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كان الزاهد العارف بشر الحافي طويل السهر، فلما سئل عن 
ذلك قال: "أخاف أن يأتي أمر اهللا و أنا نائم".

كان الزاهد العارف بشر الحافي طويل السهر، فلما سئل عن 
ذلك قال: "أخاف أن يأتي أمر اهللا و أنا نائم".

كان الزاهد العارف بشر الحافي طويل السهر، فلما سئل عن  ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ ِ َصلَّى  ِه، َقاَل: «َرَأْيُت َرُسوَل اهللاَّ ِ َصلَّى َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن َأِبيِه، َعْن َجدِّ ِه، َقاَل: «َرَأْيُت َرُسوَل اهللاَّ َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن َأِبيِه، َعْن َجدِّ
اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي َحاِفًيا َوُمْنَتِعًال».

ِ َصلَّى  ِه، َقاَل: «َرَأْيُت َرُسوَل اهللاَّ َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن َأِبيِه، َعْن َجدِّ
اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي َحاِفًيا َوُمْنَتِعًال».

ِ َصلَّى  ِه، َقاَل: «َرَأْيُت َرُسوَل اهللاَّ َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن َأِبيِه، َعْن َجدِّ —Ìãí@sÌáy—Ìãí@sÌáy

يوٌم لُألم؟!

لت آالمــًا على آالمها  حملتــه في رحمها تســعة أشــهر وتحمَّ
ووهنــًا على وهنها، ووضعتــه وروحها تكاد تخرج مع كل زفرة 
لت آالمــًا على آالمها  حملتــه في رحمها تســعة أشــهر وتحمَّ
ووهنــًا على وهنها، ووضعتــه وروحها تكاد تخرج مع كل زفرة 
لت آالمــًا على آالمها  حملتــه في رحمها تســعة أشــهر وتحمَّ

مــن زفراتهــا وأرضعته عامين مــن صدرها حنانًا يســري مع 
لبنها.. ســهرت الليالــي أعوامًا متتالية وهــي تنتظر أن يكبر 
مــن زفراتهــا وأرضعته عامين مــن صدرها حنانًا يســري مع 
لبنها.. ســهرت الليالــي أعوامًا متتالية وهــي تنتظر أن يكبر 
مــن زفراتهــا وأرضعته عامين مــن صدرها حنانًا يســري مع 

وليدهــا ليصبح من عبــاد اهللا الصالحين، ينشــر الخير ويعمر 
األرض، فترفــع رأســها بين الناس وتقول هــذا ولدي فليِرني 
أحدكم ولده، تدعو له فــي كل صالة بأن يحفظه اهللا ويرزقه 
زوجــة صالحة وأوالدًا صالحين تكحــل بهم عيونها، فهل من 
أحدكم ولده، تدعو له فــي كل صالة بأن يحفظه اهللا ويرزقه 
زوجــة صالحة وأوالدًا صالحين تكحــل بهم عيونها، فهل من 
أحدكم ولده، تدعو له فــي كل صالة بأن يحفظه اهللا ويرزقه 

اإلنصــاف أن نجعل لها يومــًا واحدًا في العــام لنعّبر فيه عن 
شكرنا وتقديرنا لها؟!.

"ُأمــك ثم أمك ثم أمــك ثم أبوك".. وصية رســول اهللا (صّلى 
شكرنا وتقديرنا لها؟!.

"ُأمــك ثم أمك ثم أمــك ثم أبوك".. وصية رســول اهللا (صّلى 
شكرنا وتقديرنا لها؟!.

اهللا عليه وسّلم) –ويا لألسف- لسان حال البعض اليوم يقول: 
"زوجتك ثم زوجتك ثم زوجتك ثم أوالدك"، أما األم واألب فربما 
مكانهما في دار المسنين أو في غرفة في بدروم البيت ُيرسل 
إليها بفضالت طعام كاد أن يفســد! نسي هذا الولد العاق أن 
والديه كانا يحرمان أنفســهما من متع كثيرة من أجله.. نسي 
أنهما كانا يســهران الليالي يتضرعان إلى اهللا (تعالى) عندما 
يصاب بمــرض، وال ينامان حتى ينام، وال يأكالن حتى يأكل.. 

نسي أنهما كانا شمعتين ذابتا لتضيء حياته!
 لقــد أمرنا اهللا (تعالى) ببرِّ الوالدين واإلحســان إليهما وقرن 
ذلــك بعبادته، ونهــى عن الضجر منهما ولــو بأقل كلمة في 
اللغة العربية فقال: {َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن 
ذلــك بعبادته، ونهــى عن الضجر منهما ولــو بأقل كلمة في 
اللغة العربية فقال: {َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن 
ذلــك بعبادته، ونهــى عن الضجر منهما ولــو بأقل كلمة في 

ا َيْبُلَغنَّ ِعنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُهَما َأْو ِكالُهَما َفَال َتُقل لَُّهَما  ِإْحَساًنا ِإمَّ
اللغة العربية فقال: {َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن 
ا َيْبُلَغنَّ ِعنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُهَما َأْو ِكالُهَما َفَال َتُقل لَُّهَما  ِإْحَساًنا ِإمَّ
اللغة العربية فقال: {َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن 

ُأفٍّ َوَال َتْنَهْرُهَمــا َوُقل لَُّهَما َقْوًال َكِريًمــا* َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح 
ا َيْبُلَغنَّ ِعنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُهَما َأْو ِكالُهَما َفَال َتُقل لَُّهَما  ِإْحَساًنا ِإمَّ
ُأفٍّ َوَال َتْنَهْرُهَمــا َوُقل لَُّهَما َقْوًال َكِريًمــا* َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح 
ا َيْبُلَغنَّ ِعنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُهَما َأْو ِكالُهَما َفَال َتُقل لَُّهَما  ِإْحَساًنا ِإمَّ

لِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوُقل رَّبِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربََّياِني َصِغيًرا}. الذُّ
ُأفٍّ َوَال َتْنَهْرُهَمــا َوُقل لَُّهَما َقْوًال َكِريًمــا* َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح 

لِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوُقل رَّبِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربََّياِني َصِغيًرا}. الذُّ
ُأفٍّ َوَال َتْنَهْرُهَمــا َوُقل لَُّهَما َقْوًال َكِريًمــا* َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح 

إنَّ عقــوق الوالدين الذي انتشــر وتعددت صوره في مجتمعنا 
لِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوُقل رَّبِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربََّياِني َصِغيًرا}. الذُّ

إنَّ عقــوق الوالدين الذي انتشــر وتعددت صوره في مجتمعنا 
لِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوُقل رَّبِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربََّياِني َصِغيًرا}. الذُّ

ليدل علــى انحراف خطير عن شــريعة اهللا (تعالى)، ومنها أن 
يتســبب الولد في سب ولعن أبويه؛ قال رسول اهللا (صلَّى اهللا 
عليــه وســلَّم): "إنَّ من أكبر الكبائر أن يلعــن الرجل والديه". 
يتســبب الولد في سب ولعن أبويه؛ قال رسول اهللا (صلَّى اهللا 
عليــه وســلَّم): "إنَّ من أكبر الكبائر أن يلعــن الرجل والديه". 
يتســبب الولد في سب ولعن أبويه؛ قال رسول اهللا (صلَّى اهللا 

قيل: يا رســول اهللا! وكيف يلعن الرجل والديه؟! قال: "يُســبُّ 
الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه".

فإذا كان التسبب في  جلب الشتيمة لوالديه من أكبر الكبائر، 
فما بالكم بمن يتأفف وينهر ويسبُّ والديه بنفسه؟! وما بالكم 

بمن يضرب والديه؟! بل ما بالكم بمن يقتل والديه؟!.
خاب وخسر من لم ينتهز حياة والديه للفوز بالجّنة، قال(َصلَّى 
م): "َرِغَم َأْنُف ُثمَّ َرِغَم َأْنــفُ ُثمَّ َرِغَم َأْنُف ".ِقيَل:  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ اهللاَّ
خاب وخسر من لم ينتهز حياة والديه للفوز بالجّنة، قال(َصلَّى 
م): "َرِغَم َأْنُف ُثمَّ َرِغَم َأْنــفُ ُثمَّ َرِغَم َأْنُف ".ِقيَل:  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ اهللاَّ
خاب وخسر من لم ينتهز حياة والديه للفوز بالجّنة، قال(َصلَّى 

ِ. َقاَل:" َمْن َأْدَرَك َأَبَوْيِه ِعْنَد اْلِكَبِر َأَحَدُهَما َأْو  َمْن َيا َرُســوَل اهللاَّ
م): "َرِغَم َأْنُف ُثمَّ َرِغَم َأْنــفُ ُثمَّ َرِغَم َأْنُف ".ِقيَل:  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ اهللاَّ
ِ. َقاَل:" َمْن َأْدَرَك َأَبَوْيِه ِعْنَد اْلِكَبِر َأَحَدُهَما َأْو  َمْن َيا َرُســوَل اهللاَّ
م): "َرِغَم َأْنُف ُثمَّ َرِغَم َأْنــفُ ُثمَّ َرِغَم َأْنُف ".ِقيَل:  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ اهللاَّ

ِكَلْيِهَما َفَلْم َيْدُخْل اْلَجنََّة".
ِ. َقاَل:" َمْن َأْدَرَك َأَبَوْيِه ِعْنَد اْلِكَبِر َأَحَدُهَما َأْو  َمْن َيا َرُســوَل اهللاَّ

ِكَلْيِهَما َفَلْم َيْدُخْل اْلَجنََّة".
ِ. َقاَل:" َمْن َأْدَرَك َأَبَوْيِه ِعْنَد اْلِكَبِر َأَحَدُهَما َأْو  َمْن َيا َرُســوَل اهللاَّ

رغم المحاذير الشــرعّية من تقليد الكفــار في أعيادهم، حيث 
قال رســول اهللا (صّلى اهللا عليه وسّلم): "َمْن َتَشبََّه ِبَقْوٍم َفُهَو 
رغم المحاذير الشــرعّية من تقليد الكفــار في أعيادهم، حيث 
قال رســول اهللا (صّلى اهللا عليه وسّلم): "َمْن َتَشبََّه ِبَقْوٍم َفُهَو 
رغم المحاذير الشــرعّية من تقليد الكفــار في أعيادهم، حيث 

ِمْنُهْم"، إال أنَّ بعض المسلمين ال يجعلون ألمهاتهم وآبائهم 
قال رســول اهللا (صّلى اهللا عليه وسّلم): "َمْن َتَشبََّه ِبَقْوٍم َفُهَو 
ِمْنُهْم"، إال أنَّ بعض المسلمين ال يجعلون ألمهاتهم وآبائهم 
قال رســول اهللا (صّلى اهللا عليه وسّلم): "َمْن َتَشبََّه ِبَقْوٍم َفُهَو 

وال حتى يومًا واحدًا في العام!

 .

 
  

 . . 
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تبدأ من عند "الحمو"



الداعية الداعية 
المظلوم: في المظلوم: في 
الخلوة شقيق 
الزوج أولى 

بالمنع

ة َأَمَنة اُألمَّ

َحاِبيُّ البراء بن مالك َرِضَي اهللا َعْنُه الصَّ

 . . 


البــراء بن مالــك بن النضر بــن ضمضم 
األنصــاري، أخو أنس بن مالــك َرِضَي اهللا 

َعْنُه ألبيه وأمه.
األنصــاري، أخو أنس بن مالــك َرِضَي اهللا 

َعْنُه ألبيه وأمه.
األنصــاري، أخو أنس بن مالــك َرِضَي اهللا 

كان َرِضــَي اهللا َعْنــُه أحــد الفضــالء، بايع 
تحت الشجرة، وكان مستجاب الدعاء، روى 
الترمذي بســند صحيح عن َأَنِس ْبِن َماِلٍك 
تحت الشجرة، وكان مستجاب الدعاء، روى 
الترمذي بســند صحيح عن َأَنِس ْبِن َماِلٍك 
تحت الشجرة، وكان مستجاب الدعاء، روى 

ِ َصلَّى  َرِضــَي اهللا َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاَّ
الترمذي بســند صحيح عن َأَنِس ْبِن َماِلٍك 
ِ َصلَّى  َرِضــَي اهللا َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاَّ
الترمذي بســند صحيح عن َأَنِس ْبِن َماِلٍك 

َم: (َكْم ِمْن َأْشَعَث َأْغَبَر- أي  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ اهللاَّ
ِ َصلَّى  َرِضــَي اهللا َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاَّ
َم: (َكْم ِمْن َأْشَعَث َأْغَبَر- أي  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ اهللاَّ
ِ َصلَّى  َرِضــَي اهللا َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُســوُل اهللاَّ

مغبر الشعر غير ممشط- ِذي ِطْمَرْيِن- أي 
صاحب ثوبين باليين-َال ُيْؤَبُه َلُه، َلْو َأْقَسَم 
مغبر الشعر غير ممشط- ِذي ِطْمَرْيِن- أي 
صاحب ثوبين باليين-َال ُيْؤَبُه َلُه، َلْو َأْقَسَم 
مغبر الشعر غير ممشط- ِذي ِطْمَرْيِن- أي 

ِ َألََبرَُّه- أي ألجابه وأبر بقســمه-  َعَلــى اهللاَّ
صاحب ثوبين باليين-َال ُيْؤَبُه َلُه، َلْو َأْقَسَم 
ِ َألََبرَُّه- أي ألجابه وأبر بقســمه-  َعَلــى اهللاَّ
صاحب ثوبين باليين-َال ُيْؤَبُه َلُه، َلْو َأْقَسَم 

ِمْنُهْم: اْلَبَراُء ْبُن َماِلٍك) "رواه البخاري".

وكان َرِضَي اهللا َعْنُه حســن الصوت يحدو 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم وأصحابه في  بالنبي َصلَّى اهللاَّ
وكان َرِضَي اهللا َعْنُه حســن الصوت يحدو 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم وأصحابه في  بالنبي َصلَّى اهللاَّ
وكان َرِضَي اهللا َعْنُه حســن الصوت يحدو 

أسفارهم.
شــهد أحًدا والخندق والمشــاهد كلها مع 
َم إال بدًرا، وكان  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ النبي َصلَّى اهللاَّ
شــهد أحًدا والخندق والمشــاهد كلها مع 
َم إال بدًرا، وكان  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ النبي َصلَّى اهللاَّ
شــهد أحًدا والخندق والمشــاهد كلها مع 

شجاًعا مقداًما، حتى كان عمر بن الخطاب 
َرِضــَي اهللا َعْنُه يكتب "ال تســتعملوا البراء 
على جيــش من جيوش المســلمين؛ فإنه 
مهلكة مــن المهالك يقدم بهم"- أي من 

فرط شجاعته.
ومن المواقف الدالة على شــجاعته أّنه في 
يوم اليمامة، يوم حرب مســيلمة الكذاب، 

أمــر أصحابــه أن يحتملــوه علــى تــرس، 
على أســنة رماحهم، ويلقوه في الحديقة. 
فاقتحم إليهم، وشــد عليهــم، وقاتل حتى 
افتتح بــاب الحديقة، فجــرح يومئذ بضعة 
وثمانين جرًحا، وأقام خالد بن الوليد عليه 
شــهًرا يداوي جراحه، وقد اشتهر أن البراء 
قتل فــي حروبه مئة نفس من الشــجعان 

مبارزة.
قتل َرِضَي اهللا َعْنُه يوم ُتْسُتر سنة عشرين 
في خالفة عمر بن الخطاب َرِضَي اهللا َعْنُه.

قتل َرِضَي اهللا َعْنُه يوم ُتْسُتر سنة عشرين 
في خالفة عمر بن الخطاب َرِضَي اهللا َعْنُه.

قتل َرِضَي اهللا َعْنُه يوم ُتْسُتر سنة عشرين 

َرِضــَي اهللا َتَعاَلى عن البــراء وعن َصَحاِبة 
في خالفة عمر بن الخطاب َرِضَي اهللا َعْنُه.

َرِضــَي اهللا َتَعاَلى عن البــراء وعن َصَحاِبة 
في خالفة عمر بن الخطاب َرِضَي اهللا َعْنُه.

النَِّبّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم والتَّابعين.
َرِضــَي اهللا َتَعاَلى عن البــراء وعن َصَحاِبة 

النَِّبّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم والتَّابعين.
َرِضــَي اهللا َتَعاَلى عن البــراء وعن َصَحاِبة 

يندى لها الجبين
بــدأ الدكتــور المظلــوم حديثه معنــا بذكر حديث 
عــن عقبة بن عامر أن رســول اهللا (صلــى اهللا عليه 
وســلم) قال: «إياكم والدخول على النســاء»، فقال 
رجل مــن األنصار: "يا رســول اهللا، أفرأيت الحمو؟"، 
قال: «الحمو الموت»، مشــيرًا إلى أنه يكثر الحديث 

بهذه األمثلة.
وقال: "في مجتمعنا نسمع: "هذا أخو زوجي، هو مثل 
أخي"، و"أقارب زوجها مثل إخوتها، ال ُتعقِّدوا األمور"، 
وقال: "في مجتمعنا نسمع: "هذا أخو زوجي، هو مثل 
أخي"، و"أقارب زوجها مثل إخوتها، ال ُتعقِّدوا األمور"، 
وقال: "في مجتمعنا نسمع: "هذا أخو زوجي، هو مثل 

و"هذا ابــن خالتي، وهو مثل أخي"، و"دع ابن عمها 
يوصلها في الليل؛ خوًفا عليها"، و"ابن عمتها يذاكر 
و"هذا ابــن خالتي، وهو مثل أخي"، و"دع ابن عمها 
يوصلها في الليل؛ خوًفا عليها"، و"ابن عمتها يذاكر 
و"هذا ابــن خالتي، وهو مثل أخي"، و"دع ابن عمها 

لها دروســها"، ثم تحصل حوادث مؤِسفة يندى لها 
الجبين، َتسّبب فيها االختالط في البيوت والتساهل 

في الخلوة".
وتابع: "وبالعودة إلى حديث رســول اهللا (صلى اهللا 
عليه وســلم): «الحمو الموت» إن معناه "أن الخوف 
منه أكثر من غيره، والشــر ُيتوقع منه والفتنة أكثر؛ 
لتمكنه مــن الوصول إلى المــرأة والخلوة بها، من 

غيــر أن ُينَكر عليه بخالف األجنبــي، والمراد بالحمو 
هنا: أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه".

وأضــاف: "وذهب بعــض أهل العلم إلــى أن الحمو 
ُيطَلــق على قريب الــزوج أو الزوجة"، الفتــًا إلى أن  
النووي قال في شــرحه لصحيح مســلم: "اتفق أهل 
اللغة على أن األحماء أقارب زوج المرأة كأبيه، وعمه، 
وأخيــه، وابن أخيه، وابن عمــه، ونحوهم، واألختان 
أقارب زوجة الرجل، واألصهار تطلق على النوعين".

شقيق الزوج أولى بالمنع
وبيــن أن آباء الزوج وأبناءه هم محارم لزوجته تجوز 
لهم الخلوة بها، وال يوصفون بالموت، وإنما المراد 
األخ وابــن األخ، والعم وابنــه، ونحوهم ممن ليس 
بمحرم، وعادة الناس التســاهل في أن يخلو بامرأة 
قريبه، قائًال: "فهذا هو الموت، وهو أولى بالمنع من 
بمحرم، وعادة الناس التســاهل في أن يخلو بامرأة 
قريبه، قائًال: "فهذا هو الموت، وهو أولى بالمنع من 
بمحرم، وعادة الناس التســاهل في أن يخلو بامرأة 

األجنبي؛ ِلَما ذكرناه، فهــذا الذى ذكرته هو صواب 
معنــى الحديث". وأضاف: "ال ريب أن قريبات الزوجة 
أيًضــا فتنة للزوج؛ فيجب االبتعاد عن التســاهل في 
الخلــوة بهــن، أو النظــر إلى مــا ُيحّرم نظــره؛ ألن 
النســاء أعظم فتنة على الرجال؛ قال (صلى اهللا عليه 
وســلم): «ما تركُت بعدي فتنة أضر على الرجال من 

النساء»".
وأكــد المظلوم ضــرورة الحذر من ذلــك، خاصة أن 
كثيًرا من المصائب تقع بسبب الجهل أو بسبب قلة 
الدين أو عدم المبــاالة، وختم حديثه بقوله: "اتقوا 
اهللا في أعراض المســلمين، وإياكــم والدخول على 

النساء".


