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إسالميات
من ترك الخالف ، واجتنب التفاخر ، وسلم من الكذب ، ورضي 

بالقدر ، وهجر الحسد ، عكف  اهللا عليه قلوب عباده.
من ترك الخالف ، واجتنب التفاخر ، وسلم من الكذب ، ورضي 

بالقدر ، وهجر الحسد ، عكف  اهللا عليه قلوب عباده.
من ترك الخالف ، واجتنب التفاخر ، وسلم من الكذب ، ورضي  ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ

 َ ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا اهللاَّ ِ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاَّ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهللاَّ
 َ َلِب، َفِإنَّ َنْفًسا َلْن َتُموَت َحتَّى َتْسَتْوِفَي ِرْزَقَها َوِإْن َأْبَطَأ َعْنَها، َفاتَُّقوا اهللاَّ َوَأْجِمُلوا ِفي الطَّ
 َ ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا اهللاَّ ِ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاَّ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهللاَّ
 َ َلِب، َفِإنَّ َنْفًسا َلْن َتُموَت َحتَّى َتْسَتْوِفَي ِرْزَقَها َوِإْن َأْبَطَأ َعْنَها، َفاتَُّقوا اهللاَّ َوَأْجِمُلوا ِفي الطَّ
 َ ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا اهللاَّ ِ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاَّ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهللاَّ

، َوَدُعوا َما َحُرَم " .   َلِب، ُخُذوا َما َحلَّ َوَأْجِمُلوا ِفي الطَّ
 َ َلِب، َفِإنَّ َنْفًسا َلْن َتُموَت َحتَّى َتْسَتْوِفَي ِرْزَقَها َوِإْن َأْبَطَأ َعْنَها، َفاتَُّقوا اهللاَّ َوَأْجِمُلوا ِفي الطَّ

، َوَدُعوا َما َحُرَم َلِب، ُخُذوا َما َحلَّ َوَأْجِمُلوا ِفي الطَّ
 َ َلِب، َفِإنَّ َنْفًسا َلْن َتُموَت َحتَّى َتْسَتْوِفَي ِرْزَقَها َوِإْن َأْبَطَأ َعْنَها، َفاتَُّقوا اهللاَّ َوَأْجِمُلوا ِفي الطَّ —Ìãí@sÌáy—Ìãí@sÌáy
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َّـ كّل مجاٍل 
تجدها...!!!

تلك الحياة كالوردة ليست فحسب بأشواكها وإنما بــرحيقها وزهائها 
وربيعهــا ونقائها وحتى ذبولها!  وبذورها التي تنجب األمل والتفاؤل 

وكذلك .. الصبر.
هكذا هي الحياة في غزة العزة بشــوارعها بنســائمها ببراءة أطفالها 

وحتى شموخ بناياتها...
وكذلك في شــهامة رجالها وأصالة نســائها في الحرب وأيام السلم 

القليلة !!
هنيئًا لك غزة بــرجاٍل عشقوا البندقية ونساٍء ساندوا القضية!

ٍة يعشــقون الدفــاع عن أرضهم  ليس مــن العجب أن يكون رجال أمَّ
هنيئًا لك غزة بــرجاٍل عشقوا البندقية ونساٍء ساندوا القضية!

ٍة يعشــقون الدفــاع عن أرضهم  ليس مــن العجب أن يكون رجال أمَّ
هنيئًا لك غزة بــرجاٍل عشقوا البندقية ونساٍء ساندوا القضية!

وقضيتهــم ...ألنه هو المفروض, وإنما العجب كل العجب من نســاٍء 
يســاندون أزواجهم واخوانهم في مشاهٍد أنهكت التاريخ في التعبير 

عنها.
تمّر بنا ذكرى ال يمكن نســيانها أو حتى تناســيها... ذكرى ممزوجة 
باأللــم واألمــل.. األلم علــى فقدان األحّبــة، وتخاذل بــالد الُعرب... 
واألمل في عودة العّزة والمجد لألّمة، األمل في نصر اهللا الموعود ... 
إنها الذكرى الخامسة لحرب الفرقان 2009/2008م، ففي صباح يوم 
السبت السابع والعشرين من كانون أول 2008م، وقبل صالة الظهر 

ُشّنت الغارات الحاقدة على أهل غزة.
السبت السابع والعشرين من كانون أول 2008م، وقبل صالة الظهر 

ُشّنت الغارات الحاقدة على أهل غزة.
السبت السابع والعشرين من كانون أول 2008م، وقبل صالة الظهر 

وبالقرب من أحد البيوت التي ظّلت شامخة رغم الصواريخ الصهيونّية 
التي ســّوتها أرضًا ُوجــد جثمانه الطاهــر ُنِقل فورًا إلى المشــفى... 
وبالقرب من أحد البيوت التي ظّلت شامخة رغم الصواريخ الصهيونّية 
التي ســّوتها أرضًا ُوجــد جثمانه الطاهــر ُنِقل فورًا إلى المشــفى... 
وبالقرب من أحد البيوت التي ظّلت شامخة رغم الصواريخ الصهيونّية 

ســمعت صــوت القصف.. لم تخــف منه فقــد اعتادت ســماع ذلك.. 
وإنمــا كان الخوف أن يطال القصف؟؟؟  أحســت بفلــذة كبدها.. فقد 
غــاب عنها يومين متتالين.. أســرعت إليه عّلها تراه؛ ُأبلغت أّن حالته 
وإنمــا كان الخوف أن يطال القصف؟؟؟  أحســت بفلــذة كبدها.. فقد 
غــاب عنها يومين متتالين.. أســرعت إليه عّلها تراه؛ ُأبلغت أّن حالته 
وإنمــا كان الخوف أن يطال القصف؟؟؟  أحســت بفلــذة كبدها.. فقد 

غير مســتقرة وتحتاج إلى تحويــل إلى خارج القطاع، أخــذه عّمه إلى 
مصر الشــقيقة ولم يكن هناك أّي تحّســن في حالته... بقيت تناجي 
ربهــا لطَفــه بولدها .. لكّن قــدر اهللا غالب واألجل قــد حّل، فربطت 
مصر الشــقيقة ولم يكن هناك أّي تحّســن في حالته... بقيت تناجي 
ربهــا لطَفــه بولدها .. لكّن قــدر اهللا غالب واألجل قــد حّل، فربطت 
مصر الشــقيقة ولم يكن هناك أّي تحّســن في حالته... بقيت تناجي 

علــى قلبهــا... وتمالكت نفســها وأدركــت أن هذا هو قدر الشــعب 
الفلســطيني... صمدت وصبرت واحتســبت فقد كان مصابها جلال... 
زوجها خارج البلد... بيتها ُقصف... ابنها استشــهد... رغم ذلك بقيت 
الفلســطيني... صمدت وصبرت واحتســبت فقد كان مصابها جلال... 
زوجها خارج البلد... بيتها ُقصف... ابنها استشــهد... رغم ذلك بقيت 
الفلســطيني... صمدت وصبرت واحتســبت فقد كان مصابها جلال... 

صابرة وثابتة. 
إّن المرأة الفلسطينّية سّطرت أسمى آيات الصبر والتحّدي؛ فقد كانت 
بجانب الرجــل دائمًا أّمًا وزوجــًة وبنتًا وأختًا... لــم ترعبها الطائرات 
إّن المرأة الفلسطينّية سّطرت أسمى آيات الصبر والتحّدي؛ فقد كانت 
بجانب الرجــل دائمًا أّمًا وزوجــًة وبنتًا وأختًا... لــم ترعبها الطائرات 
إّن المرأة الفلسطينّية سّطرت أسمى آيات الصبر والتحّدي؛ فقد كانت 

والقذائف... لم ترعبها تلك اآلليات الحديثة التي استخدمها االحتالل 
في شــّن عدوانه على غزة... باتت تؤمن أّن العيش بذّل ال يمكن أن 
والقذائف... لم ترعبها تلك اآلليات الحديثة التي استخدمها االحتالل 
في شــّن عدوانه على غزة... باتت تؤمن أّن العيش بذّل ال يمكن أن 
والقذائف... لم ترعبها تلك اآلليات الحديثة التي استخدمها االحتالل 

يكون لشــعب غزة... وأّنها على اســتعداد أن تقــّدم أبناءها وكل ما 
في شــّن عدوانه على غزة... باتت تؤمن أّن العيش بذّل ال يمكن أن 
يكون لشــعب غزة... وأّنها على اســتعداد أن تقــّدم أبناءها وكل ما 
في شــّن عدوانه على غزة... باتت تؤمن أّن العيش بذّل ال يمكن أن 

تملك كي يحيا الشــعب بأمان.. هذه هي المرأة... صبرت واحتســبت 
عّلهــا تقّدم شــيئا لوطنها العظيــم ولدينها الســامي... إنها المرأة 
تملك كي يحيا الشــعب بأمان.. هذه هي المرأة... صبرت واحتســبت 
عّلهــا تقّدم شــيئا لوطنها العظيــم ولدينها الســامي... إنها المرأة 
تملك كي يحيا الشــعب بأمان.. هذه هي المرأة... صبرت واحتســبت 

الفلســطينية التي برعت في كل المياديــن... فكانت الممرضة التي 
قامــت على مــداواة الجرحى في فتــرة الحرب تخّطــت كّل التحديات 
الفلســطينية التي برعت في كل المياديــن... فكانت الممرضة التي 
قامــت على مــداواة الجرحى في فتــرة الحرب تخّطــت كّل التحديات 
الفلســطينية التي برعت في كل المياديــن... فكانت الممرضة التي 

لتقــوم بدورهــا تجاه شــعبها الذي تخّلى عنــه الكثيــرون... وكانت 
قامــت على مــداواة الجرحى في فتــرة الحرب تخّطــت كّل التحديات 
لتقــوم بدورهــا تجاه شــعبها الذي تخّلى عنــه الكثيــرون... وكانت 
قامــت على مــداواة الجرحى في فتــرة الحرب تخّطــت كّل التحديات 

الصحفية التي واصلت الليل بالنهار لتنقل الحقيقة، وترســم الصورة 
الحقيقيــة لما جرى في غــّزة والتي حاول البعــض التضليل اإلعالمي 
الصحفية التي واصلت الليل بالنهار لتنقل الحقيقة، وترســم الصورة 
الحقيقيــة لما جرى في غــّزة والتي حاول البعــض التضليل اإلعالمي 
الصحفية التي واصلت الليل بالنهار لتنقل الحقيقة، وترســم الصورة 

حول ما جرى.
لقــد تحملت المرأة تبعات كّل ما حدث، حيث إّنها كانت أّم الشــهيد 
وابنته وزوجته وأخته وخالته وعمته؛ بل وكانت هي الشــهيدة... وإذا 

قالــوا إّن المــرأة نصف المجتمــع؛ فإّنها هي مــن أنجبت النصف 
وابنته وزوجته وأخته وخالته وعمته؛ بل وكانت هي الشــهيدة... وإذا 

قالــوا إّن المــرأة نصف المجتمــع؛ فإّنها هي مــن أنجبت النصف 
وابنته وزوجته وأخته وخالته وعمته؛ بل وكانت هي الشــهيدة... وإذا 

اآلخــر... فكمــا وراء كّل رجل عظيم امرأة.. فغــّزة تقول وراء كل 
قالــوا إّن المــرأة نصف المجتمــع؛ فإّنها هي مــن أنجبت النصف 
اآلخــر... فكمــا وراء كّل رجل عظيم امرأة.. فغــّزة تقول وراء كل 
قالــوا إّن المــرأة نصف المجتمــع؛ فإّنها هي مــن أنجبت النصف 

وطن شهداء وامرأة. مضت المرأة الفلسطينية في عّز وثبات إيمانًا 
منها ويقينًا أن حّب األوطان من اإليمان؛ فكانت شامخة وأبّية؛ 

وطن شهداء وامرأة. مضت المرأة الفلسطينية في عّز وثبات إيمانًا 
منها ويقينًا أن حّب األوطان من اإليمان؛ فكانت شامخة وأبّية؛ 

وطن شهداء وامرأة. مضت المرأة الفلسطينية في عّز وثبات إيمانًا 

كيــف ال؟! وقد الحظنــا الكثيرات ممن ضربــن أروع األمثلة 
التي تجّسد حياة المرأة الفلسطينية.

  .
 


التعسف َّـ زيارة الزوجة ألهلها 
"غري جائز" .. والحل بالرتاضي 

الموضوع، مؤكــًدا أن طلب الطــالق أمر ليس 
محمــوًدا، قائــًال: "الطاعــة غير الزمــة في هذا 
األمر، لكننا نفضل عدم الخروج من المنزل دون 
إذنه والوقوع في مشــكلة أخــرى؛ كون الخروج 

دون إذنه معصية". 
ويبيــن أن صلــة الرحم هي فــرض فرضه اهللا 
(تعالى) على كل مســلم ومســلمة، ذلك لقوله 
(عــز وجــل): [َوَقَضــى َربُّــَك َأالَّ َتْعُبــُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه 
(تعالى) على كل مســلم ومســلمة، ذلك لقوله 
(عــز وجــل): [َوَقَضــى َربُّــَك َأالَّ َتْعُبــُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه 
(تعالى) على كل مســلم ومســلمة، ذلك لقوله 

َوِبالَواِلَدْيِن ِإْحَســاًنا]، وقول الرسول (صلى اهللا 
(عــز وجــل): [َوَقَضــى َربُّــَك َأالَّ َتْعُبــُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه 
َوِبالَواِلَدْيِن ِإْحَســاًنا]، وقول الرسول (صلى اهللا 
(عــز وجــل): [َوَقَضــى َربُّــَك َأالَّ َتْعُبــُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه 

عليه وسلم): "ال يدخل الجنة قاطع رحم"، وعليه 
إنــه يجب على المرأة أن تصل رحمها، وال يجوز 
ألحــد زوًجا كان أو غيره أن يمنــع أحًدا من أداء 

"زينــب" متزوجة من 
رجل غريب عن عائلتها 
تقيم معه في منزل أهله، 
ولكــن زوجها يمنعها من 
صلــة أهلهــا أو زيارتهم، 
يكــره  والــده  أن  بحجــة 
والدها وال ُيطيقه، وهو ال 
يريد أن يسبب لنفسه وال 
لوالده أي مشاكل جديدة، 
أنــه يمنعهــا مــن  كمــا 
وأعمامها  أخواتهــا  زيارة 
وجديها، "زينب" تتســاءل 
هــل تلــزم  طاعتــه فــي 
بأقاربها؟،  قطــع صلتهــا 
وهل يجــوز لها أن تطلب 

الطالق لهذا السبب فقط؟؛ 
فقد ضاقت ذرًعا بهذه الحال؛ فهي تشــتاق إلى 
أهلهــا ووالدتها مريضة فكيف لها أن تجد حالًّ 
فقد ضاقت ذرًعا بهذه الحال؛ فهي تشــتاق إلى 
أهلهــا ووالدتها مريضة فكيف لها أن تجد حالًّ 
فقد ضاقت ذرًعا بهذه الحال؛ فهي تشــتاق إلى 

لذلك؟
لزيــارة األهل أثــر خاص في نفــوس كثير من 
الســيدات؛ لما لها من فضل يحسب في ميزان 
حســناتها من صلة للرحم ومرضــاة للوالدين، 
منع الزوجة من زيارة األهل وحكم الشــرع فيه 
يتحدث في ذلك د.ماهر السوســي أستاذ الفقه 

المقارن في الجامعة اإلسالمية: 
بر الوالدين

يشــير د.السوســي إلى أن هــذه القضايا تحل 
عــن طريــق التفاهــم، أو وجــود محكمين في 

ما عليه من الفرائض، 
الحديــث  فــي  جــاء  إذ 

الشريف: "ال طاعة لمخلوق الشريف: "ال طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق".

ويضيف: "فــي المقابل إنه ويضيف: "فــي المقابل إنه 
ال يجــوز للزوجــة أن تخرج ال يجــوز للزوجــة أن تخرج 
من بيت زوجهــا إال بإذنه، من بيت زوجهــا إال بإذنه، 
إذ إن معصيتــه في منعها إذ إن معصيتــه في منعها 
مــن زيارة أهلها ال تســوغ مــن زيارة أهلها ال تســوغ 
لها أن تعصي اهللا (تعالى) لها أن تعصي اهللا (تعالى) 
بخروجهــا من بيتــه بغير بخروجهــا من بيتــه بغير 

إذنه".
ضرورة لذلك

ويبين أنــه ال يجوز لها أن ويبين أنــه ال يجوز لها أن 
تخــرج إال إذا كانــت هناك تخــرج إال إذا كانــت هناك 
كتمريــض  لذلــك،  كتمريــض ضــرورة  لذلــك،  ضــرورة 
أحــد أبويها الذي ليس له مــن يمرضه غيرها، أحــد أبويها الذي ليس له مــن يمرضه غيرها، 
ونحو ذلك، مشدًدا على أن صلة األرحام واجبة ونحو ذلك، مشدًدا على أن صلة األرحام واجبة 
ا  ا لزيارتهــم واإلحســان إليهــم، فإن لهــم حقًّ لزيارتهــم واإلحســان إليهــم، فإن لهــم حقًّ
ونحو ذلك، مشدًدا على أن صلة األرحام واجبة 
ا  لزيارتهــم واإلحســان إليهــم، فإن لهــم حقًّ
ونحو ذلك، مشدًدا على أن صلة األرحام واجبة ونحو ذلك، مشدًدا على أن صلة األرحام واجبة 
ا  لزيارتهــم واإلحســان إليهــم، فإن لهــم حقًّ
ونحو ذلك، مشدًدا على أن صلة األرحام واجبة 

من جملة الحقــوق التي أوجبها اهللا (ســبحانه من جملة الحقــوق التي أوجبها اهللا (ســبحانه 
وتعالى)، والسيما حق الوالدين.

ويؤكد أن طاعة الزوج أيًضا واجبة على الزوجة، ويؤكد أن طاعة الزوج أيًضا واجبة على الزوجة، 
وال يجوز لها أن تخرج من بيته إال بإذنه، ســواء وال يجوز لها أن تخرج من بيته إال بإذنه، ســواء 
فــي زيارة قريب أم غير ذلــك، منوًها إلى أنه ال فــي زيارة قريب أم غير ذلــك، منوًها إلى أنه ال 
يجوز للزوج أن يتعســف في حقــه، وأن يمنعها يجوز للزوج أن يتعســف في حقــه، وأن يمنعها 
من زيارة والديهــا وأقاربها، إال إذا ترتبت على من زيارة والديهــا وأقاربها، إال إذا ترتبت على 
هذا مفســدة، فــإن كان يترتب علــى زيارتهم هذا مفســدة، فــإن كان يترتب علــى زيارتهم 

مفسدة فإن له أن يمنعها من زيارتهم.
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