إخوانه ،ن�س�أل اهلل
للجميع العفو والعافية وال�سالمة من حقوق اخللق.
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الصبر

الصبر

قال تعاىل} :وب�شر ال�صابرين{ وقال �سبحانه }�إمنا يوفى ال�صابرون �أجرهم
بعري ح�ساب{
و�أمر �سبحانه بال�صرب يف موا�ضع كثرية ومن ذلك قوله جل وعال }يا �أيها الذين
�آمنوا ا�صربوا و�صابروا ورابطوا{ وقوله تعاىل} :وا�صربوا �إن اهلل مع ال�صابرين{
و�أثنى �سبحانه على ال�صابرين امل�سرتجعني فقال جل وعال }الذين �إذا �أ�صابتهم
م�صيبة قالوا �إنا هلل و�إنا �إليه راجعون �أولئك عليهم �صلوات من ربهم ورحمة
و�أولئك هم املهتدون{
صرب عن
صرب على
و�أو�صى لقمانُ اب َنه بال�صرب يف املوا�ضع
ِ
ِ
الطاعة وال� ُ
الثالثة ال� ُ
صرب على �أقدار اهلل امل�ؤملة ،كما يف قوله تعاىل} :يا بني �أقم ال�صالة
املع�صية وال� ُ
و�أمر باملعروف وانه عن املنكر وا�صرب على ما �أ�صابك �إن ذلك من عزم الأمور{
ٌ
ن�صف الإميان ،ف�إن الإميان ن�صفانٌ :
رب ُ
ون�صف �شكر.
رب،
ن�صف �ص ٌ
قال �أهل العلم :ال�ص ُ
وال�صرب عباد ٌة عظيم ٌة وامل�سلم بحاجة ما�س ٍة لها ،فبال�صرب يعب ُد امل�سل ُم ر َّبه ولو مل يرزقِ
رب ملا ا�ستطاع العباد َة وملا قدِ َر عليها ،وبال�صرب ِعلى املقادي ِر يحم ُد املر ُء خال َقه على ما
ال�ص َ
ُ
َ
َ
يت�سخط
والعي�ش بيقني ور�ضا فال
التكيف
�أ�صابه وله بذلك �أج ٌر ،وبال�صرب ي�ستطيع امل�سل ُم
وال يجز ُع ويعل ُم �أن ما �أ�صابه مل يكن ليخط َئه وما �أخط�أه مل يكن لي�صي َبه.
رب ظف َر وح�صل على مطلو ِبه ومن ج ِز َع خ�سِ َر
ولنعلم �أن من ال ي�صرب ال يجد خريا ،فمن �ص َ
ومل يح�صل على ما يريد ،وقد قيل:
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��ص�بر
م���ن َ
����ص�ب�ر ف��م��ا �أق������ َّل م���ا ي��� ْ

وم���������ن ج������������� ِز َع ف����ق����ل����م����ا ي���ظ���ف��� ْر
وع�����اق�����ب�����ة ال�����������ص��ب��ر حم������م������ود ٌة
وع����اق����ب����ة اجل�����������ز ِع م����ذم����وم���� ٌة.

ري ولي�س ذلك �إال للم�ؤمن �إن �أ�صابته
ويف احلديث :عجباً لأمر امل�ؤمن �إن �أم َره ك َّله له خ ٌ
رب فكان خرياً له.
�سرا ُء �شك َر فكان خرياً له و�إن �أ�صابته �ضرا ُء �ص َ

روت عائ�شة ر�ضي اهلل عنها �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال( :ما من م�صيب ٍة ت�صيب
امل�سل َم �إال ك ّفر اهلل عز وجل بها عنه ،حتى ال�شوك َة ي�شا ُكها) (متفق عليه) .ومن حديث �سعد
النا�س �أ�شدُّ بال ًء؟ قال( :الأنبيا ُء ثم ال�صاحلون،
بن �أبي وقا�ص قال :قلت :يا ر�سول اهلل �أي ِ
ثم الأمث ُل فالأمث ُل من النا�سُ ،يبتلى الرج ُل على ح�سب دينه ،ف�إن كان يف دينه �صالب ٌة زيد
يف بالئِه ،و�إن كان يف دينه رق ٌة ُخفف عنه ،وما يزال البال ُء بالعبد حتى مي�شي على الأر�ض،
ولي�س عليه خطيئة) (رواه الرتمذي وقال :حديث ح�سن �صحيح) .و�أمر اهلل جل وعلى
بال�صرب يف موا�ضع و�أثنى على ال�صابرين  -كما مر -بل جعل لهم املعي َة اخلا�ص َة كما قال
تعاىل�} :إن اهلل مع ال�صابرين{
ويف ال�صرب اقتداء بخري الأمة نبينا �صلى اهلل عليه و�سلم فهو �إمام ال�صابرين وقدوة
للعاملني.
ع َّزى الإمام ال�شافعي رحمه اهلل �صديقاً له ،فقال:
� َّإن � َ
ـدين
أعزيك ال �أين على ثق ـ ـ ٍة من احلياة ول ــكن �سن ُة الـ ـ ِ
ني
فما املُع َّزى بباقٍ بع َد م ّيت ِه وال املُع ِّزي ولو عا�شا �إىل ح ِ
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ُ
واملفرط من ال ي�صرب في�ضيع
وال يخلو م�سلم من م�صيبة ولكن الأج َر على قدر ال�صربِ،
�أج ُره وال جترب م�صيب ُته ،و�إمنا امل�صاب من فقد الثواب ولي�س من وقع عليه امل�صاب.
ويف احلديث امل�شهور (�سبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل �إال ظله) قال بع�ض �أهل العلم:
�إن ال�سبعة املذكورين يف احلديث ا�ستحقوا �أن يظلهم اهلل يف ظل عر�شه لكمال �صربِهم
رب ال�شاب على عبادة
رب الإمام املت�سلط على العدل ،و�ص َ
وم�شق ِة هذا ال�صرب عليهم ف�إن �ص َ
رب املت�صدق على �إخفا ِء
رب الرجل على مالزمة امل�سجد ،و�ص َ
اهلل وخمالف ِة هواه ،و�ص َ
رب املدعو �إىل الفاح�شة مع كمال جمالِ الداعي ومن�ص ِبه،
ال�صدق ِة حتى عن بع�ضه ،و�ص َ
رب الباكي يف خ�شية
رب املتحابني يف اهلل على ذلك يف حال اجتماعِ هما وافرتاقِهما ،و�ص َ
و�ص َ
ال�شيخ الزاين
اهلل على كتمان ذلك وعد ِم �إظهاره للنا�س ،من �أ�شق ال�صرب ولهذا كانت عقوب ُة
ِ
ري املحتالِ �أ�ش َد العقوب ِة ل�سهولة ال�صرب عن هذه الأ�شياء املحرماتِ
وامللكِ الكذابِ والفق ِ
رب عنها مع �سهولته عليهم دلي ً
ال على
عليهم ل�ضعف دواعيها يف حقهم وكان تر ُكهم ال�ص َ
جتر�ؤهِ م على ما ي�سخط اهلل وتقحمهِم للمعا�صي.
أ�صمعي :معناهُ� :أ َّن بع�ض َّ
ال�ش ِّر
العرب� :إ َّن يف ال�ش َّر خِ ياراً .قال ال
ويف ال�صرب وحتمله تقول
ُ
َّ
� ُ
أهون منْ ب ْع ٍ�ض.
يكون � ُّ
وقال �أبو عبيدة :معناهُ� :إذا �أ�صاب ْتك م�صيب ٌة ،فاعل ْم �أن ُه ق ْد ُ
أجل منها� -،أي قد يقع ما
هو �أعظم منها  -فلت ُهنْ عليك م�صيب ُتك.
قال ُ
عواقب الأمو ِر تت�شاب ُه يف الغيوب ،ف ُر َّب حمبوبٍ يف مكروهٍ ،ومكرو ٍه يف
بع�ض احلكماءِ:
ُ
مغبوط بنعم ٍة هي دا�ؤُه ،ومرحو ٍم من دا ٍء هو �شفا�ؤُه.
حمبوبٍ  ،وك ْم
ٍ
وكان ُي ُ
ونفع منْ ُ�ض ٍّر.
قالُ :ر َّب خ ٍ
ري منْ �ش ٍّرٍ ،
بع�ض احلكما ِء ُ
وكان ُ
رب.
يقول :احلِ يل ُة فيما ال حيلة فيه ،ال�ص ُ
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وكان ُ
من ا َّتبع ال�صرب ،ا َّتب َع ُه الن�ص ُر.
يقالِ :
ب َق َد َر ،وقو ُلهم:
رب مفتا ُح ال َف َر ِج ،وقو ُلهم :منْ َ�ص َ َ
ومن الأمثالِ ال�سائرة ،قو ُلهم :ال�ص ُ
رب َّ
الظف ُر ،وقو ُلهم :عند ا�شتدا ِد البال ِء ي�أتي ال َّرخا ُء.
ثمر ُة ال�ص ِ
قال عم ُر ُ
ي عي�شنِا بال�صربِ.
بن اخلطابِ ر�ضي اهلل عنه :وجدنا َخ ْ َ
عي�ش �أدركناه بال�صرب ،ولو �أ َّن ال�صرب كان من الرجالِ كان كرمياً.
وقال �أي�ضاً� :أف�ض ُل ٍ
ب من الإميان مبنزلة الر� ِأ�س من
علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه� :أال �إن َّ
ال�ص ْ َ
وقال ُّ
ب له.
اجل�سدِ  ،ف�إذا ُقطع الر� ُأ�س بار اجل�س ُم ،ثم َر َف َع �صو َته فقال� :إنه ال �إميان ملن ال َ�ص ْ َ
رب مط َّي ٌة ال َت ْك ُبو.
وقال :ال�ص ُ
وقال احل�سن :ال�صرب َك ْن ٌز من كنو ِز اخلريِ ،ال يعطيه ُ
مي عنده.
اهلل �إال لعبدٍ كر ٍ
بن القا�سمُّ :
رب ،قال تعاىل�} :إِ َّ َ
وقال �سليمان ُ
نا ُي َو َّفى
كل عمل ُيعرف ثوابه �إال ال�ص َّ
ي حِ َ�سابٍ { قال :كاملال املنهمر.
ال�صا ِب ُرو َن �أَ ْج َرهُ م ِب َغ ْ ِ
َّ
ولهذا كان ال�صرب عن معا�صي الل�سان و�آفاته من �أعظم القربات كالنميمة والغيبة والكذبِ
واملرا ِء والثنا ِء على النف�س تعري�ضاً وت�صريحاً ولهذا قال �صلى اهلل عليه و�سلم ملعاذ:
(�أم�سك عليك ل�سانك فقال :و�إنا مل�ؤاخذون مبا نتكلم به ؟ قال :وهل يكب النا�س يف النار
على مناخرهم �إ ال ح�صائد �أل�سنتهم) .وال�سيما �إذا �صارت املعا�صي الل�ساني ُة معتاد ًة للعبد
ف�إنه يعز عليه ال�صرب عنها.
وامل�سلم ينبغي له ال�صرب عما حرمه اهلل عليه ليعتاد تر َكه دائما ويبتعد عنه يف كل �أحواله،
وهذه حقيق ُة التقوى التي �أمر اهلل عباده امل�ؤمنني بها يف موا�ضع عدة من كتابه فقال
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رب وتعوي ُد نف�سه
�سبحانه }يا �أيها الذين �آمنوا اتقوا اهلل حق تقاته{ كما ينبغي له ال�ص ُ
عليه ليكون �سجي ًة له يف حياته كلها ،و�سيجد ثمرة ذلك عند اهلل تعاىل ،وعندها �سي�شعر �أن
�صربه يف الدنيا كان نعمة ومنة من الكرمي �سبحانه ويتمنى لو طال �صربه لعظيم ما يرى
من ثواب اهلل وكرمي عطائه.
اللهم �إنا ن�س�ألك ال�صرب على طاعتك وال�صرب عن مع�صيتك وال�صرب على �أقدارك ،يارب
العاملني.
و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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العين

العين
يقول تعاىل} :و�إن يكاد الذين كفروا ليزلقونك ب�أب�صارهم ملا �سمعوا الذكر
ويقولون �إنه ملجنون{
ويف احلديث :عن عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها  -قالت :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
(ا�ستعيذوا باهلل من العني ،ف�إن العني حق) (�صحيح اجلامع .)938 -
الل �صلى ّ
وقال ر�سول ّ
الل عليه و�سلم�( :إن العني حق) «�أخرجاه يف ال�صحيحني».
ذكر الكلبي �سبب نزول قوله تعاىل} :و�إن يكاد الذين كفروا ليزلقونك ب�أب�صارهم{ فقال:
جانب خبائه فتم ُّر به ال َّن َع ُم،
كان رجل من العرب ميكث ال ي�أكل يومني �أو ثالثة ،ثم يرف ُع َ
فيقول :ما ُرعِ َي اليو َم � ٌ
إبل وال غن ٌم � ُ
تذهب �إال قريباً حتى ي�سقط منها
أح�سن من هذه ،فما
ُ
ي�صيب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بالعني
طائف ٌة وعِ دَّة .ف�س�أل الكفا ُر هذا الرجل �أن
َ
ويفعل به مثل ذلك ،فع�صم اهلل تعاىل نبيه ،و�أنزل هذه الآية.
قال ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما وجماهد رحمه اهلل }ليزلقونك{ لينفذونك }ب�أب�صارهم{
�أي يح�سدونك لبغ�ضهم �إياك ،لوال وقاية ّ
الل لك وحمايته �إياك منهم.
العني �أو الإ�صابة بها �أمر م�ؤكد تثبته الأدلة ال�شرعية ،وقد تقع من حمب ومن كاره ،ومن
�صديق ومن عدو ،و�أعظمها �ش ًرا و�أكربها �ضر ًرا ما لو وقعت من �شيطان ،وكل من كان عن
ذكر اهلل �أبعد كان حرياً ب�أن ي�صيب وي�صاب ،بخالف من الزم ذكر اهلل ف�إنه ال ي�صيب �أحداً،
وي�أمن من العني ب�إذن اهلل.
ومما يدل على �أن العني قد تقع من املحب ما ثبت عن �صهيب بن �سنان  -ر�ضي اهلل عنه
 (�أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم كان �أيام حنني يحرك �شفتيه بعد �صالة الفجر109
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ب�شيء مل نكن نراه يفعله ،فقلنا :يا ر�سول اهلل� ،إنا نراك تفعل �شي ًئا مل تكن تفعله ،فما هذا
الذي حترك �شفتيك؟ قال� :إن نب ًّيا فيمن كان قبلكم �أعجبته كرثة �أمته ،فقال :لن يروم
ه�ؤالء �شيء ف�أوحى اهلل �إليه �أن خري �أمتك بني �إحدى ثالث� :إما �أن ن�سلط عليهم عد ًّوا من
غريهم في�ستبيحهم� ،أو اجلوع ،و�إما �أن �أر�سل عليهم املوت ،ف�شاو َرهم فقالوا� :أما العدو فال
طاقة لنا بهم ،و�أما اجلوع فال �صرب لنا عليه ،ولكن املوت ،ف�أر�سل عليهم املوت ،فمات منهم
يف ثالثة �أيام �سبعون �ألفا ،قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :ف�أنا �أقول الآن  -حيث ر�أى
كرثتهم -اللهم بك �أحاول ،وبك �أ�صاول ،وبك �أقاتل»
(قال ابن عالن يف «�شرح الأذكار»� :أخرجه يف �أماليه يف «باب ما يقول بعد ال�صالة»  -قال
احلافظ :حديث �صحيح �أخرجه �أحمد  ،333 - 332 / 4 -و�أخرج الن�سائي طر ًفا منه ،و�أخرج
الرتمذي نحو الق�صة ب�سنده على �شرط م�سلم)
واحل�سد �أعم من العني ،ف�ضرر احلا�سد يكون بالعني التى تقويها النف�س احلا�سدة اخلبيثة
لو كان احل�سد ديدن ال�شخ�ص ،وقد يكون �ضرر احلا�سد بالقول �أو بالفعل.
يقول ابن القيم فى كتابه الروح:
(وت�أثريات النفو�س بع�ضها يف بع�ض� ،أمر ال ينكره ذو ح�س �سليم وال عقل م�ستقيم وال �سيما
عند جتردها جتر ًدا عن العالئق والعوائق البدنية ف�إن قواها تت�ضاعف وتتزايد بح�سب
ذلك وال �سيما عند خمالفة هواها وحملها على الأخالق العالية من العفة وال�شجاعة
والعدل وال�سخاء وجتنبها �سف�ساف الأخالق ورذائلها و�سا َفلها ف�إن ت�أثريها يف َ
العال يقوى
ريا يعجز عنه البدن ،و� ُ
أعرا�ضه �أن تنظر �إىل حجر عظيم فت�شقه �أو حيوان كبري
جدًّا ت�أث ً
فتتلفه �أو �إىل نعمة فتزيلها وهذا �أمر قد �شاهدته الأمم على اختالف �أجنا�سها و�أديانها
وهو الذي ُ�سمي �إ�صابة العني في�ضيفون الأثر �إىل العني ولي�س لها يف احلقيقة و�إمنا هو
النف�س املتكيفة بكيفية َر ّدية �سمية ،وقد تكون بوا�سطة نظر العني وقد ال تكون بل يو�صف
له ال�شيء من بعيد فتتكيف عليه نف�سه بتلك الكيفية فتف�سده ،و�أنت ترى ت�أثري النف�س يف
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ً
وارتعا�شا مبجرد مقابلتها لها وقوتها وهذه و�أ�ضعافها �آثار خارجة
الأج�سام �صفرة وحمرة
خم�صو�صا،
ريا
ً
عن ت�أثري البدن و�أعرا�ضه؛ ف�إن البدن ال ي�ؤثر �إال فيما القاه وما�سه ت�أث ً
ومل تزل الأمم ت�شهد ت�أثري الهمم الفعالة يف العامل وت�ستعني بها وحت ّذر �أثرها وقد �أمر
ر�سول اهلل �أن يغ�سل العائن مغابنه وموا�ضع القذر منه ثم ي�صب ذلك املاء على املعني ف�إنه
يزيل عنه ت�أثري نف�سه فيه ،وذلك ب�سبب �أمر طبعي اقت�ضته حكمة اهلل �سبحانه ف�إن النف�س
الأمارة لها بهذه املوا�ضع تعلق و�إلف ،والأرواح اخلبيثة اخلارجية ت�ساعدها وت�ألف هذه
املوا�ضع غال ًبا للمنا�سبة بينها وبينها ف�إذا ُغ�سلت باملاء ُطفئت تلك النارية منها كما ُيطف�أ
احلديد املح َمى باملاء ،ف�إذا ُ�صب ذلك املاء على امل�صاب طف�أ عنه تلك النارية التي و�صلت �إليه
من العائن ،وقد و�صف الأطباء املاء الذي يطف�أ فيه احلديد لآالم و�أوجاع معروفة ،وقد
جرب النا�س من ت�أثري الأرواح بع�ضها يف بع�ض عند جتردها يف املنام عجائب تفوت احل�صر،
فعامل الأرواح عامل �آخر �أعظم من عامل الأبدان و�أحكامه و�آثاره) اه ــ.
ومبا �أن احل�سد مذموم يف �أ�صله فقد ي�ش ُكل على البع�ض قول ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم (الح�سد �إال فى اثنتني :رجل رزقه اهلل ما ًال ف�سلطه على هلكته فى احلق ورجل �آتاه
اهلل احلكمة فهو يعمل بها ويعلمها) رواه البخارى وم�سلم.
وال �إ�شكال ،واحلمد هلل ،فاملق�صود باحل�سد هنا الغبطة وهو متني ال�شىء دون متني زواله
عن الغري مع التربيك للغري والدعاء له بدوام نعمة اهلل عليه ،فهو يف �أمور الدين مندوب.
الل �صلى ّ
ويف عالج العني روى �أبو داود عن �أ َن�س ر�ضي اهلل عنه قال ،قال ر�سول ّ
الل عليه
و�سلم( :ال رقية �إال من عني �أو حمة �أو دم ال يرق�أ) «رواه �أبو داود» .وروى ابن ماجة ،عن
الل �صلى ّ
بريدة بن احل�صيب قال ،قال ر�سول ّ
الل عليه و�سلم( :ال رقية �إال من عني �أو
حمة) «�أخرجه ابن ماجة ورواه البخاري والرتمذي عن عمر بن ح�صني موقوفاً» .وروى
م�سلم يف �صحيحه ،عن ابن عبا�س ،عن النبي �صلى ّ
الل عليه و�سلم قال( :العني حق ،ولو
كان �شيء �سابق القدر �سبقت العني و�إذا ا�ستغ�سلتم فاغ�سلوا) «�أخرجه م�سلم».
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الل �صلى ّ
وعن ابن عبا�س قال :كان ر�سول ّ
الل عليه و�سلم يع ّوذ احل�سن واحل�سني يقول:
(�أعيذكما بكلمات ّ
الل التامة من كل �شيطان وهامة ،ومن كل عني المة) ويقول( :هكذا
كان �إبراهيم يعوذ �إ�سحاق و�إ�سماعيل عليهما ال�سالم) �أخرجه البخاري.
الل �صلى ّ
الل �أن ر�سول ّ
وروى الإمام �أحمد ،عن جابر بن عبد ّ
الل عليه و�سلم ا�شتكى ،ف�أتاه
الل �أرقيك ،من كل �شيء ي�ؤذيك ،من كل حا�سد وعني ّ
جربيل ،فقال :با�سم ّ
والل ي�شفيك
«»�أخرجه الإمام �أحمد»»،
وروى الإمام �أحمد ،عن عبيد بن رفاعة الزرقي قال ،قالت �أ�سماء :يا ر�سول ّ
الل �إن بني
جعفر ت�صيبهم العني �أف�أ�سرتقي لهم؟ قال( :نعم .فلو كان �شيء ي�سبق القدر ل�سبقته
العني) «�أخرجه �أحمد والرتمذي وابن ماجة ،وقال الرتمذي :ح�سن �صحيح».
الل �صلى ّ
الل عنها �أن ر�سول ّ
وروى ابن ماجة ،عن عائ�شة ر�ضي ّ
الل عليه و�سلم �أمرها �أن
ت�سرتقي من العني «»�أخرجه ال�شيخان وابن ماجة»» .وعن عائ�شة قالت :قال ر�سول ّ
الل
الل عليه و�سلم( :ا�ستعيذوا ّ
�صلى ّ
بالل ف�إن النف�س حق) «�أخرجه ابن ماجة» ،وقال �أبو داود
عن عائ�شة قالت :كان ي�ؤمر العائن فيتو�ض�أ ويغ�سل منه املعني «رواه �أبو داود و�أحمد».
وروى الإمام �أحمد ،عن �أبي �أمامة بن �سهل بن حنيف �أن �أباه حدّثه� :أن ر�سول ّ
الل �صلى
ّ
الل عليه و�سلم خرج و�ساروا معه نحو مكة ،حتى �إذا كانوا ب�شعب اخلرار من اجلحفة اغت�سل
�سهل بن الأحنف ،وكان رج ً
ال �أبي�ض ح�سن اجل�سم واجللد ،فنظر �إليه عامر بن ربيعة �أخو
بني عدي بن كعب وهو يغت�سل ،فقال :ما ر�أيت كاليوم وال جلد خمب�أة ،فلبط �سهل ،ف�أتى
الل هل لك يف �سهل؟ ّ
الل عليه و�سلم ،فقيل له :يا ر�سول ّ
الل �صلى ّ
ر�سول ّ
والل ما يرفع
ر�أ�سه وال يفيق ،قال( :هل تتهمون فيه من �أحد؟) قالوا :نظر �إليه عامر بن ربيعة ،فدعا
الل �صلى ّ
ر�سول ّ
الل عليه و�سلم عام ًرا فتغيظ عليه ،وقال( :عالم يقتل �أحدكم �أخاه؟ هال
�إذا ر�أيت ما يعجبك ب ّركت؟  -ثم قال  -اغت�سل له) فغ�سل وجهه ويديه ومرفقيه وركبته
�صب ذلك املاء عليه ،ف�صبه رجل على ر�أ�سه وظهره
و�أطراف رجليه وداخلة �إزاره يف قدح ،ثم َّ
من خلفه ،ثم يكف�أ القدح وراءه ففعل ذلك فراح �سهل مع النا�س لي�س به ب�أ�س «»�أخرجه
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الإمام �أحمد ورواه ابن ماجة بنحوه»» .وروى الإمام �أحمد ،عن عبد ّ
الل بن عمرو قال،
الل �صلى ّ
قال ر�سول ّ
الل عليه و�سلم( :ال عدوى وال طرية وال هامة وال ح�سد والعني حق)
«تفرد به الإمام �أحمد».
ومن املهم �أن يرتبط امل�سلم بذكر اهلل يف كل �أحواله ويح�صن نف�سه و�أهله وماله ،وا�ستنبط
بع�ض �أهل العلم من قوله تعاىل} :ولوال �إذ دخلت جنتك قلت ما �شاء اهلل ال قوة �إال باهلل{
�أن قول ما �شاء اهلل ال قوة �إال باهلل متنع وقوع العني والإ�صابة بها ب�إذن اهلل.
كما ال ينبغي للم�سلم وامل�سلمة التوهم يف كل حال ب�أنه م�صاب بالعني كما نراه يف هذه
الأزمان فهذا من توهني ال�شيطان.
اللهم �إنا ن�س�ألك ال�سالمة يف ديننا ودنيانا اللهم احفظ امل�سلمني �أجمعني وكف ال�شر وال�ضر
عنهم يا �أرحم الراحمني.
و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
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الغضب

الغضب
قال تعاىل} :والذين يجتنبون كبائر االثم والفواح�ش و�إذا ما غ�ضبوا هم
يغفرون{ (ال�شورى)37 :
الغ�ضب كما يقول القرطبي رحمه اهلل «هو :ال�شدة ،ورجل غ�ضوب �أي �شديد اخللق،
والغ�ضوب احلية اخلبيثة؛ ل�شدتها ,والغ�ضبة :الدرقة من جلد البعري يطوى بع�ضها على
بع�ض ُ�سميت بذلك ل�شدتها» «ا.هـ»
تغي يح�صل عند فوران دم القلب ليح�صل عنه الت�شفي يف ال�صدر.
وقيل يف معناهُّ :
وقيل :الغ�ضب �إرادة الإ�ضرار باملغ�ضوب عليه.
الغ�ضب �صفة يندر �أن ي�سلم منها �أحد بل انتفا�ؤه عن الإن�سان يعد �صفة نق�ص ولي�س �صفة
كمال ،فمن ال يغ�ضب �أبدًا مع �شدة ما يوجد مما يغ�ضب يدل على نق�صه ال كماله.
والغ�ضب ين�سي احلرمات ،ويدفن احل�سنات ،ويخلق للربيء جنايات
ومن �شهري ال�شعر قولهم:
وعني الر�ضا عن كل عيب كليلة

ولكن عني ال�سخط تبدي امل�ساويا

وقيل � ً
أي�ضا:
وع��ي��ن ال��ب��غ�����ض ت��ب��رز ك����ل ع��ي��ب

وع��ي��ن احل�����ب ال جت����د ال��ع��ي��وب��ا

وامل�شكلة لي�ست يف الغ�ضب بل امل�شكلة �أن الكثري منا ال يح�سن الت�صرف عند الغ�ضب وين�سى
التوجيه ال�شرعي من اهلل تعاىل والتوجيه النبوي من امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم.
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جاء �أن يحيى بن زكريا لقي عي�سى بن مرمي �-صلى اهلل عليهما و�سلم -فقال� :أخربين مبا
ُيق ِّرب من ر�ضا اهلل ،وما ُيبعد من �سخط اهلل ؟ فقال :ال تغ�ضب .قال :الغ�ضب ما ُيبدئه
وما يعيده؟ قال :التعزز وا َ
حلم ّية والكربياء والعظمة.
وللغ�ضب �أ�سباب منها:
املراء :قال عبد اهلل بن احل�سني« :املراء رائد الغ�ضب ف�أخزى اهلل ً
عقل ي�أتيك به الغ�ضب»
«ا.هـ»
والغ�ضب �أثر للمراء ولذا نهى ال�شارع عنه قال النبي �-صلى اهلل عليه و�آله و�سلم �( -أنا
زعيم ببيت يف رب�ض اجلنة ملن ترك املراء و�إن كان ُم ًّقا)
ومن �أ�سباب الغ�ضب :املزاح
وقد قيل:
�إن امل���������ـ���������زاح ب���������������د�ؤه ح����ل���اوة
ل�����ك�����ن�����م�����ا �آخ������������ـ������������ره ع���������ـ���������داوة
يحتد منه الرجل ال�شريف :ويجرتي ب�سخفه ال�سخيف
فتجد بع�ض املكرثين من املزاح يتجاوز احلد امل�شروع منه� :إما بكالم ال فائدة منه� ،أو بفعل
م�ؤ ٍذ قد ينتج عنه �ضرر بالغ ثم يزعم بعد ذلك �أنه كان ميزح ؛ لذا قال النبي �-صلى اهلل
عليه و�سلم( -ال ي�أخذن �أحدكم متاع �صاحبه جادًّا وال الع ًبا)
وقال �أبو هقان:
��زاح��ا
م���ازح �صديقك م��ا �أح���ب م ً

����زاح����ا
وت��������وق م���ن���ه يف امل���������زاح م ً
ف��ل��رمب��ا م���زح ال�����ص��ـ��ـ��دي��ق مبزحة
���اح���ا
ك����ان����ت ل����ب����اب ع���������داوة م���ف���ت ً
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ذكر خالد بن �صفوان املزاح فقالَ :ي ُ�ص ُّك �أحدكم �صاحبه ب�أ�شد من اجلندل ,و ُين�شقه �أحرق
من اخلردل ,و ُيفرغ عليه �أح َّر من املرجل ثم يقول� :إمنا كنت �أمازحك.
قال حممود الوراق:
َت����لَ���� َّق����ى ال���ف���ت���ى �أخ���������اه وخ���دن���ه

يف حل���ن م��ن��ط��ق��ه مب���ا ال ُي��غ��ت��ف��ر
���ازح���ا وم�لاع�� ًب��ا
وي���ق���ول ك��ن��ت مم ً
ه��ي��ه��ات ن����ارك يف احل�����ش��ا تت�سعر
�ألهبتها وطفقت ت�ضحك الهيـًا
مم�������ا ب�����ـ�����ه وف�������������������ؤاده ي���ت���ـ���ف���ط���ر
�أو م��ا علمت ومثل جهلك ُي ّتقى
�أن امل�������زاح ه����و ال�������س���ب���اب الأك��ب��ر

وقال عمر بن عبد العزيز -رحمه اهلل تعاىل �« -إياك واملزاح ف�إنه يجر القبيح ويورث
ال�ضغينة».
واح�������ذر مم����ازح����ة ت���ع���ود ع�����داوة
�إن امل����زاح ع��ل��ى م��ق��دم��ة الغ�ضب
وقال ميمون بن مهران -رحمه اهلل تعاىل�« -إذا كان املزاح �أمام الكالم كان �آخره اللطم
وال�شتام».
ومن الأ�سباب املثرية للغ�ضب :بذاءة الل�سان وفح�شه :ب�شتم �أو �سب �أو تعيري مما يوغل
ال�صدور ,ويثري الغ�ضب ،وقد قال النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم�( :إن اهلل يبغ�ض الفاح�ش
البذيء).
ومن �أ�سباب الغ�ضب � ً
أي�ضا :الغدر واخليانة ،فهي قد تدفع من وقع له ذلك للغ�ضب
واالنتقام.
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ومما ي�سبب الغ�ضب� :شدة احلر�ص على ف�ضول املال واجلاه.
ومن �أ�سباب الغ�ضب احلمية ودعوى الرجولة ،وحماولة �إثبات الذات .وخا�صة عند ال�شباب
و�صغار ال�سن ،قال الغزايل -رحمه اهلل تعاىل« -ومن �أ�شد البواعث عليه عند �أكرث اجلهال:
ت�سميتهم الغ�ضب �شجاعة ورجولية وعزة نف�س وكِرب همة» ا.هـ.
ومن �أ�سباب الغ�ضب ودوافعه وقوع الإهانة للإن�سان مما يخرجه عن طوره فيقع الغ�ضب
ويقع ما ال يحمد عقباه.
وليت من يغ�ضب يرى �صورته وو�ضعه يف تلك احلالة حيث يطي�ش عقله وتتغري هيئته
ويبتعد عن الو�ضع ال�سوي بل رمبا كان كال�سبع ال�ضاري وكالوح�ش املنق�ض �أو كالبهيمة،
بل يف بع�ض �أحواله يفقد عقله ،وال يتنبه �إال بعد وقوع الفاجعة من �ضرب �أو قتل �أو طالق.
والواجب على امل�سلم �أن يتوقى �أ�سباب الغ�ضب ويتجنبها ف�إن وجد من نف�سه غ�ض ًبا ف�إن
هناك بتوفيق اهلل ما يعني على عالج الغ�ضب عند ح�صوله
فمن ذلك :اال�ستعاذة باهلل من ال�شيطان
يقول تعاىلَ } :و�إِ َّما َي ْن َز َغ َّن َك مِ َن َّ
ال�سمِ ي ُع ا ْل َعلِي ُم{
ا�س َت ِع ْذ ِب َّ ِ
الل �إِ َّن ُه هُ َو َّ
ال�ش ْي َطانِ َن ْز ٌغ َف ْ
(ف�صلت )36:وعن �سليمان بن �صرد -ر�ضي اهلل عنه  -قال :كنت جال�سا مع النبي �-صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم -ورجالن ي�ستبان ف�أحدهما احمر وجهه  ,وانتفخت �أوداجه  ,فقال
النبي �-صلى اهلل عليه و�آله و�سلم�( -إين لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال
�أعوذ باهلل من ال�شيطان ذهب عنه ما يجد) فقالوا له� :إن النبي �-صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم -قال(:تعوذ باهلل من ال�شيطان) فقال :وهل بي جنون .قال ابن القيم -رحمه اهلل
تعاىل « -و�أما الغ�ضب فهو غول العقل يغتاله كما يغتال الذئب ال�شاة و�أعظم ما يفرت�سه
ال�شيطان عند غ�ضبه و�شهوته» ا.هـ
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ومما يعني على معاجلة الغ�ضب :تغيري احلال؛ فعن �أبى ذر -ر�ضي اهلل عنه � -أن ر�سول
اهلل �-صلى اهلل عليه و�آله و�سلم -قال (�إذا غ�ضب �أحدكم وهو قائم فليجل�س ف�إن ذهب عنه
الغ�ضب و�إال فلي�ضطجع).
ويف حديث �أبي �سعيد اخلدري -ر�ضي اهلل عنه -مرفو ًعا (�أال و�إن الغ�ضب جمرة يف قلب ابن
�آدم �أما ر�أيتم �إىل حمرة عينيه ،وانتفاخ �أوداجه فمن �أح�س ب�شيء من ذلك فليل�صق بالأر�ض)
(الرتغيب والرتهيب) �( 385/3إ�سناده �صحيح �أو ح�سن �أو ما قاربهما)
ومما يعالج الغ�ضب :ترك املخا�صمة وال�سكوت
قال ال�شيخ عبد الرحمن ال�سعدي -رحمه اهلل تعاىل «ومن الأمور النافعة �أن تعلم �أن �إيذاء
وخ�صو�صا يف الأقوال ال�سيئة ال ت�ضرك بل ت�ضرهم �إال �إذا �أ�شغلت نف�سك يف
النا�س لك
ً
االهتمام بها ,و�سوغت لها �أن متلك م�شاعرك؛ فعند ذلك ت�ضرك كما �ضرتهم ,ف�إن �أنت مل
ت�صنع لها باال ,مل ت�ضرك �شيئا» .
وقد قيل:
ي��خ��اط��ب��ن��ي ال�����س��ف��ي��ه ب���ك���ل ق��ب��ح
ف������أك�����ره �أن �أك���������ون ل�����ه جم��ي�� ًب��ا
ي����زي����د ����س���ف���اه���ة و�أزي�����������د ح��ل�� ًم��ا
ك�����ع�����ود زاده الإح��������������راق ط���ي��� ًب���ا
وعن ابن عبا�س -ر�ضي اهلل عنهما -عن النبي �-صلى اهلل عليه و�آله و�سلم� -أنه قال «علموا
وب�شروا وال تع�سروا و�إذا غ�ضب �أحدكم فلي�سكت».قال ابن رجب  -رحمه اهلل تعاىل» وهذا
� ً
أي�ضا دواء عظيم للغ�ضب؛ لأن الغ�ضبان ي�صدر منه يف حال غ�ضبه من القول ما يندم عليه
ريا من ال�سباب وغريه مما يعظم �ضرره ,ف�إذا �سكت زال هذا ال�شر
يف حال زوال غ�ضبه كث ً
كله عنده ,وما �أح�سن قول مورق العجلي -رحمه اهلل -ما امتل ُأت غ�ض ًبا قط وال تكلمتُ يف
غ�ضب قط مبا �أندم عليه �إذا ر�ضيت»ا.هـ
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قال �سامل ابن ميمون اخلوا�ص:
�إذا ن���ط���ق ال�������س���ف���ي���ه ف��ل�ا جت��ب��ه
ف���خ�ي�ر م����ن �إج����اب����ت����ه ال�������س���ك ُ
���وت
����س���ك���تُّ ع����ن ال�����س��ف��ي��ه ف���ظ���ن �أين
ع��ي��ي��تُ ع���ن اجل�����واب وم����ا ع��ي��ي��تُ
����ش���رار ال��ن��ا���س ل���و ك���ان���وا جمي ًعا
ق���ذى يف ج���وف ع��ي��ن��ي م��ا ق��ذي��تُ
ف��ل�����س��تُ جم����او ًب����ا �أب��������دًا ���س��ف��ي��ه��ا
خ�����زي�����تُ مل�����ن ي���ج���اف���ي���ه خ����زي����تُ
وقيل:
ول��ق��د �أم���ر ع��ل��ى ال�سفيه ي�سبني

ف���م���ررت ث��ـ�� َّم��تَ ق���ل���تُ ال يعنيني

وقال ال�صفدي:
وا�ست�شعر احللم يف كل الأمور وال
ت�������س���رع ب����ب����ادرة ي���وم���ا �إىل رج���ل
و�إن بليت ب�شخ�ص ال خ�ل�اق له
ف��ك��ن ك���أن��ك مل ت�سمع ومل يقل

ومن الأ�سباب التي تعني على معاجلة الغ�ضب :الو�ضوء
فعن عطية ال�سعدي -ر�ضي اهلل عنه  -قال :قال ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�آله و�سلم-
(�إن الغ�ضب من ال�شيطان؛ و�إن ال�شيطان خلق من النار ،و�إمنا تطف�أ النار باملاء ف�إذا غ�ضب
�أحدكم فليتو�ض�أ).
ومما يعني على كظم الغيظ وترك الغ�ضب :ا�ستح�ضار الأجر العظيم لكظم الغيظ
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فمن ا�ستح�ضر الثواب الكبري الذي �أعده اهلل تعاىل ملن كتم غيظه وغ�ضبه كان �سب ًبا يف
ترك الغ�ضب واالنتقام للذات.
قال تعاىلَ } :ف َما �أُوتِي ُت ْم مِ نْ َ�ش ْي ٍء َف َم َتا ُع ْ َ
ي َو�أَ ْب َقى ِل َّلذِ َ
ين
ال َيا ِة الدُّ ْن َيا َو َما عِ ْن َد َّ ِ
الل َخ ْ ٌ
�آ َم ُنوا َو َعلَى َر ِّب ِه ْم َي َت َو َّك ُلو َن (۞) َوا َّلذِ َ
ال ْث ِم َوا ْل َف َواحِ َ�ش َو�إِ َذا َما َغ ِ�ض ُبوا
ين َي ْج َت ِن ُبو َن َك َبا ِئ َر ْ أِ
هُ ْم َي ْغ ِف ُرو َن{ (ال�شورى)37:
ومن جتنب الغ�ضب وتركه فاز مبحبة اهلل وظفر مبا عنده :قال تعاىل} :ا َّلذِ َ
ين ُي ْن ِف ُقو َن
ا�س َو َّ ُ
ال�س َّرا ِء َو َّ
الل ُيحِ ُّب ا ْل ُ ْح�سِ ِن َ
ني ا ْل َغ ْي َظ َوا ْل َعا ِف َ
ال�ض َّرا ِء َوا ْل َكاظِ مِ َ
ني{ (�آل
ني َع ِن ال َّن ِ
ِف َّ
عمران )134:ومرتبة الإح�سان هي �أعال مراتب الدين.
وعن ابن عبا�س -ر�ضي اهلل عنهما -قال :قال ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�آله و�سلم( -ثالثة
َمن َّ
كن فيه �آواه اهلل يف كنفه ,و�سرت عليه برحمته و�أدخله يف حمبته) قيل :ما هن يا ر�سول
اهلل؟ قالَ ( :من �إذا �أُعطي �شكر ,و�إذا َقدر غفر ,و�إذا َغ�ضب فرت)
وت ْرك الغ�ضب �سبب لدخول اجلنة
فعن �أبي الدرداء -ر�ضي اهلل عنه -قال :قلت :يا ر�سول اهلل دلني على عمل يدخلني اجلنة.
قال( :ال تغ�ضب ولك اجلنة).
ومن جتنب الغ�ضب وكظمه ف�إن اهلل تعاىل يكرمه يوم القيامة على ر�ؤو�س اخلالئق.
فعن �أن�س -ر�ضي اهلل عنه� -أن النبي �-صلى اهلل عليه و�آله و�سلم -قال ( َمن كظم ً
غيظا وهو
يقدر على �أن ينفذه دعاه اهلل على رءو�س اخلالئق يوم القيامة حتى يخريه يف �أي احلور
�شاء).
ومن جتنب الغ�ضب وكظمه جنا من غ�ضب اهلل تعاىل
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فعن عبد اهلل بن عمرو -ر�ضي اهلل عنهما -قال :قلت يا ر�سول اهلل ما مينعني من غ�ضب
ريا
اهلل؟ قال (ال تغ�ضب) فاجلزاء من جن�س العمل ،ومن ترك �شي ًئا هلل عو�ضه اهلل تعاىل خ ً
منه.
وقال �أبو م�سعود البدري -ر�ضي اهلل عنه :-كنت �أ�ضرب غال ًما يل بال�سوط ف�سمعت �صو ًتا
من خلفي (اعلم �أبا م�سعود) فلم �أفهم ال�صوت من الغ�ضب قال :فلما دنا مني �إذا هو ر�سول
اهلل �-صلى اهلل عليه و�آله و�سلم -ف�إذا هو يقول( :اعلم �أبا م�سعود اعلم �أبا م�سعود) قال:
ف�ألقيت ال�سوط من يدي .فقال( :اعلم �أبا م�سعود �أن اهلل �أقدر عليك منك على هذا الغالم)
قال :فقلت ال �أ�ضرب مملو ًكا بعده �أبدًا.
وكان �أبو الدرداء -ر�ضي اهلل عنه -يقول «�أقرب ما يكون العبد من غ�ضب اهلل �إذا غ�ضب،
واحذر �أن تظلم من ال نا�صر له �إال اهلل»ا.هـ
وترك الغ�ضب يحقق زيادة الإميان للعبد
أحب �إىل َّ
لل
الل من َجرع ِة ٍ
غيظ َيكظ ُمها عبدٌ .ما كظ َم عب ٌد َّ ِ
ففي احلديث( :ما من َجرع ٍة � ُّ
� َّإل ملأَ َّ ُ
الل جو َف ُه �إميا ًنا) رواه ابن عبا�س و�أخرجه ال�سيوطي يف الدر املنثور  10/4و�إ�سناده
ح�سن وقال الألباين �صحيح.
وكظم الغيظ من �أف�ضل الأعمال
الل من جرع ِة
فقد قال النبي �-صلى اهلل عليه و�آله و�سلم( -ما مِ ن جرع ٍة �أعظ ُم �أج ًرا عن َد َّ ِ
غيظ كظ َمها عب ٌد ابتغا َء وج ِه َّ
اللِ) وهو يف م�صباح الزجاجة عن ابن عمر رقم233/4 :
ٍ
و�إ�سناده �صحيح رجاله ثقات.
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قال ابن تيمية -رحمه اهلل تعاىل« :-ما جت ّرع عبد جرعة �أعظم من جرعة حلم عند
الغ�ضب ،وجرعة �صرب عند امل�صيبة ،وذلك لأن �أ�صل ذلك هو ال�صرب على امل�ؤمل ،وهذا
هو ال�شجاع ال�شديد الذي ي�صرب على امل�ؤمل ،وامل�ؤمل �إن كان مما ميكن دفعه �أثار الغ�ضب،
و�إن كان مما ال ميكن دفعه �آثار احلزن ،ولهذا يحم ّر الوجه عند الغ�ضب لثوران الدم عند
ا�ست�شعار القدرة ،وي�صف ّر عند احلزن لغور الدم عند ا�ست�شعار العجز» ا.هـ.

اللهم �إنا نعوذ بك من ال�شيطان الرجيم و�شركه
اللهم �أعنا على �أنف�سنا واكفنا �شر كل ذي �شر.
و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم.
وال�سالم...
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الفرح

الفرح
يقول تعاىل} :قل بف�ضل اهلل وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خري مما يجمعون{

(يون�س .)58:

يتوهم بع�ض النا�س ،وي�شيع بع�ض �أعداء الدين �أن الإ�سالم ال ي�سمح مبظاهر الفرح وال
يوجد فيه ما ي�شعر بذلك ،ورمبا توهم بع�ضهم �أو حاول بع�ض املغر�ضني القول �إن الإ�سالم
ال يعرف الفرح و�أنه دين حزن وبكاء وترح ،والرد على هذه الفرية من كتاب اهلل تعاىل و�سنة
ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم فاهلل تعاىل يقولَ } :وا َّلذِ َ
با �أُ ْن ِز َل
اب َي ْف َر ُحو َن ِ َ
ين �آ َت ْي َناهُ ُم ا ْل ِك َت َ
�إِ َل ْي َك{ (الرعد .)36 :فامل�سلم يفر ُح بربه ويفرح مبعرفته ومبح َّبته وكالمه وكالم ر�سوله
�صلى اهلل عليه و�سلم.
ري،
و�سرو َره باهلل ال ُي�ش ِبهُه �شيء من نعيم الدنيا ،ولي�س له نظ ٌ
ناهيك عن �أن فرح القلب ُ
حتى لقد قال ُ
بع�ض العارِفني�« :إنه لت ُم ُّر بي � ٌ
أوقات �أقول فيها� :إن كان �أه ُل اجلن ِة يف مثلِ
عي�ش ط ِّيبٍ ».
هذا �إنهم لفِي ٍ
كما �أن املُ�سل َم يفرح بف�ضل اهلل ورحمته ،ف�إنه يفر ُح ب�أن اهلل �أنع َم عليه بالإ�سالم ،وط َّهر قل َبه
بالإميانَّ ،
الل َو ِب َر ْح َم ِت ِه َف ِب َذل َِك َف ْل َي ْف َر ُحوا هُ َو
وعطر ل�سا َنه بتالوة القر�آنُ } ،ق ْل ِب َف ْ�ضلِ َّ ِ
ما َي ْج َم ُعو َن{ (يون�س.)58 :
ي ِ َّ
َخ ْ ٌ
كما يفرح امل�ؤمنون بعز الإ�سالم وحتقق الن�صر للم�ؤمنني كما قال تعاىلَ } :و َي ْو َمئِذٍ َي ْف َر ُح
الل َي ْن ُ�ص ُر َمنْ َي َ�شا ُء َوهُ َو ا ْل َعزِي ُز ال َّرحِ ي ُم{ (الروم.)5 ،4 :
ْالُ�ؤْمِ ُنو َن (۞) ِب َن ْ�ص ِر َّ ِ
ويفرح امل�سلم بنعم اهلل الظاهرة والباطنة التي ُت ُ
يط بنا من كل جانب ،ومتلأ حيا َتنا،
ال�صحة والعافية واملال
فكم من اخلري �أعطانا اهلل �إياه ،وكم دف َع ع َّنا ُ�شرو ًرا ،وم َّت َعنا بنعم
َّ
والأوالد.
ويفرح امل�سلم بتمام النعمة ومتام الن�سك ومتام العبادة ففي احلديث «لل�صائم فرحتان،
فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه».
وجاء يف القر�آن الكرمي الإ�شارة �إىل فرح ال�شهداء ،وذلك لعظيم منزلتهم وثوابهم عند
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ربهم ،يقول اهلل تعاىلَ } :وال َ ْ
ب ا َّلذِ َ
ت َ�س َ َّ
الل �أَ ْم َواتاً َب ْل �أَ ْح َيا ٌء عِ ْن َد َر ِّب ِه ْم
ين ُق ِت ُلوا ِف َ�س ِبيلِ َّ ِ
با �آ َتاهُ ُم َّ ُ
ين َ ْ
الل مِ نْ َف ْ�ض ِل ِه َو َي ْ�س َت ْب�شِ ُرو َن ِبا َّلذِ َ
ُي ْر َز ُقو َن ۞ َفرِحِ َ
ل َي ْل َح ُقوا ِب ِه ْم مِ نْ َخ ْل ِف ِه ْم
ني ِ َ
�أَ َّال َخ ْو ٌف َعلَ ْي ِه ْم َوال هُ ْم َي ْح َز ُنو َن { (�آل عمران.)170-169 :
َّ
أبي بن كعب ر�ضي اهلل عنه� ،أن
ونقل الزخم�شري يف
«الك�شاف»( ،37جـ� ،2ص :)353عن � ّ
الل َو ِب َر ْح َم ِت ِه { (يون�س ،)58:فقال:
ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم  -قر�أُ } :ق ْل ِب َف ْ�ضلِ ّ ِ
بكتاب اهلل .والإ�سال ُم ف�ضله ،ورحم ُته ما وعد عليه.
وع َّقب عليه �أبو ح َّيان ( ،24جـ� ،5ص )169بقوله« :لو �ص َّح هذا احلديث ،مل ميكن خالفه».
أن�س ر�ضي اهلل عنه مرفوعاً� :أن (ف�ضل اهلل القر�آن ،ورحمته �أن جعلكم من �أهله
وعن � ٍ
و�أتباعه) .و ُنقل عن �أبي �سعيد موقوفاً ،وهو الأ�صح ( ،38جـ� ،7ص ،)87و�أورد الطربي (،38
جـ� ،15ص �ص )107-106هذه الآثار كلها ب�أ�سانيدها.
قال ابن القيم (� ،5ص )454يف بيان �أن ف�ضل اهلل القر� ُآن ،و�أن رحمته �أن جعلنا من �أتباعه
قال« :يريد بذلك �أمرين؛ الأول :الف�ضل يف نف�سه ،والثاين :ا�ستعداد املحل لقبوله ،كالغيث
يقع على الأر�ض القابلة للنبات ،فيتم املق�صود بالف�ضل وقبول املحل له».
قال ابن عا�شور« :وهذا الذي يقت�ضيه اللفظ؛ ف�إن الف�ضل هو هداية اهلل التي يف القر�آن،
والرحمة هي التوفيق �إىل اتباع ال�شريعة التي هي الرحمة يف الدنيا والآخرة» ،التحرير»(،13
جـ� ،11ص )205و�أ�صله ل�صاحب «املحرر»( ،32جـ� ،3ص.)126
قال �صاحب املنار ( ،26جـ� ،11ص�« :)407إن الفرح بف�ضل اهلل وبرحمته �أف�ضل و�أنفع لهم
مما يجمعونه من الذهب والف�ضة ،واخليل امل�سومة ،والأنعام ،واحلرث ،و�سائر متاع الدنيا
مع فقدهما ،ال لأنه �سبب �سعادة الآخرة الباقية املف�ضلة على احلياة الدنيا الفانية  -كما
ا�شتهر فيما خطته الأقالم والكته الأل�سنة  -بل لأنه هو الذي يجمع بني �سعادة الدارين،
كما ح�صل بالفعل؛ �إذ كانت هداي ُة الإ�سالم بف�ضل اهلل وبرحمته �سبباً ملا ناله امل�سلمون يف
الع�صور الأوىل من امللك الوا�سع ،واملال الكثري ،مع ال�صالح والإ�صالح ،والعدل والإح�سان،
والفوز الكبري ،فلما �صار جم ُع املال ،ومتا ُع الدنيا ،وفر ُح البطر به هو املق�صو َد لهم بالذات،
وتركوا هداية الدين يف �إنفاقه وال�شكر عليه؛ ذهبت دنياهم من �أيديهم �إىل �أيدي �أعدائهم».
126
توجيهات شرعية في مسائل اجتماعية

وهذا امل�شار �إليه هو الفرح املحمود املطلوب ،وهناك فرح مذموم جاء ذكره يف كتاب اهلل تعاىل
وتكبا ،قال اهلل تعاىلَ :
}ل
يف عدد من الأحوال وال�صور كما يف فر ِح املرء مبا مل يفعل ريا ًء ُّ ً
با َ ْ
ل َي ْف َع ُلوا َف َل َ ْ
َْ
ب ا َّلذِ َ
ت َ�س َ َّ
ب َفا َز ٍة
ت َ�س َب َّن ُه ْم ِ َ
با �أَ َت ْوا َو ُيحِ ُّبو َن �أَ ْن ُي ْح َمدُوا ِ َ
ين َي ْف َر ُحو َن ِ َ
مِ َن ا ْل َع َذابِ َو َل ُه ْم َع َذ ٌاب �أَلِي ٌم{ (�آل عمران.)188 :
ري يف طاعة اهلل ،والتخ ُّلفِ عن َركب ال�صاحلني
ومن �صور الفرح املذموم الفر ُح بالتق�ص ِ
الل َو َكرِهُ وا �أَ ْن ُي َجاهِ دُوا
ب ْق َعدِ هِ ْم خِ َل َف َر ُ�سولِ َّ ِ
قال اهلل تعاىلَ } :ف ِر َح ا ْل ُ َخ ّلَ ُفو َن ِ َ
الل َو َقا ُلوا َل َت ْن ِف ُروا ِف ْ َ
ال ِّر ُق ْل َنا ُر َج َه َّن َم �أَ َ�ش ُّد َح ًّرا َل ْو َكا ُنوا
ِب�أَ ْم َوا ِل ِه ْم َو َ�أ ْن ُف�سِ ِه ْم ِف َ�س ِبيلِ َّ ِ
َي ْف َقهُو َن{(التوبة.)81 :
َ
با
ومن �صور الفرح املذموم ما ي�ؤدي �إىل ال َأ�شر
والبطر والتم ُّرد قال اهلل تعاىلَ } :ذ ِل ُك ْم ِ َ
ي َْ
با ُك ْن ُت ْم َ ْ
ت َر ُحو َن{ (غافر.)75 :
ُك ْن ُت ْم َت ْف َر ُحو َن ِف ْ أ
الَ ْر ِ�ض ِب َغ ْ ِ
ال ِّق َو ِ َ
ومن الفرح املذموم ما ذكره اهلل تعاىل بقوله } ال َ ْ
ب ا َّلذِ َ
ت َ�س َ َّ
با �أَ َت ْوا َو ُيحِ ُّبو َن
ين َي ْف َر ُحو َن ِ َ
با َ ْ
ل َي ْف َع ُلوا َفال َ ْ
ب َفا َز ٍة مِ َن ا ْل َع َذابِ َو َل ُه ْم َع َذ ٌاب �أَلِي ٌم { (�آل عمران:
ت َ�س َب َّن ُه ْم ِ َ
�أَ ْن ُي ْح َمدُوا ِ َ
.)188
�أخرج البخاري وم�سلم (�« :)15أن مروان بن احلكم ،قال لب َّوابه :اذهب  -يا راف ُع � -إىل ابن
أحب �أن ُي ْحمد مبا مل يفعل معذ ًبا ،ل ُن َع َّذ َّ
بن
عبا�س ،فقل :لئن كان كل امرئ َف ِر َح مبا �أُوت َِي ،و� َّ
�أجمعون!! �أجاب ابن عبا�س :ما لكم ولهذه� ،إمنا دعا ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم
 يهوداً ،ف�س�ألهم عن �شيء ،ف�أخربوه بغريه ،ف�أَ َر ْو ُه �أنهم قد ا�ستحمدوا �إليه مبا �أخربوه،وفرحوا مبا �أوتوا من كتمانهم».
و�أخرج البخاري وم�سلم � ً
أي�ضا ( ،)17عن �أبي �سعيد اخلدري�( :أن رجا ًال من املنافقني يف
عهد ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم  -كانوا �إذا خرج ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم
 �إىل الغزو ،تخلفوا عنه ،وفرحوا مبقعدهم خالف ر�سول اهلل ،ف�إذا قدم ر�سول اهلل � -صلىاهلل عليه و�سلم  -من الغزو اعتذروا �إليه ،وحلفوا و�أحبوا �أن يحمدوا مبا مل يفعلوا ،فنزلت:
} ال َ ْ
ب ا َّلذِ َ
ت َ�س َ َّ
با �أَ َت ْوا { (�آل عمران.)188:
ين َي ْف َر ُحو َن ِ َ
فرحا يخرجه �إىل �إنكار ف�ضل اهلل
ومن الفرح املذموم فرح الإن�سان مباله وما �أعطاه اهلل ً
كما يف ق�صة قارون }�إذ قال له قومه ال تفرح �إن اهلل ال يحب الفرحني{ (الق�ص�ص)17:
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فالفرح املخرج عن احلد الطبيعي وعن احلد امل�شروع ال يحبه اهلل وال ير�ضاه تعاىل بل
ويعاقب عليه.
م�س امل�سلمني َق ْرح ،وادعوا �أنهم احتاطوا لأنف�سهم،
ومن الفرح املذموم فرح املنافقني� ،إذا َّ
فنجوا و�أ�صيب غريهم يقول تعاىل� } :إِ ْن ُت ِ�ص ْب َك َح َ�س َن ٌة َت ُ�س ْ�ؤهُ ْم َو�إِ ْن ُت ِ�ص ْب َك ُم ِ�صي َب ٌة َي ُقو ُلوا
َق ْد �أَ َخ ْذ َنا �أَ ْم َر َنا مِ نْ َق ْب ُل َو َي َت َو َّل ْوا َوهُ ْم َفر ُِحو َن { (التوبة.)50:
وهو ما �أظهره اليهود حيث فرحوا مب�صائب امل�سلمني ،قال تعاىل� } :إِ ْن َ ْ
ت َ�س ْ�س ُك ْم َح َ�س َن ٌة
َت ُ�س ْ�ؤهُ ْم َو�إِ ْن ُت ِ�ص ْب ُك ْم َ�س ِّي َئ ٌة َي ْف َر ُحوا ِبهَا { (�آل عمران .)120:فقد فرح �أعداء اهلل بال�سيئة
على امل�سلمني.
وعر�ض القر�آن الكرمي لفرح الكافرين يف موا�ضع منها قوله تعاىلَ } :و َل ِئنْ �أَ َذ ْق َنا الإِ ْن َ�سا َن
و�س َك ُفو ٌر ۞ َو َل ِئنْ �أَ َذ ْق َنا ُه َن ْع َما َء َب ْع َد َ�ض َّرا َء َم َّ�س ْت ُه َل َي ُقو َل َّن
مِ َّنا َر ْح َم ًة ُث َّم َن َز ْع َناهَا مِ ْن ُه ِ�إ َّن ُه َل َي�ؤُ ٌ
ال�س ِّي َئ ُ
ات َع ِّني �إِ َّن ُه َل َف ِر ٌح َف ُخو ٌر { (هود )10-9 :فالكافر فرحه حم�صور يف الدنيا ،وال
َذه ََب َّ
ال َيا ِة الدُّ ْن َيا َو َما ْ َ
يلتفت �إىل نداء الآخرة .يقول اهلل تعاىلَ } :و َفر ُِحواْ ِب ْ َ
ال َيا ُة الدُّ ْن َيا ِف
الآخِ َر ِة �إِ َّال َم َتا ٌع { (الرعد .)26:كما قال �سبحانه }يعلمون ظاه ًرا من احلياة الدنيا وهم
عن الآخرة هم غافلون{ (الروم)7:
والعذاب ي�صيب الكافرين ب�سبب ذلك يقول تعاىل } :ا َّلذِ َ
با �أَ ْر َ�س ْل َنا
ين َك َّذ ُبوا ِبا ْل ِك َتابِ َو ِ َ
ال�س َل�سِ ُل ُي ْ�س َح ُبو َن ۞ ِف ْ َ
يم ُث َّم ِف
ِب ِه ُر ُ�سلَ َنا َف َ�س ْو َف َي ْعلَ ُمو َن ۞ �إِ ِذ ْ أ
الَ ْغ َل ُل ِف �أَ ْع َنا ِق ِه ْم َو َّ
المِ ِ
الل َقا ُلوا َ�ض ُّلوا َع َّنا َبل َّ ْ
ال َّنا ِر ُي ْ�س َج ُرو َن ۞ ُث َّم قِي َل َل ُه ْم �أَ َ
ل
ين َما ُك ْن ُت ْم ُت ْ�ش ِر ُكو َن ۞ مِ ن دُونِ َّ ِ
َن ُكن َّن ْد ُعواْ مِ ن َق ْب ُل َ�ش ْيئاً َك َذل َِك ُي ِ�ض ُّل َّ ُ
الل ا ْل َكا ِفر َ
الَ ْر ِ�ض
با ُكن ُت ْم َت ْف َر ُحو َن ِف ْ أ
ِين ۞ َذ ِل ُكم ِ َ
ي َْ
با ُكن ُت ْم َ ْ
ين فِيهَا َف ِب ْئ َ�س َم ْث َوى ا ْل ُ َت َك ِّب َ
اب َج َه َّن َم َخالِدِ َ
ِين
ِب َغ ْ ِ
ال ِّق َو ِ َ
ت َر ُحو َن ۞ ا ْد ُخ ُلوا �أَ ْب َو َ
{ (غافر.)76-70
والفرح املذموم له �آثار �سلبية ،من �أهمها:
� - 1أن الفرح املذموم يجعل �صاحبه ي�سيء الظن باهلل؛ خ�شية ذهاب ما عنده وهو ما ي�ؤدي
�إىل عدم الر�ضا بالق�ضاء والقدر.
 - 2والفرح املذموم يلهي عن �شكر املنعم؛ فهو ين�شغل مبا لديه مما يفرحه فال ي�شكر ربه
128
توجيهات شرعية في مسائل اجتماعية

وق�صة قارون دليل على ذلك قال�ِ } :إ َّ َ
نا �أُوتِي ُت ُه َعلَى عِ ْل ٍم عِ ْندِ ي { (الق�ص�ص،)78 :
 - 3والفرح املذموم ي�ؤدي �إىل الركون �إىل الدنيا ،والر�ضا بها ،واحلر�ص عليها؛ خ�شي َة �أن
يفوته بع�ض ما فيها من و�سائل الفرح ودواعيه ،وهو ما ي�شغله  -وال �شك  -عن الآخرة
والعمل لها.
 - 4والفرح املذموم يدفع �صاحبه �إىل البخلِّ ،
ويرغبه فيه؛ لأن من طبيعة الإن�سان �أن
يحر�ص على ما يجلب له الفرح ( ،44جـ� ،27ص ،)884وي�شح به ويظن به على غريه ويبخل
به.
 - 5والفرح املذموم يورث �صاحبه ال ُع ْج َب؛ ب�سبب ح�صوله على ما يفرح ،وال ُع ْج ُب مدعاة
لال�ستهزاء بالآخرين ،والبغي عليهم ،كما فعل قارون ،وال�سخري ُة واال�ستهزاء.
 - 6والفرح املذموم ي�ؤدي �إىل ال�شماتة :وتعني الفرح بال�ش ّر ينال الآخرين؛ فهي من �آثاره
املذمومة ،فمن جنا بنف�سه ،فرح و�شمت مبن �أ�صيب ،ومن جنح من ه�ؤالء يف �أمر ،فرح
و�شمت مبن ف�شل.
 - 7و�أ�صحاب الفرح املذموم ُي ْعر�ضون عن دعوات اخلري وال�صالح ،وينا�صبون �أهلها العداوة،
�إما فرحاً مبا اعتادوا عليه و�ألفوه ،و�إما لأن هذه الدعوات تخالف ما �ألفوه مما يفرح من
�أمور الدنيا املنهي عنها.
 -8الفرح املذموم ي�ؤدي �إىل الغرور والتعايل على النا�س لكونهم مل يح�صلوا ما ح�صله
وهذا مزلق خطري يف�سد الدين والدنيا.
نعوذ باهلل من ال�ضالل واخل�سران .اللهم وفقنا لل�صاحلات وجنبنا املنكرات واغفر لنا
وارحمنا.
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قوامة
الرجل

قوامة الرجل
با َف َّ�ض َل َّ ُ
}الر َج ُ
با
�ض َو ِ َ
ال َق َّوا ُمونَ َع َلى الن َِّ�ساءِ ِ َ
الل َب ْع َ�ض ُه ْم َع َلى َب ْع ٍ
قال تعاىلِّ :
با َح ِف َظ َّ ُ
ات َحا ِف َظ ٌ
ات َقا ِن َت ٌ
ال�ص ِ َ
ال ُ
الل َو َّ
الل ِتي
ات ِل ْل َغ ْي ِب ِ َ
�أَ ْن َف ُقوا ِم ْن �أَ ْم َوا ِل ِه ْم َف َّ
وه َّن َف�إِ ْن �أَ َط ْع َن ُك ْم َفال
اج ِع َو ْ
ا�ض ِر ُب ُ
اه ُج ُر ُ
َت َخا ُفونَ ُن ُ�شو َز ُه َّن َف ِع ُظ ُ
وه َّن َو ْ
وه َّن ِف ْالَ َ�ض ِ
َّ َ
َت ْب ُغوا َع َل ْي ِه َّن َ�س ِبي ً
ال �إِنَّ الل َكانَ َع ِل ّي ًا َك ِبري ًا{ (الن�ساء)34:
حاول الكثري من �أعداء الإ�سالم الت�شنيع على الدين الإ�سالمي من خالل �آية القوامة
كدليل على التمييز �ضد املر�أة  ,ومن ذلك قولهم:
�1 .إن الإ�سالم قد �سلب املر�أة حريتها ،و �أهليتها و ثقتها بنف�سها �إذ جعل الرجل
قوا ًما على املر�أة.
�2 .أن القوامة متثل بقايا من عهد ا�ستعباد املر�أة و �إذاللها ,حينما كانت املر�أة
ك ًّما ً
مهمل ال قيمة لها يف البيت ,و فكرة جمهولة يف املجتمع و �أ ًّما ذليلة مهينة عند
الزوج.
3 .لي�س من امل�ست�ساغ ،و ال من العدل �أن ينفرد الرجل بالقوامة ،و ريا�سة الأ�سرة من
دون املر�أة ،و هي قد حطمت �أغالل الرق ،و اال�ستعباد ،وت�ساوت مع الرجل يف كل
احلقوق ،وااللتزامات.
ولعلي �أرد و�أجيب مبا �أورده املف�سرون يف هذه الآية وفيه ما يكفي لتفنيد مثل هذه
الرتهات والتفاهات من خالل بيان القوامة ومكانة املر�أة يف الإ�سالم:
قال ابن جرير  -رحِ مه اهلل « :-يعنِي بذلك  -ج َّل ثنا�ؤه  :-ال ِّرجال �أهل قيام على ن�سائهم،
}با َف َّ�ض َل َّ ُ
َّ
َّ
َّ
يف ت� َّ
الل َب ْع َ�ض ُه ْم
عليهن هلل ول
أيديهن فيما يجب
أديبهن ،والأخذ على �
أنف�سهن ِ َ
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َّ
َعلَى َب ْع ٍ�ض{ يعني :مبا ف�ضل اهلل به ال ِّرجال على �أزواجِ هم من �س ْوقهم � َّ
مهورهن
إليهن
َّ
اهن م� َّ
و�إنفاقهم عليهن �أموالهم ،وكفايتهم �إ َّي َّ
عليهن؛
ؤنهن ،وذلك تف�ضيل اهلل �إ َّياهم
َّ
عليهن ،نافذي الأمر عليهن فيما جعل اهلل �إل ْيهم من �أمورهن.
ولذلك �صاروا ُقوا ًما
وقال الإمام ابن كثري عليه رحمه اهلل يف تف�سري الآية :املراد �أنه (هو رئي�سها ،وكبريها
و احلاكم عليها و م�ؤدبها �إذ اعوجت ,مبا ف�ضل اهلل بع�ضهم على بع�ض؛ �أي لأن الرجال
�أف�ضل من الن�ساء و الرجل خري من املر�أة ،و لهذا كانت النبوة خمت�صة بالرجال ،و كذلك
امللك الأعظم لقوله �صلى اهلل عليه و�سلم( :مل يفلح قوم و ّلوا �أمرهم امر�أة) .وكذا من�صب
الق�ضاء ،وغري ذلك} ،ومبا �أنفقوا من �أموالهم{ �أي من املهور ،و النفقات و الكلف التي
�أوجبها اهلل عليهن يف كتابه ،و�سنة نبيه �صلى اهلل عليه و�سلم ،فالرجل �أف�ضل من املر�أة يف
نف�سه ،و له الف�ضل عليها ،والإف�ضال ,فنا�سب �أن يكون ق ّيما عليها كما قال اهلل تعاىل:
}وللرجال عليهن درجة{.
وقال علي بن �أبي طلحة عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهم} :الرجال قوامون على الن�ساء{
يعني �أمراء عليها �أن تطيعه فيما �أمرها به من طاعته ،و طاعته �أن تكون حم�سنة لأهله
حافظة ملاله)()6
وقال الإمام البغوي عليه رحمة اهلل} :مبا ّ
ف�ضل اهلل بع�ضهم على بع�ض{ ,يعني الرجال
على الن�ساء بزيادة العقل ،والدين والوالية ,و قيل :بال�شهادة ،لقوله تعاىل} :ف�إن مل يكونا
رجلني فرجل وامر�أتان{ ,و قيل باجلهاد وقيل بالعبادات من اجلمعة واجلماعة ،وقيل
هو الرجل ينكح �أرب ًعا .وال يحل للمر�أة �إال زوج واحد ,و قيل :ب�أن الطالق بيده ,و قيل:
باملرياث ,وقيل :بالدية ،وقيل ,بالنبوة) (.)7
وقال البي�ضاوي عليه رحمه اهلل} :الرجال قوامون على الن�ساء{ �أي يقومون عليهن قيام
الوالية على الرعية .وعلل ذلك ب�أمرين:
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وهبي ،وك�سبي ,فقال} :مبا ف�ضل اهلل بع�ضهم على بع�ض{ ,ب�سبب تف�ضيله تعاىل الرجال
على الن�ساء بكمال العقل ,و ُح�سن التدبري ,و مزيد القوة يف الأعمال والطاعات ,و لذلك
خ�صوا بالنبوة والإمامة و الوالية ,و�إقامة ال�شعائر وال�شهادة يف املجامع والق�ضايا ،ووجوب
اجلهاد واجلمعة ونحوها ،وزيادة ال�سهم يف املرياث ،و ب�أن الطالق بيده }و مبا �أنفقوا من
�أموالهم يف نكاحهن كاملهر ،والنفقة{ (.)8
�إ َّن قوامة ال َّر ُجل � َّإنا هي وظيفة �شرعية جعلها ال�شارع للرجل ،فالواجب عليه مراعاة
الن�صو�ص َّ
ال�شرع َّية عند مبا�شرة تلك الوظيفة ،ب�أن يكون عاد ًال يف تعا ُمله ،من�ص ًفا يف
معاملته لزوجتِه ،مراع ًيا حقوقها وواجباتها ،وقد نرى بع�ض الت�صرفات ال�شاذة واملنكرة
من بع�ض الرجال يف �إ�ساءة الواجب لوظيفة القوامة ،وين�سى هذا ال�صنف �أو يتنا�سى الآيات
القر�آنية والأحاديث النبوية التي حت ِّذر الأزواج من ظلم زوجاتهمِّ ،
وتبي لهم حرمة
مما جعل الكثري من
االعتِداء على الن�ساء �سواء �أكان ذلك االعتداء ماد ًّيا �أم معنو ًّيا ،وهذا َّ
يتم�سكون مبثل هذه الق�ضايا ْ
لت�شويه �صورة الإ�سالم وامل�سلمني.
�أعداء الإ�سالم َّ
�إ َّن وظيفة القوامة تعني م�س�ؤول َّية ال َّزوج عن �إدارة د َّفة �سفينة العائلة ،و�سيا�سة �ش�ؤون البيت
بي � -ص َّلى اهلل عليه و�س َّلم  -ب�أ َّنها
ومراعاة �أفرادِه ،وعلى ر�أ�سهم ال َّزوجة التي و�صفها ال َّن ُّ
خري متا ِع الدُّ نيا ،ولي�س لل َّزوج ُّ
احلق مطل ًقا يف ا�س ِت ْغالل هذه الوظيفة يف الإ�ساءة لل َّزوجة،
وال َّتقليل من �ش�أنِها �أو ت ْكليفها ما ال تطيق ،ف� ْإن فعل ف�إ َّن للمر�أة �أن ترفع �أمرها �إىل ول ِّيها �أو
�إىل الق�ضاء ،لين�صفها ومينع الإ�ساءة عنها ويعطيها حقها الذي كفلته ال�شريعة ال�سمحة.
ومن هذا يعلم �أن الإ�سالم حينما جعل القوامة للرجل على املر�أة ,مل يق�صد �أبداً ا�ستبداد
ً
م�سلطا على املر�أة,
الرجل باملر�أة ,و ال ب�إرادة الأ�سرة ,ومل ُيرد �أن تكون تلك القوامة �سي ًفا
و �إمنا �شرع القوامة القائمة على ال�شورى ،و التعاون والتفاهم ،واملحبة ،والتعاطف الدائم
بني الزوجني ومع �أفراد الأ�سرة ،وهو ما حفظه التاريخ من تعامل نبينا حممد �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم مع زوجاته وكذلك كانت �سرية �أ�صحابه من بعده بتعامل راقٍ وخلق مميز،
وهو ما ّ
�سطره الفقهاء يف كتبهم يف بيان حقوق الزوجة وع�شرة الن�ساء والت�أكيد على القيام
133
توجيهات شرعية في مسائل اجتماعية

مبا �شرع اهلل واحلفاظ على روابط الأ�سرة والوئام فيما بينها .يقول تعاىل} :و عا�شروهن
باملعروف{(�( )9سورة الن�ساء من الآية  .)19ويقول �صلى اهلل عليه و�سلم يف احلديث
ريكم لأهلِي).
ريكم لأه ِلهِ ،و�أ َنا خ ُ
ريكم خ ُ
ال�صحيح (خ ُ
و يقول �صلى اهلل عليه و �سلم (�أكمل امل�ؤمنني �إميا ًنا �أح�سنهم خل ًقا و �ألطفه ب�أهله)(.)11
و يقول �صلى اهلل عليه و�سلم (ال�صالة ال�صالة ,و ما ملكت �أميانكم؛ ال تكلفوهم ما ال
يطيقون ،اهلل اهلل يف الن�ساء ,ف�إنهنعوان بني �أيديكم �أخذمتوهن ب�أمانة اهلل ,وا�ستحللتم
بي � -ص َّلى اهلل عليه
فروجهن بكلمة اهلل) ( . )12ويف َّ
ال�صحيحني عن �أبي هريرة ،عن ال َّن ِّ
ريا) ففي هذه الأحاديث وغريها بل ويف التطبيق
و�س َّلم � -أ َّنه قال( :وا�ست ْو ُ�صوا بالن�ساء خ ً
العملي من امل�صطفى عليه ال�صالة وال�سالم  -كما �أ�شرت_ ما ي�ؤكد على ال ِّر ْفق بال ِّن�ساء
َّ
معاملتهن ،وهذا من التكرمي بل �إن كونه طاعة وعبادة ،ف�إنه تكرمي ما بعده تكرمي.
وح�سن
�إن القوامة يف ال�شريعة الإ�سالمية لي�ست مطلقة كما يريد البع�ض �أن يظهرها كذلك �أو
كما يتوهمها البع�ض .بل �إن لها مدى تقف عنده ،و تنتهي �إليه ،فهي على �سبيل املثال ال
متتد �إىل حرية الدين ،و املعتقد ،فلي�س للزوج �أن ُيكره زوجته على تغيري دينها �إذا كانت
كتابية و ال �أن يجربها على اتباع ر�أي معني� ،أو اجتهاد حمدد من االجتهادات الفقهية �إذا
كانت من �أهل القبلة مادام هذا الر�أي ال يعترب بدعة م�ضلة ،وال يخالف احلق و�أهله .كما
�أن القوامة ال متتد �إىل حرية املر�أة يف �أموالها اخلا�صة ،و ال يف امل�ساواة بينها وبني الرجل
يف احلقوق التي �أراد اهلل فيها امل�ساواة ،و لي�س له طاعة �إذا �أمر مبع�صية ،لقوله �صلى اهلل
عليه و�سلم :ال طاعة لأحد يف مع�صية اهلل تبارك و تعاىل) )14(.ولعلنا نلحظ من هذا �أن
قوامة الرجل ال متتد �إىل احلقوق الأ�سا�سية للإن�سان فلماذا ي�شنع �أعداء الإ�سالم ودعاة ما
ي�سمى بتحرير املر�أة على �أمر القوامة؟
�إن كل عاقل يدرك �أن املراد �أبعد مما يحاولون �إظهاره ،بل كما قال تعاىل} :قد بدت
البغ�ضاء من �أفواههم وما تخفي �صدورهم �أكرب{.
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ومما يجب التنبه �إليه �أن تف�ضيل الرجال على الن�ساء املذكور يف الآية الكرمية املق�صود منه
كما قال العلماء تف�ضيل جن�س الرجال على جن�س الن�ساء ،ولي�س املراد منه تف�ضيل جميع
�أفراد الرجال على جميع �أفراد الن�ساء ،و�إال فكم من امر�أة تف�ضل زوجها يف العلم والدين
والعمل والر�أي وغري ذلك ،ويف ذلك يقول ال�شاعر:
ف���ل���و ك�����ان ال���ن�������س���اء ك���م���ن ذك���رن���ا
ل�� ُف�����ض��ل��ت ال��ن�����س��اء ع��ل��ى ال��رج��ال
وهذه اللطيفة واحدة من لطائف و�إعجاز �أ�شار له علماء البالغة حيث جاء النظم القر�آين
بتعبري} :مبا ف�ضل اهلل بع�ضهم على بع�ض{ ومل يقل :بتف�ضيلهم عليهن� ،أوبتف�ضيله
�إياهم عليهن ،مع �أن فيها اخت�صاراً عن النظم القر�آين ،ولكن الن�ص القر�آين فيه من احلكم
والبالغة ال�شيء الكثري الذي مل يلتفت له بعد .اللهم �إنا ن�س�ألك مت�سكاً بديننا ون�ص ًرا على
�أعدائنا وحفظاً حلرماتنا و�سالمة من كيد الكائدين ،اللهم �آمني.
و�صلى اهلل على نبينا حممد.
وال�سالم....
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النفقة
على العيال

النفقة على العيال
وف{ (البقرة ،)233:وقال
يقول اهلل تعاىلَ } :و َع َلى ْالَ ْو ُلو ِد َلهُ ِرز ُْق ُه َّن َو ِك ْ�س َو ُت ُه َّن ِب ْالَ ْع ُر ِ
ما �آ َتا ُه َّ ُ
الل ال
�سبحانهِ } :ل ُي ْن ِفقْ ُذو َ�س َع ٍة ِم ْن َ�س َع ِت ِه َو َم ْن ُق ِد َر َع َل ْي ِه ِرز ُْقهُ َف ْل ُي ْن ِفقْ ِ َّ
ُي َك ِّل ُ َّ ُ
ف الل َنفْ�س ًا �إِ َّل َما �آ َتئ َها{ (الطالق)7:
وقال تعاىلُ :
اء ِم ْن ِع َبا ِد ِه َو َيق ِْد ُر َلهُ َو َما �أَ ْن َف ْق ُت ْم
الرز َْق لِ َ ْن َي َ�ش ُ
}ق ْل �إِنَّ َر ِّبي َي ْب ُ�س ُط ِّ
ي ال َّرا ِز ِقنيَ{ (�سـب�أ.)39:
ِم ْن َ�ش ْيءٍ َف ُه َو ُيخْ ِل ُفهُ َو ُه َو َخ ْ ُ
الإنفاق على الأهل والعيال عبادة عظيمة ثابتة بالكتاب وال�سنة ،وورد احلث على الإنفاق
وبيان ف�ضله وعظيم ثوابه ،بل ثبت �أن
الإنفاق على من تلزمك نفقته �أف�ض ُل من الإنفاق يف �سبيل اهلل ،و�أف�ض ُل من الإنفاق يف
الرقاب ،و�أف�ض ُل من الإنفاق على امل�ساكني وذلك لأن الأهل ممن �ألزمك اهلل بهم ،و�أوجب
عليك نفقتهم ،فالإنفاق عليهم فر�ض عني ،والإنفاق على من �سواهم فر�ض كفاية ،وفر�ض
العني �أف�ض ُل من فر�ض الكفاية.
وقد يكون الإنفاق على من �سواهم على وجه التطوع ،والفر�ض �أف�ض ُل من التطوع ؛
يل عبدي ب�شيء �أحب �إ ّ
لقوله تعاىل يف احلديث القد�سي( :ما تقرب �إ ّ
يل مما افرت�ضته
عليه) (. )113
ت�أمل �أبا هريرة ر�ضي اهلل عنه حيث قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم (دينار
�أنفقته يف �سبيل اهلل ،ودينار �أنفقته يف رقبة ،ودينار ت�صدقت به على م�سكني ،ودينار �أنفقته
على �أهلك� ،أعظمها �أج ًرا الذي �أنفقته على �أهلك) رواه م�سلم (. )104
ويف حديث ثوبان ابن بجدد موىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال :قال ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم (�أف�ضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ،ودينار ينفقه على دابته
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يف �سبيل اهلل ،ودينار ينفقه على �أ�صحابه يف �سبيل اهلل) رواه م�سلم (. )105
وعن �أم �سلمة ر�ضي اهلل عنها قالت :قلت :يا ر�سول اهلل ،هل يل �أجر يف بني �أبي �سلمة �أن
بني؟ فقال(:نعم لك �أجر ما �أنفقتِ
�أنفق عليهم ،ول�ست بتاركتهم هكذا وهكذا �إمنا هم ّ
عليهم) متفق عليه ()106
وعن �سعد بن �أبي وقا�ص ر�ضي اهلل عنه يف حديثه الطويل �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم قال له( :و�إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه اهلل �إال �أجرت بها ،حتى ما جتعل يف ِيف
امر�أتك) متفق عليه ( . )107ومعنى يف ِيف امر�أتك �أَيْ ِف َفمِ هَا واملعنى :تثاب على ما تنفقه
على زوجتك من طعام وغريه� ،أو املراد ما تطعمه زوجتك بيدك م�ؤان�سة وح�سن معا�شرة،
وكالهما معنيان �صحيحان.
وعن �أبي م�سعود البدري ر�ضي اهلل عنه ،عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال�( :إذا �أنفق
الرجل على �أهله نفقة يحت�سبها فهي له �صدقة) متفق عليه (. )108
وعن عبد اهلل بن عمرو بن العا�ص ر�ضي اهلل عنهما قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم( :كفى باملرء �إثماً �أن ي�ضيع من يقوت) حديث �صحيح �أخرجه �أبو داود ( )109وغريه.
ُ
ميلك
و�أخرجه م�سلم يف �صحيحه مبعناه قال( :كفى باملرء �إثماً �أن يحب�س عمن
قو َته) (.)110
 296/7وعن عبد اهلل بن عمرو ر�ضي اهلل عنهما عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال( :اليد
العليا خري من اليد ال�سفلى وابد�أ مبن تعول ،وخري ال�صدقة ما كان عن ظهر غنى ،ومن
ي�ستعفف يعفه اهلل ومن ي�ستغن يغنه اهلل) رواه البخاري (. )112
ومن اللطائف ت�سمية النفقة الواجبة للزوجة والعيال �صدقة ويف هذا يقول
الطربي ما ملخ�صه  :الإنفاق على الأهل واجب ،والذي يعطيه ي�ؤجر على ذلك بح�سب
ق�صده ،وال منافاة بني كونها واجبة وبني ت�سميتها �صدقة ،بل هي �أف�ضل من �صدقة التطوع.
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وقال املهلب: النفقة على الأهل واجبة بالإجماع ،و�إمنا �سماها ال�شارع �صدقة خ�شية �أن
يظنوا �أن قيامهم بالواجب ال �أجر لهم فيه ،وقد عرفوا ما يف ال�صدقة من الأجر فع ّرفهم
�أنها لهم �صدقة ،حتى ال يخرجوها �إىل غري الأهل �إال بعد �أن يك ُفوهم؛ ترغي ًبا لهم يف
تقدمي ال�صدقة الواجبة قبل �صدقة التطوع.
وقال ابن املنري: ت�سمية النفقة �صدقة من جن�س ت�سمية ال�صداق نحلة ،فلما كان احتياج
وطلب الولد  -كان الأ�صل
املر�أة �إىل الرجل كاحتياجه �إليها  -يف اللذة والت�أني�س والتح�صني ِ
�أن ال يجب لها عليه �شيء� ،إال �أن اهلل خ�ص الرجل بالف�ضل على املر�أة بالقيام عليها ورفعه
عليها بذلك درجة ،فمن ثم جاز �إطالق النحلة على ال�صداق ،وال�صدقة على النفقة� .أهـ
ومن املواقف النبوية التي يجب التوقف عندها والت�أمل فيها ما حدثت به � ُّأمنا َعائ َِ�ش ُة
َر ِ�ض َي َّ ُ
ي َلهَاَ ،ف�أَ ْط َع ْم ُتهَا َث َل َث َ َ
الل َع ْنهَا َقا َلتْ َ :جا َء ْتنِي مِ ْ�سكِي َن ٌة َ ْ
ت َراتٍ َ ،ف�أَ ْع َطتْ
تمِ ُل ا ْب َن َت ْ ِ
ت َر ًةَ ،و َر َف َعتْ �إِ َل فِيهَا َ ْ
ُك َّل َواحِ َد ٍة مِ ْن ُه َما َ ْ
ا�س َت ْط َع َم ْتهَا ا ْب َن َتاهَاَ ،ف َ�ش َّقتِ ال َّت ْم َر َة،
ت َر ًة ِل َت�أْ ُكلَهَاَ ،ف ْ
هلل َ�ص َّلى
ا َّلتِي َكا َنتْ ُترِي ُد �أَ ْن َت�أْ ُكلَهَا َب ْي َن ُه َماَ ،ف َ�أ ْع َج َبنِي َ�ش�أْ ُنهَاَ ،ف َذ َك ْر ُت ا َّلذِ ي َ�ص َن َعتْ ِل َر ُ�سولِ ا ِ
اهلل َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َمَ ،ف َقا َل�« :إِ َّن َ
ُ
اهلل َق ْد �أَ ْو َج َب َلهَا ِبهَا ْ َ
ال َّن َة� ،أَ ْو �أَ ْع َت َقهَا ِبهَا مِ َن ال َّنارِ» رواه م�سلم.
ولعلك تت�أمل وتت�ساءل ما الذي �أوجب لهذه املر�أة اجلنة؟ هل هي التمرة التي ت�صدقت بها؟
�أوهناك �شيء �آخر؟
لعل اجلواب ،واهلل �أعلم� ،أن ال�سبب كونها بذلت كل ما معها مع حاجتها املا�سة و�أنها قدمت
ما معها بروح عالية يف البذل والعطاء لأقرب النا�س وهم الذرية.
ومع ذلك ف�إن ال�صدقة مهما ق ّلت ولو بالتمرة فيها ف�ضل عظيم بل وبن�صفها كما جاء يف
احلديث (اتقوا النار ولو ب�شق مترة)
يقول ال�شيخ حممد العثيمني رحمه اهلل :وممن جتب لهم النفقة كذلك الأقارب ،قال اهلل
تعاىلَ } :و ْاع ُبدُوا َّ َ
الل َوال ُت ْ�ش ِر ُكوا ِب ِه َ�ش ْيئاً َو ِبا ْل َوا ِل َد ْي ِن �إِ ْح َ�ساناً َوبِذِ ي ا ْل ُق ْر َبى{ (الن�ساء)36:
فالقريب له حق يف �أن ينفق عليه قريبه ،يعني �أن يبذل له من الطعام وال�شراب والك�سوة
وال�سكنى ما يقوم بكفايته ،لكن ي�شرتط لذلك �شروط:
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ال�شرط الأول� :أن يكون املنفق قادراً على الإنفاق؛ ف�إن كان عاجزاً ف�إنه ال يجب عليه
ما �آ َتا ُه َّ ُ
الل
الإنفاق ،لقوله تعاىلِ } :ل ُي ْنف ِْق ُذو َ�س َع ٍة مِ نْ َ�س َع ِت ِه َو َمنْ ُقدِ َر َعلَ ْي ِه ِر ْز ُق ُه َف ْل ُي ْنف ِْق ِ َّ
ال ُي َك ِّل ُف َّ ُ
الل َن ْف�ساً �إِ َّل َما �آ َتهَا{ �أي� :إال ما �أعطاها (الطالق)7:
ال�شرط الثاين� :أن يكون املن َفق عليه عاجزاً عن الإنفاق على نف�سه ،ف�إن كان قادراً على
الإنفاق على نف�سه فنف�سه �أوىل ،وال يجب على �أحد �أن ينفق عليه؛ لأنه م�ستغن ،و�إذا كان
م�ستغنياً ،ف�إنه ال ي�ستحق �أن ينفق عليه.
ال�شرط الثالث� :أن يكون املنفِق وارثاً للمنفق عليه؛ لقوله تعاىلَ } :و َعلَى ا ْل َوارِثِ مِ ْث ُل
َذل َِك{ (البقرة )233:ف�إن كان قريباً ال يرثه؛ فال يجب عليه الإنفاق.
ف�إذا متت ال�شروط الثالثة؛ ف�إنه يجب على القريب �أن ينفق على قريبه ما يحتاج �إليه من
طعام ،و�شراب ،ولبا�س ،وم�سكن ،ونكاح ،و�إن كان قادراً على بع�ض ال�شيء دون بع�ض؛ وجب
على القريب الوارث �أن يكمل ما نق�ص؛ لعموم قوله تعاىلَ } :و َعلَى ا ْل َوارِثِ مِ ْث ُل َذل َِك{
(البقرة)233:
والأمر الذي يجب �أال يغيب عنا طرفة عني حني الإنفاق على الأهل وبذل املال و�شراء
احلاجيات مهما قلت �أو كانت ي�سرية ولو قطع اخلبز وعلبة املاء يجب �أال يغيب عنا طرفة
عني ا�ستح�ضار االحت�ساب يف النفقة ،قال ابن بطال رحمه اهلل بعد �أن �ساق حديث �س ْعدِ
الل �صلى اهلل عليه و�سلم َقا َل َل ُهَ :و�إِ َّنك َلنْ ُت ْن ِف َق
ا�ص ر�ضي اهلل عنه �أَ َّن َر ُ�سو َل َّ ِ
ْب ِن �أَ ِبي َو َّق ٍ
الل � َّإل �أُجِ ْرت َعلَ ْيهَا َح َّتى َما َ ْ
ت َع ُل ِف ِف ْام َر�أَتِك .رواه البخاري.
َن َف َق ًة َت ْب َتغِي ِبهَا َو ْج َه َّ ِ
ْ
وحديث �أَ ِبي َم ْ�س ُعو ٍد ا ْل َب ْدرِيِّ ر�ضي اهلل عنه َعنْ ال َّن ِب ِّي �صلى اهلل عليه و�سلم َقا َل� :إ َذا �أَ ْن َف َق
ال َّر ُج ُل َعلَى �أَهْ ِل ِه َن َف َق ًة َوهُ َو َي ْح َت�سِ ُبهَا َكا َنتْ َل ُه َ�ص َد َق ًة� .أخرجه البخاري وم�سلم ،قال ابن
بطال� :أال ترى �أنه جعل الأجر يف هذين احلديثني للمنفق على �أهله ب�شرط احت�ساب
النفقة عليهم ،و�إرادة وجه اهلل بذلك .وبهذا املعنى نطق التنزيل قال تعاىلَ } :و َما �أُمِ ُروا
ِ�إ َّال ِل َي ْع ُبدُوا َّ َ
ني َل ُه الد َ
مل ِِ�ص َ
الل ُ ْ
ِّين{ (البينة .)5:وقال رحمه اهللُ :ي ْنفِق َعلَى َن ْف�سِ ِه َو�أَهْ ِل ِه
ت َع َّما يَجِ ُب َل ُه ْم َو َل ُم ْ�سر ٍِف ِف َذل َِك َك َما َقا َل َّ ُ
الل َت َع َال
ي ُم َق ِّ ٍ
َو َمنْ َت ْل َز ُم ُه ال َّن َف َق ُة َعلَ ْي ِه َغ ْ َ
ل ُي ْ�س ِر ُفوا َو َ ْ
ين �إِ َذا �أَ ْن َف ُقوا َ ْ
ل َي ْق ُ ُ
} َوا َّلذِ َ
توا َو َكا َن َب ْ َ
ي َذل َِك َق َوا ًما{ (الفرقانَ )67:وهَذِ ِه
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ال�ص َد َق ِة َومِ نْ َجمِ ي ِع ال َّن َف َقاتِ ..
ال َّن َف َق ُة �أَ ْف َ�ض ُل مِ نْ َّ
ليب�شر املنفق باخللف ف�إن هذا وعد اهلل يقول تعاىلَ } :و َما �أَ ْن َف ْق ُت ْم مِ نْ َ�ش ْي ٍء َف ُه َو ُي ْخ ِل ُف ُه
ي ال َّرا ِز ِق َ
ني{ (�سب�أ )39:ور�سولنا يقول �صلى اهلل عليه و�سلمَ :ما مِ نْ َي ْو ٍم ُي ْ�ص ِب ُح
َوهُ َو َخ ْ ُ
ول �أَ َحدُهُ َما ال َّل ُه َّم �أَ ْع ِط ُم ْن ِف ًقا َخلَ ًفاَ ,و َي ُق ُ
ا ْل ِع َبا ُد فِي ِه � َّإل َملَ َكانِ َي ْنز َِلنِ َف َي ُق ُ
ول ال َآخ ُر ال َّل ُه َّم
م�سِ ًكا َتلَ ًفا� .أخرجه البخاري وم�سلم
�أَ ْع ِط ُ ْ
وليحذر امل�سلم من البخل واملنع والت�ضييق على من حتت يده ف�إنه من �أعظم الإثم كما
ثبت يف احلديث ،ويف زماننا وجد _ واهلل امل�ستعان -من َي�شِ ُّح على �أهله وعياله بالنفقة
وي�ضيق عليهم ورمبا �أجل�أهم هذا الت�ضييق لطريق حمرم �أو ل�س�ؤال النا�س ورمبا �أدى بهم
هذا الت�صرف لتمني موته وزواله .فيحب�س ماله عنهم ورمبا بخل على نف�سه فهو يحرم
نف�سه التمتع مبا �أباح اهلل له وي�ضيع على نف�سه الأجر واحلب و�سيتمتع ورثته من بعده
مباله و�سيفرحون وقتذاك بزواله ووفاته.
اللهم �إنا نعوذ بك من ال�شح والبخل اللهم وال جتعل الدنيا �أكرب همنا اللهم و�أغننا بحاللك
عن حرامك.
و�صل اللهم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل.
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الهجر

الهجر
با َف َّ�ض َل َّ ُ
}الر َج ُ
�ض
ال َق َّوا ُمونَ َع َلى الن َِّ�ساءِ ِ َ
الل َب ْع َ�ض ُه ْم َع َلى َب ْع ٍ
يقول اهلل تعاىلِّ :
با َح ِف َظ َّ ُ
ات َحا ِف َظ ٌ
ات َقا ِن َت ٌ
ال�ص ِ َ
ال ُ
الل ۞
ات ِّل ْل َغ ْي ِب ِ َ
َو ِ َ
با �أَن َف ُقوا ِم ْن �أَ ْم َوا ِل ِه ْم ۞ َف َّ
َو َّ
اج ِع َو ْ
وه َّن ۞ َف�إِ ْن
ا�ض ِر ُب ُ
اه ُج ُر ُ
الل ِتي َت َخا ُفونَ ُن ُ�شو َز ُه َّن َف ِع ُظ ُ
وه َّن َو ْ
وه َّن ِف ْالَ َ�ض ِ
يل ۞ �إِنَّ َّ َ
�أَ َط ْع َن ُك ْم َف َل َت ْب ُغوا َع َل ْي ِه َّن َ�س ِب ً
ريا{ (الن�ساء.)34 :
الل َكانَ َع ِل ًّيا َك ِب ً
ويقول �سبحانه }والرجز فاهجر{ (املدثر.)5:

اه ُج ْر ُه ْم هَ ْجر ًا َجم ً
ِيل{
ب َعلى ما َي ُقو ُلونَ َو ْ
ا�ص ِ ْ
وقال جل وعال } َو ْ
وقال تعاىلَ :
}ق َ
اغ ٌب �أَنتَ
ال �أَ َر ِ
ج ْر ِن َم ِل ًّيا{ (مرمي)46:
َو ْ
اه ُ

ل َتن َت ِه َ أَ
ل ْر ُج َم َن َ
يم ۞ َل ِئن َّ ْ
ّك ۞
َع ْن �آ ِل َه ِتي َيا �إِ ْب َر ِ
اه ُ

الهجر� :ضد الو�صل كما قاله ابن منظور .ل�سان العرب .250 /5
وقال املناوي« :الهجر والهجران :مفارقة الإن�سان غريه� ،إما بالبدن� ،أو بالل�سان� ،أو بالقلب،
والهجرة واملهاجرة يف الأ�صل :مفارقة الغري ومتاركته»(التعاريف .)738 /1
فالهجر يكون بالبدن كما يف قوله تعاىل} :واهجروهن يف امل�ضاجع{ (�سورة الن�ساء)34 :
ويكون بالل�سان �أو بالقلب ،كما يف قوله تعاىل�} :إن قومي اتخذوا هذا القر�آن مهجوراً{
(�سورة الفرقان)30 :
و�أما قوله عز و جل} :و اهجرهم هجراً جمي ً
ال{ (�سورة املزمل )10 :فهو حمتمل للهجر
بالبدن و القلب و الل�سان.
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و قوله �سبحانه} :و الرجز فاهجر{ (�سورة املدثر )5 :حث على املفارقة بالوجوه كلها.
وقال ابن حجر( :فتح الباري  ،211 /28الدرر ال�سنية  ).216 /4والهجر� :إما �أن يكون
ديانة من باب العبادة ،وهو الهجر حلق اهلل تعاىل ،وذلك يف هجر ال�سيئة ،وهجر فاعلها.
وقد ورد يف ذلك قو ُله تعاىل} :وال ُّر ْج َز َفاهْ ُج ْر{ (املدثر ،)5 :وقو ُله �سبحانه} :واهْ ُج ْرهُ ْم
ين َي ُخ ُ
و�ضو َن ِف �آ َيا ِت َنا َف�أَ ْعر ْ
ه َْج ًرا َجمِ ًيل{ (املزمل .)10 :وقو ُله تعاىل} :و�إ َذا َر�أَ ْيتَ ا َلذِ َ
ِ�ض
ي ِه و�إ َّما ُين�سِ َي َّن َك َّ
َع ْن ُه ْم َح َّتى َي ُخ ُ
ال�ش ْي َط ُان َفال َت ْق ُع ْد َب ْع َد ال ِّذ ْك َرى َم َع
و�ضوا ِف َحدِ يثٍ َغ ْ ِ
ال َق ْو ِم َّ
الظالِ ِني َ { (الأنعام .)68 :وقد نقل البغوي عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما �أنه
قال يف تف�سري هذه الآية« :دخل يف هذه الآية كل حمدث يف الدين ،وكل مبتدع �إىل يوم
القيامة»(تف�سري البغوي  .).491 /1وكذلك قوله تعاىل} :و َق ْد َن َّز َل َعلَ ْي ُك ْم ِف ال ِك َتابِ �أَ ْن
هلل ُي ْك َف ُر ِبهَا و ُي ْ�س َت ْه َز�أُ ِبهَا َفال َت ْق ُعدُوا َم َع ُه ْم َح َّتى َي ُخ ُ
ي ِه
�إ َذا َ�سمِ ْع ُت ْم �آ َياتِ ا ِ
و�ضوا ِف َحدِ يثٍ َغ ْ ِ
�إ َّن ُك ْم �إ ًذا ِّم ْث ُل ُه ْم{ (الن�ساء.)140 :
والهجر حلق اهلل تعاىل يكون برتك املنكرات ،وهجر من يظهر املنكرات عقوب ًة له ،وتعزي ًرا
له لعله يرتدع ويتوب ،وبيان عدم موافقة الإن�سان له وعدم ر�ضاه بفعله.
وقد ذكر ذلك �شيخ الإ�سالم ابن تيمية رحمه اهلل ،فقال« :الهجر ال�شرعي نوعان� :أحدهما:
مبعنى الرتك للمنكرات ،والثاين :مبعنى العقوبة عليها ،فالأول هو املذكور يف قوله تعاىل:
ِ�ض َع ْن ُه ْم َح َّتى َي ُخ ُ
ين َي ُخ ُ
و�ضو َن ِف �آ َيا ِت َنا َف�أَ ْعر ْ
}و�إ َذا َر َ�أ ْيتَ ا َلذِ َ
ي ِه و�إ َّما
و�ضوا ِف َحدِ يثٍ َغ ْ ِ
ال�ش ْي َط ُان َفال َت ْق ُع ْد َب ْع َد ال ِّذ ْك َرى َم َع ال َق ْو ِم َّ
ُين�سِ َي َّن َك َّ
الظالِ ِني َ{ (الأنعام )68 :فهذا يراد به
�أنه ال ي�شهد املنكرات لغري حاجة مثل قوم ي�شربون اخلمر يجل�س عندهم ،وقوم دعوا �إىل
وليمة فيها خمر وزمر ال يجيب دعوتهم و�أمثال ذلك ،بخالف من ح�ضر عندهم للإنكار
عليهم� ،أو ح�ضر بغري اختياره ،ولهذا يقال حا�ضر املنكر كفاعله.
ثم قال :النوع الثاين :الهجر على وجه الت�أديب ،وهو هجر من ُيظهر املنكرات ُيهجر حتى
يتوب منها»(جمموع الفتاوى .)204 -203 /28
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و�إما �أن يكون الهجر لتحقيق م�صلحة دنيوية وال�ست�صالح �أمر ما من �أمور الدنيا ،فهو
هجر حلق العبد ومل�صلحته ،وفيه جاءت الأحاديث التي تنهى عن الهجر �أكرث من ثالث
ليال ،ومن ذلك:
حديث �أن�س بن مالك -ر�ضي اهلل عنه� :-أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال« :ال
مل�سلم �أن يهجر �أخاه
تباغ�ضوا وال حتا�سدوا وال تدابروا ،وكونوا عباد اهلل �إخواناً ،وال يحل ٍ
فوق ثالث»(�صحيح البخاري  ،2253 /5برقم� .5718 :صحيح م�سلم  ،1982 /4برقم.)2558 :
وحديث �أبي �أيوب الأن�صاري -ر�ضي اهلل عنه� :-أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال« :ال
يحل لرجل �أن يهجر �أخاه فوق ثالث ليال ،يلتقيان فيعر�ض هذا ،ويعر�ض هذا ،وخريهما
الذي يبد�أ بال�سالم»(�صحيح البخاري  ،2256 /5برقم.)5727 :
وحديث �أبي هريرة -ر�ضي اهلل عنه� -أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال« :تفتح �أبواب
اجلنة يوم االثنني ويوم اخلمي�س ،فيغفر لكل عبد ال ي�شرك باهلل �شي ًئا �إال ً
رجل كانت بينه
وبني �أخيه �شحناء ،فيقال� :أنظروا هذين حتى ي�صطلحا� ،أنظروا هذين حتى ي�صطلحا
�أنظروا هذين حتى ي�صطلحا»(�صحيح م�سلم  ،1987 /4برقم ،).2565 :ومن طريق �آخر
عند م�سلم�« :إال املتهاجرين».
ؤمن �أن
وحديث �أبي هريرة -ر�ضي اهلل عنه� :-أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال« :ال يحل مل� ٍ
يهجر م�ؤمناً فوق ثالث ،ف�إن م ّرت به ثالث فليلقه فلي�سلم عليه ،ف�إن رد عليه ال�سالم فقد
ا�شرتكا يف الأجر ،و�إن مل يرد عليه فقد باء بالإثم» (�سنن �أبي داود  ،696 /2برقم.4912 :
قال الألباين :ح�سن لغريه ،انظر� :صحيح الرتغيب والرتهيب ،31 /3برقم.)2757 :
وحديث �أبي هريرة -ر�ضي اهلل عنه -قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :ال يحل
مل�سلم �أن يهجر �أخاه فوق ثالث ،فمن هجر فوق ثالث فمات دخل النار»(�سنن �أبي داود /2
 ،696برقم .4914 :قال الألباين� :صحيح ،انظر� :صحيح و�ضعيف �سنن �أبي داود ،414 /10
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برقم.)4914 :
وظاهر من هذه الأحاديث حترمي الهجر فوق ثالث والت�شديد فيه وبيان خطره وعقوبته،
ولذا ال يجوز للم�سلم �أن يهجر �أخاه ب�سبب �أمر دنيوي �أكرث من ثالث ليال .وبه يعلم
خطورة ما يقع بني امل�سلمني وامل�سلمات من تهاجر وتباغ�ض وتدابر ف�إنه حمرم ومنكر
ومتوعد من وقع فيه بالنار ،ن�س�أل اهلل ال�سالمة منها.
ويعظم اخلطب وي�سوء الأمر �إن كان من يهجره من ذوي الأرحام وممن له حق ال�صلة
فالإثم �أعظم والذنب �أكرب والعقوبة �أ�شد ،فليحذر امل�سلم من الوقوع يف هذا والتعر�ض
لغ�ضب اهلل ومقته.
وقد ذكر الغزايل رحمه اهلل ر�أ ًيا تفرد به حيث قال« :الهجر فوق ثالث جائز يف مو�ضعني:
�أحدهما� :أن يرى فيه �إ�صالحاً للمهجور يف الزيادة.
الثاين� :أن يرى لنف�سه �سالمة فيه»(�إحياء علوم الدين .).223 /2
وقد نت�ساءل متى ال يعد امل�سلم هاج ًرا لأخيه ومتى ال تعد املر�أة هاجرة لأختها فاجلواب يف
حديث ه�شام بن عامر -ر�ضي اهلل عنه -قال� :سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقول:
مل�سلم �أن يهجر م�سل ًما فوق ثالث ليال ،فان كان ت�صادرا فوق ثالث ،ف�إنهما ناكبان
«ال يحل ٍ
عن احلق ما داما على َ�ص َرامهما ،و�أولهما فيا ف�س ْب ُقه بالفيء كفار ُته ،ف�إن �سلم عليه فلم يرد
عليه ورد عليه �سالمه ردت عليه املالئكة ورد على الآخر ال�شيطان ،فان ماتا على َ�ص َرامهما
مل يجتمعا يف اجلنة �أبدًا» (م�سند �أحمد بن حنبل  ،20 /4برقم.16301 :
تعليق �شعيب الأرن�ؤوط� :إ�سناده �صحيح على �شرط م�سلم رجاله ثقات رجال ال�شيخني.
م�سند �أحمد بن حنبل .)20 /4
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فهذا احلديث وغريه دل على � ّأن الهجر يزول بال�سالم ،وهو �أقل �أحوال ال�صلة ،وهذا من
ف�ضل اهلل ورحمته ،فال �أقل من �أن يفعله امل�سلم مع �أخيه واملر�أة مع �أختها عند وجود
تهاجر.
قال ابن الأمري ال�صنعاين« :وفيه داللة على زوال الهجر له بر ّد ال�سالم ،و�إليه ذهب
اجلمهور ومالك وال�شافعي وقيل :ينظر �إىل حال املهجور :ف�إن كان خطابه مبا زاد على
ال�سالم عند اللقاء مما تطيب به نف�سه ويزيل ع ّلة الهجر كان من متام الو�صل وترك
الهجر ،و�إن كان ال يحتاج �إىل ذلك كفى ال�سالم»�سبل ال�سالم .232 /1
ولي�س املق�صود �أن الهجر ال يزول �إال بال�سالم فقط ،بل قد يزول بغري ال�سالم من املكاتبة
واملرا�سلة واالت�صال بكل الو�سائل احلديثة؛ والهدية وال�صلة ،لأن هذا مما يزيل ما قطعه
الهجر من الو�صل.
�إذا كان الأ�صل يف الهجر �أنه منهي عنه وحمرم فقد ذكر �أهل العلم �أن الثالثة �أيام تكفي
لإذهاب ما يف النفو�س من ال�شحناء والنزاع و�إزالة داعي الهوى وحظوظ النف�س التي تعتمل
فيها ،وقد جعل ال�شرع  -كما يف احلديث ال�سابق  -خري الرجلني الذي يبد�أ �صاحبه
بال�سالم ومن ذا الذي ي�سلم من �شحناء بينه وبني زمالئه و�إخوانه بل وقرابته ،ولذا كان
�أهل الف�ضل وال�سبق من ال�سلف ال�صالح حري�صني على معاجلة هذه املواقف ورد الهوى
و�ضبط النف�س وكبح جماحها وتطبيق الهدي النبوي ،ب�إ�صالح ذات البني ،فعن �أبي احل�سن
املدائني قال« :جرى بني احل�سن بن علي و �أخيه احل�سني كالم حتى تهاجرا ،فلما �أتى على
أكب على ر�أ�سه فقبله
احل�سن ثالثة �أيام من هجر �أخيه �أقبل �إىل احل�سني وهو جال�س ف� ّ
فلما جل�س احل�سن قال له احل�سني� :إن الذي منعني من ابتدائك والقيام �إليك �أنك �أحق
بالف�ضل مني فكرهت �أن �أنازعك ما �أنت �أحق به».
والهجر والقطيعة مما حرمه اهلل وال يح ّرم اهلل تعاىل �إال ماله �ضرر و�أثر �سيئ على الفرد
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واملجتمع ومن �أ�ضرار الهجر:
�أنه �صفة قبيحة ت�سبب �سخط اهلل عز وجل على املتهاجرين ،واملتقاطعني.
وهو �سبب يف ت�أخري املغفرة من اهلل عز و جل.
و�سبب لرد العمل ال�صالح وعدم رفعه وقبوله.
والهجر من و�سائل وحبائل ال�شيطان التي يغوي بها من �أطاعه ،واتبعه حتى ي�سوقهم �إىل
اجلحيم.
وقد ورد عن جماهد �أنه قال« :الأقلف موقوف عمله حتى يختنت ،وال�صارم (الهاجر)
الظامل موقوف عمله حتى يفيء.
وما من �شك �أن الذي يدفع �إىل الهجر بدون مربر �شرعي هو اتباع �أهواء النفو�س ،واتباع
و�ساو�س ال�شيطان التي يغوي بها �ضعيفي الإميان حتى ي�سوقهم �إىل التنافر والتقاطع،
ويجر �إىل البغ�ضاء والعداء بني امل�سلمني ،ومن ثم ف�إن املجتمع امل�سلم ال تقوم له قائمة
ما داموا متنازعني خمتلفني كما قال تعاىل} :وال تنازعوا فتف�شلوا وتذهب وريحكم
وا�صربوا{ فالواجب ال�صرب والتحمل وعدم طاعة
النف�س والهوى وال�شيطان يف قطيعة �أخيك امل�سلم و�أنتِ �أيتها املباركة احذري طاعة النف�س
والهوى وال�شيطان يف قطيعة �أختك امل�سلمة.
وت�أمل هل ت�ستحق هذه الدنيا �أن تقع القطيعة والتهاجر بني امل�سلمني؟! فكيف �ستقابل اهلل
تعاىل و�أنت هاجر لأخيك؟!
والدنيا ق�صرية ال ت�ستحق �أن ت�ضيع وقتك و�صحتك فيما ال يفيدك بل ي�ضرك دنيا و�أخرى.
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وقد يكون �أخوك الذي هجرته مل يد ِر عنك ومل ي�شعر بك ومل يفكر فيك؛ ف�أنت وحدك من
تت�ضرر وحترتق يف داخلك فتنبه .وتوقف.
وت�أمل هذا احلديث العظيم وتفكر يف هذا الأثر اخلطري؛ فقد روى �أبو هريرة ر�ضي اهلل
عنه قال قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلمُ « :تفتح �أبواب اجلنة يوم االثنني ويوم اخلمي�س،
ف ُيغفر لكل عبد ال ي�شرك باهلل �شي ًئا �إال ً
رجل كانت بينه وبني �أخيه �شحناء ،ف ُيقال� :أَنظِ روا
هذين حتى ي�صطلحا»احلديث.
فاحلذر احلذر من التهاجر والتقاطع والتدابر ولنعمل بالتوجيه النبوي الكرمي (وكونوا
عباد اهلل �إخوانا).
اللهم �إنا نعوذ بك من التهاجر والتدابر والتقاطع ونعوذ بك من ال�شيطان الرجيم وت�سلطه
و�أعوانه وجنوده.
و�صل اللهم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم.
وال�سالم
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الوسواس

الوسواس
يقول تعاىل} :فو�سو�س لهما ال�شيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من �سوءاتهما{
(الأعراف)20:

وقال �سبحانه }فو�سو�س �إليه ال�شيطان قال يا �آدم هل �أدلك على �شجرة اخللد
وملك ال يبلى{ (طه)120:
ويقول جل وعال }ولقد خلقنا الإن�سان ونعلم ما تو�سو�س به نف�سه{ (ق)16 :

ويقول جل من قائل} :قل �أعوذ برب النا�س ملك النا�س �إله النا�س من �شر
الو�سوا�س اخلنا�س الذي يو�سو�س يف �صدور النا�س{
الو�سو�سة والو�سوا�س مر�ض يبتلى به البع�ض من النا�س ،ومنه الو�سوا�س القهري وهو
مر�ض ي�أتي ب�صورة �أفعال و�أفكار تت�سلط على املري�ض وت�ضطره لتكرارها ،و�إذا مل يكرر
الفعل �أو يت�سل�سل مع الفكرة ي�شعر املري�ض بتوتر ،وال يزول هذا التوتر �إال �إذا كرر الفعل،
وت�سل�سل مع الفكرة .وبعد �أن يتطاوع الو�سوا�س يعاوده الدافع للفعل ثانية .وال يزول
املر�ض بهذا بل يتمكن منه ويزيده وت�سوء حالته.
وميكن و�صفه ب�أنه مبالغة خارجة عن االعتدال ،فقد يفعل الأمر  -مكِرراً له  -حتى يفوت
املق�صد منه ،مثل �أنيعيد الو�ضوء مراراً حتى تفوته ال�صالة� ،أو يكرر �آية� ،أو نحو ذلك حتى
ي�سبقه الإمام بركن �أو �أكرث ،وقد يتمكن منه الو�سوا�س فيرتك العمل بالكلية ،وهذا هو
املق�صد الأ�سا�س الذي يريده ال�شيطان من تلك الو�سو�سة.
وال�شيطان له الدور الأكرب يف الو�سو�سة ،فعن ابن عبا�س ر�ضي عنهما �أن ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليهو�سلم «قال جاء رجل �إىل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فقال :يا ر�سول اهلل �إن �أحدنا
يجد يف نف�سه-يع ِّر ُ
�ض بال�شيء  -لأن يكون ُح َم َمة �أحب من �أن يتكلم به فقال :اهلل �أكرب اهلل
�أكرب اهلل �أكرب ،احلمدهلل الذي رد كيده �إىل الو�سو�سة» رواه �أحمد و�أبو داود.
ورمبا كان هناك �أ�سباب �أخرى مع ت�سلط ال�شيطان.
والو�سوا�س القهريّ  ،كما يقول �أهل العلم ،نوعان :نوع طبي؛ يجب على من �أ�صيب به �أن
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املتخ�ص�صني يف الطب النف�سي ،ويحر�ص على طبيب م�سلم ثقة جمرب.
يراجع فيه الأطباء
ِّ
والنوع الثاين مِ ن الو�سوا�س �إمنا هو من عمل ال�شيطان؛ يريد به �أن ُيف�سِ د دين امل�سلم
التم�سك بها اتباع
وعبادته و�إميانه ،وال �شك �أن عالج هذا النوع هو د ْفع تلك الو�ساو�س؛ لأ َّن ُّ
لل�شيطان؛ فيجب �إبعادها عن النف�س و�إهمالها ،وعدم االلتفات �إليها� ،أو اال�ست�سالم لها.
توجه �إىل اهلل ،فينبغي للعبد
قال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية« :والو�سوا�س يعر�ض لكل َمن َّ
�أن َيث ُبت وي�صرب ويالزم ما هو فيه من الذكر وال�صالة ،وال ي�ضجر؛ لأنه مبالزمة ذلك
ين�صرف عنه كيد ال�شيطان؛ } �إِ َّن َك ْي َد َّ
ال�ش ْي َطانِ َكا َن َ�ضعِي ًفا { (الن�ساء ،)76 :وكلما �أراد
العبد توج ًها �إىل اهلل بقلبه ،جاء الو�سوا�س من �أمور �أخرى ،ف�إن ال�شيطان مبنزلة قاطع
الطريق ،كلما �أراد العبد �أن ي�سري �إىل اهلل �أراد ْ
قط َع الطريق عليه» .اهـ.
وقال ابن حجر الهيتمي« :للو�سوا�س دواء نافع هو الإعرا�ض عنه جملة ،و�إن كان يف النف�س
من الرتدُّد ما كان ،ف�إنه متى مل يلتفتْ لذلك ،مل يثبت ،بل َيذهَب بعد زمن قليل ،كما ج َّرب
ذلك املو َّفقون ،و�أما َمن �أ�صغى �إليها ،ف�إنها ال تزال تزداد به حتى تخرجه �إىل حيز املجانني،
بل و�أقبح منهم ،كما �شاهدناه يف كثري ممن ابتلوا بها ،و�أ�صغوا �إليها و�إىل �شيطانها» .اهـ.
وقال العز بن عبدال�سالم« :دواء الو�سو�سة �أن َيع َتقِد �أن ذلك خاط ٌر �شيطاين ،و�أن �إبلي�س
هو الذي �أورده عليه ،و�أن يقاتله ،ف�إن له ثواب املجاهد؛ لأنه يحارب عد َّو اهلل ،ف�إذا ا�ست�شعر
ذلك ف َّر منه» .اهـ.
ويقول ال�شيخ ابن باز رحمه اهلل :هذه الو�ساو�س التي يبتلى بها بع�ض النا�س يف الو�ضوء
�أو يف ال�صالة �أو يف غري ذلك كلها من ال�شيطان ،واهلل �أر�شدنا �سبحانه للتعوذ منه فقال عز
ا�س ْ َ
ا�س{،
ا�س ۞ �إِ َل ِه ال َّن ِ
ا�س ۞ َمل ِِك ال َّن ِ
وجلُ } :ق ْل �أَ ُعو ُذ ِب َر ِّب ال َّن ِ
ال َّن ِ
ا�س ۞ مِ ن َ�ش ِّر ا ْل َو ْ�س َو ِ
فعليك �أن تتعوذ باهلل من �شر هذا العدو دائماً ،عند الو�ضوء وعند ال�صالة ويف غري هذا من
�شئونك �إذا هجم عليك بالو�سو�سة فهو عدوك ،كما قال �سبحانه�} :إِ َّن َّ
ال�ش ْي َطا َن َل ُك ْم َع ُد ٌّو
َفا َّتخِ ُذو ُه َع ُد ًّوا �إِ َّ َ
ال�سعِري{ِ (فاطر ، )6:ويقول عز وجل:
نا َي ْد ُعو حِ ْز َب ُه ِل َي ُكو ُنوا مِ نْ �أَ ْ�ص َحابِ َّ
ا�س َت ِع ْذ ِب ّ
} َو�إِ َّما َين َز َغ َّن َك مِ َن َّ
اللِ{ (الأعراف ، )200:فعليك �أن ت�ستعيذ باهلل
ال�ش ْي َطانِ َن ْز ٌغ َف ْ
عند الو�ضوء عند ال�صالة ،حاربه حماربة قوية ،ف�إذا تو�ض�أت فال ترجع تقول :ما تو�ض�أت
و�أنت ترى يديك مغ�سولة ترى وجهك مغ�سول ترى رجليك مغ�سولة ُتك ِّذب عينك وترجع
�إىل طاعة ال�شيطان؟!! فا�ستقم �إذا تو�ض�أت ال ترجع �سوا ٌء مرة �أو مرتني �أو ثالث النهاية
ثالث� ،إذا غ�سلت الع�ضو ثالث مرات انتهى ال تزِد على هذا �شيئاً ،النبي �-صلى اهلل عليه
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و�سلم -ما زاد على الثالث ،وجاء عنه �أنه قال( :من زاد فقد �أ�ساء وتعدى وظلم) ،فلي�س
لك الزيادة� ،إذا مت�ضم�ضت وا�ستن�شقت مرة �أو مرتني �أو ثالث! وال تو�سو�س واحذر ،و�إذا
غ�سلت وجهك ثالثاً فهذا هو النهاية �إذا مر املاء عليه ثالث مرات ،وهكذا �إذا غ�سلت وجهك
ويديك كذلك اليمنى والي�سرى كل واحدة ثالث ،ويكفي مرة �أن يعمها املاء �أو مرتان يكفي،
لكن الثالث هي النهاية ،ثم مت�سح ر�أ�سك مع �أذنيك مرة واحدة باملاء ،ثم تغ�سل رجليك
اليمنى ثالثاً والي�سرى ثالثاً ،ويجوز مرتني ويجوز مرة �إذا عمها املاء ،فال تطع ال�شيطان
ال بد من احلرب مع عدو اهلل ،وكن قويا ،يقول النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم( :-امل�ؤمن
القوي خري و�أحب �إىل اهلل من امل�ؤمن ال�ضعيف) ،ال تكن �ضعيفاً لل�شيطان عدوك ،لو جاء
�أح ٌد من النا�س يخا�صمك �أو يطالبك ب�شيء �أال تكون قوياً يف دفع ال�شر عنك باخل�صومة،
�أو يريد �ضربك �أال تكون قوياً يف دفعه ،هذا �أعدى ،هذا خبيث ،يريد هالكك يريد دخولك
النار ،فال بد �أن تكون قوياً يف حربه يف الو�ضوء يف ال�صالة ويف كل �شيء ،ا�ستح�ضر عقلك،
حرب لك ،فكيف تطاوعه؟ ال بد من قوة
اعرف �أنك معا ًدى و�أنه خ�صمك و�أنه عدوك و�أنه ٌ
وال بد من تعوذ باهلل من ال�شيطان حتى ت�سلم من �شره ومكائده ،وا�س�أل ربك العافية من
�شره ،وكن قوياً ال تت�ساهل مع ذلك ،وال متل �إليه تقول� :أخاف ما ك َّملت ،ال ،اجزم �أنك
كملت و�أنك �أديت الواجب ،وانتقل �إىل الع�ضو الثاين وهكذا ،و�إذا كملت فال تعد تقول ما
تو�ض�أت �أو ما �صليت ،ال ،احلمد هلل ،اجزم ب�أنك فعلت حتى ال يهزمك عدوك ،وحتى ال
ي�ستويل عليك ويجعلك �ضمن املجانني .انتهى كالمه رحمه اهلل.
ولتغلب العبد على الو�سوا�س الذي ي�صيبه يف عبادته و �أفكاره عليه �أن ي�صدق يف االلتجاء
�إىل اهلل تعاىل :ويلهج بالدعاء والذكر ليك�شف عنه ال�ضر ويدفع عنه البالء ،وليطمئن
قلبه.
 قال تعاىل�} :أمن يجيب امل�ضطر �إذا دعاه ويك�شف ال�سوء ويجعلكم خلفاء الأر�ض �أ�إله مع
اهلل قلي ً
ال ماتذكرون{( .النمل)26:
وقال تعاىل}:الذين �آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر اهلل �أال بذكر اهلل تطمئن القلوب{
(الرعد)82 :
وممايندفع به الو�سوا�س اال�ستغفار ،فعن ابن م�سعود ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليهو�سلم�«:إن لل�شيطان ملة بابن �آدم وللملك ملة ،ف�أما ملة ال�شيطان ف�إيعاد بال�شر
وتكذيب باحلق،و�أما ملة امللك ف�إيعاد باخلري وت�صديق باحلق ،فمن وجد ذلك فليعلم �أنه من
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اهلل فليحمد اهلل ،ومنوجد الأخرى فليتعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم ثم قر�أ (ال�شيطان
يعدكم الفقر وي�أمر كم بالفح�شاء) رواه الرتمذي.
وعن عثمان بن �أبي العا�ص قال :يا ر�سول اهلل� :إن ال�شيطان قد حال بيني وبني �صالتي
علي فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم»:ذاك �شيطان يقال له خنزب،
وقراءتي يلب�سها ّ
ف�إذا �أح�س�سته فتعوذ باهلل منه ،واتفل عن ي�سارك ثالثاً .قال :ففعلت ذلك ف�أذهبه اهلل
عني»رواه م�سلم.
وغر�ض ال�شيطان من تلك الو�سو�سة  -كما ب ّينها حديث عثمان � -أن يلب�س على العبد �صالته
ويف�سدها عليه ،و�أن يحول بينه وبني ربه ،فيندفع هذا الكيد باال�ستغفار واال�ستعاذة.
 قال ابن القيم« :وملا كان ال�شيطان على نوعني :نوع يرى عياناً وهو �شيطان الإن�س ،ونوع
ال يرى وهو �شيطان اجلن� ،أمر �سبحانه وتعاىل نبيه �صلى اهلل عليه و�سلم �أن يكتفي من
�شر �شيطان الإن�س بالإعرا�ض عنه والعفو والدفع بالتي هي �أح�سن ،ومن �شيطان اجلن
باال�ستعاذة باهلل منه» �أ.هـ
قال تعاىل} :و�إما ينزغنك من ال�شيطان نزغ فا�ستعذ باهلل �إنه �سميع عليم{ (الأعراف:
 )200قال ابنكثري يف تف�سريه :ف�أما �شيطان اجلن ف�إنه ال حيلة فيه �إذا و�سو�س �إال اال�ستعاذة
بخالقه الذي �سلطهعليك ،ف�إذا ا�ستعذت باهلل والتج�أت �إليه كفه عنك ورد كيده) اهـ
 ومن الأمور النافعة -كذلك يف عالج الو�سو�سة ا�ستح�ضار القلب واالنتباه عند الفعل
وتدبر ماهو فيه من فعل �أو قول ،ف�إنه �إذا وثق من فعله وانتبه �إىل قوله وعلم �أن ما قام
به هو املطلوب منهكان ذلك داعياً �إىل عدم جماراة الو�سوا�س ،و�إن عر�ض له فال ي�سرت�سل
معه لأنه على يقني من �أمرهومن ذلك يف الو�ضوء مث ً
ال� :أن يتو�ض�أ من �إناء فيه قدر ما
يكفي للو�ضوء بال زيادة ،ويجاهد نف�سه �أن يكتفي به ،فقد كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم يتو�ض�أ ب�أقل منه .ويف باب التطهر من النجا�سة يحاول ر�ش املحل الذي يعر�ض له
فيه الو�سوا�س باملاء ،ويقنع نف�سه �أن ما يجده من بلل هو من �أثر املاء ال من النجا�سة.
ويف ال�صالة يجتهد يف متابعة الإمام ،حتى ولو خيل �إليه �أنه مل ي�أت بالذكر املطلوب ،و�إذ
قر�أ الإمام ين�صت له ،ويقر�أ معه الفاحتة �إن كان ممن يرى وجوب قراءتها على امل�أموم يف
ال�صالةاجلهرية ،وهكذا يحاول اتخاذ حلول عملية ،يدرب نف�سه عليها �شيئاً ف�شيئاً .واهلل
�أعلم ،وهوالكا�شف لكل �ضر والرافع لكل بلوى.
اللهم ا�شف كل مري�ض وعاف كل مبتلى وارفع ال�ضر والب�أ�س عن كل م�سلم.
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ومما ُيعِني املرء على دفع الو�سوا�س والتغلب عليه:
ب�صدق و�إخال�ص؛ كي ُيذهِ ب عنك هذا املر�ض.
 -1االلتجاء �إىل اهلل تعاىل بالدعاء ِ
 -2الإكثار من قراءة القر�آن ،واملحافظة على ذكر اهلل تعاىل يف ك ِّل حال ،ال �سيما �أذكار
ال�صباح وامل�ساء ،و�أذكار النوم واال�ستيقاظ ،ودخول املنزل واخلروج منه ،ودخول احلمام
واخلروج منه ،والت�سمية عند الطعام ،واحلمد بعده ،وغري ذلك؛ فقد روى �أبو َيعلَى ،عن
أن�س� ،أن النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  :-قال�( :إن ال�شيطان و�ضع َخ ْط َمه على قلب ابن
� ٍ
�آدم ،ف�إن ذكر اهلل َخ َن�س ،و�إن َن�سِ ي التقم قلبه ،فذلك ال َو ْ�س َوا�س اخل َّنا�س) ،ونن�صحك ب�شراء
كتاب «الأذكار»؛ للإمام النووي ،ومعاودة القراءة فيه دائ ًما.
 -3اال�ستعاذة باهلل من ال�شيطان الرجيم ،والإعرا�ض عن َو ْ�س َو َ�سته ،وقطع اال�سرت�سال مع
خطواته اخلبيثة يف الو�سو�سة؛ فذاك �أعظم عالج ،ويف ال�صحيحني ،عن �أبي هريرة قال:
ُ
ال�شيطان ،فيقولَ :من خلق كذا
قال ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم ( :-ي�أتي �أحدَكم
وكذا؟ حتى يقول لهَ :من خلق ر َّبك؟ ف�إذا بلغ ذلك ،فل َي ْ�س َت ِع ْذ باهلل ول َي ْن َتهِ) ،وعن عثمان بن
�أبي العا�ص قال« :يا ر�سول اهلل� ،إن ال�شيطان قد حال بيني وبني �صالتي وقراءتي يلب�سها
علي ،فقال ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم ( :-ف�إذا �أح�س�س َته ،فتع َّوذ باهلل منهَ ،وا ْت ُف ْل عن
َّ
ي�سارِك ثال ًثا) ،قال :ففعلتُ ذلك ،ف�أ ْذ َه َب ُه اهلل عني»؛ رواه م�سلم.
 -4االن�شغال بالعلوم النافعة ،وح�ضور جمال�س العلم ،وجمال�سة ال�صاحلني ،واحل َذر من
جمال�سة �أ�صحاب ال�سوء� ،أو االنفراد واالنعزال عن النا�س.
 -5الإكثار من الطاعات وال ُبعد عن الذنوب واملعا�صي.
�أما ما تل َّفظتَ به� ،أو �صدر منك بغري ق�صدٍ وال تعمد منك ،فل�ستَ ُم�ؤاخ ًذا به؛ لقول اهلل
تعاىلَ } :و َل ْي َ�س َعلَ ْي ُك ْم ُج َنا ٌح فِي َما �أَ ْخ َط ْ�أ ُ ْ
ت ِب ِه َو َل ِكنْ َما َت َع َّم َدتْ ُق ُلو ُب ُك ْم { (الأحزاب،)5 :
وقول النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم �( :-إن اهلل جتا َوز عن �أمتي اخلط�أ ،والن�سيان ،وما
ماجهْ ،وابن ح َّبان ،وغريهما.
ا�س ُتكرِهُ وا عليه)؛ رواه ابن َ
وراجع على موقعنا اال�ست�شارتني« :الو�ساو�س يف ال�صالة» ،و»اهلل �أكرب ،احلمد هلل الذي رد
كيده �إىل الو�سو�سة».
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أمهات
المؤمنين

أمهات المؤمنين
قال تعاىل} :النبي �أوىل بامل�ؤمنني من �أنف�سهم و�أزواجه �أمهاتهم{ (الأحزاب)6:

�أمهات امل�ؤمنني �أزواج ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ور�ضي عنهن ،لهن مكانة
عالية يف الإ�سالم قال تعاىل عنهن }يا ن�ساء النبي ل�سنت ك�أحد من الن�ساء �إن
اتقينت{ وقال يف حقهن مع �أهل بيته }�إمنا يريد اهلل ليذهب عنكم الرج�س �أهل
البيت ويطهركم تطهريا واذكرن ما يتلى يف بيوتكن{
يف �سرية زوجات النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أمهات امل�ؤمنني -ر�ضي اهلل عنهن �أجمعني،-
الكثري من املواقف امل�شرفة والأحداث الهامة والأثر املبارك على الإمة جمعاء وعلى الن�ساء
خا�صة فهن معلمات وقدوة لن�ساء الب�شرية.
وقد ذكر احلافظ العراقي االختالف يف عدد �أزواج النبي الالتي دخل بهن على قولني �أنهن
اثنتا ع�شر �أو �إحدى ع�شر و�سبب االختالف هو يف مارية القبطية ،هل هي زوجة له �أم ملك
ميني ،فاملتفق عليه من زوجاته �إحدى ع�شر:
 خديجة بنت خويلد -ر�ضي اهلل عنها :-ويف �ش�أنها قال عليه ال�صالة وال�سالم�( :أف�ضلن�ساء اجلنة :خديجة بنت خويلد ،وفاطمة بنت حممد ،ومرمي بنت عمران و�آ�سية بنت
مزاحم)
زم َعة  -ر�ضي اهلل عنها� :أول زوجة بعد وفاة خديجة ر�ضي اهلل عنهما.
و�س ْود ُة بنت ْ
َ
أحب �أزواج ر�سول اهلل �صلى اهلل
وعائ�شة بنت �أبي بكر ال�صديق  -ر�ضي اهلل عنهما :-وكانت � َّ
أحب �إليك؟
عليه و�سلم �إليه ،كما ثبت عنه ذلك يف البخاري وغريه وقد ُ�سئل� :أيُّ النا�س � ُّ
قال( :عائ�شة) قيل :فمن الرجال؟ قال�( :أبوها) ،كما �أنه مل يتزوج امر�أة بكراً غريها ،وكان
الوحي ينـزل على ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وهو يف حلافها دون غريها (.)8
وحف�صة بنت عمر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنهما :-ومن ف�ضلها �أن النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم طلقها ،ف�أتاه جربيل فقال�( :إن اهلل ي�أمرك �أن تراجع حف�صة ف�إنها �ص ّوامة ق ّوامة،
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و�إنها زوجتك يف اجلنة) (.)15
وزينب بنت خزمية  -ر�ضي اهلل عنها -وت�سمى �أم امل�ساكني ،حيث كانت تعطف على الفقراء
وامل�ساكني.
�أ ُّم �سلمة بنت �أبي �أمية  -ر�ضي اهلل عنها -وكانت هي وزوجها �أول من هاجر �إىل احلب�شة،
وقيل� :إنها �أ ّول من هاجر �إىل املدينة من الظعائن،
زينب بنت جح�ش ر�ضي اهلل عنها ،كانت  -ر�ضي اهلل عنها  -تفخر على �سائر �أزواج ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم وتقول :ز َّوجكن �أهاليكن ،وز َّوجني اهلل من فوق �سبع �سماوات(.)22
ت�شري لقوله تعاىلَ } :فلَ َّما َق َ�ضى َز ْي ٌد مِ ْنهَا َو َط ًرا {
وجويرية بنت احلارث ر�ضي اهلل عنها كانت من ال�سبي ف�أتت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم ت�س�أله يف مكاتبتها ،فقال�( :أو خري من ذلك � ,أ�شرتيك و�أعتقك و�أتز َّوجك؟) قالت:
النبي عليه
نعم ،فتزوجها ،ف�أطلق ُ
النا�س ما ب�أيديهم من َّ
ال�سبي وقالوا :قد �صاهر �إليهم ُّ
ال�صالة وال�سالم ،وكانت ُجويرية �أعظم امر�أة بركة على قومها،
و�أم حبيبة بنت �أبي �سفيان  -ر�ضي اهلل عنها:-
يجل�س عليه �أبوها (�أبو �سفيان)
وهي التي �أكرمت فرا�ش ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم �أن
َ
ُ
م�شرك فلم �أحب �أن جتل�س عليه .ومنعته
ملّا قد َم املدينة قبل �إ�سالمه ،وقالت له� :إنك رجل
من اجللو�س عليه(.)25
و�صفية بنت حيي ر�ضي اهلل عنها ،دخل عليها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يوماً وهي تبكي،
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم( :ما يبكيك؟ قالت :قالت يل حف�صة� :إين ابنة يهودي.
فقال ُّ
نبي ،و�إن ع ّمك لنبي ،و�إنك لتحت نبي ،فبم
فقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم� :إنك البنة ٍّ
تفخ ُر عليك؟) ثم قال( :ا َّتق اهلل يا حف�صة) قال الرتمذي :هذا حديث �صحيح غريب من
هذا الوجه.
وميمونة بنت احلارث  -ر�ضي اهلل عنها :-وهي التي وهبت نف�سها للنبي �صلى اهلل عليه
و�سلم ،وفيها نزل قوله تعاىلَ } :و ْام َر�أَ ًة ُم ْ�ؤمِ َن ًة ِ�إ ْن َو َه َبتْ َن ْف َ�سهَا لِل َّن ِب ِّي ِ�إ ْن �أَ َرا َد ال َّن ِب ُّي َ�أ ْن
َي ْ�س َت ْنك َِحهَا َخال َِ�ص ًة َل َك مِ نْ دُونِ ْالُ�ؤْمِ ِن َ
ني { (.)29
158
توجيهات شرعية في مسائل اجتماعية

فالقر�شيات منهن �ست :خديجة بنت خويلد ،و�سودة بن زمعة ،وعائ�شة بنت �أبي بكر،
وحف�صة بنت عمر بن اخلطاب ،و�أم �سلمة ،و�أم حبيبة.
والعربيات من غري قري�ش �أربع :زينت بنت جح�ش ،وجورية بنت احلارث ،وزينب بنت
خزمية ،وميمونة بنت احلارث ،وواحدة من غري العرب هي �صفية بنت حيي من بني
�إ�سرائيل.
وتبقى مارية القبطية وهي من م�صر وهي والدة �إبراهيم ابن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم،
وبوالدة �إبراهيم �أ�صبحت مارية ر�ضي اهلل عنها حرة ،فعن ابن عبا�س قال :ملا ولدت مارية
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم «�أعتقها ولدها» .
و�أمهات امل�ؤمنني �أثنى اهلل �سبحانه وتعاىل عليهن يف كتابه فقالَ } :يا ن َِ�سا َء ال َّن ِب ِّي َل ْ�س ُ َّ
ت
َك�أَ َحدٍ مِ َن ال ِّن َ�سا ِء { (.)31
وعن �أبي مو�سى ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم (كمل من الرجال
مي بنتُ عمران و�إن ف�ضل عائ�ش َة على
كثري ومل يكمل من الن�ساء �إال �آ�سي ُة امر�أ ُة فرعون ومر ُ
الن�ساء كف�ضل الرثيد على �سائر الطعام).
ومن مناقبهن �أنهن اخرتن اهلل ور�سوله والدار الآخرة �إيثاراً منهن لذلك على الدنيا
وزينتها ف�أعد اهلل لهن على ذلك ثواباً جزي ً
ال و�أجراً عظيما قال تعاىلَ } :يا �أَ ُّيهَا ال َّن ِب ُّي ُقل
نت ُت ِر ْد َن ْ َ
ي �أُ َم ِّت ْع ُك َّن َو�أُ َ�س ِّر ْح ُك َّن َ�س َراحاً َجمِ ي ً
ِّ ألَ ْز َواجِ َك �إِن ُك ُ َّ
ال َيا َة الدُّ ْن َيا َوزِي َن َتهَا َف َت َعا َل ْ َ
ال
الل َو َر ُ�سو َل ُه َوالدَّا َر ْالآخِ َر َة َف ِ�إ َّن َّ َ
نت ُت ِر ْد َن َّ َ
(۞) َو ِ�إن ُك ُ َّ
الل �أَ َع َّد ِل ْل ُم ْح�سِ َناتِ مِ ن ُك َّن �أَ ْجراً عَظِ يماً{
فجميعهن اخرتن اهلل ور�سوله.
ه�ؤالء هن �أمهات امل�ؤمنني الالتي يجب على كل م�سلم الإقرار بف�ضلهن واالعرتاف بعظم
منزلتهن و�أنهن �أمهات امل�ؤمنني كما �أطلق اهلل ذلك عليهن و�أن من طعن فيهن �أو واحدة
منهن كان بعيدا عن اهلل ور�سوله وعباده امل�ؤمنني.
ومن حقوق �أمهات امل�ؤمنني الرت�ضي عنهن كما جاء يف ال�سنة فهن �أمهات امل�ؤمنني
املطهرات املرب�آت من كل �سوء ،وقد �أثنى اهلل عليهن وبني منزلتهن يف قوله تعاىل } :ال َّن ِب ُّي
�أَ ْو َل ِب ْالُ�ؤْمِ ِن َ
اج ُه ُ�أ َّمهَا ُت ُه ْم { ( )66وهذا اخلرب من اهلل عز وجل فيه
ني مِ نْ �أَ ْن ُف�سِ ِه ْم َو َ�أ ْز َو ُ
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بيان ما لهن -ر�ضي اهلل عنهن -من املنزلة ،فهن �أمهات امل�ؤمنني ،ومعنى الأمومة هنا �أي:
يف احلرمة واالحرتام والتوقري والإعظام والإكرام ،ملا لهن -ر�ضي اهلل عنهن -من مكانة
ومنزلة ،فهن �أزواج النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف الدنيا و�أزواجه يف الآخرة ،فهن -ر�ضي
اهلل عنهن -يف �أ�صل هذه املنزلة �سواء با�ستحقاقهن ذلك ،وقد طهرهن اهلل جل وعال ،وذلك
يف قوله تعاىل� } :إمنا يريد اهلل ليذهب عنكم الرج�س �أهل البيت ويطهركم تطهريا {
(الأحزاب) فال �شك �أن املراد ب�أهل البيت يف هذه الآية زوجات النبي �صلى اهلل عليه و�سلم،
فهن من �أهل البيت بن�ص القر�آن؛ لأن الكالم ال�سابق والالحق كله يف �ش�أن زوجاته �صلى
اهلل عليه و�سلم ويف �ش�أن ن�ساء النبي �صلى اهلل عليه و�سلم .وهن مرب�آت من كل �سوء) مبعنى
�أنهن �سليمات بريئات من كل �سوء ُيلحقه �أحد بهن.
 قال القرطبي  -رحمه اهلل �«:-ش ّرف اهلل �أزواج نبيه � -صلى اهلل عليه و�سلم  -ب�أن جعلهن�أمهات امل�ؤمنني �أي :وجوب التعظيم واملربة والإجالل وحرمة النكاح على الرجال ،وحجبهن
 ر�ضي اهلل عنهن  -بخالف الأمهات» (التف�سري .)123/14و -قال ابن كثري  -رحمه اهلل «:-وقوله و�أزواجه �أمهاتهم �أي يف احلرمة واالحرتام والتوقري
والإكرام والإعظام ولكن ال جتوز اخللوة بهن وال ينت�شر التحرمي �إىل بناتهن و�أخواتهن
بالإجماع» (التف�سري .)425/5
قال �أبو بكر الباقالين«:ويجب �أن يعلم �أن خري الأمة �أ�صحاب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم و�أف�ضل ال�صحابة الع�شرة اخللفاء الرا�شدون الأربعة  -ر�ضي اهلل عن اجلميع  -ونقر
بف�ضل �أهل البيت -بيت ر�سول اهلل -و�أن زوجاته هن �أمهات امل�ؤمنني ،ونبدع ونف�سق ون�ضلل
من طعن فيهن �أو يف واحدة منهن لن�صو�ص الكتاب وال�سنة يف ف�ضلهم ومدحهم والثناء
عليهم فمن ذكر خالف ذلك كان فا�سقاً للكتاب وال�سنة نعوذ باهلل من ذلك» (.)69
ومن ح�سن الأدب مع �أمهات امل�ؤمنني االقتداء بهن ،حيث �ضربن �أروع الأمثلة يف طاعة
الزوجة لزوجها مهما كلفتها الطاعة من م�شاق.
فهذه خديجة -ر�ضي اهلل عنها -تتقدم على زوجات النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف ن�صرة
الزوج وت�صديق النبي من �أول حلظة بعث فيها �إىل النا�س ب�شرياً ونذيراً ،وتقف بجانبه
يف �أ�صعب اللحظات كما قالت»:كال �أب�شر .فواهلل! ال يخزيك اهلل �أبدا .واهلل! �إنك لت�صل
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الرحم وت�صدق احلديث ،وحتمل الكل ،وتك�سب املعدوم ،وتقري ال�ضيف ،وتعني على نوائب
احلق» (.)70
ومن الأدب معهن الذب عنهن والوقوف يف وجه من ي�سيء �إليهن :منذ عهد ال�صحابة �إىل
ع�صرنا هذا ،وال يزال ال�صاحلون املوفقون ي�ضعون �أمهات امل�ؤمنني يف مكانة عالية وال
ي�سمحون لأي �شائن مبغ�ض �أن يطعن فيهن ،بل يرون ذلك من �أف�ضل القربات واجلهاد يف
�سبيل اهلل يف الذب عنهن وتوقريهن واحرتامهن وح�سن الأدب معهن.
ومن الأدب معهن الت�سمي ب�أ�سمائهن� :إذ ينبغي على امل�سلمني ت�سمية البنات ب�أ�سماء �أمهات
امل�ؤمنني ،و�أن نذكر بناتنا وجنعلهن دائما يتذكرن �أمهات امل�ؤمنني ويتعرفن على �سريهن،
ويتخلقن ب�أخالقهن(.)74
اللهم �صلى على حممد وعلى �آل حممد و�أزواجه و�أ�صحابه والتابعني لهم ب�إح�سان �إىل يوم
الدين.
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إيذاء
المؤمنين

إيذاء المؤمنين

}والذين ي�ؤذون امل�ؤمنني وامل�ؤمنات بغري ما اكت�سبوا فقد احتملوا بهتان ًا و�إثما
مبينا{
يف هذه الآية هداية عظيمة وتوجيه كرمي يغفل عنها كثري من النا�س ،وهي وجوب
احلذر و�ضرورة البعد عن �أذية امل�ؤمنني والتنبه من الوقوع يف �شرك هذه املع�صية
واجلناية العظيمة واخلطرية ،والتي �أثرها ونتيجتها البهتان والإثم املبني.
ويت�صور �أذية امل�ؤمنني يف �صور و�أحوال ووقائع كثرية التتناهى ،فمن ذلك الإيذاء
بالغيبة والبهتان والتطاول والإيذاء باالعتداء و�أكل املال والإيذاء بامل�ضايقة ب�أنواعها،
والإيذاء برفع ال�صوت والإزعاج �سواء مبا هو حمرم كمن يرفع �صوت الغناء �أو ي�ضع يف
�سيارته �أو بيته ما ي�ؤذي النا�س �صوته من بهائم و�أجهزة وخالفها� ،أو بالروائح املنكرة
كالدخان وما �شابهه.
ومن ذلك الإيذاء يف الطرقات بالقيادة املتهورة �أو اال�ستعرا�ض بال�سيارات �أو التجمعات
�أو �إغالق الطرقات �أو رمي املخلفات او و�ضع ما ي�ؤذي املارة.
ومن ذلك الإيذاء يف الإعالنات بن�شر ال�صور املحرمة وغري الالئقة.
ومن ذلك الإيذاء بالغ�ش ورفع الأ�سعار وعر�ض املنكرات.
ومن ذلك الإيذاء بن�شر الفجور يف القنوات وال�شبكات.
ومن ذلك التعر�ض للم�س ّلمات يف الدين والتهكم بها �أو تناولها بالت�شكيك .مما يفعله
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بع�ض ال�ساقطني واملف�سدين واملخربني.
ومن ذلك الإيذاء بال�سب والتهجم والت�شهري والتجريح.
ومن ذلك ن�شر ال�صور واالطالع على خ�صو�صيات للنا�س.
و�صور الإيذاء كما ذكرت ال تتناهى وكم من النا�س من م�سه �أذى وتعر�ض مل�ضايقة يف
�صور �شتى ،وما علم هذا امل�ؤذي �أنه بفعله هذا مرتكب ملحرم وموعود بالعذاب �إن مل
يتب.
وليتفكر امل�سلم يف عمله هذا!! هل ير�ضى �أن يقع عليه �أو على بع�ض �أهله؟ وكيف
للعاقل �أن يفعل �شيئاً ال ير�ضاه لنف�سه �أو ملن يحبهم؟ والواجب على امل�سلم �أن يحب
لإخوانه ما يحب لنف�سه.
�أال يخ�شى هذا امل�ؤذي من دعوة مظلوم ،و�صله �أذاه� ،أو انتقام من اجلبار ،فليحذر امل�سلم
�أ�شد احلذر من �أن يكون غر�ضاً لدعوة مظلوم م�ضرور من �أذاه� ،أو حمال النتقام من
اجلبار املنتقم �سبحانه.
قال ابن كثري رحمه اهلل وقوله تعاىل} :والذين ي�ؤذون امل�ؤمنني وامل�ؤمنات بغري ما
اكت�سبوا{ �أي ين�سبون �إليهم ما هم براء منه مل يعملوه ومل يفعلوه }فقد احتملوا
بهتاناً و�إثماً مبيناً{ وهذا هو البهت الكبري �أن يحكي �أو ينقل عن امل�ؤمنني وامل�ؤمنات
ما مل يفعلوه ،على �سبيل العيب والتنق�ص لهم ،ومن �أكرث من يدخل يف هذا الوعيد
من ينتق�صون ال�صحابة وال�صاحلني ،ويعيبونهم مبا قد بر�أهم ّ
الل منه ،وي�صفونهم
الل عنهم ،ف�إن ّ
بنقي�ض ما �أخرب ّ
الل ع َّز وج َّل قد �أخرب �أنه قد ر�ضي عن املهاجرين
والأن�صار ومدحهم ،وه�ؤالء اجلهلة ي�سبونهم ويتنق�صونهم ،ويذكرون عنهم ما مل
يكن وما مل يقع وال فعلوه �أبداً ،فهم يف احلقيقة منتك�سو القلوب ،يذمون املمدوحني
164
توجيهات شرعية في مسائل اجتماعية

الل عنها قالت ،قال ر�سول ّ
وميدحون املذمومني ،وقد روي عن عائ�شة ر�ضي ّ
الل �صلى
الل؟ قالواّ :
الل عليه و�سلم لأ�صحابه�( :أي الربا �أربى عند ّ
ّ
الل ور�سوله �أعلم ،قال:
�أربى الربا عند ّ
الل ا�ستحالل عر�ض امرئ م�سلم ثم قر�أ} :والذين ي�ؤذون امل�ؤمنني
وامل�ؤمنات بغري ما اكت�سبوا فقد احتملوا بهتاناً و�إثماً مبيناً{ «»�أخرجه ابن �أبي حامت»».
ورواه البيهقي يف �شعب الإميان برقم ( )6711من طريق يحيى بن وا�ضح عن عمار بن
�أن�س ،به
ماهِ د } َوا َّلذِ َ
قال الطربي رحمه اهلل( َو َق ْولهَ } :وا َّلذِ َ
ين ُي�ؤْ ُذو َن ْالُ�ؤْمِ ِن َ
ين
ني{ َعنْ ُ َ
ماهِ دَ :وا َّلذِ َ
ين َي ْق ُفو َن ا ْلُ�ؤْمِ ِن َ
ني
ُي�ؤْ ُذو َن{ َقا َلَ :ي ْق ُفو َنَ .ف َم ْع َنى ا ْل َك َلم َعلَى َما َقا َل ُ َ
ي َما عَمِ ُلوا  ,و َعنْ
ي َما ا ْك َت َ�س ُبوا{ َي ُقولِ :ب َغ ْ ِ
َو ْالُ�ؤْمِ َنات َ ,و َيعِي ُبو َن ُه ْم َطلَ ًبا ل َِ�ش ْي ِن ِه ْم } ِب َغ ْ ِ
ماهِ دَ ,قا َلَ :ق َر�أَ ا ْبن ُع َمرَ } :وا َّلذِ َ
ين ُي�ؤْ ُذو َن ْالُ�ؤْمِ ِن َ
ي َما ا ْك َت َ�س ُبوا
ني َوا ْلُ�ؤْمِ َنات ِب َغ ْ ِ
ُ َ
وف َ ,ف َذل َِك ُي َ�ضا َعف َل ُه
َف َقدِ ْاح َت َم ُلوا ُب ْه َتا ًنا َو�إِ ْث ًما ُم ِبي ًنا{ َقا َلَ :ف َك ْي َف �إِ َذا �أُوذِيَ ِبا ْل َ ْع ُر ِ
ا ْل َع َذاب� .أو َقا َلَ :ك ْي َف ِبا َّلذِ ي َي�أْتِي �إِ َل ْي ِه ْم ْال َ ْع ُروف (�أي يح�سن �إليهم وي�صنع املعروف
لهم ومع ذلك ي�ؤذونه وي�صله �ضررهم) .وقال َق َتادَة يف هذه الآيةَ :ف�إِ َّيا ُك ْم َو�أَ َذى ْال ُ ْ�ؤمِ ن,
َف ِ�إ َّن َّ َ
الل َي ُحوط ُهَ ,و َي ْغ َ�ضب َل ُه.
َو َق ْولهَ } :ف َقدِ ْاح َت َم ُلوا ُب ْه َتا ًنا َو�إِ ْث ًما ُم ِبي ًنا{ َي ُقولَ :ف َقدِ ْاح َت َم ُلوا ُزو ًرا َو َكذِ ًبا َو ِف ْر َية
َ�شنِي َعة َوال ُب ْه َتان� :أَ ْف َح�ش ا ْل َكذِ ب } َو ِ�إ ْث ًما ُم ِبي ًنا{ َي ُقولَ :و ِ�إ ْث ًما ُي َب ِّي ل َِ�سامِ ِع ِه َ�أ َّن ُه ِ�إ ْثم
َو ُزور.
وقال القرطبي رحمه اهلل� :أذية امل�ؤمنني وامل�ؤمنات هي �أي�ضا بالأفعال والأقوال
القبيحة ،كالبهتان والتكذيب الفاح�ش املختلق .وهذه الآية نظري الآية التي يف
الن�ساء} :ومن يك�سب خطيئة �أو �إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا و�إثما مبينا{
(الن�ساء )112 :كما قال هنا .وقد قيل� :إن من الأذية تعيريه بح�سب مذموم� ،أو حرفة
مذمومة� ،أو �شيء يثقل عليه �إذا �سمعه ،لأن �أذاه يف اجلملة حرام .وقد ميز اهلل تعاىل
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بني �أذاه و�أذى الر�سول و�أذى امل�ؤمنني فجعل الأول كفرا والثاين كبرية ،فقال يف �أذى
امل�ؤمنني} :فقد احتملوا بهتانا و�إثما مبينا{ .وروي �أن عمر بن اخلطاب قال لأبي بن
كعب :قر�أت البارحة هذه الآية ففزعت منها }والذين ي�ؤذون امل�ؤمنني وامل�ؤمنات بغري
بي :يا �أمري امل�ؤمنني ،ل�ست
ما اكت�سبوا{ الآية ،واهلل �إين لأ�ضربهم و�أنهرهم .فقال له �أُ ّ
منهم� ،إمنا �أنت معلم ومقوم.
َو�أخرج َّ
ب ِّ
ان َوا ْبن م ْر َد َو ْيه َوا ْب ُن َع َ�ساكِر َعن عبد اهلل بن ي�سر َر ِ�ضي اهلل َعن ُه َعن
الط َ َ
ال َّن ِبي �صلى اهلل َعلَ ْي ِه َو�سلم َقا َل ( َل ْي َ�س م َّنا ُذو ح�سد َو َل منيمة َو َل خِ َيا َنة َو َل �إهانة ث َّم
ال َية } َوا َّلذين ُي�ؤْذو َن ْالُ�ؤم ِن َ
ني َو ْالُ�ؤْمِ َنات{
َتال َر ُ�سول اهلل �صلى اهلل َعلَ ْي ِه َو�سلم هَذِ ه ْ آ
وقال ال�سعدي رحمه اهلل تعاىل:
و�إن �أذية امل�ؤمنني عظيم ٌة ،و�إث ُمها عظي ٌم ،ولهذا قال فيهاَ } :وا َّلذِ َ
ين ُي ْ�ؤ ُذو َن ْالُ�ؤْمِ ِن َ
ني
ي َما ا ْك َت َ�س ُبوا{ �أي :بغري جناية منهم موجبة للأذى } َف َقدِ ْاح َت َم ُلوا{
َوا ْلُ�ؤْمِ َناتِ ِب َغ ْ ِ
على ظهورهم } ُب ْه َتا ًنا{ حيث �آذوهم بغري �سبب } َو ِ�إ ْث ًما ُم ِبي ًنا{ حيث تعدوا عليهم،
وانتهكوا حرمة �أمر اهلل باحرتامها.
واهلل تعاىل يحب امل�ؤمنني بقول �سبحانه يف احلديث القد�سيَ ( :و َما َت َر َّد ْد ُت َعنْ َ�ش ْي ٍء �أَ َنا
َفاعِ ُل ُه َت َر ُّددِي َعنْ َن ْف ِ�س املُ�ؤْمِ ِنَ ،ي ْك َر ُه امل َ ْو َت َو�أَ َنا �أَ ْك َر ُه َم َ�سا َء َت ُه) ؛ رواه البخاري .ولأجل
هذه املحبة العظيمة من اهلل تعاىل لعبده امل�ؤمن؛ كان من كبائر الذنوب ق�صد امل�ؤمن
مبا ي�سو�ؤه وي�ؤذيه� ،سواء كان الأذى ح�سيا بالقتل �أو ال�ضرب �أو احلب�س �أو التعذيب
ونحوه� ،أو كان التعذيب بالقول كال�شتم واللعن والغيبة والنميمة والبهتان والتعيري
و�شبهه.
وقد يكون الأذى املعنوي �أ�شد وط�أة على النف�س ،و�أبقى �أثرا يف النا�س؛ ملا فيه من تلويث
ال�سمعة ،ون�شر ال�سوء ،وال �سيما �إن كان كذبا وبهتانا ،وفيه يقول اهلل تعاىلَ } :و َمنْ
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َي ْك�سِ ْب َخطِ ي َئ ًة �أَ ْو ِ�إ ْث ًما ُث َّم َي ْر ِم ِب ِه َبرِي ًئا َف َقدِ ْاح َت َم َل ُب ْه َتا ًنا َو�إِ ْث ًما ُم ِبي ًنا { (الن�ساء)112:
ويف �آية �أخرى } َو َك َذل َِك َ ْ
نزِي امل ُ ْف َت َ
ِين { (الأعراف)152:
وف�سر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم الغيبة ب�أنهاِ ( :ذ ْك ُر َك َ�أ َخ َ
با َي ْك َر ُه قِي َل� :أَ َف َر َ�أ ْيتَ
اك ِ َ
ول؟ َقا َل�ِ :إ ْن َكا َن فِي ِه َما َت ُق ُ
�إِ ْن َكا َن ِف �أَخِ ي َما �أَ ُق ُ
ولَ ،ف َقدِ ْاغ َت ْب َت ُهَ ،و�إِ ْن َ ْ
ل َي ُكنْ فِي ِه
َف َق ْد َب َه َّت ُه) رواه م�سلم .و�إمنا حرمت الغيبة ملا فيها من الأذى املعنوي ،و�أعظم منها
البهتان؛ لأنه جمع بني الكذب والغيبة .ن�س�أل اهلل العافية من حقوق اخللق ،اللهم
اع�صمنا عما يغ�ضبك وارزقنا مر�ضاتك وخ�شيتك ،ووفقنا لطاعتك.
و�صل اللهم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم.
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تربية األبناء

تربية األبناء
يقول اهلل تعاىلَ } :يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آ َمنُوا ُقوا �أَ ُ
َّا�س
نف َ�س ُك ْم َو�أَ ْه ِلي ُك ْم َنار ًا َو ُقو ُدهَ ا الن ُ
ال َِجا َر ُة َع َل ْي َها َم َل ِئ َك ٌة ِغ َل ٌظ ِ�شدَ ٌاد َل َي ْع ُ�صونَ َّ َ
َو ْ
الل َما �أَ َم َر ُه ْم َو َي ْف َع ُلونَ َما
ُي�ؤْ َم ُرونَ { (التحرمي)6:
و�صي ُك ُم ّ ُ
الل ِف �أَ ْو َ
ال ِد ُك ْم{
ويقول جل وعالُ } :ي ِ

الل
ويقول �سبحانهَ } :يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آ َمنُوا َل ُت ْل ِه ُك ْم �أَ ْم َوا ُل ُك ْم َو َل �أَ ْو َل ُد ُك ْم َعن ِذ ْك ِر َّ ِ
َو َمن َي ْف َع ْل َذ ِل َك َف�أُ ْو َل ِئ َك ُه ُم ْ َ
ا�س ُرونَ { (املنافقون)9 :
ال ِ
الأوالد نعمة من نعم اهلل العظيمة ،ومن رزق بالذرية فليحمد اهلل وليعلم �أن عليه واجباً ال
بد �أن يقوم به ومهمة ال بد منها ،وهي م�س�ؤولية عظيمة ،فالعناية بالأوالد واجب �شرعي،
وذلك بوقايتهم مما �أمرنا اهلل تعاىل �أن نقي �أنف�سنا و�أهلينا منه وهو النار ،نعوذ باهلل منها،
ومن �أعظم ما يلزم لذلك:
ربه ابنه فليقم برب ابنه �أو ًال ،ومن �أعظم ذلك اختيار
القيام بحقوق االبن ،فمن �أراد �أن ي َّ
الأم ال�صاحلة التي تكون عو ًنا بعد اهلل تعاىل يف تربيته و�صالحه ،ثم بعد قدومه ت�سميته
باال�سم احل�سن واحلذر من الت�سمية بالأ�سماء القبيحة �أو الدالة على معاين �سيئة �أو
ب�أ�سماء غري جائزة �شرعاً.
ومما ي�شرع بعد والدته �أن ُيعق عنه عن الغالم �شاتان وعن اجلارية �شاة ،كما ثبت يف ال�سنة.
ويجب على الوالد �أن يهتم بتعويد ابنه على ذكر اهلل وتكرار �شهادة التوحيد ،وغر�س املعاين
ال�سامية يف نف�سه وبخا�صة يف �سنواته الأوىل ،يذكر الباحثون�....أن الطفل يتعلم يف �سنواته
الأوىل �أكرث بكثري مما نت�صور ،ف�إن  %90من العملية الرتبوية كما يقول اخلرباء تتم يف
�سنواته الأوىل ،فمن املهم ا�ستثمار هذه الفرتة مبا يفيد الطفل ويث ّبت عقيدة التوحيد يف
قلبه.
يقول ابن اجلوزي رحمه اهلل� :أقوم التقومي ما كان يف ال�صغر ،ف�أما �إذا ترك الول ُد وطب ُعه
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فن�ش�أ عليه ومرن كان �صعباً ،قال ال�شاعر:
�إن الغ�صون �إذا قومتها اعتدلت
وال ت��ل�ين �إذا ق��وم��ت��ه��ا اخل�����ش��ب
قد ينفع الأدب الأح��داث يف مهل
ولي�س ينفع يف ذي ال�شيبة الأدب
ومما يذكر هنا:
•تعويد الطفل النطق بالأذكار :ال �إله �إال اهلل ،حممد ر�سول اهلل� ،سبحان اهلل ،احلمد هلل،
اهلل �أكرث ،ال حول وال قوة �إال باهلل ،وغريها.
•غر�س حمبة اهلل وعظمته يف نف�س الطفل.
•زرع خ�شية اهلل ومراقبته يف قلبه و�أن ي�ست�شعر �أن اهلل مطلع عليه يراه وي�سمعه.
•تعويده على الكلمات الطيبة مثل� :أح�سنت� ،شكراً ،جزاك اهلل خرياً.
•تعويده على الأذكار املهمة ،من الآيات والأدعية والأذكار.
•تعويذ الأطفال حتى ال يتعر�ض لهم ال�شيطان.كما كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
يفعل ذلك مع احل�سن واحل�سني ر�ضي اهلل عنهما.
كتاب اهلل عز وجل ،وت�سميعه �إياه ،وكذا بع�ضاً من الأحاديث النبوية.
•االهتمام بتحفيظه َ
•قراءة الق�ص�ص املفيدة وخا�صة ال�سرية النبوية وق�ص�ص ال�صحابة والتابعني ب�أ�سلوب
ينا�سب املرحلة التي يعي�شها ،ف�إن تلك الق�ص�ص تربي فيه املعاين الكبرية ،وتغر�س يف
نف�سه قيما ومعانٍ عظيم ًة مع خلق قومي ،وت�شب نف�سه متطلعة �إىل �أن يقتدي بهم.
•تنمية الطموح لدى الطفل منذ �صغره على الهمة العالية ،ب�أن يغر�س يف نف�سه ب�أن
يكون عاملاً كفالن� ،أو طبيبا ماهراً� ،أو مع ّلما بارزاً.
و�إذا بلغ الطفل �سن ال�سابعة بد�أ معه مرحلة جديدة يف التعامل .وقد بني الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم املعا َ
مل الأ�سا�سي َة لذلك بقوله عليه ال�صالة وال�سالم( :مروا �أبناءكم بال�صالة
ل�سبع ،وا�ضربوهم عليها لع�شر وفرقوا بينهم يف امل�ضاجع).
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 و�أول و�أهم ما يجب �أن نبد�أ ب�أمر الطفل به ال�صالة فهي ر�أ�س العبادات العملية ،وتوجيههوحثه عليها وبيان �أهميتها ومكانتها.
ٌ
عبادات تقربه
وكذلك �سائر العبادات كال�صيام وتعويده على ذلك ،و�إ�شعاره ب�أن �أعماله ك َّلها
�إىل اهلل �سبحانه وتعاىل.
قال ابن م�سعود -ر�ضي اهلل عنه« :-حافظوا على �أبنائكم يف ال�صالة ،ثم تع َّودوا اخلري؛ ف�إن
اخلري بالعادة» ،وكان عروة ي�أمر بنيه بال�صيام �إذا �أطاقوه ،وال�صالة �إذا عقلوا.
ومن الأ�ساليب التي تعني يف هذه املرحلة:
�أ) العقوبة �سوى العقوبة البدنية ،ف�إذا تكرر منه ترك ال�صالة ،يحرم من
بع�ض ما يرغبه ،عدم تلبية طلباته ،عدم �أخذه وا�صطحابه ،وهكذا.
العقوبة البدنية الي�سرية عقوبة غري �شديدة ،وذلك �إذا مت له ع�شر �سنني كما لو تكرر
منه ترك ال�صالة ،ويتجنب يف هنا العقوبة امل�ؤذية ويذر من املوا�ضع التي قد تت�ضرر،
وليتذكر �أنه م�ؤدب ال منتقم.
ب) ت�أكيد اخل�صو�صية بني الذكر والأنثى:
وذلك ب�إ�شعار كل من االبن والبنت ب�أن له خ�صو�صية تختلف عن الآخر ،من ذلك العناية
بالتفريق بينهم يف املنام عند بلوغ �سن العا�شرة ،ويف هذا مترين على اال�ستقاللية
واخل�صو�صية.
ج) التطبيق العملي على الأخالق والآداب:
ويدخل يف ذلك مترينهم على الأخالق العملية وتعويدهم عليها وطلبها منهم،
كال�صدق يف التعامل قو ًال وفع ً
ال ،وعدم �إخالف الوعد والعهد .االلتزام بالنظافة يف
اجل�سد وامللب�س وما يخ�صهم ،و�أن يكون الوالد قدوة لهم يف كل ذلك ،قال عتبة بن
�أبي �سفيان مل�ؤدب ولده« :ليكن �أول �إ�صالحك لولدي �إ�صالحك لنف�سك؛ ف�إن عيونهم
معقودة بك؛ فاحل�سن عندهم ما �صنعتَ  ،والقبيح عندهم ما تركتَ ».
وجاء يف الأثر« :ما نحل والد ولدًا نحلة �أف�ضل من �أدب ح�سن».
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د) ومن الأ�ساليب املعينة :احلوافز :فهي ت�ساعد كثريا يف تربية ال�صغري فيعطى
من احلوافز ما ينا�سب �أعمارهم وما ينا�سب ميولهم ،ف�إن لها �أثراً عليهم حتى ولو
كانوا �صغاراً.
و�إعطاء الهدية والت�شجيع منهج درج عليه �سلف هذه الأمة فقد �أخرج البخاري وم�سلم
عن الرب ِّيع بنت ُمع ِّوذ قالت« :كنا ن�ص ِّوم �صبياننا ،وجنعل لهم اللعبة من العهن
(ال�صوف)؛ ف�إذا بكى �أحدهم على الطعام �أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار».
بني! اطلب
وروى الن�ضر بن �شميل قال� :سمعت �إبراهيم بن �أدهم يقول :قال يل �أبي :يا َّ
احلديث؛ فكلما �سمعتَ حدي ًثا وحفظ َته فلك درهم .فطلبت احلديث على هذا.
هـ) العناية ب�أمر اجللي�س وال�صاحب منذ ال�صغر وعدم �إهماله فمنه يتعود
الكلمات والعادات والأعمال فيق َّرب ممن عا�ش يف بيئة ح�سنة و ُيب َعد عمن
عا�ش يف بيئة �سيئة.
ثم ت�أتي مرحلة ال�شباب ويف هذه ال�سن تزداد امل�س�ؤولية عند الوالدين ،وخا�صة الأم فلها
مهام كبرية يف هذه املرحلة ومنها:
•التعاون مع الأب يف واجب الرتبية والرعاية واالهتمام.
•املتابعة املنزلية ويدخل يف ذلك الت�شجيع والتحفيز على �أمور اخلري والرتهيب فيما
عدا ذلك.
•�إ�شعار االبن �أو البنت بقيمته و�أهميته ،ف�إن كان ابناً ي�شعر �أنه يف م�صاف الرجال،
ويتدرب على الرجولة وخ�صائ�صها ،وال بد �أن يقوم الأب بواجبه يف ذلك ،و�إن كانت بنتاً
ح�سن تدريبها على م�س�ؤولياتها امل�ستقبلية ،ومتابعتها ورعايتها والقرب منها
ف�إنه َي ُ
واالهتمام مبا تقر�أ وتتابع وال�س�ؤال عن درا�ستها ولبا�سها و�صداقاتها.
•م�شاركة البنت يف عمل البيت وم�ساعدتها ،والبداية مبرحلة ال�صداقة لها و�إ�شعارها
ب�أنها �صديقة لها مع كونها � ّأما بحيث ال ميكن بعد ذلك �أن تخفي عنها �شيئاً ف�إن يف
وجود �أي حاجز بني الأم وابنتها خطر كبري.
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•تكليف البنت ب�شيء من امل�س�ؤولية يف املنزل وعدم �إهمالها بالكلية بحيث يهي�أ لها كل
�شيء دون �أن تتحمل �أي م�س�ؤولية ،فهذا �إف�ساد ولي�س عناية.
•�إ�شعار الأب بكل ما يح�صل ،و�إ�شراكه يف العملية الرتبوية خا�صة يف هذه املرحلة وعدم
�إخفاء �أي ت�صرف يحدث من الأبناء ذكوراً �أو �إناثا.
�إن الأم هي احلا�ضنة واملربية والراعية واملعلمة واملديرة واملنفذة وقد �صدق ال�شاعر حني
قال:
الأم م����در�����س����ة �إذا �أع����ددت����ه����ا
�أع��������ددت ���ش��ع��ب��اً ط���ي���ب الأع�������راق
فهي خم ّرجة العلما ِء واملربية واملدربة والأمومة �أعظم مهمة على وجه الأر�ض ،ذلك �أن
العظماء والعلماء واملجاهدين والدعاة وامل�صلحني ما خرجوا �إال بعد توفيق اهلل ثم برتبية
�أمهات مربيات عاملات.
ومما يجب العناية به للأوالد عموماً �إظهار حبهم و�إ�شعارهم به بالكلمة والقبلة وال�ضم
ف�إنه من الرحمة التي ي�ؤجر عليها العبد ،ففي حديث �أبي هريرة -ر�ضي اهلل عنه �أن النبي
جال�سا ،فقال
�صلى اهلل عليه و�سلم -ق َّبل احل�سن وعنده الأقرع بن حاب�س ر�ضي اهلل عنه ًالأقرع� :إن يل ع�شرة من الولد ما قبلت منهم �أحدًا ،فنظر �إليه النبي �-صلى اهلل عليه
و�سلم -ثم قال( :من ال َيرحم ال ُيرحم).
ورمبا ا�ستنكف بع�ض النا�س من ذلك وما علم �أنه حني يفقد الولد ذك ًرا كان �أو �أنثى هذا
احلنان وذلك احلب فقد يقع فري�سة للعابثني ومدعي احلب واحلنان .وا�س�أل عن حاالت
االنحراف ،والأمر كذلك حتى بني الزوجني.
و�أ�سوق ق�صة عناية نبي الأمة �صلى اهلل عليه و�سلم بحِ ِّبه �أ�سامة ر�ضي اهلل عنه تدل على
عنايته بال�صغار ورحمته بهم فعن عائ�شة -ر�ضي اهلل عنها قالت� :أراد النبي �-صلى اهلل
عليه و�سلم� -أن ينحي خماط �أ�سامة ،قالت عائ�شة :دعني حتى �أكون �أنا الذي �أفعل ،قال:
(يا عائ�شة �أحبيه؛ ف�إين �أحبه) �أخرجه الرتمذي وابن حبان وح�سنه الألباين.
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ومن امل�شاهد واملواقف النبوية يف تربية الأطفال ممازح ُتهم ،فقد كان �صلى اهلل عليه
و�سلم -ميازح ال�صغار؛ فقد قال لأحدهم« :يا ذا الأذنني» ،وم َّج �-صلى اهلل عليه و�سلم -املاء
يف وجه حممود بن الربيع وهو ابن خم�س �سنني ،وقال لأخ �صغري لأن�س بن مالك« :يا �أبا
عمري ،ما فعل النغري؟» .ومنه يعلم جواز تكنية ال�صغري ،وي�سن مداعبته ومن الق�صة ُيعلم
جواز حب�س الطري ما دام يعتنى به يف طعامه و�شرابه.
وكان -عليه ال�صالة وال�سالم -يردفهم على الدابة؛ يقول عبد اهلل بن جعفر -ر�ضي اهلل
عنه :كان ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم� -إذا قدم من �سفر ُت ُل ِّق َي بال�صبيان من �أهل
بيته .قال :و�إنه قدم مرة من �سفره ،ف�سيق بي �إليه ،فحملني بني يديه ،ثم جيء ب�أحد
ابني فاطمة �إما ح�سن و�إما ح�سني ،ف�أردفه خلفه .قال :فدخلنا املدينة ثالثة على دابة)،
وقال ابن عبا�س -ر�ضي اهلل عنهما :ملا قدم ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -مكة ا�ستقبله
�أغيلمة بني عبد املطلب ،فحمل واحدًا بني يديه و�آخر خلفه).
ومر ابن عمر -ر�ضي اهلل عنهما -يف طريق فر�أى �صبيا ًنا يلعبون ،ف�أعطاهم درهمني.
ومن املواقف النبوية العظيمة ما رواه �أبو هريرة ر�ضي اهلل عنه �أنه �صلى مع ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم -الع�شاء ،ف�أخذ احل�سن واحل�سني يركبان على ظهره ،فلما جل�سو�ضع واحدًا على فخذه ،والآخر على فخذه الأخرى .عليه ال�صالة وال�سالم.
وعن عبد اهلل بن احلارث -ر�ضي اهلل عنه -قال :كان �-صلى اهلل عليه و�سلمُّ -
ي�صف عبد اهلل
وعبيد اهلل -من بني العبا�س -ثم يقول :من �سبق �إىل كذا فله كذا وكذا ،قال :في�ستبقون
�إليه ،فيقعون على ظهره و�صدره فيق ِّبلهم.
ونقل ابن مفلح عن ابن عقيل �أنه قال« :والعاقل �إن خال ب�أطفاله خرج ب�صورة طفل ،ويهجر
اجلد يف ذلك الوقت».
وقد عزل عمر وال ًيا؛ لأنه ال يالعب �أطفاله.
ومن الأخطاء ال�شائعة يف تربية الأوالد منعهم من جمال�سة الكبار وهذا خط�أ لأنه حرمان
له من جمال�س �أهل اخلربة والتجربة ،وقد مر عمرو بن العا�ص -ر�ضي اهلل عنه -على
حلقة من قري�ش فقال« :ما لكم قد طرحتم ه�ؤالء الغلمان؟ ال تفعلوا! �أو�سعوا لهم يف
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املجل�س ،و�أ�سمعوهم احلديث ،و�أفهموهم �إياه؛ ف�إنهم �صغار قوم �أو�شكوا �أن يكونوا كبارهم،
وقد كنتم �صغار قوم ف�أنتم اليوم كبارهم».
وكان ابن �شهاب الزهري -رحمه اهلل -ي�شجع ال�صغار ويقول« :ال حتتقروا �أنف�سكم حلداثة
�أ�سنانكم؛ ف�إن عمر بن اخلطاب كان �إذا نزل به الأمر املع�ضل دعا الفتيان فا�ست�شارهم يتبع
حدة عقولهم».
فلنحافظ على نعمة الأوالد بالقيام لهم مبا �أوجب اهلل.
اللهم �أ�صلح لنا نياتنا وذرياتنا واجعلهم قرة عني لوالديهم وانفع بهم الإ�سالم وامل�سلمني.
و�صلى اهلل على نبينا حممد
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حسن
الخلق

حسن الخلق
قال تعاىل} :و�إنك لعلى خلق عظيم{ وقال �سبحانه }ولو كنت فظ ًا غليظ
القلب النف�ضوا من حولك{ وقال تعاىل} :الذين ينفقون يف ال�سراء وال�ضراء
والكاظمني الغيظ والعافني عن النا�س واهلل يحب املح�سنني{
�إن ح�سن اخللق �صفة من �صفات الأنبياء وال�صديقني وال�صاحلني ،بها ي�ستحق املرء الثواب
وح�سن اخللق يوجب التحاب والت�آلف ،و�سوء اخللق ُيثمر التباغ�ض
وبها ُتنال الدرجاتُ ،
والتحا�سد والتدابر.
وقد حث النبي �صلى ّ
الل عليه و�سلم على ح�سن اخللق ،والتم�سك به ،وجمع بني التقوى
وح�سن اخللق ،فقال عليه ال�صالة وال�سالم� :أكرث ما يدخل النا�س اجلنة ،تقوى ّ
الل وح�سن
اخللق (رواه الرتمذي واحلاكم.
وح�سن ا ُ
خللق :بذل املعروف ،وكف الأذى عن النا�س ،وطالقة الوجه ،والكالم احل�سن،
ُ
ومدارة للغ�ضب ،واحتمال الأذى.
قال ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما :الرب �شيء هني وجه طلق وكالم لني.
و�أو�صى النبي �صلى ّ
الل عليه و�سلم �أبا هريرة بو�صية عظيمة فقال :يا �أبا هريرة! عليك
الل عنه :وما ح�سن اخللق يا ر�سول ّ
بح�سن اخللق ،قال �أبو هريرة ر�ضي ّ
الل؟ قال( :ت�صل
َمنْ قطعك ،وتعفو عمن ظلمك ،و ُتعطي من حرمك (رواه البيهقي.
وانظر �أخي �إىل ثمرة من ثمرات ح�سن اخللق :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم (�إن
الرجل ليدرك بح�سن خلقه درجة ال�صائم القائم (رواه �أحمد.
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بل ع َّد النبي �صلى ّ
الل عليه و�سلم ح�سن اخللق من كمال الإميان ،ففي احلديث�( :أكمل
امل�ؤمنني �إمياناً �أح�سنهم خلقاً (رواه �أحمد و�أبو داود.
ومن �أوجه ح�سن اخللق التي �أمر بها امل�سلم الكلمة الطيبة ففي احلديث( :والكلمة الطيبة
�صدقة (متفق عليه.
وللأخالق الفا�ضل ِة مكان ٌة عظيم ٌة يف �شريعتنا ،ف�إنها تث ّق ُل ميزا َن العبدِ يو َم احل�ساب ،ويبل ُغ
رئي�س لدخول اجلنة ؛ ف�إن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
ال�صائم
بها درج َة
القائم ،وهي ٌ
�سبب ٌ
ِ
ِ
ُ
وح�سن اخللق) رواه �أحمد.
النا�س اجلن َة؟ ،قال( :تقوى اهلل،
ملا �سئل عن �أكرث ما يدخل َ

وح�سن اخللق.
وهذا ما يلحظه امل�سلم يف ن�صو�ص ال�شريعة حيث جند تالزماً بني التقوى
ِ
بن جنادة ،و �أبي عبد الرحمن معا ِذ ِب ِن جبل ر�ضي اهلل عنهما،
ويف احلديث عن �أبي ذر جندبِ ِ
عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال( :اتق اهلل حيثما كنت ،و�أتبع ال�سيئة احل�سنة
متحها ،وخالق النا�س بخلق ح�سن) .رواه الرتمذي وقال :حديث ح�سن.
ولكن ما ح�سن اخللق؟:
قال اخلليفة الرا�شد علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه( - :ح�سن اخللق يف ثالث خ�صال:
وطلب احلالل والتو�سع ُة على العيال) �إحياء علوم الدين (.)57/3
اجتناب املحارم
ُ
ُ
 (وعن احل�سن ر�ضي اهلل تعاىل عنه قال( :ح�سن اخللق :الكر ُم وال ِبذل ُة واالحتمال) جامعالعلوم احلكم ()160
تغ�ضب وال حتقدَ) املرجع ال�سابق.
و قال الإمام �أحمد  -رحمه اهلل :ح�سن اخللق �أن ال
َ
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وح�سن
و(قال ابن القيم  -رحمه اهلل( :جمع النبي �صلى اهلل عيه و�سلم بني تقوى اهلل
ِ
ُ
وح�سن اخللق يدعو
اخللقِ لأن تقوى اهلل بينه وبني خلقه فتقوى اهلل توجب له حمب َة اهلل
النا�س �إىل حمبته) الفوائد (.)75
وثمرات ح�سن اخللق ال تعد
ويكفي �أنه باب �إىل اجلنة كما ثبت يف احلديث بل ول�صاحب الأخالق احل�سنة بيتٌ يف �أعلى
اجلنة كما قال �صلى اهلل عليه و�سلم (�أنا زعيم ببيت يف رب�ض اجلنة ملن ترك املراء و�إن كان
مازحا وببيت يف �أعلى اجلنة ملن ح�سن
حم ًقا و ببيت يف و�سط اجلنة ملن ترك الكذب وان كان ً
خلقه) احيح اجلامع )146
الَ ْر ِ�ض َه ْوناً َو�إِ َذا َخ َ
اط َب ُه ُم ْ َ
وقال تعاىلَ } :وعِ َبا ُد ال َّر ْح َم ِن ا َّلذِ َ
الاهِ ُلو َن
ي ُ�شو َن َعلَى ْ أ
ين َ ْ
َقا ُلوا َ�س َل ً
ما{ (الفرقان .)63:وقو َل ر�سولِ اهلل�} :إن امل�ؤمن ليدرك بح�سن خلقه درجة
عذب
ال�صائم القائم{ (رواه �أبو داوود) ،قال احل�سن الب�صري رحمه اهلل( :من �ساء خل ُقه َ
نف�سه).
َ
أقارب ،فبع�ض
ويعظم
اخلطب ويزي ُد ال�ش ُر وال�ضر ُر �إن كان املت�أذي ب�سوء اخللقِ الأه ُل �أو ال ُ
ُ
النا�س ال يتحمل اخلط�أ الي�سري من �أهله ورمبا �صفح وعفا عن عظائم الأمور من النا�س،
وهذه انتكا�س ٌة ،ف�إن �أوىل النا�س بح�سن خلقِك �أه ُلك ومن حتت يدك .والإح�سان �إليهم
�أف�ض ُل والأج ُر فيهم �أعظ ُم.
وعن �أبي الدرداء عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم( :ما من �شيء �أثقل يف ميزان العبد
يوم القيامة من ح�سن اخللق) والأدلة متظافرة من الكتاب وال�سنة يف احلث على ح�سن
اخللق واحتمال الأذى ،ولنا يف ر�سول اهلل �أ�سوة ح�سنة فقد كان منوذجاً ُيحتذى به يف اخللق
مع نف�سه ،ومع زوجاته ،ومع جريانه ،ومع �ضعفاء امل�سلمني ،ومع جهلتهم ،بل وحتى مع
الكافر ،وينبغي �أن يكون امل�سلم كذلك،قال تعاىلَ } :و َال َي ْج ِر َم َّن ُك ْم َ�ش َن� ُآن َق ْو ٍم َعلَى �أَ َّال َت ْعدِ ُلواْ
ْاعدِ ُلواْ هُ َو �أَ ْق َر ُب لِل َّت ْق َوى{ (املائدة)8:
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ومن فوائد ح�سن اخللق :ك�سب القلوب :فهو يحبب �صاحبه للخلق .وال�سالمة من �شر
اخللق :لأن �صاحب اخللق احل�سن ال يقابل الإ�ساءة بالإ�ساءة ،و�صاحب اخللق احل�سن يف
راحة بال.
وجاء يف احلكم :من قعد به ح�سبه نه�ض به �أدبه .وجاء �أي�ضا :من كرث �أدبه �شرف و�إن كان
و�ضيعاً ،و�ساد و�إن كان غريباً ،وكرثت احلاجة �إليه و�إن كان فقرياً .ومما قيل :من مل يعرف
اخلري من ال�شر ف�أحلقه بالبهائم .وقال بع�ضهم :ما ورثت الآبا ُء الأبنا َء �شيئاً �أف�ضل من
الأدب� ،إنها �إذا ورثتها الآداب :ك�سبت بالآداب الأموال واجلاه والإخوان ،والدين والدنيا
والآخرة ،و�إذا ورثتها الأموال :تلفت الأموال ،وقعدت عدماً من الأموال والأدب.
وحل�سن اخللق ثمرات منها:
�1 .أنه من �أف�ضل ما يقرب العب َد �إىل اهلل تعاىل.
ٌ
وطريق حلب اهلل ومن ثم حمب ُة اخللق.
2.
3 .و�إكرا ٌم للنف�س.
4 .ورف ٌع للدرجات.
5 .والقرب من ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يوم القيامة.
6 .ويح ّول العدو �إىل �صديق.
و�سبب لعفو اهلل ومغفرتِه.
ٌ 7.
 8 .وحم ٌو لل�سيئات.
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ال�صائم القائم.
9 .ويدرك درج َة
ِ
	10.و ُيدخ ُل اجلنة.
َ
املوازين يو َم القيامة.
	11.ويث ّقل
�أخي امل�ستمع�:إن مما يجب عليك :االقتداء بخري الربية يف �أخالقه وتعامله و�سريته
و�أحواله كلها مع القريب والبعيد مع ال�صغري والكبري مع امل�سلم وغري امل�سلم.
احر�ص على �أن تعود نف�سك كتم الغ�ضب ،حتى ترتاح ويرتاح من حولك مِ ن :والدين،
وزوجة و�أبناء،و�أ�صدقاء ،ومعارف ،وزمالء ،واحت�سب الأجر يف كل ذلك ،امتثا ًال لأمر اهلل
عز وجل ،قال تعاىل} :خذ العفو و�أمر بالعرف و�أعر�ض عن اجلاهلني{
ال بو�صية النبي �صلى ّ
وعم ً
الل عليه و�سلم اجلامعة ،فقد قال عليه ال�صالة وال�سالم( :اتق
ّ
متحها ،وخالق النا�س ُ
بخلق ح�سن) رواه الرتمذي
الل حيثما كنت ،و�أتبع ال�سيئة احل�سنة ُ
حتى تكون ممن قال فيهم الر�سول �صلى ّ
الل عليه و�سلم� :إن �أقربكم مني جمل�ساً يوم
القيامة �أح�سنكم �أخالقاً رواه �أحمد والرتمذي وابن حبان
اللهم �إنا ن�س�ألك االقتداء بنبيك �صلى اهلل عليه و�سلم ،وال�سري على نهجه ،اللهم اجعلنا
ممن ح�سنت �أخالقهم� ،أ�س�أل اهلل �أن يوفقنا و�إياكم لكل خري و�أن يلهمنا ر�شدَنا و�أن يرز َقنا
خري الأخالق والأقوال والأعمال� .إنه �سميع جميب.
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ذم التكلف

ذم التكلف
يقول تعاىل} :قل ما �أ�س�ألكم عليه من �أجر وما �أنا من املتكلفني{ (�سورة �ص الآية)86 :

ال ّتك ّلف م�صدر :تك ّلف ّ
ال�شيء يتك ّلفه ،م�أخوذ من ما ّدة (ك ل ف) ،وهي تدور حول معنى
بال�شيء وال ّتع ّلق به ،وتك ّل ُف ّ
الولوع ّ
ال�شيء :معناه �أن يفعل الإن�سان ال�شيء ب�إظهار كلف
وعناية مع م�ش ّقة تناله يف تعاطيه ،والكلف :الولوع ّ
بال�شيء مع �شغل قلب .وك ّلفه تكليفا �أي
ال�شيءّ :
ي�شق عليه ،وتك ّلفت ّ
�أمره مبا ّ
جت�شمته على م�ش ّقة وعلى خالف العادة.
قال املناويّ  :ال ّتك ّلف� :أن يحمل املر َء على �أن َيك ُل َف بالأمرَ ،كلَ َفه بالأ�شياء ا ّلتي يدعو �إليها
طبعه ،التوقيف (.)107
وقال ال ّراغب :ال ّتك ّلف :ا�سم ملا يفعل مب�ش ّقة �أو ت�ص ّنع �أو ت�ش ّبع ،املفردات (.)439
وقال الفريوزابادىّ  :ال ّتك ّلف :حت ّمل الأمر مبا ّ
ي�شق على الإن�سان ،ب�صائر ذوي التمييز (/4
.)376
وال ّتك ّلف قد يكون حممو ًدا ،وهو ما ّ
ليتو�صل به �إىل �أن ي�صري الفعل ا ّلذي
يتوخاه الإن�سان
ّ
يتعاطاه �سهال عليه وي�صري كلِفا به وحم ّبا له ،ولهذا ال ّنظر ا�ستعمل ال ّتكليف يف تك ّلف
العبادات ،وقد يكون مذموما ،وهو ما يتك ّلفه الإن�سان مراءاة وهو املق�صود هنا .ب�صائر ذوي
التمييز (.)376 /4
ويف حديث عمر -ر�ضي اهلل عنه( -نهينا عن ال ّتك ّلف) البخاري -الفتح  .)7293( 13وق�صد
ال�س�ؤال والبحث عن الأ�شياء الغام�ضة ا ّلتي ال يجب البحث عنها،
ر�ضي اهلل عنه :كرثة ّ
والأخذ بظاهر ّ
ال�شريعة وقبول ما �أتت به.
والتكلف يف فعل ال�شيء مذموم يف �أ�صله لأن الإن�سان �إذا تكلف يف �أمر ما ناله منه م�شقة
يف تعاطيه �سواء كان قو ًال �أو عم ً
ال وهذا يعار�ض مقا�صد ال�شريعة املبنية على الي�سر
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وال�سماحة ،ومن ذلك �أمور العبادات ف�إن الإن�سان يقوم ب�أدائها ح�سب قدرته وطاقته لقوله
تعاىل} :فاتقوا اهلل ما ا�ستطعتم{ ،و�أما ما ورد من ذلك يف قـول النبـي �صلى اهلل عليه
و�سلم( :فاكلفوا من العمل ما تطيقون) �أخرجـه البخـاري (برقـم )1966 :فاملراد به:
اعملوا العمل مبا لكم من طاقة ،فامل�سلم يبذل ما ي�ستطيعه يف فعل العبادة وال يتكا�سل يف
ذلك وال يتهاون .ويف احلديث (وال ميل اهلل حتى متلوا) فاملتكلف يفعل ما م ّل منه وثقل
عليه و َت َك ّلفه وهو ما اليحبه اهلل تعاىل.
ومن التكلف املذموم التكلف يف ادعاء العلم ف ُيظهر الإن�سان �أنه عامل ومطلع على كل العلوم،
وقد ي�س�أل عن �شيء ال يعلمه ،فيتحرج �أن يقول ال �أعلم ملا ال يعلم؛ خ�شية �أن ينق�ص ذلك
من قدره �أو يقلل من �ش�أنه ،واحلق �أنه ال يتكلف ذلك ،ويف �صحيح البخاري ()4809
وعن م�سروق قال� :أتينا عبد اهلل بن م�سعود -ر�ضي اهلل عنه -قال :يا �أ ّيها ال ّنا�س من علم
�شيئا فليقل به ،ومن مل يعلم فليقل :اهلل �أعلم ،ف� ّإن من العلم �أن يقول ال ّرجل ملا ال يعلم
اهلل �أعلم ف� ّإن اهلل -ع ّز وج ّل -قال لنب ّيكم �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلمُ :ق ْل ما �أَ ْ�س َئ ُل ُك ْم َعلَ ْي ِه مِ نْ �أَ ْج ٍر
َوما �أَ َنا مِ َن ْال ُ َت َك ِّل ِف َ
ني (�ص )86 /تف�سري ابن كثري (.)44 /4
هذه الآية �أمر من اهلل تعاىل لنبيه �أن يقول للم�شركني ال �أطلب منكم على هذا البالغ
وهذه الدعوة �شيئاً من �أعرا�ض الدنيا ،ول�ست من املتقولني ملا جئتكم به من القر�آن.
(قال ابن كثري -رحمه اهلل تعاىل :-يقول تعاىل :قل يا حم ّمد له�ؤالء امل�شركني :ما �أ�س�ألكم
على هذا البالغ وهذا ال ّن�صح �أجرا تعطونيه من عر�ض احلياة الدّنيا َوما �أَ َنا مِ َن ْال ُ َت َك ِّل ِف َ
ني
(�ص� )86 /أي وما �أريد على ما �أر�سلني اهلل تعاىل به ،وال �أبتغي زيادة عليه بل ما �أمرت به
�أ ّديته ال �أزيد عليه وال �أنق�ص منه ،و� ّإنا �أبتغي بذلك وجه اهلل -ع ّز وج ّل -والدّار الآخرة)
تف�سري ابن كثري (.)44 /4
�ص القر�آن وافرتا َءه ،وقيل:
ممن يتك ّلف تخ ّر َ
وقال الطربي وغريه :يف معنى الآية :وما �أنا ّ
ال �أتك ّلف وال �أتخ ّر�ص ما مل �أومر به .تف�سري الطربي ( ،)608 /10وتف�سري القرطبي (/15
.)150
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(قال املاورديّ يف قوله تعاىلَ } :وما �أَ َنا مِ َن ا ْل ُ َت َك ِّل ِف َ
ني{ فيه ثالثة �أوجه:
�أحدها :وما �أنا من املتك ّلفني لهذا القر�آن من تلقاء نف�سي.
ال ّثاين :وما �أنا من املتك ّلفني لأن �آمركم مبا مل �أومر به.
ال ّثالث :وما �أنا با ّلذي �أك ّلفكم الأجر) النكت والعيون (.)112 /5
ومن �صور التكلف املنهي عنه التقعر والتنطع يف الكالم يف اخلطب وغريهـا ،وفـي احلديـث
العام مع النا�س ،واختيار ما ال يعرف من الكالم كالغريب والبعيد وغري املفهوم ،لورود
التحذير من ذلك يف قوله عليه ال�صالة وال�سالم( :هلك املتنطعون) قالها ثال ًثا �أخرجه
م�سلم ( )2670واملتنطعون هم املتعمقون الغالون املتجاوزون احلدود يف �أقوالهم و�أفعالهم.
ذلك �أن الإ�سالم دين الي�سر والبعد عن التكلف ،ويجب �أن تكون حياة الإن�سان وت�صرفاته
مبنية على الي�سر وال�سماحة وترك التكلف ،ومن التزم ذلك حلت الربكة يف �أقواله و�أعماله
وت�صرفاته ،وكرث حمبوه ،وا�ستفاد و�أفاد.
ومن امل�ؤ�سف �أنك ترى بع�ض النا�س ي�سارع �إىل الت�صنع يف الأ�شياء والتوغل يف الغرابة ما
ا�ستطاع ،ظناً منه �أن ذلك يرفع من �ش�أنه ويعلي من قدره ،واحلقيقة �أن هذا ال يك�سبه �إال
ازدرا ًء وانحطاطاً وكراهية من النا�س وبغ�ضاً وجتنباً ،وعلى العاقل �أن يراجع الإن�سان نف�سه
يف ت�صرفاته وتعامالته وكلماته حتى يكون على وفق هدي النبي �صلى اهلل عليه و�سلم.
مما يدل على نهيه عليه ال�صالة وال�سالم عن التكلف ما روته �أمنا عائ�شة -ر�ضي اهلل عنها-
بي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم دخل عليها وعندها امر�أة .قال« :من هذه؟» ،قالت :فالنة-
ّ � :أن ال ّن ّ
تذكر من �صالتها .-قال« :مه عليكم مبا تطيقون ،فو اهلل ال مي ّل اهلل ح ّتى مت ّلوا» وكان
أحب الدّين �إليه ما داوم عليه �صاحبه) البخاري -الفتح  )43( 1واللفظ له .وم�سلم (.)785
� ّ
بي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم ر�أى ً
�شيخا يهادى بني ابنيه،
وعن �أن�س -ر�ضي اهلل عنهّ � :-أن ال ّن ّ
لغني»،
قال« :ما بال هذا؟» ،قالوا :نذر �أن مي�شي .قالّ �« :إن اهلل -عن تعذيب هذا نف�سهّ -
185
توجيهات شرعية في مسائل اجتماعية

و�أمره �أن يركب .البخاري -الفتح  )1865( 4واللفظ له .وم�سلم (.)1642
بي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم يخطب �إذا هو
وعن ابن ع ّبا�س -ر�ضي اهلل عنهما� -أ ّنه قال بينا ال ّن ّ
برجل قائم ،ف�س�أل عنه ،فقالوا� :أبو �إ�سرائيل نذر �أن يقوم وال يقعد وال ي�ستظ ّل وال يتك ّلم
بي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم« :مره فليتك ّلم ولي�ستظ ّل ،وليقعد ،وليت ّم �صومه»
وي�صوم ،فقال ال ّن ّ
البخاري -الفتح .)6704( 11
بي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم ف�إذا حبل
وعن �أن�س بن مالك -ر�ضي اهلل عنه -قال :دخل ال ّن ّ
ال�ساريتني فقال« :ما هذا احلبل؟»قالوا :هذا حبل لزينب ف�إذا فرتت تع ّلقت.
ممدود بني ّ
«ح ّلوه ،لي�ص ّل �أحدكم ن�شاطه ،ف�إذا فرت فليقعد»
بي �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم :ال ُ
فقال ال ّن ّ
البخاري -الفتح  )1150( 3واللفظ له .وم�سلم ()784
وعن جابر بن عبد اهلل -ر�ضي اهلل عنهما -قال :كان ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم،
يف �سفر ،فر�أى ً
رجل قد اجتمع ال ّنا�س عليه ،وقد ظ ّلل عليه ،فقال« :ما له؟»قالوا :رجل
ال�سفر»)
�صائم .فقال ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم« :لي�س من ال ّ
رب �أن ت�صوموا يف ّ
البخاري -الفتح  .)1946( 4وم�سلم ( )1115واللفظ له.
وقال ابن ع ّبا�س -ر�ضي اهلل عنهما :-يف و�صف بني �إ�سرائيل ملا طلب منهم مو�سى -عليه
ال�سالم� -أن يذبحوا بقرة :لو �أخذوا �أدنى بقرة الكتفوا بها ،ولك ّنهم �شدّدوا ف�شدّد عليهم.
ّ
تف�سري ابن كثري ( ،)110 /1وقال� :إ�سناده �صحيح.
ب�صا ِبي َح (امللك :)5 /خلق هذه ال ّنجوم لثالث :جعلها
ال�سما َء الدُّ ْنيا ِ َ
قال قتادةَ :و َل َق ْد َز َّي َّنا َّ
لل�سماء ،ورجوما ّ
لل�شياطني ،وعالمات يهتدى بها ،فمن ت�أ ّول فيها بغري ذلك �أخط�أ
زينة ّ
و�أ�ضاع ن�صيبه وتك ّلف ماال علم له به( .و�صله عبد بن حميد من طريق �شيبان عنه به) فتح
الباري (.)341 /6
املني -رحمه اهلل :-ر�أينا ور�أى ال ّنا�س قبلنا � ّأن ك ّل ّ
متنطع يف الدّين ينقطع ،ولي�س
قال ابن ّ
املراد منع طلب الأكمل يف العبادة ف�إ ّنه من الأمور املحمودة ،بل منع الإفراط امل�ؤ ّدي �إىل
املالل واملبالغة يف ال ّتط ّوع املف�ضي �إىل ترك الأف�ضل� ،أو �إخراج الفر�ض عن وقته كمن بات
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ال�صبح يف
ي�ص ّلي ال ّليل ك ّله ويغالب ال ّنوم �إىل �أن غلبته عيناه يف �آخر ال ّليل ،فنام عن �صالة ّ
اجلماعة� ،أو �إىل �أن خرج الوقت املختار� ،أو �إىل �أن طلعت ّ
ال�شم�س فخرج وقت الفري�ضة .فتح
الباري (.)117 /1
(وعالمة املتك ّلف كما قال ابن املنذر ثالث� :أن ينازل من فوقه ،ويتعاطى ماال ينال ،ويقول
ماال يعلم) روح املعاين (.)230 /23
واملتكلف مبعد من اخلالق وبعيد من اخللق ،ي�شعر بال�ضيق والقلق يف نف�سه .ناهيك عن
كون التكلف حمبط للعمل.
اللهم �إنا ن�س�ألك من اخلري كله عاجله و�آجله ما علمنا منه وما مل نعلم ،ونعوذ بك من
ال�شر كله عاجله و�آجله ما علمنا منه وما مل نعلم.
اللهم �ألهمنا ر�شدنا واكفنا �شر ال�شيطان و�شركه.
و�صلى اهلل على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم.
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صلة الرحم

صلة الرحم
} َوا َّل ِذينَ َي ِ�ص ُلونَ َما �أَ َم َر ّ ُ
اب{
الل ِب ِه �أَن ُي َ
وء احل َِ�س ِ
و�ص َل َو َيخْ َ�ش ْونَ َر َّب ُه ْم َو َي َخا ُفونَ ُ�س َ
الل ا َّل ِذي َت َ�ساء ُلونَ ِب ِه َوالأَر َحا َم �إِنَّ ّ َ
وقال �سبحانهَ }:وا َّت ُقو ْا ّ َ
الل َكانَ َع َل ْي ُك ْم
ْ
يل َو َ
َر ِقي ًبا{ وقال جل من قائل } َو� ِآت َذا ا ْل ُق ْر َبى َحقَّهُ َو ْال ِْ�س ِك َ
ال ُت َب ِّذ ْر
ال�س ِب ِ
ني َوا ْبنَ َّ
يرا{
َت ْب ِذ ً
�صلة الرحم من �أبرز �أخالق نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم قبل �أن ُيبعث ،فقد قالت له
خديجة ر�ضي اهلل عنها ملا جاء خائفاً وقال(:زملوين زملوين)»:واهلل ال يخزيك اهلل �أبداً،
ك�سب املعدوم ،و َتقري ال�ضيف ،و ُتعني
�إنك لت�ص ُل ال َّرحم ،وت�صدُق احلديث ،وحتمل الك َّل ،و َت ُ
على نوائب احلق»متفق عليه.
ور�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أكد على الإح�سان �إىل الأرحام ،يف ن�صو�ص كثرية ،وقد
كان �أف�ضل النا�س �صلة ،وهو قدوتنا عليه ال�صالة وال�سالم ،ومما ثبت عنه قوله( :الرحم
معلقة بالعر�ش تقول :من و�صلني و�صله اهلل ،ومن قطعني قطعه اهلل) .وقال�( :صلة
الرحم ،وح�سن اجلوار� -،أو ح�سن اخللق -يعمران الديار ،ويزيدان يف الأعمار) .
وعن �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�( :إن الرحم
�شجنة متم�سكة بالعر�ش (تقول) َتك َّلم بل�سان ذ ْلق :اللهم ِ�ص ْل من و�صلني ،واقطع من
قطعني ،فيقول اهلل -تبارك وتعاىل� :-أنا الرحيم الرحمن ،و�إين �شققت للرحم من ا�سمي،
فمن و�صلها و�صلته ،ومن نكثها نكثته).كما ثبت عنه �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه قال�( :إن اهلل
خلق اخللق ،حتى �إذا فرغ من خلقه قامت ال َّرحِ ُم فقالت :هذا مقام العائذ بك من القطيعة،
قال« :نعم� ،أما تر�ضني �أن �أ�صل من و�صلك و�أقطع من قطعك ؟» قالت :بلى يا رب ،قال:
«فذاك لك») ثم قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :اقر�ؤوا �إن �شئتمَ }:فه َْل َع َ�س ْي ُت ْم �إِن
ين َل َع َن ُه ُم َّ ُ
َت َو َّل ْي ُت ْم �أَن ُت ْف�سِ دُوا ِف ْالأَ ْر ِ�ض َو ُت َق ِّط ُعوا �أَ ْر َحا َم ُك ْم ۞ �أُ ْو َلئ َِك ا َّلذِ َ
الل َف�أَ َ�ص َّم ُه ْم َو�أَ ْع َمى
�أَ ْب َ�صا َرهُ ْم{.
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وملا �س�أل هرق ُل �أبا �سفيان -قبل �أن ي�سلم وكان يف جتارة يف بالد ال�شام -عن �صفات النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم ومباذا ي�أمرهم ؟ قال :يقول( :اعبدوا اهلل واتركوا ما يقول �آبا�ؤكم
وي�أمرنا بال�صالة وال�صدق والعفاف وال�صلة )..احلديث .فكانت الدعوة �إىل �صلة الأرحام
من �أول ما دعا �إليه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم..
والرحم ميثاق �أخذه اهلل على َمن قبلنا فقالَ }:و�إِ ْذ �أَ َخ ْذ َنا مِ ي َثا َق َبنِي �إِ ْ�س َرائِي َل َال َت ْع ُبدُو َن
�إِ َّال ّ َ
الل َو ِبا ْل َوا ِل َد ْي ِن �إِ ْح َ�ساناً َوذِي ا ْل ُق ْر َبى{
بن َمال ٍِك ر�ضي اهلل عنه �أَ َّن َر ُ�سو َل
و�صلة الرحم مرثاة يف املال بركة يف الأعمار ،فعن �أن�س ِ
الل �صلى اهلل عليه و�سلم َقا َلَ (:منْ �أَ َح َّب �أَ ْن ُي ْب َ�س َط َل ُه ِف ِر ْز ِق ِه َو ُي ْن َ�س�أَ َل ُه ِف �أَ َث ِر ِه َف ْل َي ِ�ص ْل
َّ ِ
َرحِ َم ُه) متفق عليه� .أي ُيو�سع له يف رزقه ،و ُي�ؤخر �أجله ؛ لأن اهلل يقدر الأمور ب�أ�سبابها.
و�صلة الرحم جملبة لعون اهلل وتي�سري الأمور ،وم�صداق ذلك قول خديجة ر�ضي اهلل عنها
ال�سابق للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم»:واهلل ال يخزيك اهلل �أبداً «وب َنتْ ذلك على �أمور �أهمها
�صلته للرحم.
وب ر�ضي اهلل عنه َقا َل َجا َء َر ُج ٌل �إِ َل
�صلة الرحم ت�سلك باملرء �سبيل اجلنان ،ف َعنْ �أَ ِبي �أَ ُّي َ
ال َّن ِب ِّي �صلى اهلل عليه و�سلم َف َقا َلُ :د َّلنِي َعلَى َع َملٍ �أَ ْع َم ُل ُه ُي ْدنِينِي مِ نْ ْ َ
ال َّن ِة َو ُي َباعِ د ُِن مِ نْ
ال َّنارَِ .قا َلَ (:ت ْع ُب ُد َّ َ
ال�ص َل َةَ ،و ُت�ؤْتِي ال َّز َكا َةَ ،و َت ِ�ص ُل َذا َرحِ مِ َك).
الل َل ُت ْ�شر ُِك ِب ِه َ�ش ْي ًئاَ ،و ُتقِي ُم َّ
َفلَ َّما �أَ ْد َب َر َقا َل َر ُ�س ُ
با �أُمِ َر ِب ِه د ََخ َل ْ َ
الل �صلى اهلل عليه و�سلم�(:إِ ْن َ َ
ال َّن َة) متفق
ول َّ ِ
ت َّ�س َك ِ َ
عليه.
وقال عبد اهلل بن �سالمَ :لَّا َقدِ َم َر ُ�س ُ
الل �صلى اهلل عليه و�سلم ْالَدِ ي َن َة ْ َ
ا�س �إِ َل ْي ِه
ول َّ ِ
ان َف َل ال َّن ُ
َوقِي َلَ :قدِ َم َر ُ�س ُ
ا�س ِ ألَ ْن ُظ َر �إِ َل ْيهَِ ،فلَ َّما ْا�س َت ْث َبتُّ َو ْج َه
ول َّ ِ
الل �صلى اهلل عليه و�سلمَ .فجِ ْئتُ ِف ال َّن ِ
الل �صلى اهلل عليه و�سلم َع َر ْفتُ �أَ َّن َو ْج َه ُه َل ْي َ�س ِب َو ْج ِه َك َّذابٍ َ ،و َكا َن �أَ َّو ُل َ�ش ْي ٍء َت َك َّل َم ِب ِه
َر ُ�سولِ َّ ِ
ال�س َل َمَ ،و�أَ ْط ِع ُموا َّ
ا�س ِن َيا ٌم
الط َعا َمَ ،و ِ�ص ُلوا الأ ْر َحا َمَ ،و َ�ص ُّلوا َوال َّن ُ
�أَ ْن َقا َل�(:أَ ُّيهَا ال َّن ُ
ا�س �أَ ْف ُ�شوا َّ
َتد ُْخ ُلوا ْ َ
ال َّن َة ِب َ�س َل ٍم) رواه �أحمد و�أبو داود والرتمذي وابن ماجه و�صححه الألباين.
Óو�صلة الأرحام عالمة كمال الإميان وح�سن الإ�سالم.
190
توجيهات شرعية في مسائل اجتماعية

Óوهي �سبب يف �سعة الرزق والربكة يف العمر.
Óو�صلة الأرحام تك�سب العبد ر�ضا اهلل عنه.
Óو�صلة الرحم تزيد ال�صالت وتقوي العالقات االجتماعية بني �أفراد الأ�سرة الواحدة،
والأقارب بن�سب �أو م�صاهرة.
Óو�صلة الرحم �سبب يف ح�سن اخلامتة؛ لأن ال�صلة �إح�سان ،وهل جزاء الإح�سان �إال
الإح�سان.
�أما قاطع الرحم فهو عا�ص هلل خمالف لأمر ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وهو ال �شك
مغبون خا�سر� ،أو�صد اهلل الباب بينه وبينه ،وقطع العالقة به ،ومن تخ َّلى اهلل عنه فهو
هالك .فكما ثبت يف حديث �أَ ِبي هُ َر ْي َر َة ر�ضي اهلل عنه وفيه (�أَ َما َت ْر َ�ض ْ َ
ي �أَ ْن �أَ ِ�ص َل َمنْ َو َ�صلَكِ
َو�أَ ْق َط َع َمنْ َق َط َعكِ ؟ َقا َلتْ َ :بلَى َيا َر ِّبَ .قا َلَ :ف ُه َو َلكِ ) متفق عليه .ومن قطعه اهلل فال
مالذ له.
وقطع الأرحام �سبب للعقوبة العاجلة يف الدنيا قبل الآخرة ،ف َعنْ �أَ ِبي َب ْك َر َة ر�ضي اهلل عنه
الل �صلى اهلل عليه و�سلمَ ( :ما مِ نْ َذ ْنبٍ �أَ ْج َد ُر �أَ ْن ُي َع ِّج َل َّ ُ
َقا َلَ :قا َل َر ُ�س ُ
الل ل َِ�صاحِ ِب ِه
ول َّ ِ
حم) �أحمد و�أبو داود
ا ْل ُع ُقو َب َة ِف الدُّ ْن َيا َم َع َما َيدَّخِ ُر َل ُه ِف ْالآخِ َر ِة مِ نْ ا ْل َب ْغ ِي َو َقطِ ي َع ِة ال َّر ِ
والرتمذي وابن ماجه و�صححه الألباين.
الل �صلى اهلل عليه و�سلم
وقاطع الرحم ال ُيقبل عمله ،ف َعنْ �أَ ِبي هُ َر ْي َر َة َقا َل َ�سمِ ْعتُ َر ُ�سو َل َّ ِ
ي�س َل ْيلَ َة ْ ُ
َقا َل�(:إِ َّن �أَ ْع َما َل َبنِي �آ َد َم ُت ْع َر ُ
ال ُم َع ِة َف َل ُي ْق َب ُل َع َم ُل َقاطِ ِع َرحِ ٍم) رواه
�ض ُك َّل َخمِ ٍ
�أحمد وح�سنه الألباين.
َ
و�سلم(:ل َيد ُْخ ُل ْ َ
ال َّن َة َقاطِ ٌع)
وقاطع الرحم ال يدخل اجلنة لقول النبي �صلى اهلل عليه
متفق عليه �أي :قاطع رحم
قال عمرو بن دينار( :تعل ُم َّن �أنه ما من خطوة بعد الفري�ضة �أعظم �أجراً من خطوة �إىل ذي
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رحم) وقال �سليمان بن مو�سى( :قيل لعبد اهلل بن حمرييز :ما حق الرحم؟ قال :تُ�ستقبَ ُل
�إذا �أقبلت ،و ُتتب ُع �إذا �أدبرت (مكارم الأخالق) �صـ  62و .64
ألف �أ�ضعها يف فاقة ،قال
وقال عطاء بن �أبي رباحَ ( :لدِ ره ٌم �أ�ضعه يف قرابتي �أحب �إيل من � ٍ
له قائل :يا �أبا حممد و�إن كان قرابتي مثلي يف الغنى؟ قال :و�إن كانوا �أغنى منك!) (مكارم
الأخالق) البن �أبي الدنيا �صـ .62
وقد يرد �س�ؤال هنا :من هم الأرحام؟
وجوابه �أن الظاهر من كالم �أهل العلم� :أن ذا الرحم ك ُل من لك به عالقة من جهة الأب �أو
من جهة الأم� ،سواء كان وارثاً �أم غري وارث .و�سواء كان من املحارم �أم مل يكن.
يدل لذلك �أن اهلل تعاىل ندب �أبا بكر �إىل �صلة قريبه م�سطح ُبعيد �آيات الإفك فقــالَ }:و َل
ِين ِف َ�س ِبيلِ َّ
ني َوا ْلُهَاجِ ر َ
ال�س َع ِة �أَن ُي�ؤْ ُتوا �أُ ْو ِل ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َ َ�سا ِك َ
اللِ{
َي�أْ َتلِ �أُ ْو ُلوا ا ْل َف ْ�ضلِ مِ ن ُك ْم َو َّ
(النور  .)22وم�سطح ابن خالته انظر تف�سري القر�آن العظيم البن كثري ..277/3 :وابن
اخلالة لي�س من الورثة ،وال من املحارم.
وامل�سلم مطالب ب�صلة رحمه الأقرب فالأقرب ،ومطالب بتقوى اهلل قدر ا�ستطاعته.
�أما كيف تكون �صلة الرحم فجوابه �أنها تتحقق :بالزيارة ،واملهاتفة ،واملكاتبة .كما
تتحقق ال�صلة بجميع �أوجه �إي�صال اخلري ؛ من تلبية دعوتهم ،وال�سالم عليهم وال�س�ؤال
عن �أحوالهم ،والوقوف معهم يف �أفراحهم وموا�ساتهم يف �أتراحهم ،وب�سط النف�س لهم،
و�إر�شادهم �إىل اخلري ،و�أمرهم باملعروف ونهيهم عن املنكر باحلكمة واملوعظة احل�سنة وهم
�أوىل النا�س منك بذلك ،والتغا�ضي عن قبيح فعالهم ،وم�ساعدتهم وبذل املال لهم ؛ ف�إن
ني
(ال�ص َد َق ُة َعلَى ا ْل ِْ�س ِك ِ
ال�صدقة عليهم �صدقة و�صلة لقول النبي �صلى اهلل عليه و�سلمَّ :
َ�ص َد َق ٌةَ ،وهِ َي َعلَى ذِي ال َّرحِ ِم ِث ْن َتانِ �َ :ص َد َق ٌة َو ِ�صلَ ٌة) الرتمذي و�صححه الألباين.
قال �أَ َن ُ�س بن َمال ٍِك ر�ضي اهلل عنهَ »:كا َن �أَ ُبو َط ْل َح َة َ�أ ْك َ َ
الَ ْن َ�صا ِر ِبا ْلَدِ ي َن ِة َم ًال مِ نْ َن ْخلٍ ،
ث ْأ
ي َحا َءَ ،و َكا َنتْ ُم ْ�س َت ْق ِبلَ َة ْال َ ْ�سجِ دِ َ ،و َكا َن َر ُ�س ُ
الل �صلى اهلل عليه
ول َّ ِ
َو َكا َن �أَ َح ُّب �أَ ْم َوا ِل ِه �إِ َل ْي ِه َب ْ ُ
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ب َح َّتى
و�سلم َيد ُْخ ُلهَا َو َي ْ�ش َر ُب مِ نْ َما ٍء فِيهَا َط ِّيبٍ َ .فلَ َّما �أُ ْن ِز َلتْ هَذِ ِه ْ آ
ال َي ُةَ } :لنْ َت َنا ُلوا ا ْل ِ َّ
الل
الل �صلى اهلل عليه و�سلم َف َقا َلَ :يا َر ُ�سو َل َّ ِ
ت ُّبو َن{ َقا َم �أَ ُبو َط ْل َح َة �إِ َل َر ُ�سولِ َّ ِ
ما ُ ِ
ُت ْن ِف ُقوا ِ َّ
ِ�إ َّن َّ َ
الل َت َبا َر َك َو َت َع َال َي ُق ُ
ت ُّبو َن{َ ،و ِ�إ َّن �أَ َح َّب �أَ ْم َو ِال
ما ُ ِ
ب َح َّتى ُت ْن ِف ُقوا ِ َّ
ولَ } :لنْ َت َنا ُلوا ا ْل ِ َّ
ل �أَ ْر ُجو ِب َّرهَا َو ُذ ْخ َرهَا عِ ْن َد َّ
الل َح ْي ُث �أَ َر َ
�إِ َ َّ
اك
اللَِ .ف َ�ض ْعهَا َيا َر ُ�سو َل َّ ِ
ي َحا َءَ ،و�إِ َّنهَا َ�ص َد َق ٌة ِ َّ ِ
ل َب ْ ُ
َّ ُ
اللَ .قا َلَ :ف َقا َل َر ُ�س ُ
الل �صلى اهلل عليه و�سلمَ (:ب ٍخَ ،ذل َِك َم ٌال َرا ِب ٌحَ ،ذل َِك َم ٌال َرا ِب ٌحَ .و َق ْد
ول َّ ِ
ني)َ .ف َقا َل �أَ ُبو َط ْل َح َة� :أَ ْف َع ُل َيا َر ُ�سو َل َّ
َ�سمِ ْعتُ َما ُق ْلتَ َ ،و ِ�إ ِّن �أَ َرى �أَ ْن َ ْ
الَ ْق َر ِب َ
اللِ.
ت َعلَهَا ِف ْ أ
َف َق َ�س َمهَا �أَ ُبو َط ْل َح َة ِف �أَ َقا ِر ِب ِه َو َبنِي َع ِّمهِ) رواه البخاري وم�سلم.
وتوعد نبينا �صلى اهلل عليه و�سلم من منع رحمه ف�ض ً
ال عنده ،فقال«:ما من ذي رحم ي�أتي
رحمه ،في�س�أله ف�ض ً
ال �أعطاه اهلل �إياه ،فيبخل عليه� ،إال �أخرج له يوم القيامة من جهنم حية
يقال لها� :شجاع ،يتلَ َّم ُظ ومعنى يتلمظ (يتبعه بل�سانه) ،.فيـ ُ َط َّو ُق به» الطرباين يف الكبري
والأو�سط ،وح�سنه الألباين..
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عضل
النساء

عضل النساء
ال َع َل ْي ِه َّن َد َر َج ٌة ۞ َو َّ ُ
الل
وف ۞ َو ِل ِّلر َج ِ
قال تعاىلَ } :و َل ُه َّن ِم ْث ُل ا َّل ِذي َع َل ْي ِه َّن ِب ْالَ ْع ُر ِ
َع ِز ٌ
يم{ (البقرة )228
يز َح ِك ٌ
وه َّن �أَ ْن َي ْن ِك ْحنَ
اء َف َب َل ْغنَ �أَ َج َل ُه َّن َف َل َت ْع ُ�ض ُل ُ
ويقول جل وعال } َو�إِ َذا َطلَّ ْق ُت ُم الن َِّ�س َ
اج ُه َّن �إِ َذا َت َر َ
الل
ا�ض ْوا َب ْي َن ُه ْم ِب ْالَ ْع ُر ِ
وع ُظ ِب ِه َم ْن َكانَ ِم ْن ُك ْم ُي ْ�ؤمِنُ ِب َّ ِ
وف ۞ َذا ِل َك ُي َ
�أَ ْز َو َ
َّ ُ
َوا ْل َي ْو ِم ْال ِآخ ِر ۞ َذا ِل ُك ْم �أَ ْز َكى َل ُك ْم َو َ�أ ْ
ط َه ُر ۞ َوالل َي ْع َل ُم َو�أَ ْن ُت ْم َل َت ْع َل ُمونَ { (البقرة )232
ديننا جاء كام ً
ال يف كافة �ش�ؤون احلياة .و�إن كل ما قرره الإ�سالم ف�إمنا هو خلري اخللق يف
معا�شهم ومعادهم ،ومن حما�سن الإ�سالم العظيمة �أنه رفع عن املر�أة الظلم وال�ضيم الذي
كان واقعا عليها قبل الإ�سالم ،وحافظ على كرامتها ورفع قدرها ،فالن�ساء �شقائق الرجال،
وقرر لها من احلقوق والواجبات مثل ما للرجل ال فرق بينهما.
وحني منع ال�شارع احلكيم املر�أة من تزويج نف�سها بغري ويل ف�إمنا كان ذلك حفاظا عليها
ورعاية لها و�صيانة حليائها وكرامتها� ،إذ كيف يقبل �أن تزوج املر�أة نف�سها؟
واهلل تعاىل حينما جعل الوالية يف يد الرجال �أمرهم بتقوى اهلل يف الن�ساء اللواتي ّ
ولهم
ُ
اهلل عليهن .و�أوجب عليهم احلر�ص على م�صاحلهن و�شدد على اختيار الأزواج ال�صاحلني
املر�ضيني يف الدين واخللق ،قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إذا �أتاكم من تر�ضون
دينه وخلقه فزوجوه� ،إال تفعلوه تكن فتنة يف الأر�ض وف�ساد كبري».
ومما �شاع ووقع ع�ضل الن�ساء ويقع هذا يف �صور �شتى منها ،وع�ضل املر�أة ،هُ َو َح ْب ُ�سهَا َع ِن
ال َّز َوا ِج مِ نْ ُك ْف ِئهَا ِ ألَ ِّي َ�سبَبٍ َكا َن� .أوحجرها لتتزوج ممن يريد وليها ال من الكفء الذي
تقدم لها.
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ي َن َعهَا مِ ْن ُهَ ،و َال �أَ ْن َي ُر َّد ا ُ
اب
خل َّط َ
ذلك �أن ا َل َّز َواج َح ٌّق مِ نْ ُح ُقوقِ املر�أةَ ،ال َيحِ ُّل ِل َو ِل ِّيهَا �أَ ْن َ ْ
ا�ض ً
ال َلهَا.
الأَ ْك َفا َء َع ْنهَاَ ،و�إِ َّال َكا َن َع ِ
ومن يقع يف هذا يرتكب منك ًرا و�إث ًما مبي ًنا ،ويخالف كتاب اهلل و�شرعه ،حيث نهى اهلل
تعاىل عن الع�ضل بقوله �سبحانه} :فال تع�ضلوهن �أن ينكحن �أزواجهن �إذا ترا�ضوا بينهم
باملعروف{(البقرة.)232 :
وقد وقع الع�ضل يف عهد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،فنزل القر�آن ناهياً عنه ،وذلك �أن
معقل بن ي�سار ر�ضي اهلل عنه ،ز ّوج �أخته رجال من امل�سلمني فطلقها فلما انق�ضت عدتها
جاء يخطِ بها فرف�ض معقل بن ي�سار وقال� :أكرمتك وزوجتك فطلقتها ،واهلل ال ترجع
�إليها �أبدا .وكانت املر�أة تريده فنزل ُ
قول اهلل تعاىل} :و�إذا طلقتم الن�ساء فبلغن �أجلهن فال
تع�ضلوهن �أن ينكحن �أزواجهن �إذا ترا�ضوا بينهم باملعروف{َ ،فلَ َّما َن َز َلتِ الآ َي ُة َر َ�ض َخ َم ْعق ٌِل
«�س ْم ٌع ِل َر ِّبي َو َطا َع ٌة» ُث َّم َد َعاهَُ ،ف َقا َل�« :أُ َز ِّو ُج َك َو�أُ ْك ِر ُم َك»َ ،ف َز َّو َجهَا
ِ ألَ ْم ِر ا ِ
هلل َت َع َالَ ،و َقا َلَ :
�إِ َّياهُ.
ربها ول ُّيها على الزواج ممن ال ترغب فيه ،خ�صو�صا �إن كان فا�س ًقا
ومن �صور الع�ضل �أن يج َ
�أو فاج ًرا� ،أو كان ال�سبب جمرد مالِه وغناه �أو وجاه ُته �أو ح�س ُبه ون�س ُبه ،مع �أن النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم قال« :ال تنكح الأمي حتى ُت�ست�أمر ،وال البكر حتى ت�ست�أذن» .قالوا :يا ر�سول
اهلل كيف �إذنها؟ قال�« :أن ت�سكت»(.رواه البخاري).
وعن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما �أن جارية بك ًرا �أتت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فذكرت �أن
�أباها ز ّوجها وهي كارهة ،فخريها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم.
وعن خن�ساء بنت ُخذام الأن�صارية �أن �أباها ز ّوجها وهي ث ّيب فكرهت ذلك ،ف�أتت النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم فرد نكاحها.
وقال ال�شيخ ابن عثيمني رحمه اهلل( :القول الراجح يف هذه امل�س�ألة �أنه ال يحل للأب وال
لغريه �أن يجرب املر�أة على التزوج مبن ال تريد و�إن كان كفئاً لأن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
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قال« :ال ُتنكح البكر حتى ت�ست�أذن»وهذا عام مل ي�ستثن منه �أحد من الأولياء ،بل قد ورد
يف �صحيح م�سلم« :البكر ي�ست�أذنها �أبوها» ،فن�ص على البكر ون�ص على الأب ،وهذا ن�ص يف
حمل النزاع فيجب امل�صري �إليه ،وعلى هذا ف�إن �إجبار الرجل ابنته على �أن تتزوج ب�شخ�ص
ال تريد الزواج منه يكون حمرماً).
ومن �صور الع�ضل التي تقع يف بع�ض املجتمعات �أن ُتجز الفتاة لقريب لها كابن عم �أو
غريه ،دون �أن يكون لها ر�أي �أو م�شورة منها ،ورمبا كان غري كفء ،ورمبا وقع َحجرها على
قريبها فيت�أخر زواج الفتاة بحجة �أنها حمجوزة لهذا القريب ولكن حني �أراد ذلك الرجل
الزواج مل يلتفت لها ،ورمبا يكون قد م�ضى عمرها ،ورمبا ان�صرف عنها النا�س ملا عرف
با تناف�س �أَ ْب َنا ُء قرابتها َعلَ ْيهَا ل�سبب من الأ�سباب من َِج َمالٍ �أو مال
و�شاع �أنها لفالنَ .و َل ُر َّ َ
مي ْن ُعهَا مِ نْ َجمِ ي ِع ِه ْم؛ ِل َئ َّ
ال ُي ْح َر َج ِف َبنِي َع ِّمه .وال�ضحية
�أو جاه �أو غريه؛ في َع ْ�ض ُلهَا �أبوهاَ ،و َ
هنا الفتاة.
وهذه العادة القبيحة جرمية نكراء يف حق املر�أة و�إثمها عظيم ،وظلم ينبغي حماربته
والق�ضاء عليه ،والواجب الأخذ باملنهج ال�شرعي ،يف اال�ستئذان من الفتاة �إذا تقدم لها �أحد،
ف�إن جاء الفتا َة من هو �أهل لها مر�ضي الدين واخللق ،فيجب �أخذ ر�أيها وال جترب على من
ال تريده ،وال ت� َّؤخر �أو يرف�ض من يتقدم لأنها لقريبها.
َومِ َن الآ َبا ِء َمنْ َي ُك ُ
ون َذا َمالٍ �أو َع َقارٍَ ،و َيتوهم �أَ َّن ُك َّل متقدم لبناته َطامِ ٌع ،فيمنع بنا َته
َو َي ْع ِ�ض ُلهن ِب َ�س َب ِب َذل َِك ،وما درى امل�سكني �أنه حرم بنياته مما هو �أهم من املال والدنيا ك ِّلها.
فامل َ ْر�أَ َة ولو ُم ِّل َكتْ َخ َزائ َِن الأَ ْر ِ�ضَ ،و ُ�أ ْعطِ َيتْ َ�أ ْم َوا َل َقا ُرو َنَ ،و َحا َزتْ �أَ ْعلَى َّ
ال�شهَادَاتِ  ،وعملت
ب�أرقى املواقع ،وكان لها من حطام الدنيا �أكرب ن�صيب ،ف�إنه َ َال َ�س َعا َد َة َلهَا �إِ َّال ِب َز ْو ٍج َو�أَ ْو َالدٍ!

ومن �صور الع�ضل �أن ي�صر الويل على �أال ُيزوج موليته �إال من قرابته �أو قبيلته �أو جماعته،
ورمبا ت�أخرت الفتاة ومل ي�أت من يرجوه ذلك الويل ،وت�أمل ق�صة نكاح زيد بن حارثة ر�ضي
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اهلل عنه موىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم حني ز ّوجه عليه ال�سالم من زينب بنت
جح�ش وهي بنت عمته وهي من قبيلة قري�ش ،بل �أف�ضل قبائل العرب.
ويف ع�صرنا احلا�ضر تنوعت و�سائل الع�ضل و�صوره فمن ذلك �أن بع�ض الأولياء مينع موليته
ّ
واخلطاب زاعماً �أنه مل ي�أت املنا�سب ،وكم
من الزواج ملاذا؟ طم ًعا يف راتبها ،فريد الأكفاء
�سمعنا من تلك الق�ص�ص الكثري ،فقد حدثت �إحداهن تقول �إنها و�أختيها ثالث معلمات
مينعهن �أبوهن من الزواج بحجة عدم قدوم الكفء وحقيقة الأمر �أنه يرغب يف رواتبهن.
والعاقل احل�صيف يخطب لبنته وي�سعى يف �إعفافها وتزويجها من الكفء ،بل ويبذل من
ماله لتحقيق ذلك ،ولي�س عي ًبا �أن يخطب الرجل لبنته ،وكم علمنا من ق�ص�ص الزواج
الناجح كان �أ�صله عر�ض كرمي من ويل عاقل ،وهذا منهج �شرعي �أ�صيل فهذا �أمري امل�ؤمنني
عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه يعر�ض ابنته حف�صة على ال�صديق �أبي بكر ثم على عثمان،
ثم يخطبها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم؟!!.
وكذلك الرجل ال�صالح الذي عر�ض على نبي اهلل مو�سى عليه ال�سالم �أن يتزوج �إحدى
ابنتيه كما قال تعاىل يف حكاية ق�صته( :قال �إين �أريد �أن �أنكحك �إحدى ابنتي هاتني على
�أن ت�أجرين ثماين حجج) (الآية ،الق�ص�ص.)27:
ومن �صور الع�ضل �أن مينع املر�أ َة �أبنا�ؤها من الزواج بعد وفاة والدهم ،ويرونه عي ًبا وحرجا،
و�أنه غري الئق ،وهذا ع�ضل حتى ولو كرب �سنها قليال فلها حق ولها احتياج.
َومِ َن الأَ ْو ِل َيا ِء َمنْ َي ْع ِ�ض ُل ال َف َتا َة �إِ َذا َت َر َّملَتْ َ�أ ْو ُط ِّل َقتْ ؛ ِب ُح َّج ِة َح ْب�سِ هَا َعلَى �أَ ْوال ِدهَا لرتبيهم
وتكون معهم �أو حتى ال ُي�شغل بهم لو تزوجت وتركتهم� ،أَ ْو ِل َئ َّ
ال ُي َق ُال� :إِ َّنهَا ُترِي ُد ال ِّر َجا َل،
َف ُت ْم َن ُع َح َّقهَا ِب َ�س َب ِب َذل َِك.
ي ُ
بنْ ُيرِيدُو َن؛ ِ ألَ َّنهَا
وت ال َّز ْو ُج َف َي ْع َم ُد �أَهْ ُل ُه �إِ َل ْام َر�أَ ِت ِه َف َي ْم َن ُعو َنهَا مِ َن ال َّز َوا ِج �إِ َّال ِ َ
َو َق ْد َ ُ
�أَ ْر َملَ ُة ا ْب ِن ِه ْمَ ،و َه َذا َع ْ�ض ٌل َكا َن َي ْف َع ُل ُه َ�أهْ ُل ا َ
وج ُد ِف َب ْع ِ�ض ال َق َبائِلِ  ،وقد
جلاهِ ِل َّيةِ ،وال يزال َ ُي َ
ورد ال َنهي يف كتاب ُ
اهلل َت َع َال َع ْن ُه يقول ُ�س ْب َحا َن ُهَ } :يا�أَ ُّيهَا ا َّلذِ َ
ين َءا َم ُنواْ َل َيحِ ُّل َل ُكم �أَن
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َت ِر ُثواْ ال ِّن َ�س�آ َء َكرهًا{ (الن�ساء من الآية.)19:
ا�س َر ِ�ض َي ُ
اهلل َع ْن ُه َماَ « :كا ُنوا �إِ َذا َم َ
ات ال َّر ُج ُل َكا َن �أَ ْو ِل َيا ُ�ؤ ُه �أَ َح َّق ِب ْام َر�أَ ِتهِ�ِ ،إ ْن َ�شا َء
َقا َل ا ْب ُن َع َّب ٍ
َب ْع ُ�ض ُه ْم َت َز َّو َجهَاَ ،و ِ�إ ْن َ�شا�ؤُوا َز َّو ُجوهَاَ ،و�إِ ْن َ�شا ُ�ؤوا َ ْ
ل ُي َز ِّو ُجوهَا؛ َف ُه ْم َ�أ َح ُّق ِبهَا مِ نْ �أَهْ ِلهَا،
َف َن َز َلتْ هَذِ ِه الآ َي ُة ِف َذل َِك».
وقد يقع الع�ضل من الزوج ،نعم من الزوج ،و�صورته �أنه قد ي�ضيق عليها وي�سيء ع�شرتها
لتفتدي منه فتطلب الطالق �أو اخللع وتدفع لذلك ما ًال ،وهذا منكر وحمرم وجرم عظيم
وفيه دناءة وال يليق بالرجل ،وما ي�أخذه الزوج من هذا ال�سبيل حمرم و�سحت ال يحل له
وقد نهى اهلل تعاىل عن ذلك فقال �سبحانه }يا �أيها الذين �آمنوا ال يحل لكم �أن ترثوا
الن�ساء كرها وال تع�ضلوهن لتذهبوا ببع�ض ما �آتيتموهن �إال �أن ي�أتني بفاح�شة مبينة
وعا�شروهن باملعروف ف�إن كرهتموهن فع�سى �أن تكرهوا �شيئا ويجعل اهلل فيه خريا كثريا.
و�إن �أردمت ا�ستبدال زوج مكان زوج و�آتيتم �إحداهن قنطارا فال ت�أخذوا منه �شيئا �أت�أخذونه
بهتانا و�إثما مبينا .وكيف ت�أخذونه وقد �أف�ضى بع�ضكم �إىل بع�ض و�أخذن منكم ميثاقا
غليظا{ (الن�ساء.)21-19 :
َو َق ْد َذ َك َر َب ْع ُ
اب ِف َق ْو ِل ِه َت َع َالَ } :ف َل َت ُ
�ض امل ُ َف ِّ�سر َ
ع�ض ُلوهُ َّن{ ُم َّتجِ ٌه ِ ألَ ْف َرا ِد
ِين �أَ َّن اخل َِط َ
امل ُ ْج َت َم ِع ُك ِّلهَِ ،و�أَ َّن ُه ْم َم ْ�س ُ�ؤو ُلو َن َع َّما َي َق ُع فِي ِه مِ نْ َع ْ�ضلٍ ِل ْل َف َت َياتِ ؛ ِ ألَ َّن ُه �إِ َذا ُوجِ َد ال َع ْ�ض ُل َب ْي َن ُه ْم
َوهُ ْم َ�سا ِك ُتو َن َر ُ
ا�ض ِل َ
ني.
ا�ضو َن َكا ُنوا ِف ُح ْك ِم ال َع ِ
وعلى من واله اهلل تعاىل �أمر امر�أة �أن ين�صح لها ويتقي اهلل فيها ف�إنه م�س�ؤول عنها �أمام اهلل
وليعلم �أنها �أمانة عنده فكيف �سي�ؤدي الأمانة ،فهل ي�ؤديها بحقها �أو �سيق�صر ويخون تلك
الأمانة ،وليتذكر الويل �أن املر�أة ت�شعر وحت�س وتعاين ولها حقوقها واحتياجاتها النف�سية
واجل�سمية ،وال ي�سوغ وال يجوز حرمانها من تلك احلقوق.
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عمل المرأة

عمل المرأة
قال تعاىل }وملا ورد ماء مدين وجد عليه �أمة من النا�س ي�سقون ووجد من دونهم
امر�أتني تذودان قال ما خطبكما قالتا ال ن�سقي حتى ُي�صدر الرعاء و�أبونا �شيخ
كبري ۞ ف�سقى لهما ثم توىل �إىل الظل فقال رب �إين ملا �أنزلت �إيل خري فقري{
يف هاتني الآيتني هدايات عظيمة ودالالت عميقة ملن ت�أملها وهو منهج القر�آن حينما يحكي
�أحوال الأمم ال�سابقة ويق�ص الق�ص�ص فكم من �آية قي كتاب اهلل حتكي ق�صة لالعتبار
والتفكر واال�ستفادة من دالالتها وهداياتها بل و�أحكامها يف بع�ض الأحوال ،ولذا ي�أمر تعاىل
يف �أكرث من مو�ضع يف كتابه عند حكاية الق�ص�ص بالتفكر والتدبر قال تعاىل} :فاق�ص�ص
الق�ص�ص لعلهم يتفكرون{ وقال �سبحانه }لقد كان يف ق�ص�صهم عربة لأويل الألباب{ وكم
جاء يف القر�آن الكرمي من الق�ص�ص والأخبار ما ا�ستنبط �أهل العلم منه �أحكاماً وتوجيهاتٍ
�شرعية ،و�آدا ًبا وف�ضائل عديدة ،ومن املقرر عند علماء الأ�صول �أن �شر َع من قبلنا �شرع لنا
ما مل ي�أت يف �شرعنا ما ين�سخه.
ويف ق�صة مو�سى عليه وعلى نبينا �أف�ضل ال�صالة و�أمت الت�سليم ملا توجه تلقاء مدين -امل�شار
لها يف الآيتني  -موقف يتجلى فيه �أعظم معاين التوكل على اهلل �سبحانه واالنقياد والت�سليم
له جل وعال والر�ضى بق�ضائه واال�ستجابة لأمره �سبحانه ،وهو ما ينبغي على امل�سلم �أن
يكون عليه يف كل �أحواله من الر�ضى بق�ضاء اهلل والت�سليم لأقداره جل وعال وعدم الت�سخط
�أو اجلزع ،واحت�ساب ذلك عند الباري جل وعال ،واالقتداء ب�أنبياء اهلل ور�سله عليهم �صلوات
اهلل و�سالمه ،فقد كانوا �أئمة يف الت�سليم والطاعة واالنقياد واالمتثال لأوامر اهلل و�شرعه،
وعدم ا�ستعجال الثمرة بل ال�صرب مع اليقني بن�صر اهلل تعاىل فهو جل وعال معز �أولياءه
و مذل �أعداءه.
ويف هذه الق�صة يحكي ربنا جل وعال يف كتابه العزيز م�شهدًا وموق ًفا يتكرر كل حني وكل
�آن� ،سيما وحاجة النا�س له دائمة م�ستمرة ال تتوقف ،وهو م�شهد �سقيا املاء� ،إذ �إن النا�س
بحاجة للماء دائماً وال ي�ستغنون عنه ،يقول تعاىل} :وجعلنا من املاء كل �شيء حي{ ويف هذا
املوقف يبني اهلل تعاىل �أن نبي اهلل مو�سى ملا ورد ماء مدين �أي ملا �أقبل على ماء مدين وجد
م�شهدًا م�ألو ًفا وهو �أن القوم ي�سقون ،ولكن �شده منظر كان دون تلك اجلموع واملراد خلفها
�أي بعد جموع النا�س ولي�س بقربها� ،إنه م�شهد المر�أتني متنعان �أغنامهما من االختالط
بغريها من الأغنام فقد حر�صتا على �أال يختلط �أغنامهما ب�أغنام غريهما ف�إنهما كانتا
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تذودان.
وهنا ي�أتي ال�س�ؤال من نبي اهلل مو�سى لأنه من غري املعتاد �أن تخرج املر�أة للعمل ف�س�ألهما
كامل�ستنكر خروجهما وك�أنه ي�س�أل� :أين من يفرت�ض �أن يعمل عنكما؟ ما خطبكما وما
�ش�أنكما وما �أمركما؟ وهنا ي�أتي اجلواب مف�ص ً
ال باحلال والعلة وامل�آل ،فتكلمتا ونلحظ هنا
�أخواتي امل�ستمعات �إخواين امل�ستمعني� :أنه مل تتكلم �إحداهما فقط بل تكلمتا ،بعداً عن
التهمة و�سالمة لل�صدور وبراءة للذمة }قالتا ال ن�سقي حتى ُي�صدر الرعاء{ واملراد �أننا ال
ميكن �أن نختلط بالرجال من الرعاة بل ننتظر حتى ينتهوا من ال�سقيا ثم نتوجه بعدهم
لل�سقيا ،ومن هذا يت�ضح املنهج ال�شرعي يف عمل املر�أة� ،إن هي ا�ضطرت �أن تخرج للعمل
عند فقد العائل� ،أو عند عدم من يقوم بالعمل عنها ،املنهج ال�شرعي �أن تكون بعيداً عن
االختالط وبعيداً عن مزاحمة الرجال ،وبعيداً عن مواطن الريبة وال�شبهة .ومنعاً ل�شبهة
قد ترد �أو فهم خاطئ قد يقع ،مل تكتف املر�أتان بهذا اجلواب ،بل �أكملتا لأن كل �سامع
لقولهما �سيتبادر لذهنه و�أين العائل و َ
مل مل ي�أت الرجل لهذا العمل وليقوم بواجبه؟ وملاذا
تخرجان ولي�س من �ش�أنكما ذلك؟ فجاء اجلواب لكل ما يرتدد يف ال�صدر ومنعاً لأي تهمة
�أو �سوء ظن }و�أبونا �شيخ كبري{ �إنها العلة خلروجهما وجت�شمهما عناء العمل ،وهما لي�ستا
من �أهله� ،إذ لو وجد عائل �أو من يعمل عنهما ملا خرجتا ،وهو ما يدل داللة �أكيدة على �أن
خروج املر�أة للعمل ما هو �إال ا�ستثناء ولي�س �أ�ص ً
ال ،و�أنها �إمنا تخرج لل�ضرورة عند عدم
العائل �أو عند وجود احلاجة ولي�س خروجاً بال �سبب وبال مربر ،ثم �إن خروجها يقدر بقدر
احلاجة ودون تو�سع.
ولي�س كما يريد �أهل ال�شر والف�ساد يف هذا الزمان وغريه من ال�سعي املحموم لإخراج املر�أة
من بيتها ودفعها ملخالفة التوجيه ال�شرعي فاهلل تعاىل يقول }وقرن يف بيوتكن وال تربجن
تربج اجلاهلية الأوىل{ فخروجها من بيتها وعدم قرارها لغري حاجة �أو �ضرورة هو من
عمل اجلاهلية الأوىل ،وهو ما يطالب به ويبحث عنه �أهل اجلاهلية املعا�صرة.
ويكذب �أعداء اهلل حينما يحاولون الزعم ب�أن يف خروج املر�أة م�ساواة لها بالرجل ،و�أنها تقوم
بواجبها مثل الرجل ،فاجلواب �أن املر�أة يف الإ�سالم لي�ست ملزمة بالنفقة ،بل يلزم وليها من
�أب �أو زوج �أو غريه بالإنفاق عليها ،وال تكلف بذلك لأنها لي�ست من �أهله ،فهي درة م�صونة
يجب على وليها املحافظة عليها وعدم تعري�ضها ملا ي�ضرها ،ويقوم هو بالإنفاق والرعاية،
وال تكلف من ذلك �شيئاً.
و�إن العامل الغربي الآن �أدرك خط�أه يف �إخراج املر�أة من بيتها وتركها لوظيفتها الأ�سا�سية
بالقيام برعاية بيتها و�ش�ؤونه والعناية ب�أوالدها ،حيث مل ت�سلم من الأذى وال�ضرر والتحر�ش
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واالعتداء حينما خرجت ،وهذا ما �صرح به الكثري من الباحثني والباحثات من الغربيني
على وجه اخل�صو�ص.
فقد �أوردت عدة درا�سات �أن املر�أة الغربية تف�ضل النجاح يف الزوجية على النجاح يف العمل،
حيث ذكرت �إحدى ال�صحف ال�شهرية �أنه «يف �أملانيا �أجريت �إح�صائيات �ضخمة بني ال�سيدات
الالتي ميتلكن املراكز الكبرية يف ال�شركات وامل�صالح ،و�سئلت كل واحدة منهن :هل تف�ضل
جناحها يف العمل �أم جناحها يف احلياة الزوجية؟ وكانت الإجابات واحدة دون ا�ستثناء ،فقد
�أجابت كل �سيدة متزوجة ب�أنها تف�ضل النجاح يف حياتها الزوجية على النجاح يف عملها،
و�أنها م�ستعدة للت�ضحية بعملها ومركزها الكبري وال ميكن �أن ت�ضحي ببيتها وزوجها
و�أوالدها ،و�أجابت جمموعة كبرية من ال�سيدات املتزوجات ب�أنهن كن يف�ضلن الزواج مع
البقاء يف مراكز �صغرية جداً وتقا�ضي مرتبات �ضئيلة جداً من الو�صول �إىل هذه املراكز
املرموقة بدون زواج؛ فقد تبني لهن �أن النجاح يف العمل مل يعطهن اال�ستقرار وال�سعادة
احلقيقية التي تتمناها كل واحدة لنف�سها».
و�صرحت زعيمة حركة «كل ن�ساء العامل»جوي�س ومقرها �أمريكا :قائلة» هناك بع�ض الن�ساء
حطمن حياتهن الزوجية عن طريق �إ�صرارهن على امل�ساواة بالرجل� ،إن الرجل هو ال�سيد
املطاع ،ويجب على املر�أة �أن تعي�ش يف بيت الزوجية و�أن تن�سى كل �أفكارها حول امل�ساواة»،
وتقول اخلبرية يف �ش�ؤون الأ�سرة الأمريكية «هيلني»�« :إن فكرة امل�ساواة بني الرجل واملر�أة
غري عملية �أو منطقية ،و�إنها �أحلقت �أ�ضراراً ج�سيمة باملر�أة والأ�سرة واملجتمع».
وقالت مرياهنت الأمريكية�« :إن الن�ساء الأمريكيات �أ�صبحن ي�صنب بال�شيخوخة يف �سن
مبكرة نتيجة �صراعهن لتحقيق امل�ساواة مع الرجال».
وقالت رئي�سة اجلمعية الن�سائية الفرن�سية�»:إن املطالبة بامل�ساواة الكاملة بني الرجل واملر�أة
ت�صل �إىل مرحلة ال�ضياع حيث ال يح�صل �أحد الطرفني على حقوقه»
وتقول زوجة رئي�س جنوب �أفريقيا ال�سابق�« :إن املكان الطبيعي للمر�أة هو البيت الذي فيه
تكون الأ�سرة ،وترعى فيه الأبناء �أجيال امل�ستقبل و�أمل الأمة املن�شود.».
هذه بع�ض �أقوالهن بعد �أن خ�ضن التجربة ،وتعمدت �أال �أعر�ض لبع�ض امل�آ�سي التي �صرح
بها الكثري منهن ،ن�س�أل اهلل �أن يرينا احلق حقاً ويرزقنا اتباعه ،و�أن يرينا الباطل باط ً
ال
ويرزقنا اجتنابه ،و�أن يحفظ ن�ساءنا وامل�سلمني �أجمعني من كل بالء وفتنة.
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غض البصر

غض البصر
قال تعاىل} :قل للم�ؤمنني يغ�ضوا من �أب�صارهم{ وقال �سبحانه }وقل للم�ؤمنات
بغ�ض�ضن من �أب�صارهن{
يقول القرطبي (الب�صر هو الباب الأكرب �إىل القلب و�أعمر طرق احلوا�س �إليه ،ولذا كرث
ال�سقوط ب�سببه ووجب التحذير منه)بت�صرف من تف�سريه 148/2
وقال �صلى اهلل عليه و�سلم« :النظرة �سهم م�سموم من �سهام �إبلي�س فمن تركها خوفاً من
اهلل �آتاه اهلل عز وجل �إمياناً يجد حالوته يف قلبه»(�أخرجه احلاكم و�صحح �إ�سناده).
ويف حديث �أبي �سعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال(�إياكم
واجللو�س يف الطرقات قالوا يا ر�سول اهلل ما لنا بد من جمال�سنا نتحدث فيها قال ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ف�إذا �أبيتم �إال املجل�س ف�أعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه قال
غ�ض الب�صر وكف الأذى ورد ال�سالم والأمر باملعروف والنهي عن املنكر) متفق عليه واللفظ
مل�سلم
قال بع�ض ال�سلف (من حفظ ب�صره �أورثه اهلل نوراً يف ب�صريته)
وكان العربي الأول يقول:
و�أغ�ض طريف ما بدت يل جارتي
ح���ت���ى ي��������واري ج����ارت����ي م���ث���واه���ا
ويف احلديث �أنه �صلى اهلل عليه و�سلم (يا علي ال تتبع النظرة النظرة ،ف�إن لك الأوىل
ولي�ست لك الثانية)
وعن جرير بن عبد اهلل �أنه قال �س�ألت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عن نظر ال ُف َجا َءة ،قال:
ف�أمرين �أن �أ�صرف ب�صري) رواه م�سلم
ويقول الكرماين يف قوله تعاىل« :يعلم خائنة الأعني»� :إن اهلل يعلم النظرة امل�سرتقة �إىل
ما ال يحل.
205
توجيهات شرعية في مسائل اجتماعية

ومن �آثار �إطالق الب�صر :لوعة القلب وف�ساد اخللق وهو بريد الزنا ،وباب النت�شار الف�ساد،
وقلة احلياء ،واجلر�أة على ما حرم اهلل،
قال ال�شاعر
كل احل��وادث مبد�ؤها من النظر
كم نظرة فتكت يف قلب �صاحبها

ومعظم النار من م�ست�صغر ال�شرر

فتك ال�سهام ب�لا ق��و���س وال وتر
وامل�������رء م����ا دام ذا ع��ي�ن ي��ق��ل��ب��ه��ا
يف �أعني الغيد موقوف على اخلطر
ي�����س��ر م��ق��ل��ت��ه م����ا ����ض���ر م��ه��ج��ت��ه
ال م��رح��ب��اً ب�����س��رور ع���اد بال�ضرر
وغ�ض الب�صر لي�س مقت�صراً على الرجال فالن�ساء قد �أمرن بغ�ض الب�صر كما مر قال
تعاىل} :وقل للم�ؤمنات يغ�ض�ضن من �أب�صارهن ،ويحفظن فروجهن{ وغ�ض الب�صر باب
عظيم حلفظ الفروج وعك�سه بعك�سه ف�إطالق الب�صر باب للوقوع يف حمرمات ال�شهوات من
الزنا والفجور.
وغ�ض الب�صر طاعة وعبادة يجد امل�سلم وامل�سلمة �أثرها يف قلبه ،ملا فيها من خمالفة للهوى
ومع�صية للنف�س الأمارة بال�سوء ،وال يقوى على غ�ض الب�صر �إال من كان ذا نف�س م�ؤمنة
قوية مطمئنة ،وهي عبادة تزيد �إميان العبد وتقربه من ربه.
ولغ�ض الب�صر ثمرات منها :طاعة الرحمن ،وحت�صيل حالوة الإميان ،ونور يف القلب
وقوته وثباته.
ويف غ�ض الب�صر راحة للنف�س عجيبة يجدها من وفقه اهلل لغ�ض ب�صره ،وراحة للبدن
عظيمة يلم�سها املوفق لغ�ض ب�صره .ويف غ�ض الب�صر ،حفظ للمحارم ب�إذن اهلل ،و ُبعد
عن الفواح�ش ،وحت�صني من اخلنا والفجور والف�ساد ،ويف غ�ض الب�صر حفظ للمجتمع،
ومراغمة لل�شيطان.
وحني �أمر اهلل بغ�ض الب�صر من الطرفني الرجال والن�ساء �أتبعه بنهي الن�ساء عن �إبداء
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الزينة و�أمر ب�ضرب اخلمر على اجليوب وكرر النهي عن �إبداء الزينة ،واال�ستثناء يف قوله
تعاىل} :وال يبدين زينتهن �إال ما ظهر منها ولي�ضربن بخمرهن على جيوبهن{ املراد به
على ال�صحيح من قويل العلماء �أنها الثياب الظاهرة التي لي�س فيها تربج وال فتنة كالعباءة
التي ال ت�ستطيع �سرتها .كما نقله ال�شيخ ابن باز رحمه اهلل عن ابن م�سعود ر�ضي اهلل عنه.
و�أمر �سبحانه ب�إرخاء اجلالبيب لئال يعرفن وال ي�ؤذين .وذلك منعاً وحماية من النظر
املحرم.
ويف هذه ال�سياق جاء يف احلديث حتذير عظيم يف قول امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم
(�صنفان من �أهل النار ال �أراهما بعد :ن�ساء كا�سيات عاريات مائالت مميالت على ر�ؤو�سهن
مثل �أ�سنمة البخت املائلة ال يرين اجلنة وال يجدن ريحها ورجال معهم �أ�سواط ك�أذناب
البقر ...قال ال�شيخ ابن باز رحمه اهلل :وهذا حتذير �شديد من التربج وال�سفور ولب�س
الرقيق والق�صري من الثياب وامليل عن احلق والعفة و�إمالة النا�س �إىل الباطل ومن �أعظم
الف�ساد الت�شبه بالكافرات يف لب�س الق�صري والرقيق و�إبداء ال�شعر واملحا�سن ويف احلديث
(من ت�شبه بقوم فهو منهم)
وقد �أورد ابن تيمية تف�سرياً لقوله كا�سيات عاريات بقوله� :أن تكت�سي ما ال ي�سرتها فهي
كا�سية ويف احلقيقة عارية كالثوب الرقيق �أو ال�ضيق .وقال القرطبي معناه كا�سية الثياب
عارية التقوى كما قيل:
�إذا املرء مل يلب�س ثياباً من التقى

ت��ق��ل��ب ع��ري��ان��ا و�إن ك����ان ك��ا���س��ي��ا

ومن ثمرات غ�ض الب�صر والبعد عن النظر املحرم:
ال�سعادة التي ينالها امل�ؤمن وهو يتجنب ما حرم اهلل .و�أي لذة يجدها يف قلبه عندما يحيد
عن طريق الزلل والفجور .يقول ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلمَ « :ما مِ نْ ُم ْ�سل ٍِم َي ْن ُظ ُر ِ�إ َل
ما�سِ ِن ْام َر�أَ ٍة �أَ َّو َل َم َّر ٍة ُث َّم َي ُغ ُّ�ض َب َ�ص َر ُه �إِ َّل �أَ ْحد ََث َّ ُ
الل َل ُه عِ َبا َد ًة يَجِ ُد َح َل َو َتهَا .رواه �أحمد،
َ َ
ويف احلديث (النظرة �سهم م�سموم من �سهام �إبلي�س فمن تركها خوفاً من اهلل �آتاه اهلل عز
وجل �إمياناً يجد حالوته يف قلبه»(�أخرجه احلاكم و�صحح �إ�سناده).
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�إن م���ن ي���رك���ب ال��ف��واح�����ش ���س��را
ك����ي����ف ي���خ���ل���و وع�����ن�����ده ك���ات���ـ���ب���اه

ح��ي�ن ي��خ��ل��و ب�������س���ره غ��ي�ر خ���ايل
������ش�����اه�����داه ورب���������ه ذو اجل����ـ��ل�ال

وقال احلجاوي: ف�ضول النظر �أ�صل البالء لأنه ر�سول الفرج, �أعني الآفة العظمى والبلية
الكربى, والزنا �إمنا يكون �سببه يف الغالب النظر, ف�إنه يدعو �إىل اال�ستح�سان ووقوع �صورة
املنظور �إليه يف القلب والفكرة, فهذه الفتنة من ف�ضول النظر, وهو من الأبواب التي
يفتحها ال�شيطان على ابن �آدم.
وج ُه ْم ذال َِك �أَ ْز َكى َل ُه ْم ِ�إ َّن َّ َ
قال تعاىلُ } :ق ْل ّل ْل ُم�ؤْمِ ِن َ
الل
ني َي ُغ ُّ�ضواْ مِ نْ �أَ ْب َ�صـارِهِ ْم َو َي ْح َف ُظواْ ُف ُر َ
با َي ْ�ص َن ُعو َن{ (النور.)30:
ري ِ َ
َخ ِب ٌ
ولنت�أمل �أيها االخوة ما يف هذه الآية من البالغة الغوية ،و�سمو الت�شريع ،وف�صاحة
اخلطاب ،فقد قال اهلل عز وجلَ :ي ُغ ُّ�ضواْ مِ نْ �أَ ْب َ�صـارِهِ ْم ومل يقل يغ�ضوا �أب�صارهم ،ومن هنا
على ر�أي كثري من املف�سرين للتبعي�ض ،لأن �أول نظرة ال ميلكها الإن�سان ،و�إمنا يغ�ض فيما
بعد ذلك ،فقد وقع التبعي�ض بخالف الفروج ،فلم يقل :يحفظوا من فروجهم ،بل قال
وج ُه ْم� ،إذ حفظ الفرج عام.
تعاىلَ :و َي ْح َف ُظواْ ُف ُر َ
ثم ت�أمل كيف بد�أ بالأمر بحفظ الب�صر ثم �أتبعه بحفظ الفرج ،وذلك ل ّأن الب�صر الباب
الأكرب �إىل القلب ،وبح�سب ذلك كرث ال�سقوط من جهته ووجب التحذير منه.
ولهذا قيل :النواظر �صوارم م�شهورة ،ف�أغمدها يف غمد الغ�ض واحلياء من نظر املوىل ،و�إال
جرحك بها عدو الهوى ( .)1تف�سري الثعالبي 116/3
وما �أح�سن ما قيل:
وغ�����ض ع��ن امل��ح��ارم منك طــر ًفا
ف��خ��ائ��ن��ة ال��ع��ي��ـ��ـ��ـ��ون ك���أ���س��ـ��ـ��د غ��اب
ومن يغ�ض�ض ف�ضول الطرف عنها
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ط��م��وح��ا ي��ف�تن ال���رج���ل ال��ل��ب��ي��ب��ا
�إذا م����ا �أه���م���ل���ت وث���ب���ت وث����وب����ا 

ي����ج����د يف ق���ل���ب���ه روح��������ا وط���ي���ب���ا
ومن نتائج وثمرات غ�ض الب�صر:
�أنه يورث القلب نوراً و�إ�شراقاً يظهر يف العني ويف الوجه ويف اجلوارح.
ومن الثمرات� :أنه يورث �صحة الفرا�سة.
ومن الثمرات� :أنه يورث قوة القلب وثبا َته و�شجاع َته فيجعل له �سلطا َن الب�صرية مع
�سلطان احلجة.
ومن ثمرات غ�ض الب�صر :تخلي�ص القلب من �أمل احل�سرة:
ف�إن من �أطلق نظره دامت ح�سرته ،ف�أ�ضر �شيء على القلب �إر�سال الب�صر ،ف�إنه يريه ما
ي�شتد طلبه وال �صرب له عنه وال و�صول له �إليه ،وذلك غاية �أمله وعذابه .قال ال�شاعر:
وكنت متى �أر�سلت طرفـك رائـداً
ل��ق��ل��ب��ك ي��وم��ـ��ـ��ـ��اً �أت��ع��ب��ت��ك امل��ن��اظ��ر
ر�أي������ت ال���ـ���ذي ال ك��ل��ه �أن�����ت ق���ادر
عليه وال ع��ن بع�ضه �أن���ت �صابر
اللهم �إنا ن�س�ألك �أن تطهر قلوبنا و�أن حت�صن فروجنا و�أن ترزقنا خ�شيتك يف الغيب
وال�شهادة ،و�أن تع�صمنا عما يغ�ضبك.
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غالء
المهور

غالء المهور

�سمع �أحدهم �إحدى احللقات يف هذا الإذاعة املباركة ف�أثنى خريا ورغب �أن �أحتدث عن غالء
املهور ،وبالفعل �س�ألت جمموعة من ال�شباب عن �سبب ت�أخرهم يف الزواج فكان جل �إجابتهم
�سبب رئي�س .ولو طرحنا ا�ستبيانا ال�ستق�صاء �أ�سباب ت�أخر الزواج لكانت
�أن غال َء املهور ٌ
الن�سبة الأكرب للت�أخر هي غالء املهور.
وهنا �أ�س�أل كل ويل �أمر فتاة �أال ترغب يف ال�سرت على بنتك �أال تفكر يف زوج �صالح ي�سعدها
وت�سعده� ،أال تريد ال�سعادة لبناتك ،كل عاقل �سيجيب بلى ،ولكن �إذا تقدم لبناته �أو مولياته
�أحد ،بد�أ بو�ضع العراقيل وال�شروط واملطالبات ،مما ي�ضطر ال�شاب لرتكه وترك التفكري
يف الزواج �أ�صال؛ فهو �سبب يف عنو�سة مولياته وت�أخر زواجهن �شعر �أو مل ي�شعر.
املهر يف ال�شريعة الإ�سالمية للمر�أة قال تعاىل} :و�آتوا الن�ساء �صدقاتهن نحلة{
وللأ�سف �أن بع�ض الآباء والأولياء يظن �أنه له �أو للأ�سرة ككل ،وكم �سمعنا يف ق�ص�ص لي�ست
قليلة �أن للأب كذا وللأم كذا ولإخوانها كذا ،فامل�س�ألة لي�ست بيعا بارك اهلل فيكم .وبع�ض
الآباء والأولياء يظن �أن هذا �أدعى لنجاح الزواج وا�ستمراره ،ودافع لت�شبث ال�شاب بزوجته
وهذه جهل وعدم معرفة بالواقع ،ف�إنه �إن �أحبها �أكرمها وحافظ عليها حلبه لها ،ولي�س
لأنه بذل ماال كثريا ،و�إن كرهها ومل ير�ض بها وقد دفع ماال كثريا ،رمبا �آذاها وعذبها
وع�ضلها �إذا مل يكن ممن يخاف اهلل تعاىل.
بل �إن دفع الأموال الطائلة ولو رغب الزوج يف زوجته و�أحبها ف�سيبقى يتذكر ديونه وما
بذله وما حتمله من نفقات يف زواجه فجعل ينظر لهذه الزوجة امل�سكينة �أنها �سبب �شقائه
وكرثة ديونه ،ورمبا �أثر على عالقته بها.
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ورمبا بقي ال�شاب ال�سنوات الطوال لي�سدد ما عليه من ديون ،وقد يرتتب على ذلك تق�صري
يف حق الزوجة يف نفقة �أو غريه ،ومن يتتبع هذه الق�ضايا ي�سمع العجب العجاب.
فاتقوا اهلل يف مولياتكم وبناتكم واتقوا اهلل يف �شباب امل�سلمني ،واتقوا اهلل يف �أمة الإ�سالم.
فهذه ال�شرور وهذه الآفات وهذه املنكرات من �أكرب م�سبباتها ت�أخر الزواج وغالء املهور
�سبب رئي�س.
وتخفيف م�ؤونة النكاح ،هو هدي الإ�سالم وهو ما جاءت به �سنة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم .فقد روي عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم :حديث «�أعظم الن�ساء بركة �أي�سرهن م�ؤنة
«واحلديث فيه �ضعف ،حيث رواه الن�سائي وابن �أبي �شيبة واحلاكم والبيهقي و�أحمد عن
القا�سم بن حممد عن عائ�شة عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال :فذكره� .إال �أن احلاكم
والبيهقي قاال�« :صداقا»  .وقال احلاكم�« :صحيح على �شرط م�سلم»  .ووافقه الذهبي.
وروى م�سلم يف �صحيحه و�أبو داود والن�سائي عن �أبي �سلمة بن عبد الرحمن قال� :س�ألت
عائ�شة ر�ضي اهلل عنها كم كان �صداق ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قالت :كان �صداقه
لأزواجه اثنتي ع�شرة �أوقية و َن َّ�شا .قالت� :أتدري ما الن�ش؟ قلت :ال .قالت :ن�صف �أوقية،
فذلك خم�سمائة درهم وقال عمر ر�ضي اهلل عنه« :ما علمت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم نكح �شيئاً من ن�سائه وال �أنكح �شيئاً من بناته على �أكرث من اثنتي ع�شرة �أوقية».
قال الرتمذي :حديث ح�سن �صحيح وقد ثبت يف ال�صحيحني وغريهما عن �سهل بن �سعد
الأن�صاري ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم زوج امر�أة على رجل فقري لي�س
عنده �شيء من املال مبا معه من القر�آن وروى �أحمد والبيهقي واحلاكم �أن من مين املر�أة
تي�سري خطبتها وتي�سري �صداقها
وتزوج عبد الرحمن بن عوف ر�ضي اهلل عنه امر�أة على وزن نواة من ذهب متفق عليه واهلل
هلل �أُ ْ�س َو ٌة َح َ�س َن ٌة لِ َنْ َكا َن َي ْر ُجو َ
اهلل َوا ْل َي ْو َم الآخِ َر َو َذ َك َر
تعاىل يقولَ } :ل َق ْد َكا َن َل ُك ْم ِف َر ُ�سولِ ا ِ
َ
ريا{
اهلل َك ِث ً
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ومن �أراد املزيد يف هذا فليقر�أ هدي النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف تزوجه وتزويجه،
وتوجيهه لأ�صحابه .وكذلك كان هدي �صحابته  -ر�ضي اهلل عنهم  -يف النكاح .وهو ما �سار
عليه ال�سلف ال�صالح �إىل زماننا هذا.
وقد ر�أينا وعلمنا من ق�ص�ص جناح ومتيز و�سعادة لنكاح مي�سر خال من التكلفة واملبالغة
واملباهاة واملفاخرة ،التي عمت وطمت هذه الأزمان واهلل امل�ستعان.
وعك�س ذلك ر�أينا وعلمنا ق�ص�صاً وحاالت من عدم اال�ستقرار وعدم اال�ستمرار ووجود
امل�شكالت وف�شل الزواج ب�سبب املغاالة واملباهاة ووقوع بع�ض املنكرات .ومن امل�سلم به وامل�ؤكد
�أنه لي�س من احلكمة وال من امل�صلحة املغاالة يف املهور والإ�سراف يف حفالت الزواج وطلب
الأولياء من املتزوج الأموال الباهظة التي يعجز عنها كثري من النا�س وتكون �سبباً للحرمان
من الزواج وت�أمي ال�شباب والفتيات.
واملغاالة يف املهور وجعل الزوجة ك�أنها �سلعة تباع وت�شرتى مما يخل باملروءة وينايف ال�شيم
ومكارم الأخالق.
وقد يظن بع�ض اجلهال �أن تخفيف املهر فيه �إهانة للمر�أة ،وهذا واهلل من �أعظم اجلهل،
�إن �إكرام املر�أة لي�س يف زيادة مهرها ولي�س يف الإ�سراف يف تكاليف زواجها ،بل هو يف �إعانتها
على العفاف وال�سرت و�إحلاقها بالزوج ال�صالح الذي يكرمها وي�صونها ،وهي من ثم تكون
ربة بني تعنى ببيتها وزوجها و�أ�سرتها هذه هي الكرامة احلقيقية والتكرمي الفعلي ،وا�س�أل
من ت�أخرن يف الزواج �أو ان�شغلن بدرا�سة �أو وظيفة عن �أعظم وظيفة للمر�أة وهي القيام
بواجب الزوجية و�أمور الأ�سرة يجبنك باحل�سرة والندامة والأ�سف على ما فاتهن وقد
يكون الكثري منهن ت�أخرن يف الزواج ب�سبب املغاالة يف املهور ورد الأكفاء ،ويف احلديث (�إذا
جاءكم من تر�ضون دينه و�أمانته فزوجوه �إال تفعلوا تكن فتنة يف الأر�ض وف�ساد عري�ض)
ومل يقل من تر�ضون قدرته املالية �أو ر�صيده �أو املهر الذي �سيدفعه �أو من�صبه �أو �شهادته،
كما هو حال بع�ض الأولياء حينما يتقدم ملوليته �أحد ف�إن �أول معيار يف نظره هو املال
213
توجيهات شرعية في مسائل اجتماعية

والر�صيد والغنى واملكانة والوظيفة ،ولي�س الدين والتقوى واخللق.
خطب عمر ر�ضي اهلل عنه فقال� :أال ال تغالوا يف �صدقات الن�ساء ف�إنها لو كانت مكرمة يف
الدنيا �أو تقوى عند اهلل لكان �أوالكم بها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم؛ ما �أ�صدق قط
امر�أة من ن�سائه وال بناته فوق اثنتي ع�شرة �أوقية� .أخرجه �أبو حامت الب�ستي يف �صحيح
م�سنده عن �أبي العجفاء ال�سلمي ،و�أخرجه ابن ماجه يف �سننه ،وزاد بعد قوله� :أوقية .و�إن
الرجل ل ُيث ِّقل �صدقة امر�أته حتى تكون لها عداوة يف نف�سه.
وقد يحتج بع�ضهم بالآية }و�آتيتم �إحداهن قنطاراً{ ب�أنه يجوز املبالغة يف املهر لأن اهلل
تعاىل ال ي�ضرب مثال �إال مبباح ،و�أجيب ب�أن الآية ال تدل على جواز املغاالة باملهور ؛ لأن
التمثيل بالقنطار �إمنا هو على جهة املبالغة ؛ ك�أنه قال :و�آتيتم هذا القدر العظيم الذي ال
ي�ؤتيه �أحد .وهو مثل قوله �صلى اهلل عليه و�سلم« :من بنى هلل م�سجدا ولو كمفح�ص قطاة
بنى اهلل له بيتا يف اجلنة».ومعلوم �أنه ال يكون م�سجد كمفح�ص قطاة.
وقد �أجمع العلماء كما نقله القرطبي على �أنه ال حتديد يف �أكرث ال�صداق� ،إال �أنه باتفاق
�أهل العلم ال يجوز ما ي�ضر �أو ي�ؤدي ملف�سدة.
ثم �إن املهر  -كما مر� -إمنا هو للمر�أة فاهلل تعاىل يقول }و�آتوا الن�ساء �صدقاتهن{ �أي
مهورهن ،و�آتوا مبعنى �أعطوا ،فلي�س يف املهر �أي حق للأب �أو الويل �أن يت�صرف فيه� ،إال
فيما ت�أذن فيه املر�أة �صاحبة ال�صداق .وال يحق لأحد �أيا كان �أن ي�أخذه بدون ر�ضاها ،وقد
قال تعاىل} :ف�إن طنب لكم عن �شيء منه نف�ساً فكلوه هنيئاً مريئا{ ويف هذا يحرم �إكراهها
ولو �إكراها �أدبيا معنوياً لتتنازل عن مالها �أو عن جزء منه ،ومن �أخذه دون طيب نف�س منها
فهو ي�أخذ ما ًال حمرماَ يبوء ب�إثمه.
فيا عباد اهلل اتقوا اهلل يف �أنف�سكم وفيمن والكم اهلل عليهن من البنات والأخوات وغريهن
ويف �إخوانكم امل�سلمني وا�سعوا جميعاً �إىل حتقيق الرب يف املجتمع وتي�سري �أمر النكاح ،ودفع
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�أ�سباب انت�شار الف�ساد واجلرائم ،وال جتعلوا نعمة اهلل عليكم �س َّلماً �إىل ع�صيانه ،وتذكروا
�أنكم م�س�ؤولون وحما�سبون على ت�صرفاتكم كما قال تعاىلَ } :ف َو َر ِّب َك َل َن ْ�س�أَ َل َّن ُه ْم �أَ ْج َم ِع َ
ني ۞
َع َّما َكا ُنوا َي ْع َم ُلو َن{
قال ال�شيخ حممد بن �إبراهيم يف كلمة له عن غالء املهور (ف�إن م�شكلة غالء املهور يف زماننا
هذا من �أكرب امل�شاكل التي يجب االعتناء بحلها وذلك ملا يرتتب على غالء املهور يف زماننا
هذا من �أ�ضرار كثرية نخ�ص منها بالذكر ما ي�أتي:
1 .قلة الزواج التي تف�ضي �إىل كرثة الأيامى وانت�شار الف�ساد.
2 .الإ�سراف والتبذير املنهي عنهما �شرعاً.
3 .غ�ش الويل ملوليته بامتناعه من تزويجها بالكفء ال�صالح الذي يظن �أنه ال يدفع له
�صداقاً كثرياً رجاء �أن ي�أتي من هو �أكرث �صداقاً ولو كان ال ير�ضى ديناً وال خلقاً وال
يرجى للمر�أة الهناء عنده وهذا مع كونه غ�شاً فيه الع�ضل الذي يعترب من تكرر منه
فا�سقاً ناق�ص الدين �ساقط العدالة حتى يتوب ،وفيه خمالفة حديث «�إذا جاءكم من
تر�ضون دينه و�أمانته فزوجوه �إال تفعلوا تكن فتنة يف الأر�ض وف�ساد كبري» .انتهى كالمه
رحمه اهلل.
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نعمة الولد

نعمة الولد
اء ِ�إ َناث ًا
ات َو ْ َأ
قال اهلل
ال�س َما َو ِ
ِ َّ ِ
ال ْر ِ
اءَ ،ي َه ُب لِ َ ْن َي َ�ش ُ
�ض َيخْ ُل ُق َما َي َ�ش ُ
تعاىل}:ل ُم ْل ُك َّ
اء ُّ
الذ ُكو َر �أو يزوجهم ُذكرانا و�إناثا ويجعل من ي�شاء عقيما �إنه عليم
َو َي َه ُب لِ َن َي َ�ش ُ
قدير{ (�سورة ال�شورى )50:
الولد ...هبة وعطاء وكرم وف�ضل من اهلل تعاىل وحده ،فهو �سبحانه الذي يخلق وهو الذي
يرزق وهو الذي يوجِ د وهو الذي ُيِد وهو الذي يعطي ،وهو الذي يرزق بالولد ذكرا كان
�أو �أنثى وهو �سبحانه يجعل من ي�شاء عقيما.
فنعمة الولد يخت�ص اهلل بها من ي�شـاء من عباده ولو كان فقريا ،ومينعها عمن ي�شاء من
ال ْل ُق َوالأَ ْم ُر َت َبا َر َك ّ ُ
خلقه ولو كان غن ًّيا ،يقول تعاىل�} :أَ َال َل ُه ْ َ
الل َر ُّب ا ْل َعا َلِ َ
ني{.
فالواجب على الوالد �أبا و�أ ّما �شك ُر املُنعم الذي له اخللق والأمر ،فمن ي�ؤمن ب�أن اهلل �أكرمه
و�أعطاه ولو �شاء حلرمه ،يدرك قيمة �إنعامه �سبحانه ،ويدرك �أهمية ووجوب �شكر اهلل
الواهب الكرمي على ما وهب وتكرم .ف�إن قيد النعم بال�شكر ،قال �أمري امل�ؤمنني عمر بن
اخلطاب ر�ضي اهلل عنه(:ال �شيء �أ�سلب للنعمة من ُكفرانها .و�إن ال�شكر �أَ ْم ٌن للغِري ،ومنا ٌء
وا�ستجالب للزيادة) (من كتاب �صبح الأع�شى للقلق�شندي).
للنعمة،
ٌ
}اع َم ُلوا �آ َل دَا ُوو َد ُ�ش ْكراً َو َقل ٌ
ِيل ِّمنْ عِ َبادِيَ َّ
ال�ش ُكو ُر{،
وحقيقة ال�شكر العمل ،يقول �سبحانهْ :
فدوام العمل �شكرا هلل برهان ال�صدق .وقد كان امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم يقوم من
الليل حتى تتفطر قدماه ،وملا ُ�سئل قال� :أفال �أكون عبدا �شكورا؟
و�إذا �أردت �أن تعرف عظيم منة اهلل عليك بهذه النعمة فانظر �إىل من ُحرمها كيف هي
فرحا و�سروراً0
حياته ويتمنى �أن ُيرزق ولدًا ميلأ عليه دنياه ً
بل قال �أحدهم �أمتنى ولو قطعة ولد ،ف�آتاه اهلل بن ًتا معاقة ال مت�شي ،واهلل تعاىل املقدر.
الأوالد زينة احلياة الدنيا ،وهم زهرتها ،يخففون عن �آبائهم متاعب احلياة وهمومها،
وجودهم يف البيت كالزهر يف احلدائق ،ي�ضفون البهجة وال�سرور ،ت�سر الف�ؤاد م�شاهدتهم،
وتقر العني ر�ؤيتهم ،وتبتهج النف�س مبحادثتهم ،و�صدق اهلل تعاىل} :املال والبنون زينة
احلياة الدينا{ (الكهف)46 :
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ونعمة الولد كما النعم عمو ًما ُتن�سب حقيقة �إىل املُنعِم ال �إىل املُن َعم عليه فاهلل تعاىل يقول
}وما بكم من نعم ٍة فمن اهلل{ و من �أوتي نعمة ومل ي�شكر ذهبت منه وهو ال ي�شعر.
وطلب الولد طبيعة وفطرة ب�شرية وال يالم الإن�سان على بحثه و�سعيه لتح�صيل الولد ف�إن
وجوده �صفة كمال للب�شر ،وفقده وعدمه يعد �صفة نق�ص يف الإن�سان حيث يعد عقيما ،لكن
عدم الولد هلل �سبحانه تعد �صفة كمال له جل جالله ،وادعاء الولد هلل �صفة نق�ص كما قال
تعاىل} :ما اتخذ اهلل من ولد وما كان معه من �إله{ (امل�ؤمنون  )91وال�سر يف ذلك واهلل
تعاىل �أعلم� :أن الب�شر حمتاجون ملن يعينهم وي�ساندهم ويقف معهم يف �أمورهم وخا�صة
عند الكرب وهذا منتف يف حق اهلل تعاىل ،فهو لي�س بحاجة لأحد م�ستغن بذاته جل وعال.
قال ابن القيم :وقال جل وعالَ } :قا ُلوا ا َّت َخ َذ َّ ُ
الل َو َلدًا ُ�س ْب َحا َن ُه هُ َو ا ْل َغن ُِّي{ (يون�س،)68 :
وقال  -حكاية عن اجلن َ } :-و�أَ َّن ُه َت َع َال َجدُّ َر ِّب َنا َما ا َّت َخ َذ َ�صاحِ َب ًة َوال َو َلدًا{ (اجلن� ،)3 :أي
تعالت عظمته؛ فبني التنزيه عن الولد على منافاته لكماالت الرب التي جتمعها �صمديته
وعظمته؛ كالوحدانية والغنى والقهر؛ �إذ الولد يبطل الوحدانية ،وينايف الغنى لداللته
على الق�صور واالحتياج ،ويبطل عموم القهر ملا يف العامل العلوي وال�سفلي؛ لأن الولد
�سيكون �إلهاً قاهراً ال مقهوراً (بدائع الفوائد البن القيم  ،168 ،160/1تف�سري ال�سعدي
)489 ،448/6
وح�سن الأداء والتبليغ واحلفظ ،بد ًءا
بح�سن التلقي ُ
وعلى الوالد �أن ي�ستقبل �أمانة الولد ُ
من ُح�سن اختيار الأم من َن�سلٍ طيب باحلر�ص على املنبت احل�سن وجتنب املنبت ال�سوء،
وبذل املال الطيب من مك�سب حالل ،و�أن يكون زواجه بنِية طيبة بالتقرب هلل وحتقيق
اال�ستخالف وق�ضاء وطره بالطريق ال�شرعي.
واختيار الزوجة ال�صاحلة جاء التوجيه �إليه يف احلديث (تنكح املر�أة لأربع ثم قال فاظفر
بذات الدين تربت يداك)
وورد يف حديث �ضعيف (�إياكم وخ�ضراء الدمن .قالوا :وما خ�ضراء الدمن؟ فقال :املر�أة
احل�سناء يف املنبت ال�سوء)( .قال ابن عبد الرب� :شبهها بنبات �أخ�ضر ن�ضر نبت على دمنة،
وهي الأبعار والأبوال تبلل بع�ضها على بع�ض .ف�إن املناكح الكرمية مدرج ٌة لل�شرف)(بهجة
املجال�س و�أن�س املجال�س ،البن عبد الرب القرطبي).
والعناية بالولد وتربيته �أمر واجب ومتحتم فهو مما �أوجبه اهلل على الوالد �أما و�أبا،
والتق�صري يف ذلك والإهمال من �أعظم �صور الغ�ش ففي احلديث يقول �صلى اهلل عليه
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و�سلم" :من َّ
غ�ش فلي�س منا" .و�إن كان احلديث ورد يف �أمر البيع �إال �أن التق�صري يف تربية
الولد من �أعظم الغ�ش بل �أيُّ ٍّ
غ�ش �أكرب من الإهمال والتق�صري وال�ضعف يف تربية الولد
وبذل ال ُو�سع يف �أداء �أمانة الرعاية والوالية على �أح�سن وجه ير�ضي اهلل تعاىل واهلل جل
وعال يقول� :إن اهلل ي�أمركم �أن ت�ؤدوا الأمانات �إىل �أهلها.
ويف احلديث« :كفى باملرء �إثما �أن ُي�ضيع َمن ي ُعول» و�أكرب ت�ضييع و�أعظمه ت�ضييع �أمانة
تربية الولد فبه بعد توفيق اهلل ت�ستقيم �ش�ؤون دنياه و�أمور �آخرته ،ومن غ�ش �أبناءه يف
الدين فقد قطع رحمه وعق �آباءه و�ض َّيع �أمانته ،حتى ولو �أدركوا من الدنيا ما �أدركوا� .إذ
ال قيمة للدنيا كلها �إذا كان �صاحب الدنيا مقطوعا عن اهلل؟ وما جدوى دنيا بال �آخرة� ،أو
عاجل بال �آجل؟
وعلى امل�سلم �إذا دعا بالوالد �أن يدعو بالولد ال�صالح.
والولد عمل وا�ستثمار بل هو �أعظم ا�ستثمار ،وت�أمل حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أن
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال�( :إذا مات الإن�سان انقطع عمله �إال من ثالثٍ � :صدق ٍة
�صالح يدعو له)(�أخرجه م�سلم) ،ميوت الإن�سان ويبقى من
علم ينتفع به� ،أو ولدٍ
جاريةٍ� ،أو ٍ
ٍ
عمله �شيء يف الدنيا :ولد (ذكر �أو �أنثى) ثم �صالح مبيزان ال�شرع (يف دينه وعقله وخلقه)
ثم (يدعو له)(يكرث الدعاء ويخل�صه لوالديه).
فت�أمل �أخي �إن �أح�سنت تربية ولدك ذك ًرا كان �أو �أنثى ا�ستمر لك اخلري والأجر �إىل ما �شاء
اهلل ،و�إن ح�صل العك�س ال قدر اهلل ا�ستمر الأثر ال�سيء �إىل ما �شاء اهلل ف�أي ر�صيد تريد بعد
رحيلك من الدنيا.
فالولد عمل يحتاج �إىل اهتمام وعناية ورعاية ،ففي احلديث قال �صلى اهلل عليه و�سلم:
(كلكم راع وكلكم م�سئول عن رعيته ،الإمام راع وم�سئول عن رعيته ،والرجل راع يف �أهله
وم�سئول عن رعيته ،واملر�أة راعية يف بيت زوجها وم�سئولة عن رعيتها ،واخلادم راع يف مال
�سيده وم�سئول عن رعيته ،فكلكم راع وم�سئول عن رعيته)(�أخرجه البخاري) ،فهل من
ترك �أوالده لفو�ضى ال�شارع �أو في�ضان الإعالم وال�شبكات ،وهيجان ال�شرور والأخطار ،هل
قام بواجب الرعاية؟.
يف احلديث عن النبي �صلى عليه و�سلم� ،أنه قال( :ما نحل والد ولده خرياً من �أدب ح�سن)،
وهو حديث مر�سل وقال املنذري يف الرتغيب والرتهيب� :إ�سناده �صحيح �أو ح�سن �أو ما
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قاربهما.
ومعناه خري ما يهدى لالبن الأدب احل�سن ،وخا�صة يف زماننا هذا فاحلاجة �إىل الرتبية
�أكرث يف ع�صرنا الذي تداعت فيه و�سائل التوا�صل وال�شبكات وجماالت التلقي وكرثت فيه
الفنت وامللهيات وانت�شرت فيه ال�شبهات وال�شهوات وت�سلط �شياطني الإن�س واجلن وتكالب
الأعداء .وخا�صة على ال�شباب من اجلن�سني .مما ي�ستدعي همة وحر�صا وتنبها يفوق ما
�سبق من الأزمان.
والتق�صري يف تربية الولد تق�صري يف حق نف�سك �أيها الأب و�أيتها الأم ف�إنك لن ترى ثمرة
جلهدك ولن ترى �أثرا لزرعك ولن تفرح بنتاج حم�صولك بل رمبا �ساءتك الثمرة و�أزعجك
مرراة النتاج.
ومن الأخطاء الكبرية وال�شنيعة الت�ساهل يف وجود املنكرات يف البيت و�سماع املحرم والنظر
للمحرم فماذا يرجى من �شاب �أو فتاة ن�ش�ؤوا على ذلك.
ومن الأخطاء يف حق الأوالد -وهو خط�أ كبري وخطري -ما ن�سمعه من دعاء على الولد و�شتم
الل َ�ص َّلى َّ ُ
الل علَي ِه َو َ�س َّلم :ال َتدعوا َعلَى
له و�إ�ساءة �إليه فهذا ُخ ُلق منهي عنه لقول ر�سولِ َّ ِ
�أَ ْن ُف�سِ ُك ْم وال َت ْد ُعوا علَى �أَ َ
ولدِكم وال َتد ُعوا علَى َخدَمِ ُك ْم وال َت ْد ُعوا علَى �أموا ِل ُك ْم ال ُت َوا ِف ُقوا
الل تبارك َ
يب َل ُك ْم� ،أخرجه �أبو داود ( ،88/2رقم
مِ نْ َّ ِ
وتعال َ�سا َع َة َن ْيلٍ فِيهَا َع َطا ٌء َف َي ْ�ستجِ َ
 ،)1532و�صححه الألباين (�صحيح �أبي داود ،رقم .)1532
ومن الأخطاء ال�شائعة والعادات اجلاهلية التي ال يزال �أثرها باقيا كراهية البنات فهذه
عادة جاهلية حري بامل�ؤمن �أن يتجاوزها ،و�أن يرتفع عنها .قال عز وجلَ }:و ِ�إ َذا ُب ِّ�ش َر �أَ َحدُهُ ْم
ي�سِ ُك ُه َعلَى
ِبالأُن َثى َظ َّل َو ْج ُه ُه ُم ْ�س َو ًّدا َوهُ َو َكظِ ي ٌم ۞ َي َت َوا َرى مِ َن ا ْل َق ْو ِم مِ ن ُ�سو ِء َما ُب ِّ�ش َر ِب ِه �أَ ُ ْ
هُ ونٍ �أَ ْم َيد ُُّ�س ُه ِف ُّ َ
التابِ �أَ َال َ�ساء َما َي ْح ُك ُمو َن{ (�سورة النحل)59-58
ولكل من ُرزق البنات ا�ستمع لهذه الب�شرى يقول �صلى اهلل عليه و�سلم( :من عال ثالث
بنات� ،أو ثالث �أخوات �أو ابنتني �أو �أختني كنّ له حجاباً من النار ،ف�إن �صرب عليهن حتى
يز ّوجهن دخل اجلنة) .فهذا وعد كرمي من الر�سول الكرمي عليه ال�صالة وال�سالم ب�أن
من توىل رعاية بناته ورباهن �ضمن له اجلنة ،فيا �سرور من فاز بذلك ويا خ�سارة من كره
وت�أفف من البنات.
ونبه بع�ض �أهل العلم �إىل لطيفة يف قول اهلل تعاىل} :يهب ملن ي�شاء �إناثا{ �أن اهلل تعاىل
بد�أ بالبنات.
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و�أوجه ر�سالتي لل�شاب وللفتاة �أتدري ما الذي يحبه والدك و�أمك �أن يروه فيك �إنه �صالحك
فهذا غاية �أملهم ومنتهى طلبتهم وقمة �سعادتهم و�أعظم الثمار املرجوة من ترتبيتهم
فهال �سررتهم بذلك و�أعنتهم على نف�سك لتكون ب�إذن اهلل من ال�صاحلني.
ذكر الإمام القرطبي يف تف�سري قوله تعاىل} :والذين �آمنوا واتبعتهم ذريتهم ب�إميان �أحلقنا
بهم ذريتهم{ �أنه يح�صل الولد يوم القيامة يف ميزان �أبيه و ُي�ش ّفع اهلل تعاىل الآباء يف الأبناء
والأبناء يف الآباء يدل على ذلك قوله تعاىل�} :آبا�ؤكم و�أبنا�ؤكم ال تدرون �أيهم �أقرب لكم
نف ًعا{ وروي عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها �أنها اعتكفت عن �أخيها عبد الرحمن و�أعتقت عنه
وروي �أن �سعد بن عبادة قال للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم �إن �أمي توفيت �أف�أت�صدق عنها؟
قال :نعم ،قال :ف�أي ال�صدقة �أف�ضل؟ قال �سقي املاء .و قال �صلى اهلل عليه و�سلم« :ما
من م�سلم ميوت له ثالثة من الولد مل يبلغوا احلنث �إال �أدخله اهلل اجلنة بف�ضل رحمته
�إياهم»(�أخرجه البخاري عن �أن�س بن مالك) وروي عنه �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه قال:
(الولد ال�صالح من ريحان اجلنة).
من �صور االبتالء عدم الإجناب �أو (العـ ــقم) وقد قال تعاىل�} :أو يزوجهم ُذكرا ًنا و�إنا ًثا
ويجعل من ي�شاء عقيما �إنه عليم قدير{ (ال�شورى )50
ولعلك تلحظ �آخر الآية يقول �سبحانه (�إنه عليم) فهو جل وعال يعلم ما هو ُمبب لنفو�س
عباده من الب�شر وتطلعهم للولد ،لكن على امل�سلم �أن ي�سلم وي�صرب ويحت�سب وال مينعه هذا
�أن يبذل ال�سبب ،وال حرج عليه �شر ًعا يف �أن يجتهد لطلب الولد بالطرق التي �أحلها اهلل
تعاىل وال �شبهة فيها.
ولعل من التجارب النافعة ما ذكره بع�ضهم �أنه ملا ت�أخر عنه �إجناب الولد التزم الدعاء
الوارد يف قوله تعاىل} :رب ال تذرين فر ًدا و�أنت خري الوارثني{ يقول فلم مير عام �إال
ويب�شرين اهلل بوجود احلمل.
وين�صح العلماء ملن مل ُيرزق بالذرية �أن يلزم اال�ستغفار ففيه بعد توفيق اهلل الرزق بالولد
كما قال تعاىل} :فقلت ا�ستغفروا ربكم �إنه كان غفا ًرا ير�سل ال�سماء عليكم مدرارا وميددكم
ب�أموال وبنني ويجعل لكم جنات ويجعل لكم �أنها ًرا{
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وعاشروهن
بالمعروف

وعاشروهن بالمعروف
وه َّن َف َع َ�سى �أَ ْن َتك َْر ُهوا َ�ش ْي ًئا
وف َف�إِ ْن َك ِر ْه ُت ُم ُ
ا�ش ُر ُ
وه َّن ِب ْالَ ْع ُر ِ
يقول اهلل تعاىلَ } :و َع ِ
َو َي ْج َع َل َّ ُ
ريا{ (الن�ساء.)19 :
الل ِف ِ
يا َك ِث ً
يه َخ ْ ً
ال َع َل ْي ِه َّن َد َر َج ٌة َو َّ ُ
الل
وف َو ِل ِّلر َج ِ
ويقول �سبحانهَ } :و َل ُه َّن ِم ْث ُل ا َّل ِذي َع َل ْي ِه َّن ِب ْالَ ْع ُر ِ
َع ِز ٌ
يم{ (البقرة.)228:
يز َح ِك ٌ
احلياة الزوجية رباط �إلهي ي�سمو ويرتقي وي�ستمر بالتكامل والتعاون والتفاهم والبذل
والعطاء والتنازل والت�سامح والتغا�ضي والتغافل.
ومن امل�س َّلم به �أنه ق َّلما يتفق اثنان من الب�شر يف جميع طباعهما والزوجان لي�سا بد ًعا من
ذلك؛ فقلما يتطابقان من جميع الوجوه ،فقد طبع اهلل الب�شر على طباع خمتلفة ومتنوعة
ورمبا مت�ضادة يف بع�ض الأحوال .فلن جتد ب�ش ًرا يوافق هوى الآخر يف كل �صغرية يف ا ُ
خللق
خل ْلقة ،ويف دقائق التفكري وال�سلوك ،وخبايا الروح والعاطفة ،هذا تقدير اهلل.
وا ِ
وهذا االختالف وعدم التوافق التام لي�س ب�ضار بل ميكن التعاي�ش معه وتقبله� ،إذا ما تعا�شر
وح َّكما العقل
الزوجان باملعروف ،وطرحا الهوى جان ًبا و�أكرم كل واحد منهما �صاحبهَ ،
وتركا نزعات النف�س والهوى وال�شيطان وجلي�س ال�سوء .و�أح�سن الظن كل منهما بالآخر.
�سبب ال�ستقامة احلال وعمار ِة املنزل،
العالقة بني الزوجني �أم ٌر مه ٌّم ،ف�إ َّن ا�ستقامتها ٌ
وانتظا ِم �ش�أن الأوالد وا�ستقرار حياتهم ،وقد بني اهلل تعاىل �أن للمر�أة ح ًقا كما �أن عليها
حقاً ،وللرجل حق على امر�أته كما �أن له عليها حق ،ف�إذا قام الزو ُج بالواجب عليه وقامت
املر�أة امل�سلمة باحلق الواجب عليها وتعاونا على ذلك فعند ذلك تكون احلياة الزوجية حيا ًة
طيبة �سعيدة.
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و�أكرب ما يهدد الرابطة الزوجية تتبع كل واحد من الزوجني لهفوات الآخر ،ي�ست�شفها من
ريا ما يف�ضي �إىل
وراء احلجب �أو ي�ستنبطها من فلتات الل�سان ،فيغريهما ذلك بالتنازع ،وكث ً
التقاطع والتدابر .وحتميل الكالم ماال يحتمل ،وتف�سري املواقف مبا يزيد النزاع وي�صب
الزيت على النار كما يقال.
ويف حال حدوث �شيء من ذلك �أو وقوع تق�صري �أو خط�أ وخا�صة من الزوجة فاهلل تعاىل قد
وف َف�إِ ْن َكرِهْ ُت ُموهُ َّن َف َع َ�سى �أَ ْن َت ْك َرهُ وا َ�ش ْي ًئا َو َي ْج َع َل
وجه الأزواج بقوله } َوعَا�شِ ُروهُ َّن ِب ْال َ ْع ُر ِ
َّ ُ
ريا{ (الن�ساء.)19 :
يا َك ِث ً
الل فِي ِه َخ ْ ً
ويف �سنة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم توجيه وو�صية للأزواج للقيام بحق الن�ساء ،يقول
ريا ،ف�إن املر�أة ُخلقت من �ضلع ،و�إن �أعو َج ما
�صلى اهلل عليه و�سلم« :ا�ستو�صوا بالن�ساء خ ً
ريا» ،ويقول �صلى اهلل
يف ال�ضلع �أعاله ،ف�إن ذهبتَ تقيمه ك�سر َته ،فا�ستو�صوا بالن�ساء خ ً
عليه و�سلم« :املر�أة كال�ضلع �إن �أقمتها ك�سر َتها و�إن ا�ستمتعت بها ا�ستمتعت بها وفيها عوج»،
فالرجل يجب �أن يكون �أكرث حت ّم ً
ربا ،ال يعاتِب على ك ّل قليل وكثري ،وال
ال منها ،و�أ�ش َّد �ص ً
ي�أ َمل الكما َل املطلق ،و�إمنا يقبل منها ما جاء ،ويتح َّمل َ
بع�ض ما فات ،فبذا ت�ستقيم احلياة،
ويف لفظ« :ولن ت�ستقيم لك على طريقة» ،فهي ال ت�ستقيم لك على ك ّل ما تريد ،لكن الزوج
هو �أقوى و�أ�شد حتم ً
وعالجا للم�شاكل.
ربا
ً
ال و�ص ً
كما بني �صلى اهلل عليه و�سلم �أن املر�أة امل�ؤمنة قد يكون منها �شيء من الأخالق التي ال
ير�ضاها الزوج ،وهي �أخالق ال تتنافى مع ال�شرف والف�ضل والف�ضيلة ،ولكن طباع بع�ض
النا�س ،فيقول � -ص َّلى اهلل عليه و�س َّلم ( :-ال يفرك م�ؤمن م�ؤمنة� ،إن كره منها ُخل ًقا ،ر�ضي
منها �آخر)؛ رواه م�سلم.
وبتد ّبر القر�آن وال�سنة يعلم كل من الزوجني ما له وما عليه ،و�إن قيا َم ٍّ
كل منهما مبا
يجب عليه هو الذي يح ّقق ال�سعادة ،وهو الذي ير�سي دعائ َم اال�ستقرار يف املنزل ،وهو الذي
يجعل الأبوين يقومان بالواجب املُلقى عليهما نح َو �أوالدهما ،فين�ش�أ الول ُد وتن�ش�أ البنتُ
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ن�ش�أ ًة �صاحلة بني �أبوين م�سلمني ،يحرتم بع�ضهم ً
زوجها ،وين�ش�أ
بع�ضا ،فتن�ش�أ البنت حترتم َ
االبن يحرتم �أ َّمه و�أباه وزوجته ،وخا�صة �إذا طبقا املنهج ال�شرعي يف التعامل يقول تعاىل:
ال�ش ْي َطا َن َي ْن َز ُغ َب ْي َن ُه ْم ِ�إ َّن َّ
} َو ُق ْل ِل ِع َبادِي َي ُقو ُلوا ا َّلتِي هِ َي �أَ ْح َ�س ُن ِ�إ َّن َّ
ال�ش ْي َطا َن َكا َن ل ْ ِ إ
ِل ْن َ�سانِ
َع ُد ًّوا ُم ِبي ًنا{.
فالتعامل بالأخالق الكرمية بني الزوجني ،واحرتا ُم ٍّ
كل منهما ل�صاحبه ،وقيا ُم ك ّل منهما
بالواجب عليه ،هو ما دعا �إليه القر�آن ،و�أر�شدت �إليه �سنة امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم.
والعالقة بني الزوجني عالقة يف غاية الأهميةُ ،عني الإ�سالم بتوثيقها ،وعمل على بقائها
وا�ستمرارها ،و�أكد على �ضرورة املحافظ ِة على هذه الرابطةَّ ،
وح�ض الزوجني على احلر�ص
على �إمنائها ودميومتها.
ولذلك جند �أن ح�سن الع�شرة بني الزوجني من �أهم الركائز التي ي�ؤكد عليها الإ�سالم ،فكم
تعي�ش الأ�سر بح�سن الع�شرة يف �صفاء ووئام وا�ستقرار ،وبعد عن كل ما يعكر �صفو احلياة،
تطبيقا لقوله تعاىلَ } :وعَا�شِ ُروهُ َّن ِب ْال َ ْع ُروف{ ،وقوله عليه ال�صالة وال�سالم« :خريكم
خريكم لأهله ،و�أنا خريكم لأهلي» ،وقال �صلى اهلل عليه و�سلم�« :أكمل امل�ؤمنني �إميا ًنا
�أح�سنهم خل ًقا و�ألطفهم ب�أهله».
وعك�س ذلك تعي�ش الأ�سرة و�أوالدُهم حالة من القلق وعدم اال�ستقرار ،وحتدث امل�شكالت ،بل
�إن كثريا من اجلرائم واملخالفات والت�صرفات غري ال�سوية �إمنا حتدث من �أوالد عا�شوا يف
بيئات �أ�سرية غري م�ستقرة ،فيخرجون م�ضطربني م�شو�شني ورمبا حاقدين على املجتمع
و�أفراده.
ومن �أبرز الأخالق وهي �صور حل�سن الع�شرة بني الزوجني:
ال�صرب والتحمل والتغا�ضي عن الهفوات ،والعمل معا لإجناح احلياة الأ�سرية ،واالجتهاد
لإبعاد كل منغ�ص ومف�سد حلياتهما ،والتعاون فيما بينهما على �أعباء احلياة .وتكميل كل
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منهما لعمل الآخر ،يف املنزل ويف الرتبية واملتابعة.
وهناك على وجه اخل�صو�ص حقوق تلزم الزوجة لزوجها والقيام بها من الع�شرة باملعروف
ومن �أهم هذه احلقوق:
عدم الإذن بالدخول ملن يكره الزو ُج دخوله ،حلديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أن الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم قال :ال يحل للمر�أة �أن ت�صوم وزوجها �شاهد �إال ب�إذنه وال ت�أذن يف بيته
�إال ب�إذنه .واحلديث حممول على �إذا كانت ال تعلم ر�ضا الزوج به� ،أما لو علمت ر�ضا الزوج
بذلك فال حرج عليها �إذا كان من حمارمها.
ومن حق الزوج على زوجته عدم اخلروج من البيت �إال ب�إذن الزوج.
ومن حق الزوج �أن حتفظه يف نف�سها وماله.
ومن حق الزوج على زوجته �أن تخدمه �إذا كانت قادرة على ذلك ،لأن النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم ق�سم الأعمال بني علي وفاطمة فجعل �أعمال اخلارج على علي ر�ضي اهلل عنه،
والداخل على فاطمة ر�ضي اهلل عنها ،مع �أنها �سيدة ن�ساء العاملني ،ف�إن كان لها خادم فعلى
الزوج نفقته.
ومن حق الزوج على زوجته ال�سفر بها واالنتقال من بلد �إىل بلد ،لأن النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم و�أ�صحابه كانوا ي�سافرون بن�سائهم.
ومن حق الزوجة على الزوج املهر؛ لقول اهلل تعاىلَ :و�آ ُتوا ال ِّن َ�سا َء َ�ص ُد َقا ِته َِّن ن ِْحلَ ًة
(الن�ساء.)4:
وال يحل للزوج �أن ي�أخذ �شيئاً من مهرها �إال بر�ضاها وطيب نف�سها؛ لقول اهلل تعاىلَ } :وال
ما �آ َت ْي ُت ُموهُ َّن َ�ش ْيئاً{ (البقرة.)229:
َيحِ ُّل َل ُك ْم �أَ ْن َت�أْ ُخ ُذوا ِ َّ
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ومن حقها عليه النفقة؛ لقول اهلل تعاىلِ } :ل ُي ْنف ِْق ُذو َ�س َع ٍة مِ نْ َ�س َع ِت ِه َو َمنْ ُقدِ َر َعلَ ْي ِه ِر ْز ُق ُه
ما �آ َتا ُه َّ ُ
الل{ (الطالق.)7:
َف ْل ُي ْنف ِْق ِ َّ
قال ابن هبرية :اتفقوا على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه نفقته كالزوجة والولد
ال�صغري والأب.
ومن حق الزوجة على زوجها البيات عندها ،و�صرح بع�ض الفقهاء (ال�شافعية) ب�أن �أدنى
درجات ال�سنة يف البيات ليلة يف كل �أربع ليال اعتباراً مبن له �أربع زوجات.
ومن حقها عليه الق�سم بالعدل �إذا كان له �أكرث من زوجة ،فعن �أمنا عائ�شة قالت :كان
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يق�سم فيعدل ويقول :اللهم هذا ق�سمي فيما �أملك ،فال
تلمني فيما متلك وال �أملك .رواه �أبو داود وقال يعني :القلب.
ومن ح�سن الع�شرة تطييب خاطر الزوجة ومراعاة م�شاعرها
ويف �سري �أعالم النبالء عن �صفية بنت حيي �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم حج بن�سائه،
فربك ب�صفية جم ُلها فبكت ،وجاء ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ملا �أخربوه ،فجعل مي�سح
دموعها بيده ،وهي تبكي وهو ينهاها�( .سري �أعالم النبالء.234 ،233 / 2 :
ومن ُح�سن الع�شرة وهو من احلقوق بني الزوجني الإغ�ضاء عن الهفوات.
وقد �أو�صى جمع من ال�سلف بناتهم بو�صايا فقد قال عبداهلل بن جعفر البنته« :يا بن َّية،
�إياكِ والغرية؛ ف�إنها مفتاح الطالق ،و�إياكِ واملعاتبة؛ ف�إنها تورث ال�ضغينة ،وعليكِ بالزينة
ِّ
يب».
والط ِ
وقيل« :و�إياكِ وكرثة املعاتبة؛ فهي مقطعة للمودة ،و�إ َّياكِ والغرية يف غري مو�ضعها؛ فهي
مفتاح الطالق».
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وقال عمر لرجل ه َّم بطالق امر�أته ،وزعم �أنه ال يحبها�« :أو ُّ
كل البيوت ُبني على احلب؟
ف�أين الرعاية والتذمم؟».
و�أو�صت �أ�سماء بنت خارجة امر�أة عوف ال�شيباين ،ابنتها قبل زفافها ،بو�صية �شملت �أ�صول
املعامالت ال ّزوجية ،والآداب التي يجب �أن تتحلى بها كل فتاة مقبلة على ال ّزواج.
تقول �أ�سماء البنتها:
«�أي بنية! �إن الو�صية لو تركت لف�ضلِ �أدبٍ لرتكتُ ذلك منك ،ولك ّنها تذكر ٌة للغافل ،ومعون ٌة
للعاقل ،ولو �أن امر�أة ا�ستغنت عن ال ّزوج لغنى والديها و�شدة حاجتها �إليها كنت �أغنى النا�س
ُ
عنه ،ولكن الن�ساء لل ّرجال ُخل َ
الرجال.
ِقن ،ولهنّ ُخ ِل َق
�أي بنية! �إ ّنك تفارقني بيتك الذي منه خرجتِ وترتكني ّ
ع�ش ِك الذي فيه درجت� ،إىل رجل
مل تعرفيه ،وقرين مل ت�ألفيهِ ،فكوين له �أر�ضاً يكن لك �سما ًء ،وكوين له مهاداً يكن لك
عماداً ،وكوين له �أم ًة يكن لك عبداَ واحفظي له خ�صا ًال ع�شراً يكن لك ذخراً.
 �أما الأوىل والثانية :فاخل�شوع له بالقناعة ،وح�سن ال�سمع والطاعة.منك على قبيح،
 و�أما الثالثة والرابعة :فالتفقد ملو�ضع عينه و�أنفه ،فال تقع عي ُن ُه ِوال ي�شم منك �إال �أطيب ريح.
 و�أما اخلام�سة وال�ساد�سة :فالتفقد لوقت منامه وطعامه ،ف�إن اجلوع ملهبة،وتنغي�ص النوم مغ�ضبة.
 و�أما ال�سابعة والثامنة :فاالحرتا�س مباله ،واالدعاء على ح�شمه وعياله ،فمالكالأمر يف املال ح�سن التقدير ،ويف العيال ح�سن التدبري.
 و�أما التا�سعة والعا�شرة :فال تع�صني له �أمراً وال تف�شني له �سراً ،ف�إنك �إن خالفت228
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�أمر ُه �أوغرت �صدره ،و�إن �أف�شيت �س َّره مل ت�أمني َغد َرهُ.
ثم �إياك والفر َح بني يدي ِه �إن كان َترِحاً� ،أو َ
الت َح بني يديه �إن كان فرحاً ،ف�إن اخل�صلة
الأوىل من التق�صري ،والأخرى من التكدير.
وكوين ما تكونني له �إعظاماً ،يكن �أ�شد ما يكون لك �إكراماً ،و�أ�ش َّد ما تكونني له موافق ًة،
يكن �أطول ما يكون لك مرافق ًة ،واعلمي �أنك ال ت�صلني �إىل ما ُتبني حتى ت�ؤثري ر�ضا ُه
ري لكِ ».
على ر�ضاكِ  ،وهوا ُه على هواكِ  ،فيما �أحببتِ �أو كرهتِ واهلل يخ ُ
اللهم �أ�صلح �أحوال امل�سلمني وجنبهم ال�سخط والغ�ضب.
و�أ ّلف بني قلوبهم.
و�صل اللهم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم.
وال�سالم
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وقرن في
بيوتكم

وقرن في بيوتكم
الُ َ
ب َج ْ َ
ال�ص َل َة َو�آ ِت َ
ني ال َّز َكا َة
اه ِل َّي ِة ْ أ
ال ِ
} َو َق ْرنَ ِف ُب ُيو ِت ُك َّن َو َل َت َ َّ
ب ْجنَ َت َ ُّ
ول َو�أَ ِق ْمنَ َّ
َو�أَ ِط ْعنَ َّ َ
نا ُي ِريدُ َّ ُ
الل َو َر ُ�سو َلهُ ِ�إ َّ َ
الر ْج َ�س �أَ ْه َل ا ْل َب ْي ِت َو ُي َط ِّه َر ُك ْم
الل ِل ُي ْذ ِه َب َعن ُك ُم ِّ
ريا{
َت ْط ِه ً
معنى القرار� :أي :كن �أهل وقار وهدوء و�سكينة يقال وقر فالن يف منـزله يقر وقو ًرا �إذا
هد�أ فيه واطم�أن به.
وقيل �إن معنى }وقرن{ املراد به :البقاء والقرار والثبات ويف كال املعنيني :داللة على �أن
الن�ساء م�أمورات بلزوم البيوت منهيات عن اخلروج.
وال�س�ؤالَ :
مل عرب بـ }وقرن{ ومل يقل اجل�سن.قال �أهل العلم :لأن الأمر ب }وقرن{ �أكرث
داللة على وجوب لزوم البيت.
واخلطاب يف الآية لن�ساء النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف الدرجة الأوىل ثم يدخل فيه �سائ ُر
ن�ساء امل�سلمني.
والأمر للمر�أة وعلى الأولياء حتقيق االمتثال كيف ال وقد والهم اهلل امل�س�ؤولية.
ولي�س معنى هذا الأمر مالزمة البيوت فال يربحنها �إطال ًقا� ،إمنا هي �إمياءة لطيفة �إىل
�أن يكون البيت هو الأ�صل يف حياتها ،وهو املَقر ،وما عداه ا�ستثناء طارئ ال يتثقل فيه
وال ت�ستقر� .إمنا هي احلاجة تق�ضى وبقدرها ،ف�إذا حدث وخرجت فال بد �أن يكون حتت
�ضوابط ت�صون لهن كرامتها ،و�أعظم ذلك} :وال تربجن تربج اجلاهلية الأوىل{ وهذا
عند اال�ضطرار �إىل اخلروج.
لقد كانت املر�أة يف اجلاهلية الأوىل تتربج .ولكن ذلك التربج الذي يحكى عن تربج
ً
وقليل ،بل قد يقال حمت�ش ًما حني يقا�س ببع�ض
ريا و�ضعي ًفا
اجلاهلية الأوىل يبدو ي�س ً
التربج يف �أيامنا هذه فهي جاهلية معا�صرة.
واجلاهلية لي�ست فرتة معينة من الزمان ،م�ضت وانتهت ،بداللة القيد يف الآية اجلاهلية
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الأوىل فهناك جاهليات غريها .فقد توجد جاهلية غري الأوىل وغري املعا�صرة.
جاء الأدلة مت�ضافرة ومتواترة على وجوب القرار للمر�أة ولزوم البيت:
يقول تعاىل} :وقرن يف بيوتكن{ وقال جل وعال }�أ�سكنوهن من حيث �سكنتم{ وقال
�سبحانه }ال تخرجوهن من بيوتهن{.
و�أ�صل عمل املر�أة �أن يكون يف بيتها فهو �أجل عمل و�أكرب وظيفة و�أ�سمى مهمة.
ويف قوله تعاىل :وال تخرجوهن من بيوتهن ،مع �أن البيت ي�ؤمنه الرجل للمر�أة وهذا داللة
على �أن الأ�صل �أن البيت لها بال�سكنى والقرار.
والإجماع العملي منعقد على �أن الأ�صل للن�ساء القرار يف البيوت
ويف احلديث واملر�أة راعية يف بيت زوجها وم�س�ؤولة عن رعيتها
قال اجل�صا�ص :وهذه و�صايا من اهلل تعاىل لن�ساء النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �صيانة لهن
و�سائ ُر ن�ساء امل�ؤمنني مرادات بها.
قال ابن كثري :هذه �آداب �أمر اهلل تعاىل بها ن�ساء النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ون�ساء الأمة
تبع لهن وقرن يف بيوتكن �أي� :إلزمن بيوتكن فال تخرجن لغري حاجة
قال القرطبي عند تف�سري قوله تعاىل} :وقرن يف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية
الأوىل{ معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت ,و�إن كان اخلطاب لن�ساء النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم فقد دخل فيه غريهن باملعنى .هذا لو مل يرد دليل يخ�ص جميع الن�ساء ,فكيف
وال�شريعة طافحة بلزوم الن�ساء بيوتهن واالنكفاف عن اخلروج منها �إال ل�ضرورة .فقد
�أخرج البزار والرتمذي وابن حبان والطرباين من حديث �أبي الأحو�ص عن عبد اهلل
بن م�سعود ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال( :املر�أة عورة ف�إذا خرجت
ا�ست�شرفها ال�شيطان ,و�أقرب ما تكون من رحمة (بروحة) ربها وهي يف قعر بيتها) .كما
�أخرج من حديث �أن�س ر�ضي اهلل عنه �أنه قال( :جئن الن�ساء �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم فقلن :يا ر�سول اهلل :ذهب الرجال بالف�ضل واجلهاد يف �سبيل اهلل تعاىل فما لنا عمل
ندرك به عمل املجاهدين يف �سبيل اهلل؟ فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم :من قعدت -
232
توجيهات شرعية في مسائل اجتماعية

�أو كلمة نحوها  -منكن يف بيتها ,ف�إنها تدرك عمل املجاهدين يف �سبيل اهلل)
والأمر بالقرار نهي عن االنتقال ولأن خروجهن �سبب الفتنة بال �شك ,والفتنة حرام ,وما
�أدى �إىل احلرام فهو حرام .انتهى.
قيل ل�سودة بنت زمعة �أال تخرجني كما تخرج �أخواتك؟ قالت واهلل لقد حججت واعتمرت
ثم �أمرين اهلل �أن �أقر يف بيتي ،فواهلل ال �أخرج فما خرجت حتى �أخرجوا جنازتها.
وكانت �أم �سلمة تقول ال يحركني ظهر بعري حتى �ألقى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
ويف احلديث الذي �أخرجه �أبو داود :قال «�صالة املر�أة يف خمدعها �أف�ضل من �صالتها يف
بيتها و�صالتها يف بيتها �أف�ضل من �صالتها يف حجرتها».و�إ�سناده جيد
ويف م�سند �أحمد عن �أم �سلمة عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه قال خري م�ساجد
الن�ساء قعر بيوتهن.
ومن الآية ي�ستفاد وجوب النفقة لها على زوجها �إذ مل تلزم باخلروج وعليه �أن ي�أتيها
بالنفقة.
قال ابن م�سعود ما تقربت امر�أة �إىل اهلل ب�أعظم من قعودها يف بيتها.
فيعلم من هذا �أن الأ�صل للم�سلمة هو لزوم البيت ال اخلروج ،وقد حث الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم الرجل على لزوم البيت يف قوله �صلى اهلل عليه و�سلم (�أم�سك عليك ل�سانك
ولي�سعك بيتك وابكِ على خطيئتك) (رواه الرتمذي وقال حديث ح�سن) ،فكيف باملر�أة
التي يجب �أن حتفظ وت�صان عن الأنظار؟
وهي درة مكنونة وجوهرة م�صونة وبيتها حرز وحفظ لها من الطامعني والعابثني.
فاخلري كل اخلري يف بقاء املر�أة يف بيتها وان�شغالها يف ت�أدية حق الزوج وتربية الأوالد.
وملا ُ�سئل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم هل على الن�ساء من جهاد؟ قال( :جهاد ال قتال فيه:
احلج والعمرة) .رواه �أحمد وابن خزمية يف �صحيحه .قال ابن حجر :و�إمنا مل يكن اجلهاد
واج ًبا عليهن ملا فيه من مغايرة املطلوب منهن من ال�سرت وجمانبة الرجال ،فلذلك كان
احلج �أف�ضل لهن من اجلهاد« .الفتح »44606
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قال ال�شيخ ابن باز رحمه اهلل� :سمى اهلل مكث املر�أة يف بيتها قرا ًرا ،وهذا املعنى من �أ�سمى
املعاين الرفيعة ،ففيه ا�ستقرار لنف�سها وراحة لقلبها وان�شراحا ل�صدرها ،فخروجها عن
هذا القرار يف�ضي �إىل ا�ضطراب نف�سها وقلق قلبه و�ضيق �صدرها وتعري�ضها ملا ال حتمد
عقباه .ا .هـ
وهو كذلك ا�ستقرار لقلب زوجها ووليها وراحة له واطمئنان.
ولنتذكر قول اهلل تعاىل} :يا �أيها الذين �آمنوا ا�ستجيبوا هلل وللر�سول �إذا دعاكم ملا يحييكم
واعلموا �أن اهلل يحول بني املرء وقلبه و�أنه �إليه حت�شرون{
يقول ال�سعدي رحمه اهلل يف هذه الآية :و�إياكم �أن تردوا �أمر اهلل �أول ما ي�أتيكم ف ُيحال
يحول بني املرء وقلبه ف ُيقلب
بينكم وبينه �إذا �أردمتوه بعد ذلك وتختلف قلوبكم ،ف�إن اهلل ُ
القلوب حيث �شاء وي�صرفها �أنى ي�شاء.ا.هـ
والأمر بالقرار يف الآية وا�ضح وظاهر }وقرن يف بيوتكن{ فاال�ستجابة له اختبار للإميان
واختبار ملدى اال�ستجابة لأمر اهلل و�أمر ر�سوله� .صلى اهلل عليه و�سلم.
فال يجوز �أن تخرج املر�أة من بيتها �إال عند وجود احلاجة كزيارة الآباء  ,والأمهات  ,وذوي
املحارم ,و�شهود موت من ذكر ,وح�ضور عر�سه وق�ضاء حاجة ال غناء للمر�أة عنها وال جتد
من يقوم بها فيجوز لها اخلروج حينذاك .ف�إذا خرجت تخرج بعيدا عن الفتنة مطبقة
ل�ضوابط ال�شرع ،بال تربج وال تختلط بالرجال وال تقرب منهم.
وقد روى ابن بطة يف �أحكام الن�ساء عن �أن�س (�أن رجال �سافر ومنع زوجته من اخلروج
فمر�ض �أبوها  ,فا�ست�أذنت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف عيادة �أبيها فقال لها ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم اتقي اهلل وال تخالفي زوجك ف�أوحى اهلل �إىل النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم� :إين قد غفرت لها بطاعة زوجها) ولأن طاعة الزوج واجبة  ,والعيادة غري واجبة
فال يجوز ترك الواجب ملا لي�س بواجب .وال ينبغي للزوج منع زوجته من عيادة والديها� ,أو
زيارتهما لأن يف منعها من ذلك قطيعة لهما ,وحمال لزوجته على خمالفته ,وقد �أمر اهلل
تعاىل باملعا�شرة باملعروف ,ولي�س هذا من املعا�شرة باملعروف.
ثم �إن لأمر اهلل بالقرار حكم و�أ�سرار :فاهلل عز وجل ال ي�أمر �إال مبا يحقق امل�صلحة علمت
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�أو جهلت وكذا ال ينهى �إال وهناك حكمة وم�صلحة علمت �أو مل تعلم.
ومن �أهمها :طاع ُة اهلل بامتثال �أمره ،و �أدا ٌء للواجب ،و�سالم ٌة من العقوبة ،وبعد عن
النتائج الوخيمة خلروجها ،فالقرار �أ�صل الف�ضيلة ،ومن احلكم� :أن يف القرار ّ
غ�ضاً للب�صر
وحفظاً للفرج امتثاال لقوله تعاىل} :وقل للم�ؤمنات يغ�ض�ضن من �أب�صارهن ويحفظن
فروجهن{ ،ثم �إن بقاءها يف بيتها �أحرى �أال ُتعرف فال ت�ؤذى ،وهو ما �أمر اهلل باحلجاب
لأجله ،ويف القرار بعد عن ال�شبهة ،وح�صن من ال�شيطان ففي احلديث (�إن املر�أة �إذا خرجت
من بيتها ا�ست�شرفها ال�شيطان) وهو �أ�سكن لقلبها وقلب وليها وخ�صو�صاً زوجها ،ويف القرار
يف البيت حماية لها من الذئاب ،وقطع للأطماع واخلواطر ال�شيطانية ،وبعد عن م�شابهة
ال�سافرات .والقرار يف البيوت يع ّود على مكارم الأخالق من العفة واحلياء واالحت�شام
والغرية ،والقرار عالمة على الطهر والعفاف.
وخروج املر�أة من بيتها وتربجها دليل على �ضعف القوامة �أو فقدها من وليها.
ودعاة حترير املر�أة �إمنا هم دعاة للرذيلة ودعوى تعطيل ن�صف املجتمع دعوة لتعطيل
املجتمع ،حقيقة ذلك �أن خروجها �إهمال لبيتها و�أ�سرتها ،واخل�سارة هنا �أعظم و�أكرب
كما قيل:
الأم م����در�����س����ة �إذا �أع����ددت����ه����ا

�أع������ددت ���ش��ع��ب��ا ط��ي��ب الأع������راق.
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وال تنسوا
الفضل
بينكم

وال تنسوا الفضل بينكم
وه َّن ِمن َق ْب ِل �أَن َ َ
وه َّن َو َق ْد َف َر ْ�ض ُت ْم َل ُه َّن َف ِر َ
ي�ض ًة
ت ُّ�س ُ
قال تعاىلَ } :و�إِن َط َّل ْق ُت ُم ُ
اح ۞ َو�أَن َت ْع ُفوا
َف ِن ْ�ص ُف َما َف َر ْ�ض ُت ْم ِ�إ َّل َ �أن َي ْع ُفونَ �أَ ْو َي ْع ُف َو ا َّل ِذي ِب َي ِد ِه ُعقْدَ ُة ال ِّن َك ِ
ن�س ُوا ا ْل َف ْ�ض َل َب ْي َن ُك ْم{
�أَ ْق َر ُب ِلل َّت ْق َوى ۞ َو َل َت َ
ُ
وحفظ
من معايل الأخالق التي جاء بها الإ�سالم احلنيف ،االعرتاف بالف�ضل و�شكر النعم،
اجلميل وهو من حما�سن الأخالق وجميلِ ال�صفات التي دعا �إليها الإ�سالم ،بل وجعل لها
منزلة ومكانة ومزية خا�صة.
وقد متثلها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ً
قول ً
وعمل مع كل من كان له ف�ضل ونعمة
�أ�سداها قبل البعثة وبعدها من امل�سلمني ومن غريهم.
وهذا الأمر �أعني حفظ ال�سابقة ورد الف�ضل هو ما تقر به الفطر ال�سليمة والنفو�س
الطيبة ،وال يقع �ضده فينكر ال�سابقة وال يجازي بالف�ضل �إال ذوو الطباع الرديئة والأخالق
الدنيئة.
قال �أبو حامت الب�ستي :احلر ال يكفر النعمة ،وال يت�سخط امل�صيبة ،بل عند النعم ي�شكر،
وعند امل�صائب ي�صرب ،ومن مل يكن لقليل املعروف عنده وقع �أو�شك �أن ال ي�شكر الكثري منه،
والنعم ال ت�ستجلب زيادتها ،وال تدفع الآفات عنها �إال بال�شكر» اهـ.
وو�صف ابن �سعدي رحمه اهلل يف تف�سريه الف�ضل ب�أنه �أعلى درجات املعاملة فقال« :الإن�سان
ال ينبغي �أن يهمل نف�سه من الإح�سان واملعروف ,وين�سى الف�ضل الذي هو �أعلى درجات
املعاملة؛ لأن معاملة النا�س فيما بينهم على درجتني� :إما عدل و�إن�صاف واجب ,وهو� :أخذ
الواجب ,و�إعطاء الواجب .و�إما ف�ضل و�إح�سان ,وهو �إعطاء ما لي�س بواجب والت�سامح يف
احلقوق ,والغ�ض مما يف النف�س ،فال ينبغي للإن�سان �أن ين�سى هذه الدرجة ,ولو يف بع�ض
237
توجيهات شرعية في مسائل اجتماعية

الأوقات ,وخ�صو�صاً ملن بينك وبينه معاملة� ,أو خمالطة ,ف�إن اهلل جما ٍز املح�سنني بالف�ضل
والكرم » اهـ.
والآية الكرمية }وال تن�سوا الف�ضل بينكم{ ،جاءت يف �سياق �آيات الطالق يف �سورة البقرة،
حيث قال تعاىلَ } :و�إِ ْن َط َّل ْق ُت ُموهُ َّن مِ نْ َق ْبلِ �أَ ْن َ َ
ت ُّ�سوهُ َّن َو َق ْد َف َر ْ�ض ُت ْم َله َُّن َفر َ
ِي�ض ًة َفن ِْ�ص ُف
َما َف َر ْ�ض ُت ْم �إِ َّل �أَ ْن َي ْع ُفو َن �أَ ْو َي ْع ُف َو ا َّلذِ ي ِب َيدِ ِه ُع ْق َد ُة ال ِّن َكا ِح َو�أَ ْن َت ْع ُفوا �أَ ْق َر ُب لِل َّت ْق َوى َو َل َت ْن َ�س ُوا
ا ْل َف ْ�ض َل َب ْي َن ُك ْم �إِ َّن َّ َ
ري{ .واملعنى� :أن اهلل تعاىل ي�أمر من جمعتهم عالقة
الل ِ َ
با َت ْع َم ُلو َن َب ِ�ص ٌ
الزواج �أن ال ين�سوا يف غمرة الت�أثر مبا يحدث من فراق وانف�صال ال ين�سوا ما بينهم من
�سابق الع�شرة ،واملودة والرحمة ،واملعاملة.
ثم �إن هذه القاعدة جاءت بعد التوجيه بالعفو يف قوله �سبحانه�} :إِ َّل �أَ ْن َي ْع ُفو َن �أَ ْو َي ْع ُف َو
ا َّلذِ ي ِب َيدِ ِه ُع ْق َد ُة ال ِّن َكا ِح{ من �أجل زيادة الرتغيب يف العفو والتف�ضل والإعطاء والبذل.
قال َق َتادَة يف قوله تعاىلَ } :و َل َت ْن َ�س ُوا ا ْل َف ْ�ضل َب ْين ُك ْم{ ُي َر ِّغب ُك ْم َّ
الل ِف ْالَع ُروفَ ,و َي ُحث ُك ْم
َعلَى ا ْل َف ْ�ضل ،وقال ُ�س ْف َيانَ :ح ّث َب ْع�ضه ْم َعلَى َب ْع�ض ِف َه َذا َو ِف َغ ْيهَ ,ح َّتى ِف َع ْفو ْال َ ْر�أَة َعنْ
ال ْ َ
تا ِم ،وقال َّ
ال َية
ال�ض َّحاكْ :ال َ ْع ُروف ،وقال َ�سعِيد�َ :سمِ ْعت َت ْف�سِ ري هَذِ ِه ْ آ
ال�صدَاق َوال َّز ْوج ِب ِْ إ
َّ
ال ْح َ�سان.اهـ.
} َو َل َت ْن َ�س ُوا ا ْل َف ْ�ضل َب ْين ُك ْم{ َقا َلَ :ل َت ْن َ�سوا ِْ إ
وقال الطربي يف تف�سريهَ :ي ُقول َت َع َال ِذ ْكرهَ :و َل ُت ْغ ِف ُلوا �أَ ّيهَا ال َّنا�س ال ْأخذ ِبا ْل َف ْ�ضلِ َب ْع ُ�ض ُك ْم
ت ُكوهَُ ,و َل ِكنْ ِل َي َت َف َّ�ضل ال َّر ُجل ْال ُ َط ِّلق َز ْو َجته َق ْبل مَ�سِ ي�سهَاَ ,ف ُي ْكمِ ل َلهَا َ َ
َعلَى َب ْع�ض َف َت ْ ُ
تام
َ�صدَاقهَا � ْإن َكا َن َ ْ
ل ُي ْعطِ هَا َجمِ يعهَ ،و ِ�إ ْن َكا َن َق ْد َ�سا َق �إ َل ْيهَا َجمِ يع َما َكا َن َف َر َ
�ض َلهَاَ ,ف ْل َي َت َف َّ�ض ْل
َعلَ ْيهَا ِبا ْل َع ْف ِو َع َّما يَجِ ب َل ُهَ ,و َي ُجوز َل ُه ال ُّر ُجوع ِب ِه َعلَ ْيهَاَ ,و َذل َِك ن ِْ�صفه؛ َف ِ�إ ْن َ�ش َّح ال َّر ُجل
ِب َذل َِكَ ,و�أَ َبى � َّإل ال ُّر ُجوع ِبن ِْ�ص ِف ِه َعلَ ْيهَاَ ,فلت َت َف�ضل ْال َ ْر�أَة ا ْل ُ َط ّلَ َقة َعلَ ْي ِه ِب َر ِّد َجمِ يعه َعلَ ْي ِه � ْإن
ل َت ُكنْ َق َب َ�ض ْت ُه َف َت ْع ُفو َعنْ َجمِ يعهَ ,ف ِ�إ ْن هُ َما َ ْ
َكا َنتْ َق ْد َق َب َ�ض ْت ُه مِ ْن ُهَ ,و ِ�إ ْن َ ْ
ل َي ْف َع َل َذل َِك َو َ�ش َّحا
َو َت َر َكا َما َن َد َب ُه َما َّ
الل �إ َل ْي ِه مِ نْ �أَ ْخذ �أَ َحده َما َعلَى َ�صاحِ به ِبا ْل َف ْ�ضلِ َفلَهَا ن ِْ�صف َما َكا َن َف َر َ
�ض
َلهَا ِف ُع َقد ال ِّن َكاحَ ,و َل ُه ن ِْ�صفه.
والآية و�إن كانت جاءت يف �سياق �آيات الطالق و�أ�شار املف�سرون فيها لل�صورة الأولية يف
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الف�ضل واملراد به ،ف�إن ال�صحيح الثابت من كالم �أهل العلم وهو املقرر يف قواعد ال�شرع
وقواعد التنزيل �أن العربة بعموم اللفظ ال بخ�صو�ص ال�سبب ،فت�شمل الف�ضل يف حال
الطالق وت�شمل �أنواع الف�ضل و�صوره و�أحواله .وق�صرها على حال الطالق دون غريه
حتكم ال ي�سنده الدليل.
وعليه فقد �ضرب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أروع الأمثلة يف حفظ اجلميل ورده ,ويف
الوفاء ملن �أح�سن ،فها هو �صلى اهلل عليه و�سلم يرد اجلميل لعمه �أبي طالب الذي تكفل
برتبيته بعد وفاة جده عبد املطلب ,فال ين�سى له ذلك ,من ذلك �أنه ملا تزوج �أم امل�ؤمنني
خديجة ر�ضي اهلل عنه �أخذ ابن عمه عل ًّيا يف كنفه ورعايته رداً جلميل عمه وم�ساعدة له.
كما �ضرب النموذج الأعلى يف الوفاء للزوجة التي وا�سته ووقفت بجواره  ,فلم يتنكر لها
 ,ومل ين�س جميلها  ,فعن م�سروق ،عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها قالت :كان ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم ال يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة ،فيح�سن عليها الثناء ،فذكرها
يوما من الأيام ،ف�أدركتني الغرية فقلت :هل كانت �إال عجو ًزا ،فقد �أبدلك اهلل عز وجل
ريا منها ،فغ�ضب حتى اهتز مقدم �شعره من الغ�ضب ،ثم قال « :ال واهلل ما �أخلف اهلل يل
خ ً
خريا منها ،وقد �آمنت بي �إذ كفر بي النا�س ،و�صدقتني وكذبني النا�س ،ووا�ستني من مالها
�إذ حرمني النا�س ،ورزقني اهلل عز وجل الأوالد منها� ،إذ حرمني �أوالد الن�ساء » قالت عائ�شة
ر�ضي اهلل عنها :فقلت :بيني وبني نف�سي ال �أذكرها ب�سيئة �أبدًا» .م�سند �أحمد ()117/6
عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها ،و�أخرجه �أي�ضا الطرباين يف الكبري ( ،)13/23وح�سن �إ�سناده
الهيثمي يف املجمع (.)224/9
و�أخرج م�سلم يف �صحيحه عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها �أن النبي عليه ال�سالم كان �إذا ذبح
ال�شاة قال�( :أر�سلوا �إىل �أ�صدقاء خديجة ،فذكرت له يو ًما ،فقال� :إين لأحب حبيبها) ,ويف
رواية�( :إين ُرزقت حبها).
وروت عائ�شة ر�ضي اهلل عنها قالت :جاءت عجوز �إىل النبي عليه ال�سالم وهو
عندي ،فقال لها ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :من �أنت؟) ،قالت� :أنا جثامة
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ح�سانة املزنية ،كيف �أنتم ،كيف حالكم ،كيف كنتم بعدها؟).
املزنية ،قال( :بل �أنت ّ
قالت :بخري ب�أبي �أنت و�أمي يا ر�سول اهلل ,فلما خرجت ،قلت :يا ر�سول اهللُ ،تقبل على
هذه العجوز هذا الإقبال! قال�( :إنها كانت ت�أتينا زمن خديجة ,و�إن ح�سن العهد من
الإميان)� .أخرجه احلاكم ( ،62/1رقم  ،)40وقال� :صحيح على �شرط ال�شيخني.
ولقد �أعطى �صلى اهلل عليه و�سلم عمه العبا�س قمي�صه ملا جيء به �أ�سرياً يوم بدر ،رداً
للجميل ووفاء ملواقفه معه وبخا�صة يف بيعة العقبة .انظر� :صحيح ال�سرية النبوية،
�ص621،622؛ ال�سرية لأبي �شهبة (.)28534
وهذا الوفاء وهذا الف�ضل وهذا املعروف لي�س منه �صلى اهلل عليه و�سلم مع �أهل
بيته وع�شريته فقط بل مع جميع �أ�صحابه؛ فها هو �صلى اهلل عليه و�سلم يذكر
ف�ضل �أبي بكر ومواقفه الطيبة معه فيقولَ « :ما لأَ َحدٍ عِ ْن َد َنا َي ٌد ِ�إ َّال َو َق ْد َكا َف ْي َنا ُه
ال �أَ َبا َب ْكرٍ َف�إِ َّن َل ُه عِ ْن َد َنا َيدًا ُي َكا ِف ُئ ُه َّ ُ
َما َخ َ
الل ِبهَا َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َو َما َن َف َعنِي َم ُال �أَ َحدٍ
ال َال َّت َخ ْذ ُت �أَ َبا َب ْك ٍر َخلِي ً
َق ُّط َما َن َف َعنِي َم ُال �أَ ِبى َب ْك ٍر َو َل ْو ُكنْتُ ُم َّتخِ ًذا َخلِي ً
ال �أَ َال َو�إِ َّن
ي�سى َه َذا َحدِ ٌ
ِيب مِ نْ َه َذا ا ْل َو ْجهِ� .أخرجه
يث َح َ�س ٌن َغر ٌ
َ�صاحِ َب ُك ْم َخلِي ُل اهللَِ .قا َل �أَ ُبو عِ َ
الرتمذي ( )3661الألباين� :صحيح ،ابن ماجة ( )94ورواه �أبو هريرة ر�ضي اهلل عنه.
وتطبيقا لهذه الآية �أمر عليه ال�صالة وال�سالم :بحفظ اجلميل ومقابلة �صاحبه بال�شكر
واجلزاء فقال �صلى اهلل عليه و�سلم «من �صنع �إليكم معروفا فكافئوه ،ف�إن مل جتدوا ما
تكافئونه فادعوا له حتى تروا �أنكم قد كاف�أمتوه» �أخرجه �أبو داود و�صححه الألباين.
وهذا ما فعله النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مع املطعم بن عدي مع �أنه مات م�شر ًكا،
وذلك لأنه ممن �سعى يف نق�ض ال�صحيفة التي علقتها قري�ش على الكعبة وفيها
مقاطعة بني ها�شم وبني املطلب لأنهم ن�صروا النبي �صلى اهلل عليه و �سلم.
وكذلك ملا رجع عليه ال�صالة وال�سالم من الطائف ،كما ذكر ذلك ابن ه�شام،
بعد �أن بقي �شهراً يدعو �أهلها ،ومل يجد منهم �إال الأذى ،رجع �إىل مكة ،فدخل يف جوار
املطعم بن عدي ،ف�أمر املطعم �أوالده الأربعة فلب�سوا ال�سالح ،وقام كل واحد منهم عند
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الركن من الكعبة ،فبلغ ذلك قري�شاً فقالوا له� :أنت الرجل الذي ال تخفر ذمتك!
ومات املطعم م�شركاً ،لكن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مل ين�س له ذلك الف�ضل ،بقبول
املطعم بن عدي �أن يكون يف جواره يف وقت كانت مكة كلها �إال نفراً ي�سرياً �ضد النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم ،فلما انتهت غزوة بدرـ قال عليه ال�صالة وال�سالم كما يف البخاري« :لو كان
املطعم بن عدي ح ًيا ثم كلمني يف ه�ؤالء النتنى لرتكتهم له»(.)2
واملعنى :لو طلب مني تركهم و�إطالقهم من الأ�سر بغري فداء لفعلت؛ ذلك مكاف�أة له على
ف�ضله ال�سابق يف �سعيه لنق�ض ال�صحيفة و�سابقته يف قبول اجلوار ،وهذا تطبيق عملي من
القدوة عليه ال�صالة وال�سالم يف حفظ الف�ضل ورد اجلميل واملجازاة به.
قال �أبو حامت الب�ستي« :الواجب على املرء �أن ي�شكر النعمة ،ويحمد املعروف على ح�سب
و�سعه وطاقته� ،إن قدر فبال�ضعف ،و�إال فباملثل ،و�إال فباملعرفة بوقوع النعمة عنده ،مع بذل
اجلزاء له بال�شكر ،وقوله« :جزاك اهلل خريا» اهـ.
اللهم اجعلنا من �أهل العطاء باذلني للف�ضل م�ستحقني له.
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وللرجال
عليهن
درجة

وللرجال عليهن درجة
يقول تعاىل} :واملطلقات يرتب�صن ب�أنف�سهن ثالثة قروء وال يحل لهن �أن يكتمن
ما خلق اهلل يف �أرحامهن �إن كن ي�ؤمن باهلل واليوم الآخر وبعولتهن �أحق بردهن
يف ذلك �إن �أرادوا �إ�صالحا ولهن مثل الذي عليهن باملعروف وللرجال عليهن درجة
واهلل عزيز حكيم{ (البقرة،)228 :
خلق اهلل تعاىل الذكر والأنثى وجعل بينهم اختال ًفا يف طبيعتهم وخلقهم كما قال تعاىل:
}ولي�س الذكر كالأنثى{
قال ابن كثري رحمه اهلل يف تف�سري قوله تعاىل} :ولهن مثل الذي عليهن باملعروف{ قال:
�أي ولهن على الرجال من احلق مثل ما للرجال عليهن ،فلي�ؤد كل واحد منهما �إىل الآخر
ما يجب عليه باملعروف حلديث م�سلم عن جابر ر�ضي اهلل عنه �أن الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم قال يف خطبة الوداع« :فاتقوا اهلل يف الن�ساء ف�إنكم �أخذمتوهن ب�أمانة اهلل وا�ستحللتم
فروجهن بكلمة اهلل ،ولكم عليهن �أن ال يوطئن َ
فر�شكم �أحدًا تكرهونه ف�إن فعلن ذلك
فا�ضربوهن �ضر ًبا غري مربح ،ولهن رزقهن وك�سوتهن باملعروف».
و�أخرج الرتمذي و�صححه والن�سائي وابن ماجة عن عمرو بن الأحو�ص ر�ضي اهلل عنه «�أن
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال� :أال �إن لكم على ن�سائكن ح ًقا ،ولن�سائكم عليكم ح ًقا.
ف�أما حقكم على ن�سائكم فال يوطئن فر�شكم من تكرهون ،وال ي� ّ
أذن يف بيوتكم من تكرهون،
�أال وحقهن عليكم �أن حت�سنوا �إليهن يف ك�سوتهن وطعامهن».
و�أخرج �أحمد و�أبو داود والن�سائي وابن ماجة وابن جرير واحلاكم و�صححه والبيهقي عن
معاوية بن حيدة الق�شريي «�أنه �س�أل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ما حق املر�أة على الزوج؟
قال� :أن تطعمها �إذا طعمت ،و�أن تك�سوها �إذا اكت�سيت ،وال ت�ضرب الوجه ،وال تقبح ،وال
تهجر �إال يف البيت».
خللق وا ُ
وقوله تعاىل} :وللرجال عليهن درجة{ �أي يف الف�ضيلة وا َ
خللق واملنزلة والطاعة
والإنفاق والقيام بامل�صالح والف�ضل يف الدنيا والآخرة كما قال تعاىل} :الرجال قوامون
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على الن�ساء مبا ف�ضل اهلل بع�ضهم على بع�ض ومبا �أنفقوا من �أموالهم{.
يف قوله تعاىل} :ولهن مثل الذي عليهن{ نلحظ �أن القر�آن بد�أ بحق املر�أة � ً
أول فقال} :
ولهن{ ،ثم ثنى بحق الرجال فقال تعاىل} :عليهن{ ومع الت�ساوي يف احلقوق والواجبات
وعدم التمييز بني الذكر والأنثى وكذا الت�ساوي يف اخل�ضوع للأحكام ال�شرعية ،يبقى
التقرير الإلهي :وللرجال عليهن درجة.
وهذه الدرجة لنتنبه :ال تعني الطبقية ولي�س معناها وجود معركة كما يحاول �أعداء
الب�شرية و�أعداء الدين �إظهاره والدعوة له ،و�إمنا هي درجة ل�صالح النف�س الإن�سانية
ب�شقيها الرجل واملر�أة على ال�سواء ،ثم �إن هذه الدرجة للرجال لي�ست من ك�سبهم و�إمنا
هي من عطاء اهلل لهم لعلمه �سبحانه بهم ومبا ي�صلح �ش�أنهم و�ش�أن من تولوا �أمرهم ،ومبا
ين�ضبط به �أمر احلياة وا�ستقامة العي�ش و�صالح الأمر.
وي�ؤكد ذلك عدم انتظام احلياة وا�ضطراب �ش�ؤون الأ�سرة حينما تتوىل املر�أة القيادة يف
املنزل بل باعرتاف املر�أة ذاتها �أنها بحاجة ملن ي�شعرها مبكانتها ك�أنثى لها و�ضعها الأنثوي
اللطيف ،فهي ت�شعر بالأمان واال�ستقرار عند توفر هذا ال�شعور لها والعك�س بالعك�س.
ً
تقليل من
إنقا�صا من قدر املر�أة �أو
وهذه الدرجة للرجل لي�ست ب�أي حال من الأحوال � ً
مكانتها بل هي درج ٌة و�ضعها اهلل لت�ستقيم حال الأ�سرة امل�سلمة ويعرف كل من الزوج
والزوجة واجبة وما يلزمه فيقوم به ويعرف حقه فال ي�شق على الطرف الآخر بطلب ما
لي�س واج ًبا عليه.
ولو ت�أملت حال كثري من النا�س لوجدته م�ستق�ص ًيا حلقوقه مق�ص ًرا يف واجباته ،وذلك
عني املخالفة لن�ص الآية وللواجب ال�شرعي بني الزوجني.
�إذ الواجب �أن يقوم كل منهما مبا �أوجبه اهلل عليه ويتوقف عند ما فر�ضه اهلل له ،عدل
و َق�سط ال ظلم وال �شطط ،وهنا ت�ستقيم احلياة.
وهذا هو ما �شرعه اهلل تعاىل و�أمر به حيث يقول تعاىل} :وعا�شروهن باملعروف{ واخلطاب
للأزواج لأن غالب الظلم والتجاوز يكون من جهتهم.
وهو ما ي�شهد به الواقع اليوم من جتاوز وتطاول لبع�ض الرجال على الن�ساء وال�صواب
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�أنهم ذكور ال رجال ،وهو يدل على نق�ص يجده الظامل للمر�أة يف نف�سه ،ف�إنه ال يكرمهن �إال
كرمي وال يظلمهن �إال لئيم.
ويف احلديث (خريكم خريكم لأهله و�أنا خريكم لأهلي)
وب�إكرام الرجل للمر�أة يجد ال�سعادة والهناء وت�ستمر وترية احلياة ب�صفاء و�أن�س ،وعك�سه
بعك�سه فمن كان ظاملا للمر�أة وجد �أثر ظلمه يف حياته وانعك�س على �أموره يف الدنيا ناهيك
عن عاقبة الظلم الوخيمة يف الآخرة.
�أخرج ابن جرير عن ال�ضحاك يف قوله} :ولهن مثل الذي عليهن{ قال� :إذا �أطعن اهلل
و�أطعن �أزواجهن ،فعليه �أن يح�سن خطبتها ويكف عنها �أذاه ،وينفق عليها من �سعته.
و�أخرج وكيع و�سفيان بن عيينة وعبد بن حميد وابن جرير وابن املنذر وابن �أبي حامت عن
ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنه قال� :إين لأحب �أن �أتزين للمر�أة كما �أحب �أن تتزين املر�أة يل ،لأن
اهلل يقول} :ولهن مثل الذي عليهن باملعروف{ وما �أحب �أن ا�ستويف جميع حقي عليها لأن
اهلل يقول} :وللرجال عليهن درجة{.
و�أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن جماهد يف قوله} :وللرجال عليهن درجة{ قال:
ف�ضل ما ف�ضله اهلل به عليها من اجلهاد ،وف�ضل مرياثه على مرياثها ،وكل ما ف�ضل به
عليها.
و�أخرج عبد بن حميد وابن �أبي حامت عن �أبي مالك }وللرجال عليهن درجة{ قال :يط ّلقها
ولي�س لها من الأمر �شيء.
و�أخرج وكيع وعبد بن حميد وابن �أبي حامت عن زيد بن �أ�سلم }وللرجال عليهن درجة{قال:
الإِمارة .اهـ.
ولعلك تلحظ �أن عبارات ال�سلف يف معنى الدرجة التي تكون للرجل على املر�أة :ال تخرج عما
قاله ابن كثري �أن الدرجة هي يف الف�ضيلة واخللق واخللق واملنزلة وطاعة الأمر والإنفاق.
فالف�ضل الذي ف�ضل اهلل -عز وجل -الرجل على املر�أة هو ما جاء به ال�شرع يف املرياث ،حيث
�إن الرجل له ما للمر�أتني من املرياث} ،لِل َّذ َك ِر مِ ْث ُل َح ِّظ الأُن َث َي ْيِ{ (�سورة الن�ساء،)11:
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وهذا لكونه امل�أمور بالإنفاق دون املر�أة.
وكذلك اجلهاد ،فاملر�أة لي�س عليها جهاد .وهذا تكليف على جن�س الرجال ولي�س على الن�ساء.
ورمبا كانت الدرجة بوجوب �صالة اجلماعة على الرجل دون املر�أة.
ولعل الدرجة هي �أن الرجل م�أمور بالإنفاق على املر�أة كما قال تعاىل} :الرجال قوامون
على الن�ساء مبا ف�ضل اهلل بع�ضهم على بع�ض ومبا �أنفقوا من �أموالهم{
وتوقف ي�سرياً عند هذه الآية وت�أمل فالتف�ضيل لبع�ضهم على بع�ض فهناك تف�ضيل للن�ساء
يف جوانب لي�ست للرجال .فال يزعم �أحد �أن التف�ضيل جاء يف كتاب اهلل للرجال على الن�ساء
مطلقا.
وبع�ضهم يقول :هي الإمرة والطاعة ،يف قول بع�ض ال�سلف.
وبع�ضهم يقول :الدرجة هو ما يعطيها من ال�صداق -املهر -وما يكون من النفقة التي
يبذلها لهذه املر�أة ،و�أنها لو قذفته يقام عليها احلد ،و�أنه لو قذفها هو ف�إنه يالعن وال يقام
عليه احلد �إال �إذا امتنع من املالعنة ،فيقولون :هذه درجة للرجل على املر�أة.
وبع�ضهم يقول :وت�أمل معي هنا قالوا :هذه الدرجة هي �إقباله عليها ،و�أداء حقها �إليها،
و�صفحه عن الواجب له عليها �أو عن بع�ضه ،وهذا القول قال به ابن عبا�س -ر�ضي اهلل
تعاىل عنهما -حيث قال :ما �أحب �أن �أ�ستنظف جميع حقي عليها؛ لأن اهلل -تعاىل ذكره-
يقولَ } :ولِل ِّر َجالِ َعلَ ْيه َِّن َد َر َج ٌة{ (�سورة البقرة )228:
وبع�ضهم يقول :هذه الدرجة التي للرجل هو �أنه له حلية ،واملر�أة لي�س لها حلية ،فهذا
تف�ضيل ،وال �شك �أن تف�ضيل الرجال باللحى كما قالت عائ�شة -ر�ضي اهلل عنها ،-ال �شك �أنه
مزية ال توجد لدى الن�ساء ،و�إن �صار بع�ض الرجال ال يقدِّرون هذه املزية.
ورجح ابن جرير الطربي -رحمه اهلل -قول ابن عبا�س ،فيقول�« :أوىل هذه الأقاويل بت�أويل
الآية ما قاله ابن عبا�س ،وهو �أن الدرجة التي ذكرها اهلل تعاىل يف هذا املو�ضع ال�صفح
من الرجل المر�أته عن بع�ض الواجب عليها ،و�إغ�ضا�ؤه لها عنه ،و�أداء كل الواجب لها
عليه» .واملعنى �أن الرجل ي�ؤدي احلقوق كاملة ،و�إن ح�صل منها تق�صري يف حقوقه فال
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ق�صرتْ يف بع�ض حقوقي ف�أق�صر يف بع�ض حقوقها� ،أو يقول :هذه
يقوم باملقا�صة ،فيقولَّ :
املر�أة تق�صر معي �إذن البد �أن �أحا�سبها حما�سبة ال�شريك ال�شحيح ل�شريكه لأ�ستنظف جميع
احلقوق التي يل عليها ،فال يف ِّوت عليها �شيئاً ،فهو يريد منها كل �شيء ،يريد منها ك َّل كمال،
يريد منها كل حق له عليها ،فال يغ�ض الطرف وال يغفر الزلل والتق�صري ،وال يرحم ،وهذا
ال يليق بالرجل ،فابن عبا�س يقول :ما �أحب �أن �أ�ستنظف حقي منها ،ملاذا؟ لأن الأمر كما
مي قط»
قال احل�سن الب�صري -رحمه اهلل« :-ما ا�ستق�صى كر ٌ
وقد يوجد بع�ض من الرجال ي�ستق�صي وي�شدد على زوجته يف حقوقه عليها بينما �آخر ما
يفكر فيه هو حقوقها عليه فال جتده قائما مبا يلزم لها عليه وجتده مق�صرا يف �إعطائها
حقوقها وهذا ظلم وجرم ومع�صية و�سوء ع�شرة ال يليق بامل�سلم الكرمي.
وت�أمل جتد �أن غالب ما ذكره العلماء يف تف�سري الدرجة ال يعود لذات الرجل حتى يحق له
�أن يفخر به ويتوهم �أنه يف منزلة �أعلى من املر�أة بل هي هبة �إلهية وحكم �شرعي ولي�ست من
ك�سب الرجل ،وعلى القول القائل ب�أن الدرجة هي قيامه بواجبه وتنازله عما له هذه هي
الدرجة واملنزلة التي يح�صلها الرجل بك�سبه من خالل تعامله وح�سن خلقه وت�ساحمه.
فت�أمل �أيها الرجل �أي درجة هي لك على املر�أة هل هي بفر�ض ر�أيك وت�سلطك �أم ببذلك
وعطائك وت�ساحمك وتنازلك ،ناهيك عما يف هذا العمل اجلليل من راحة دنيوية و�أجر
�أخروي.
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