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F E L E S T E E N

إسالميات
ال تحمل الكرة األرضية على رأسك، وال تظن أن الناس يهمهم 

أمرنا، إن زكامًا يصيب أحدهم ينسيه موتي وموتك.
ال تحمل الكرة األرضية على رأسك، وال تظن أن الناس يهمهم 

أمرنا، إن زكامًا يصيب أحدهم ينسيه موتي وموتك.
ال تحمل الكرة األرضية على رأسك، وال تظن أن الناس يهمهم  ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " أفضل المؤمنين إسالًما من سلم المسلمون من لسانه ويده، 

وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات اهللا، وأفضل المهاجرين من جاهد لنفسه وهواه في ذات اهللا " .   —Ìãí@sÌáy—Ìãí@sÌáy

""""

الرجال 
قّوامون 

على 
الّنساء

جعلت الشريعة اإلسالمية القوامة للرجل من أجل استقامة الحياة، وهذا 
ال يعني استبداد الرجل وتسّلطه، إذ إّن ما ُخّص به ليس إّال زيادة تكليف؛ 
ُ َبْعَضُهْم  َل اهللاَّ اُموَن َعَلى النَِّســاِء ِبَما َفضَّ فقد قــال (تعالى): {الرَِّجاُل َقوَّ
ال يعني استبداد الرجل وتسّلطه، إذ إّن ما ُخّص به ليس إّال زيادة تكليف؛ 
ُ َبْعَضُهْم  َل اهللاَّ اُموَن َعَلى النَِّســاِء ِبَما َفضَّ فقد قــال (تعالى): {الرَِّجاُل َقوَّ
ال يعني استبداد الرجل وتسّلطه، إذ إّن ما ُخّص به ليس إّال زيادة تكليف؛ 

َعَلى َبْعٍض َوِبَما َأْنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِهْم}، إذن القوامة ليست درجة تشريف 
ُ َبْعَضُهْم  َل اهللاَّ اُموَن َعَلى النَِّســاِء ِبَما َفضَّ فقد قــال (تعالى): {الرَِّجاُل َقوَّ
َعَلى َبْعٍض َوِبَما َأْنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِهْم}، إذن القوامة ليست درجة تشريف 
ُ َبْعَضُهْم  َل اهللاَّ اُموَن َعَلى النَِّســاِء ِبَما َفضَّ فقد قــال (تعالى): {الرَِّجاُل َقوَّ

وإّنمــا هي تكليف، وقد ُمنحت للرجل ألحــد أمرين: أولهما هبة من اهللا 
َعَلى َبْعٍض َوِبَما َأْنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِهْم}، إذن القوامة ليست درجة تشريف 
وإّنمــا هي تكليف، وقد ُمنحت للرجل ألحــد أمرين: أولهما هبة من اهللا 
َعَلى َبْعٍض َوِبَما َأْنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِهْم}، إذن القوامة ليست درجة تشريف 

ُ َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض} واآلخر مكتســب وهو {َوِبَما  َل اهللاَّ وهــو {ِبَما َفضَّ
وإّنمــا هي تكليف، وقد ُمنحت للرجل ألحــد أمرين: أولهما هبة من اهللا 
ُ َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض} واآلخر مكتســب وهو {َوِبَما  َل اهللاَّ وهــو {ِبَما َفضَّ
وإّنمــا هي تكليف، وقد ُمنحت للرجل ألحــد أمرين: أولهما هبة من اهللا 

َأْنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِهْم}، لذا ينبغي أن يعي الرجال هذا األمر جيدًا، وعليهم 
ُ َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض} واآلخر مكتســب وهو {َوِبَما  َل اهللاَّ وهــو {ِبَما َفضَّ
َأْنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِهْم}، لذا ينبغي أن يعي الرجال هذا األمر جيدًا، وعليهم 
ُ َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض} واآلخر مكتســب وهو {َوِبَما  َل اهللاَّ وهــو {ِبَما َفضَّ

أن يعلمــوا أّن القوامــة الممنوحة لهــم هي من قبيــل الرعاية والقيام أن يعلمــوا أّن القوامــة الممنوحة لهــم هي من قبيــل الرعاية والقيام 
والحماية للنساء، ال من قبيل التسّلط واالستبداد على النساء.والحماية للنساء، ال من قبيل التسّلط واالستبداد على النساء.

أن يعلمــوا أّن القوامــة الممنوحة لهــم هي من قبيــل الرعاية والقيام 
والحماية للنساء، ال من قبيل التسّلط واالستبداد على النساء.

أن يعلمــوا أّن القوامــة الممنوحة لهــم هي من قبيــل الرعاية والقيام أن يعلمــوا أّن القوامــة الممنوحة لهــم هي من قبيــل الرعاية والقيام 
والحماية للنساء، ال من قبيل التسّلط واالستبداد على النساء.

أن يعلمــوا أّن القوامــة الممنوحة لهــم هي من قبيــل الرعاية والقيام 

إننــا نعيــش اليوم فــي واقع لم يقف علــى هذا المفهــوم الراقي الذي 
أرســاه ديننا الحنيــف، نحيا في واقــع اختلطت فيه األفهــام، واختلفت 
فيه المدارك، أجل هذا هــو واقعنا الذي نعيش؛ فهناك من ينظر نظرة 
حقــد إلى ما تمّيز به الرجل عن المــرأة، مناديًا بإزالة هذا التفاوت بين 
فيه المدارك، أجل هذا هــو واقعنا الذي نعيش؛ فهناك من ينظر نظرة 
حقــد إلى ما تمّيز به الرجل عن المــرأة، مناديًا بإزالة هذا التفاوت بين 
فيه المدارك، أجل هذا هــو واقعنا الذي نعيش؛ فهناك من ينظر نظرة 

الجنسين، وهناك من ينظر نظرة تقديس إلى الرجل مساهمًا في فرض 
سيطرته الكاملة دون أن يكون للمرأة أدنى اعتبار، إن عدم االتزان في 
هــذه النظرات يؤدي إلــى خلق حالة من عدم الرضا واالســتقرار، ليس 
فقط على صعيد األســرة الواحــدة، بل على صعيــد المجتمع بأكمله، 
والناظر إلى ســبب هذه النظرات _خاصة تلــك التي تصل إلى تقديس 
الرجل_ يجد أّنه يرجع في األغلب إلى الّنســاء أنفسهّن، كيف ال؟! ونحن 
والناظر إلى ســبب هذه النظرات _خاصة تلــك التي تصل إلى تقديس 
الرجل_ يجد أّنه يرجع في األغلب إلى الّنســاء أنفسهّن، كيف ال؟! ونحن 
والناظر إلى ســبب هذه النظرات _خاصة تلــك التي تصل إلى تقديس 

نرى أّنه في حال عدم إنجاب المرأة للذكور يجعلها ضعيفة الشــخصية، 
الرجل_ يجد أّنه يرجع في األغلب إلى الّنســاء أنفسهّن، كيف ال؟! ونحن 
نرى أّنه في حال عدم إنجاب المرأة للذكور يجعلها ضعيفة الشــخصية، 
الرجل_ يجد أّنه يرجع في األغلب إلى الّنســاء أنفسهّن، كيف ال؟! ونحن 

ويجعلها تنظر إلى نفسها على أّنها لم تنجب بعد، في حين أّنها بمجرد 
نرى أّنه في حال عدم إنجاب المرأة للذكور يجعلها ضعيفة الشــخصية، 
ويجعلها تنظر إلى نفسها على أّنها لم تنجب بعد، في حين أّنها بمجرد 
نرى أّنه في حال عدم إنجاب المرأة للذكور يجعلها ضعيفة الشــخصية، 

إنجابها للذكر تكون ســيدة بيــن قريناتها. ثــم إّن األم غالبًا ما تنظر 
ويجعلها تنظر إلى نفسها على أّنها لم تنجب بعد، في حين أّنها بمجرد 
إنجابها للذكر تكون ســيدة بيــن قريناتها. ثــم إّن األم غالبًا ما تنظر 
ويجعلها تنظر إلى نفسها على أّنها لم تنجب بعد، في حين أّنها بمجرد 

إلى أوالدها الذكور نظــرة مختلفة عن نظرتها إلى بناتها، إذ تخّصص 
بعض الميزات للذكــور دون اإلناث، هذا من جانب، ومن جانب آخر إّن 
اإلخوة واألخوات في البيت الواحد غالبًا ما تكون التفرقة بينهم؛ بسبب 
المعاملة المبالغ فيها من قبل األخت ألخيها، التي من شأنها أن ترسّخ 
اإلخوة واألخوات في البيت الواحد غالبًا ما تكون التفرقة بينهم؛ بسبب 
المعاملة المبالغ فيها من قبل األخت ألخيها، التي من شأنها أن ترسّخ 
اإلخوة واألخوات في البيت الواحد غالبًا ما تكون التفرقة بينهم؛ بسبب 

المفهوم المغلوط فيه لقوامته، وكذا الزوجة مع زوجها.
 وهــذا ال يعنــي أال تكون هناك معاملة حســنة بينهمــا، كال بل الرفق 
واللين والمعاملة الجيدة هي األســاس في التعامل بين المرأة والرجل، 
أّما إلغاء شــخصية المــرأة تمامًا عند تعاملها مــع الرجل فهذا هو ما ال 
واللين والمعاملة الجيدة هي األســاس في التعامل بين المرأة والرجل، 
أّما إلغاء شــخصية المــرأة تمامًا عند تعاملها مــع الرجل فهذا هو ما ال 
واللين والمعاملة الجيدة هي األســاس في التعامل بين المرأة والرجل، 

ُيقبل؛ بالنظر إلى أنه يتسبب بدرجة كبيرة في ترسيخ هذا األمر.
 إذا علم هذا يجب أن يعلم كلٌّ مّنا دوره تجاه اآلخر، ليس هذا فحســب، 

ُيقبل؛ بالنظر إلى أنه يتسبب بدرجة كبيرة في ترسيخ هذا األمر.
 إذا علم هذا يجب أن يعلم كلٌّ مّنا دوره تجاه اآلخر، ليس هذا فحســب، 

ُيقبل؛ بالنظر إلى أنه يتسبب بدرجة كبيرة في ترسيخ هذا األمر.

بــل البّد من تصحيح هذا الفهم أوًال عن طريق توعية الرجال والنســاء 
على حّد سواء.

 فيأيها الرجال استوصوا بالنساء خيرًا، ورفقًا بالقوارير؛ إّن تسّلطكم لن 
يجلب االســتقرار إلى بيوتكم، وإّن المــودة والرحمة اللتين جعلهما 
اهللا بينكم ال يمكن أن تنالوها باستبدادكم، بل ستحصلون عليها 
برفق معاملتكم لهّن وبإحسانكم لهّن، وبرعايتهّن وبقيامكم على 
شــؤونهّن، كما وصفكم اهللا (تعالى)، هذه هي القوامة التي أرادها 

اإلســالم، وأّما تلك فهي القوامة التي ُيريدونها، فأّيهما تريد 
أنت أيها الرجل؟

 .
 


شروط العمل 
َقبْلَتها طواعية فالتزم بها



  

رئيــس قســم أنشــطة الوعــظ واإلرشــاد في 
وزارة األوقــاف مصطفــى أبو توهــة يقول: "إن 
العمل هو ســنة األحياء، ومن مقتضيات كرامة 
اإلنســان وأداء دوره أن يقوم بالدور المنوط به 
وأن يمارس عملــه على أكمل وجه، فهو خليفة 
اهللا علــى األرض، وواجب عليــه إعمارها، يقول 
(تعالى): "َوِإْذ َقــاَل َربَُّك ِلْلَمَالِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي 
َن  َن اَألْرِض َخِليَفة"، ويقول أيًضا: (ُهَو َأنَشــَأُكم مِّ اَألْرِض َخِليَفة"، ويقول أيًضا: (ُهَو َأنَشــَأُكم مِّ
(تعالى): "َوِإْذ َقــاَل َربَُّك ِلْلَمَالِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي 
َن  اَألْرِض َخِليَفة"، ويقول أيًضا: (ُهَو َأنَشــَأُكم مِّ
(تعالى): "َوِإْذ َقــاَل َربَُّك ِلْلَمَالِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي 

اَألْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها)".
َن  اَألْرِض َخِليَفة"، ويقول أيًضا: (ُهَو َأنَشــَأُكم مِّ

اَألْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها)".
َن  َن اَألْرِض َخِليَفة"، ويقول أيًضا: (ُهَو َأنَشــَأُكم مِّ اَألْرِض َخِليَفة"، ويقول أيًضا: (ُهَو َأنَشــَأُكم مِّ

اَألْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها)".
َن  اَألْرِض َخِليَفة"، ويقول أيًضا: (ُهَو َأنَشــَأُكم مِّ

ويضيف: "إن اإلنســان بصفتــه خليفة مطالب 
بالحفــاظ على مقــدرات هذا الكوكــب، وعدم 
اإلفســاد فيــه؛ عمــًال بقوله (عــز وجــل): "َوَال 
ُتْفِســُدوا ِفي اْألَْرِض َبْعَد ِإْصَالِحَها َواْدُعوُه َخْوًفا 
اإلفســاد فيــه؛ عمــًال بقوله (عــز وجــل): "َوَال 
ُتْفِســُدوا ِفي اْألَْرِض َبْعَد ِإْصَالِحَها َواْدُعوُه َخْوًفا 
اإلفســاد فيــه؛ عمــًال بقوله (عــز وجــل): "َوَال 

يَن"،  ِ َقِريٌب ِمَن اْلُمْحِســنِ َوَطَمًعــا ِإنَّ َرْحَمَت اهللاَّ
ُتْفِســُدوا ِفي اْألَْرِض َبْعَد ِإْصَالِحَها َواْدُعوُه َخْوًفا 
يَن"،  ِ َقِريٌب ِمَن اْلُمْحِســنِ َوَطَمًعــا ِإنَّ َرْحَمَت اهللاَّ
ُتْفِســُدوا ِفي اْألَْرِض َبْعَد ِإْصَالِحَها َواْدُعوُه َخْوًفا 

بل عليــه أن يحرص على العمل والجد، حتى لو 
في اللحظــات األخيرة في الحيــاة؛ انطالًقا من 
قول الرسول (صلى اهللا عليه وسلم): (إن قامت 
الســاعة وبيد أحدكم فســيلة، فإن استطاع أال 

يقوم حتى يغرسها فليفعل)".
ويذكر أبو توهة بأن اإلسالم قد دعا إلى العمل، 
إذ قال (تعالى): "وقل اعملوا فسيرى اهللا عملكم 
ورســوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب 
والشــهادة فينبئكــم بما كنتم تعملــون"، وأن 
كل األنبيــاء كانت لهم أعمالهــم التي يعيلون 

أنفســهم بهــا، دون التــواكل أو االعتماد على 
أحد.

ويؤكد أن العمل جزء من مهام اإلنسان، قائًال: 
"إنــه خلق مــن هــذه األرض، ويمــوت عليها، 

ويبعث منها؛ فهو ابن هذه األرض".
ويشــير إلى أن العمل ينقسم بين ما هو خاص 
بالشــخص فيكون ســيد نفســه، أو أنــه يعمل 
أجيًرا لدى شــخص أو مؤسســة، مكمًال: "وهذا 
من ســنة الحياة؛ فليس هناك إنسان يعمل كل 
شيء لنفسه، بل الناس مسخر بعضهم لبعض، 
حتى العالم مسخر لغيره عندما يأخذ منه جواب 
الســؤال الذي يكون نتيجة تعب وتعلم وســهر 
وســفر ربما ونفقات أيًضا، يقول اهللا (عز وجل): 
الســؤال الذي يكون نتيجة تعب وتعلم وســهر 
وســفر ربما ونفقات أيًضا، يقول اهللا (عز وجل): 
الســؤال الذي يكون نتيجة تعب وتعلم وســهر 

(وهو الذي جعلكم خالئف األرض ورفع بعضكم 
فــوق بعض درجــات ليبلوكم في مــا آتاكم إن 

ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم)".
وبناء على ما ســبق؛ يقول أبو توهة: "ربما يقدر 
لبعــض النــاس أن يكونــوا عماًال عنــد غيرهم 
بشــروط، والناس عند شــروطهم التي اتفقوا 
عليها أوًال وتحملوها طواعية، فعلى اإلنسان أن 
بشــروط، والناس عند شــروطهم التي اتفقوا 
عليها أوًال وتحملوها طواعية، فعلى اإلنسان أن 
بشــروط، والناس عند شــروطهم التي اتفقوا 

يلتزم بما اتفق عليه مع صاحب العمل"، مضيًفا: 
"إن أي إخــالل باالتفاق وعدم االلتزام هو خيانة 
للشــروط التي رضي بها ابتداء لنفسه، وكذلك 
إن أي تملــص أو تحايل هو جنايــة من العامل 

علــى نفســه، وضــرر هــذا التحايل قــد يكون علــى نفســه، وضــرر هــذا التحايل قــد يكون 
شخصيًّا يؤثر في العامل نفسه إلخالله بما  ألزم شخصيًّا يؤثر في العامل نفسه إلخالله بما  ألزم 
نفسه به، إذ يقول اهللا (تعالى): (وأوفوا بالعهد نفسه به، إذ يقول اهللا (تعالى): (وأوفوا بالعهد 

إن العهد كان مسؤوًال)".
ويتابع أبــو توهة: "إضافة إلى األثر الشــخصي ويتابع أبــو توهة: "إضافة إلى األثر الشــخصي 
إن تفلــت العمال وعــدم التزامهــم يعني عدم إن تفلــت العمال وعــدم التزامهــم يعني عدم 
استقامة أمر الدولة واألمة، وعدم توافر شروط استقامة أمر الدولة واألمة، وعدم توافر شروط 
بقائهــا وقوتها، وذلك إثــم وخطيئة"، مبينا أن بقائهــا وقوتها، وذلك إثــم وخطيئة"، مبينا أن 
"التراخي فــي العمل وعدم االلتزام بالشــروط 
ُيعّد خيانة من الشخص لنفسه، وجناية في حق 

الوطن".
ومن ضمن الشــروط التي تنــص عليها عقود 
العمل في األغلب ساعات العمل، والمطلوب من 
الفرد إنتاجــه، والتهاون في ذلك دون مبرر غير 
مقبــول؛ نظًرا إلى أن العامــل قد رضي طواعية 
منذ البداية، ولينأى بنفسه عن "المال الحرام"؛ 
عليه أن يســير على الجادة من جديد، أو يتنازل 
عن شــيء من ماله بشكل أو بآخر؛ حتى يحفظ 

ذلك حق صاحب العمل، كما يرى أبو توهة.
وعن اســتخدام مقتنيات العمــل لتلبية حاجات 
شــخصية، كالهاتف أو األقــالم والدفاتر، وغير 
ذلــك مما تعــود ملكيته للمؤسســة؛ فهذا من 
"الغلول"، بحســب ما بين أبــو توهة، ومن غل 

فسيأتي يوم القيامة بما غل.


