
Monday 21  October 2013 اإلثنين 16 ذو الحجة  1434هـ 21 أكتوبر/ تشرين األول أسرة ومجتمع 22
F E L E S T E E N

إسالميات
الوحدة خير من الجليس السوء، والجليس الصالح خير من الوحدة، 

والعزلة عبادة، والتفكر طاعة. ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " من أحب أن يصل أباه في قبره، فليصل 
إخوان أبيه بعده " .   —Ìãí@sÌáy—Ìãí@sÌáy



(ويسألونك)  (ويسألونك)  

الجواب/ ســب الدين أو الذات اإللهية حرام باإلجماع، وهــو من كبائر الذنوب التي تخرج 
صاحبها من اإلسالم إْن كان السب باستحالل وقصد، 

ومن كانت هذه حاله فقد ارتد عن دين اإلســالم، وبالنســبة لعقد نكاحه فقد انفســخ إْن 
مضت عدة المرأة ولم يتب، فإن تاب ورجع لإلسالم قبل انقضاء عدتها فعقد النكاح باٍق.

أما إْن كان ما صدر منه زلَة لســان، أو جرى على لســانه بدون قصد معناه، 
أو فــي حالة غضب شــديد لم يعرف معها ما يصدر منــه، ثم ندم بعد ذلك 
وحزن على ما صدر منه فهذا الرجل يحتاج إلى نصح، وإرشاد، وتوجيه وعليه 

التوبة، ولزوم االستغفار حتى يعتاد لسانه على الخير.  




 .



اِّـرأة َّـ 
اإلسالم
( الحقوق والواجبات)

يزعم الغرب الحاقد أّن الدين اإلسالمّي فيه ظلم للمرأة واضطهاٌد 
لحقوقها.. وما َعَرف أّن العدل كّل العدل في اإلسالم.. وأّن المرأة 
يزعم الغرب الحاقد أّن الدين اإلسالمّي فيه ظلم للمرأة واضطهاٌد 
لحقوقها.. وما َعَرف أّن العدل كّل العدل في اإلسالم.. وأّن المرأة 
يزعم الغرب الحاقد أّن الدين اإلسالمّي فيه ظلم للمرأة واضطهاٌد 

في ظّله مكرمٌة مصانة وليســت ســلعًة مهانة.. فمنذ بزوغ فجر 
لحقوقها.. وما َعَرف أّن العدل كّل العدل في اإلسالم.. وأّن المرأة 
في ظّله مكرمٌة مصانة وليســت ســلعًة مهانة.. فمنذ بزوغ فجر 
لحقوقها.. وما َعَرف أّن العدل كّل العدل في اإلسالم.. وأّن المرأة 

اإلسالم ومكانة المرأة في سّمو وعلّو عّما كانت عليه سابقًا.. إلى 
في ظّله مكرمٌة مصانة وليســت ســلعًة مهانة.. فمنذ بزوغ فجر 
اإلسالم ومكانة المرأة في سّمو وعلّو عّما كانت عليه سابقًا.. إلى 
في ظّله مكرمٌة مصانة وليســت ســلعًة مهانة.. فمنذ بزوغ فجر 

أن أوصى النبيُّ � في آخر خطبة له بها، حينما قال �: "اســتوصوا 
بالنســاء خيرًا"، أجل!! فقد اعترف اإلســالم بإنســانّيتها وساواها 
أن أوصى النبيُّ � في آخر خطبة له بها، حينما قال �: "اســتوصوا 
بالنســاء خيرًا"، أجل!! فقد اعترف اإلســالم بإنســانّيتها وساواها 
أن أوصى النبيُّ � في آخر خطبة له بها، حينما قال �: "اســتوصوا 

مــع الّرجل حيث قــال � :�َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكــُم الَِّذي َخَلَقُكْم 
بالنســاء خيرًا"، أجل!! فقد اعترف اإلســالم بإنســانّيتها وساواها 
مــع الّرجل حيث قــال � :�َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكــُم الَِّذي َخَلَقُكْم 
بالنســاء خيرًا"، أجل!! فقد اعترف اإلســالم بإنســانّيتها وساواها 

ِمــْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها�.. ليس هذا فحســب بل إّن ِمــْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها�.. ليس هذا فحســب بل إّن 
مــع الّرجل حيث قــال � :�َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكــُم الَِّذي َخَلَقُكْم 
ِمــْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها�.. ليس هذا فحســب بل إّن 
مــع الّرجل حيث قــال � :�َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكــُم الَِّذي َخَلَقُكْم 

اإلســالم رّحب بها منــذ والدتها واعتبرها هبــة من اهللا ألهلها: 
ِمــْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها�.. ليس هذا فحســب بل إّن 
اإلســالم رّحب بها منــذ والدتها واعتبرها هبــة من اهللا ألهلها: 
ِمــْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها�.. ليس هذا فحســب بل إّن 

ُكوَر�. لقوله � :�َيَهُب ِلَمْن َيَشاُء ِإَناًثا َوَيَهُب ِلَمْن َيَشاُء الذُّ
اإلســالم رّحب بها منــذ والدتها واعتبرها هبــة من اهللا ألهلها: 

ُكوَر�. لقوله � :�َيَهُب ِلَمْن َيَشاُء ِإَناًثا َوَيَهُب ِلَمْن َيَشاُء الذُّ
اإلســالم رّحب بها منــذ والدتها واعتبرها هبــة من اهللا ألهلها: 

ورّغب اإلســالم في تعليمها كالّرجل تمامــًا.. وأعطاها حّقها في 
ُكوَر�. لقوله � :�َيَهُب ِلَمْن َيَشاُء ِإَناًثا َوَيَهُب ِلَمْن َيَشاُء الذُّ

ورّغب اإلســالم في تعليمها كالّرجل تمامــًا.. وأعطاها حّقها في 
ُكوَر�. لقوله � :�َيَهُب ِلَمْن َيَشاُء ِإَناًثا َوَيَهُب ِلَمْن َيَشاُء الذُّ

اإلرث، مــع حفــظ حّقها فــي النفقة علــى ولّيها: عمــًال بقوله :� 
ورّغب اإلســالم في تعليمها كالّرجل تمامــًا.. وأعطاها حّقها في 
اإلرث، مــع حفــظ حّقها فــي النفقة علــى ولّيها: عمــًال بقوله :� 
ورّغب اإلســالم في تعليمها كالّرجل تمامــًا.. وأعطاها حّقها في 

َكِر ِمْثُل َحظِّ اْألُْنَثَيْيِن َفِإْن ُكنَّ ِنَساًء  ُ ِفي َأْوَالِدُكْم ِللذَّ �ُيوِصيُكُم اهللاَّ
اإلرث، مــع حفــظ حّقها فــي النفقة علــى ولّيها: عمــًال بقوله :� 
َكِر ِمْثُل َحظِّ اْألُْنَثَيْيِن َفِإْن ُكنَّ ِنَساًء  ُ ِفي َأْوَالِدُكْم ِللذَّ �ُيوِصيُكُم اهللاَّ
اإلرث، مــع حفــظ حّقها فــي النفقة علــى ولّيها: عمــًال بقوله :� 

َفْوَق اْثَنَتْيِن َفَلُهنَّ ُثُلَثا َما َتَرَك َوِإْن َكاَنْت َواِحَدًة َفَلَها النِّْصُف�.
َكِر ِمْثُل َحظِّ اْألُْنَثَيْيِن َفِإْن ُكنَّ ِنَساًء  ُ ِفي َأْوَالِدُكْم ِللذَّ �ُيوِصيُكُم اهللاَّ

َفْوَق اْثَنَتْيِن َفَلُهنَّ ُثُلَثا َما َتَرَك َوِإْن َكاَنْت َواِحَدًة َفَلَها النِّْصُف�.
َكِر ِمْثُل َحظِّ اْألُْنَثَيْيِن َفِإْن ُكنَّ ِنَساًء  ُ ِفي َأْوَالِدُكْم ِللذَّ �ُيوِصيُكُم اهللاَّ

والمرأة في اإلســالم أهل للمســئولية الكاملة؛ فقــد قال � :�َمْن 
َفْوَق اْثَنَتْيِن َفَلُهنَّ ُثُلَثا َما َتَرَك َوِإْن َكاَنْت َواِحَدًة َفَلَها النِّْصُف�.

والمرأة في اإلســالم أهل للمســئولية الكاملة؛ فقــد قال � :�َمْن 
َفْوَق اْثَنَتْيِن َفَلُهنَّ ُثُلَثا َما َتَرَك َوِإْن َكاَنْت َواِحَدًة َفَلَها النِّْصُف�.

اِلَحــاِت ِمْن َذَكــٍر َأْو ُأْنَثــى َوُهَو ُمْؤِمــٌن َفُأوَلِئَك  َيْعَمــْل ِمــَن الصَّ
والمرأة في اإلســالم أهل للمســئولية الكاملة؛ فقــد قال � :�َمْن 
اِلَحــاِت ِمْن َذَكــٍر َأْو ُأْنَثــى َوُهَو ُمْؤِمــٌن َفُأوَلِئَك  َيْعَمــْل ِمــَن الصَّ
والمرأة في اإلســالم أهل للمســئولية الكاملة؛ فقــد قال � :�َمْن 

َيْدُخُلوَن اْلَجنََّة َوَال ُيْظَلُموَن َنِقيًرا�؛ فهي مطاَلبٌة بكافة التكاليف 
اِلَحــاِت ِمْن َذَكــٍر َأْو ُأْنَثــى َوُهَو ُمْؤِمــٌن َفُأوَلِئَك  َيْعَمــْل ِمــَن الصَّ
َيْدُخُلوَن اْلَجنََّة َوَال ُيْظَلُموَن َنِقيًرا�؛ فهي مطاَلبٌة بكافة التكاليف 
اِلَحــاِت ِمْن َذَكــٍر َأْو ُأْنَثــى َوُهَو ُمْؤِمــٌن َفُأوَلِئَك  َيْعَمــْل ِمــَن الصَّ

الشــرعية.. ولها ذّمٌة مالّيٌة مســتقّلٌة.. فمع كّل الشــبهات التي 
َيْدُخُلوَن اْلَجنََّة َوَال ُيْظَلُموَن َنِقيًرا�؛ فهي مطاَلبٌة بكافة التكاليف 
الشــرعية.. ولها ذّمٌة مالّيٌة مســتقّلٌة.. فمع كّل الشــبهات التي 
َيْدُخُلوَن اْلَجنََّة َوَال ُيْظَلُموَن َنِقيًرا�؛ فهي مطاَلبٌة بكافة التكاليف 

يحاول أعداء اإلسالم بثَّها للنيل من عدالته.. والدعوات المغرضة 
الشــرعية.. ولها ذّمٌة مالّيٌة مســتقّلٌة.. فمع كّل الشــبهات التي 
يحاول أعداء اإلسالم بثَّها للنيل من عدالته.. والدعوات المغرضة 
الشــرعية.. ولها ذّمٌة مالّيٌة مســتقّلٌة.. فمع كّل الشــبهات التي 

الداعية إلى تحرير المرأة.. وكّل الجهود المبذولة لتجريد المرأة 
من عفتها.. رغم كّل ذلك نستطيع القول بأّنه ما من نظام أكمل 
وأعــدل وأقــوم من النظام اإلســالمّي.. كيــف ال؟!! وكّل أحكامه 
مترابطــة ومتناغمة كترابط حبات العقــد الذي لم يحَظ بجماله 
وأعــدل وأقــوم من النظام اإلســالمّي.. كيــف ال؟!! وكّل أحكامه 
مترابطــة ومتناغمة كترابط حبات العقــد الذي لم يحَظ بجماله 
وأعــدل وأقــوم من النظام اإلســالمّي.. كيــف ال؟!! وكّل أحكامه 

إّال بهذا الترابط المتناسق المتناغم.
إّن إعطاء اإلســالم المــرأة حقوقها بالكيفّيــة المعروفة - والتي 
تختلف في ظاهرها مع حقوق الرجل - لم يكن عشوائيًا؛ بل كان 
إّن إعطاء اإلســالم المــرأة حقوقها بالكيفّيــة المعروفة - والتي 
تختلف في ظاهرها مع حقوق الرجل - لم يكن عشوائيًا؛ بل كان 
إّن إعطاء اإلســالم المــرأة حقوقها بالكيفّيــة المعروفة - والتي 

منســجمًا مع تكامل هذا التشــريع الفريد؛ فلو وقف األعداء على 
تختلف في ظاهرها مع حقوق الرجل - لم يكن عشوائيًا؛ بل كان 
منســجمًا مع تكامل هذا التشــريع الفريد؛ فلو وقف األعداء على 
تختلف في ظاهرها مع حقوق الرجل - لم يكن عشوائيًا؛ بل كان 

فلسفة هذا التشريع وأسراره لما تجّرؤوا على الطعن فيه.
أجل؛ فاألمور التي فّرق فيها اإلسالم بين الرجل والمرأة لم تكن 
مــن أجل اإلنقاص من حّقها.. بل كانت التفرقة لتحقيق التكامل 
أجل؛ فاألمور التي فّرق فيها اإلسالم بين الرجل والمرأة لم تكن 
مــن أجل اإلنقاص من حّقها.. بل كانت التفرقة لتحقيق التكامل 
أجل؛ فاألمور التي فّرق فيها اإلسالم بين الرجل والمرأة لم تكن 

بينهــا وبيــن الرجل تــارة.. ومن أجــل حفظ كرامتهــا ومراعاة 
طبيعتها تارة أخرى؛ فَجْعُل نصيبها في الميراث على النصف من 
نصيب الرجل - مثًال - كان منســجمًا مع ما شــرعه اإلســالم من 
طبيعتها تارة أخرى؛ فَجْعُل نصيبها في الميراث على النصف من 
نصيب الرجل - مثًال - كان منســجمًا مع ما شــرعه اإلســالم من 
طبيعتها تارة أخرى؛ فَجْعُل نصيبها في الميراث على النصف من 

كون المرأة مكفولة النفقة.. وهكذا باقي األحكام. 
هذا هو اإلسالم دين العدل.. دين الحنفية السمحة.. ذلك الّدين 

الوحيــد الذي صان المرأة وحفــظ حقوقها.. فكّل ما قيل من 
ظلــم اإلســالم للمرأة ما هــو إّال محض افتراءات وشــبهات 

يمكن دحضها.
فعن أّي ظلم يتحّدثون؟.. وعلى أّي تشريع يجرؤون؟.. بل أّي 

حضارة تلك التي يريدون؟!!.. ُيتبع،،،

 
 



السياسة َّـ خطبة 
الجمعة.. واردة مع الرتكيز
على القواسم اِّـشرتكة

 .. .. 
 ..  



يوضــح عضــو رابطــة علماء 
يونــس  الدكتــور  فلســطين 
األســطل أن المطلــوب مــن 
الخطيــب هو أن يســهم في 
زيادة إيمان الُمخاطبين وزيادة 
وعيهم بواقعهم، كما أن من 
الضروري أن يشــد انتباههم 
مــن المســتقبل القريــب في 
الدنيا وغير البعيد في اآلخرة، 
فقد "اقترب للناس حسابهم"، 
كما "اقتربت الســاعة وانشق 
القمر"، وبناء عليه فال خطوط 
حمراء أمام الخطيب في ضوء 

هذه المواضيع الكبرى.
ويبيــن أن األهــم مــن الموضــوع المطــروح في 
الخطبــة، هــو طريقــة المعالجة التــي يظهر فيها 
الخطيب موقًنا بما يلقيه مشــفًقا على المدعوين، 
الخطبــة، هــو طريقــة المعالجة التــي يظهر فيها 
الخطيب موقًنا بما يلقيه مشــفًقا على المدعوين، 
الخطبــة، هــو طريقــة المعالجة التــي يظهر فيها 

متألًما لواقع األمة في جوانب اإلخفاقات السياسية 
أو العســكرية أو فــي جانــب المعاصــي وانتهــاك 

حرمات اهللا.
وعن أثر تناول القضايا السياسية في خطبة الجمعة، 
يؤكد: "ال شك أن االختالفات السياسية عندما يدعو 
فيها الخطيب منتصرا لفريق على آخر قد تؤدي إلى 
نفور بعض السامعين،  ويعود السبب في هذا إلى 

التعصب سواء من قبل الخطيب أو المستمع".
ويشدد األسطل على أن: "األولى أن يركز الخطيب 
على القواســم المشــتركة بأن يتجنب الخالفات ما 

أمكــن وإن كان ال بد من تناولها فليمســها مًســا 
خفيًفا ال يؤدي إلى تسفيه جزء من السامعين وفي 
المعاريــض والكنايــات واألمثال وما إلــى ذلك ما 

يغنيه عن الكالم الصريح في القضايا الخالفية".
ويلفت إلى أن القضايا الخالفية تنقسم إلى نوعين، 
نوع يخضــع لالجتهاد المحتمــل للخطأ والصواب، 
ونــوع آخر يتمثل فــي مخالفات صريحــة وصارخة 
وال يكاد يختلف عليهــا عاقالن، وذلك مثل احتمال 
االختــالف على تهدئــة المقاومة مــع االحتالل في 
بعض الظــروف، بينما المفاوضــات الُمفضية إلى 
التنازل عن الثوابت هي من القضايا التي ال ينبغي 
التفريــط فيها تماًما، ومن هنا فإن تناول الخطيب 
لها ال يمكــن معه أن يكون حيادًيــا بالدرجة التي 

يتحــدث فيهــا كمــا لــو كان يتحــدث فيهــا كمــا لــو كان 
يتناول قضيــة في دولة نائية يتناول قضيــة في دولة نائية 
بل يكون عنــده من العاطفة بل يكون عنــده من العاطفة 
والحــرارة مــا يجعله ســاخًطا والحــرارة مــا يجعله ســاخًطا 
بالفعــل علــى وجــود أنــاس بالفعــل علــى وجــود أنــاس 
الشــعب  بمصيــر  الشــعب يتاجــرون  بمصيــر  يتاجــرون 
الفلســطيني خدمة  لالحتالل الفلســطيني خدمة  لالحتالل 
في مقابل أجندات شــخصية، في مقابل أجندات شــخصية، 

وهؤالء ُيسمون بالمنافقين.
ويقــول د.األســطل: "بعــض ويقــول د.األســطل: "بعــض 
أن النــاس يريــدون للخطبة أن  النــاس يريــدون للخطبة 
السياســي  الحديث  السياســي تخلو من  الحديث  تخلو من 
فســورة  وهذا خطأ،  فســورة نهائًيــا،  وهذا خطأ،  نهائًيــا، 
الجمعة مكونة من أحد عشــر الجمعة مكونة من أحد عشــر 
آية، فيها أربع آيات عن اليهود، أي أن أكثر من ثلث آية، فيها أربع آيات عن اليهود، أي أن أكثر من ثلث 
الســورة حديث عن اليهود، بينما ثالث آيات فقط الســورة حديث عن اليهود، بينما ثالث آيات فقط 
تتعلق بالتشــريع، ما يشــير إلى ضــرورة أن يكون تتعلق بالتشــريع، ما يشــير إلى ضــرورة أن يكون 
اليهود حاضريــن في خطبة الجمعــة بحكم أنهم اليهود حاضريــن في خطبة الجمعــة بحكم أنهم 
"أشد الناس عداوة للذين آمنوا"، فهم أخطر شيء "أشد الناس عداوة للذين آمنوا"، فهم أخطر شيء 

علينا، بل هم "شر الدواب عند اهللا".
ويضيــف: "وبنــاء عليــه فــال ُيعقل مــن الخطيب ويضيــف: "وبنــاء عليــه فــال ُيعقل مــن الخطيب 
أن يتجاهــل وجــود االحتالل في فلســطين، أو أن أن يتجاهــل وجــود االحتالل في فلســطين، أو أن 
يتجاهل األحداث العالمية، خاصة أن القرآن الكريم يتجاهل األحداث العالمية، خاصة أن القرآن الكريم 
شّد انتباهنا إلى قضية الروم وفارس وأخبر أنه في شّد انتباهنا إلى قضية الروم وفارس وأخبر أنه في 
العام الذي تنتصر فيه الروم النصرانية على فارس العام الذي تنتصر فيه الروم النصرانية على فارس 
الوثنية يفرح المؤمنون بنصر اهللا، أي يستبشــرون الوثنية يفرح المؤمنون بنصر اهللا، أي يستبشــرون 

النتصار الدين على الوثنية".


