
Monday 25  November 2013 اإلثنين 21 محرم 1435هـ 25 نوفمبر/ تشرين الثاني أسرة ومجتمع 22
F E L E S T E E N

إسالميات
البخيل يعيش فقيرًا أو يموت غنيًا خادم لذريته ، حارس لماله 

، بغيض عند الناس ، بعيدًا، بعيدًا من اهللا ، سيء السمعة في العالم .
البخيل يعيش فقيرًا أو يموت غنيًا خادم لذريته ، حارس لماله 

، بغيض عند الناس ، بعيدًا، بعيدًا من اهللا ، سيء السمعة في العالم .
البخيل يعيش فقيرًا أو يموت غنيًا خادم لذريته ، حارس لماله  ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله ؟ قالوا: يا رسول اهللا 

ما منا من أحد إال ماله أحب إليه من مال وارثه ، قال: مالك ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت  " .   —Ìãí@sÌáy—Ìãí@sÌáy

""

حقوق الزوج
على زوجته

خلــق اهللا عــّز وجل آدم عليه الســالم، وخلق حــواء من ضلعه؛ 
ليس هذا فحسب بل إنه خلقها حال كون أدم نائم كي ال يتألم 
منهــا ومن ثّم يكرهها؛ فمنذ أن خلقهما راعى عز وجل التراحم 
بينهما لكي يســاند كل منهما اآلخر، وتمضي الحياة؛ فقد قال 
تعالى: {َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة 
بينهما لكي يســاند كل منهما اآلخر، وتمضي الحياة؛ فقد قال 
تعالى: {َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة 
بينهما لكي يســاند كل منهما اآلخر، وتمضي الحياة؛ فقد قال 

َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًال َكِثيًرا َوِنَساًء}.
تعالى: {َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة 

َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًال َكِثيًرا َوِنَساًء}.
تعالى: {َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة 

ثّم إّنــه تبارك وتعالى خلــق الرجل والمرأة وجعــل لكّل منهما 
َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًال َكِثيًرا َوِنَساًء}.

ثّم إّنــه تبارك وتعالى خلــق الرجل والمرأة وجعــل لكّل منهما 
َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًال َكِثيًرا َوِنَساًء}.

مهامه المختلفة ليحدث التكامل وتستقيم الحياة بينهما؛ فجعل 
بينهمــا الموّدة والرحمة والســكينة التي من شــأنها أن تجعل 
حياتهما في سعادة وهناء؛ فقال تعالى: {ِمْن َآَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم 
بينهمــا الموّدة والرحمة والســكينة التي من شــأنها أن تجعل 
حياتهما في سعادة وهناء؛ فقال تعالى: {ِمْن َآَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم 
بينهمــا الموّدة والرحمة والســكينة التي من شــأنها أن تجعل 

ًة َوَرْحَمًة ِإنَّ  ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودَّ
حياتهما في سعادة وهناء؛ فقال تعالى: {ِمْن َآَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم 
ًة َوَرْحَمًة ِإنَّ  ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودَّ
حياتهما في سعادة وهناء؛ فقال تعالى: {ِمْن َآَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم 

ُروَن}؛ وعّرف كّل منهما بحقوق اآلخر؛  ِفي َذِلَك َآلََياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَّ
ًة َوَرْحَمًة ِإنَّ  ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودَّ
ُروَن}؛ وعّرف كّل منهما بحقوق اآلخر؛  ِفي َذِلَك َآلََياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَّ
ًة َوَرْحَمًة ِإنَّ  ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودَّ

فال يطالب أحد بحّقــه إال إذا أّدى الذي عليه بالمعروف؛ {َوَلُهنَّ 
ُروَن}؛ وعّرف كّل منهما بحقوق اآلخر؛  ِفي َذِلَك َآلََياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَّ
فال يطالب أحد بحّقــه إال إذا أّدى الذي عليه بالمعروف؛ {َوَلُهنَّ 
ُروَن}؛ وعّرف كّل منهما بحقوق اآلخر؛  ِفي َذِلَك َآلََياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَّ

ِمْثُل الَّــِذي َعَلْيِهنَّ ِباْلَمْعُروِف}؛ فحقوق كل واحد منهما بمثابة 
فال يطالب أحد بحّقــه إال إذا أّدى الذي عليه بالمعروف؛ {َوَلُهنَّ 
ِمْثُل الَّــِذي َعَلْيِهنَّ ِباْلَمْعُروِف}؛ فحقوق كل واحد منهما بمثابة 
فال يطالب أحد بحّقــه إال إذا أّدى الذي عليه بالمعروف؛ {َوَلُهنَّ 

واجبات على اآلخر؛ ومن ذلك أن أرســى اإلســالم حقوقًا للرجل 
ِمْثُل الَّــِذي َعَلْيِهنَّ ِباْلَمْعُروِف}؛ فحقوق كل واحد منهما بمثابة 
واجبات على اآلخر؛ ومن ذلك أن أرســى اإلســالم حقوقًا للرجل 
ِمْثُل الَّــِذي َعَلْيِهنَّ ِباْلَمْعُروِف}؛ فحقوق كل واحد منهما بمثابة 

على زوجته؛ فعليها أن تطيعه، وتحفظه، وتعاشــره بالمعروف، 
وتمتــد حقوقه عليها حتى بعد مماته فيجب عليها أن تحّد على وتمتــد حقوقه عليها حتى بعد مماته فيجب عليها أن تحّد على 

زوجها؛ ولبيان ذلك أقول:
يجــب علــى الزوجة طاعــة زوجها فــي غير معصيــة هللا تعالى؛ 
فتطيعــه في كّل ما يأمر؛ إذ إّنه يملــك حّق القوامة عليها عمال 
يجــب علــى الزوجة طاعــة زوجها فــي غير معصيــة هللا تعالى؛ 
فتطيعــه في كّل ما يأمر؛ إذ إّنه يملــك حّق القوامة عليها عمال 
يجــب علــى الزوجة طاعــة زوجها فــي غير معصيــة هللا تعالى؛ 

 ُ َل اهللاَّ اُمــوَن َعَلى النَِّســاِء ِبَمــا َفضَّ بقولــه تعالــى: {الرَِّجاُل َقوَّ
فتطيعــه في كّل ما يأمر؛ إذ إّنه يملــك حّق القوامة عليها عمال 
 ُ َل اهللاَّ اُمــوَن َعَلى النَِّســاِء ِبَمــا َفضَّ بقولــه تعالــى: {الرَِّجاُل َقوَّ
فتطيعــه في كّل ما يأمر؛ إذ إّنه يملــك حّق القوامة عليها عمال 

َبْعَضُهــْم َعَلى َبْعٍض َوِبَما َأْنَفُقوا ِمــْن َأْمَواِلِهْم}؛ فوالية الزوج 
 ُ َل اهللاَّ اُمــوَن َعَلى النَِّســاِء ِبَمــا َفضَّ بقولــه تعالــى: {الرَِّجاُل َقوَّ
َبْعَضُهــْم َعَلى َبْعٍض َوِبَما َأْنَفُقوا ِمــْن َأْمَواِلِهْم}؛ فوالية الزوج 
 ُ َل اهللاَّ اُمــوَن َعَلى النَِّســاِء ِبَمــا َفضَّ بقولــه تعالــى: {الرَِّجاُل َقوَّ

هــي واليــة توجيه ورعايــة للزوجة؛ ال اســتبداد وتســّلط على 
َبْعَضُهــْم َعَلى َبْعٍض َوِبَما َأْنَفُقوا ِمــْن َأْمَواِلِهْم}؛ فوالية الزوج 
هــي واليــة توجيه ورعايــة للزوجة؛ ال اســتبداد وتســّلط على 
َبْعَضُهــْم َعَلى َبْعٍض َوِبَما َأْنَفُقوا ِمــْن َأْمَواِلِهْم}؛ فوالية الزوج 

الزوجة؛ فقد بّين لنا ذلك ابن عباس رضي اهللا عنه حينما فّســر 
ُ َعِزيٌز  أّن المــراد من وله تعالــى: {َوِللرَِّجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجــٌة َواهللاَّ
الزوجة؛ فقد بّين لنا ذلك ابن عباس رضي اهللا عنه حينما فّســر 
ُ َعِزيٌز  أّن المــراد من وله تعالــى: {َوِللرَِّجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجــٌة َواهللاَّ
الزوجة؛ فقد بّين لنا ذلك ابن عباس رضي اهللا عنه حينما فّســر 

َحِكيٌم} أن هذه الدرجة هي درجة تكليف ال تشريف؛ فهي إرشاد 
وتوجيه للزوجة وحماية لها؛ ال انتقام منها!!

وكذا ينبغي علــى الزوجة أن تحفظ غيبــة زوجها؛ تحافظ على 
ماله، تحســن تربية أبنائه، وتحفظ شرفها وشرفه؛ كما ويجب 
عليهــا أن تعاشــره بالمعروف فــال تؤذيه وال تشــّق عليه؛ ألّن 
طاعة المرأة لزوجها ال ُتغني عن المعاملة الحســنة له وحســن 
عشــرته؛ خاصة وأّن هناك من ُتبالغ فــي طاعة زوجها وتطيعه 
طاعة المرأة لزوجها ال ُتغني عن المعاملة الحســنة له وحســن 
عشــرته؛ خاصة وأّن هناك من ُتبالغ فــي طاعة زوجها وتطيعه 
طاعة المرأة لزوجها ال ُتغني عن المعاملة الحســنة له وحســن 

طاعة مطلقة؛ بل وطاعة عمياء، لكن تجدها ال تحســن عشرته، 
بأن تكون ســليطة اللســان، غير لينــة في معاملته، وعابســة 
الوجــه ال ترى البســمة على وجهها، فكيف يمكن أن تســتقيم 
الحياة؟!فتكــون مثال للزوجة التي إذا نظر إليها زوجها ســّرته، 
وإذا غــاب عنهــا حفظته فــي مالها وفــي نفســها، وإذا أمرها 

أجابته.
وإذا قامــت المرأة بواجبها تجــاه زوجها؛ فحتمًا ســتهنأ بحياة 
كريمــة، وســيقّدر لها زوجها ذلــك؛ فال يمكــن أن يحيد الزوج 
ويظلــمـ  فــي الغالــبـ  إال إذا وجد زوجته غير مســؤولة أو غير 
مبالية؛ أّما أولئك الذين ال ينظرون إلى ما تقوم به المرأة فهم 
قّلــة خرجوا عن المألوف فهم إلى الشــذوذ أقرب؛ وإذا ُعلم هذا 
فصدقــت تلك المــرأة العربية التي أوصــت ابنتها قائلة لها 
كوني له أمة يكن لك عبدًا... فشريعتنا الغراء أمرت الزوجة 
فصدقــت تلك المــرأة العربية التي أوصــت ابنتها قائلة لها 
كوني له أمة يكن لك عبدًا... فشريعتنا الغراء أمرت الزوجة 
فصدقــت تلك المــرأة العربية التي أوصــت ابنتها قائلة لها 

بأن تقــوم بواجبها لتأخذ حقوقها كاملــة.. فما من حّق إال 
كوني له أمة يكن لك عبدًا... فشريعتنا الغراء أمرت الزوجة 
بأن تقــوم بواجبها لتأخذ حقوقها كاملــة.. فما من حّق إال 
كوني له أمة يكن لك عبدًا... فشريعتنا الغراء أمرت الزوجة 

ويقابله واجب... فالزوجة العاقلة هي من ال تفتعل المشــاكل 
هــي َمن تــؤدي ما عليهــا على نحو يجعلهــا في منأى 
عــن كّل المشــاكل مهما صُغرت.. فاعرفــي ما عليِك 
هــي َمن تــؤدي ما عليهــا على نحو يجعلهــا في منأى 
عــن كّل المشــاكل مهما صُغرت.. فاعرفــي ما عليِك 
هــي َمن تــؤدي ما عليهــا على نحو يجعلهــا في منأى 

لتتمكني من المطالبة بما لِك.

 .
 


احفظ لسانك
من األلفاظ الشركية

وتفكر قبل النطق بها



  "  "  " 

.

وعلى رأس هذه األلفاظ ســب الــذات اإللهية، 
أو الرســول (صلــى اهللا عليــه وســلم) بمختلف 
العبارات التي تعني السب، إذ يبين خلة أن "من 
سب الذات اإللهيةأو الرسول أو القرآن فقد كفر، سب الذات اإللهيةأو الرسول أو القرآن فقد كفر، 
ا أو العًبا"، إذ يقول (تعالى): "َوَلِئن َسَأْلَتُهْم  جادًّ
سب الذات اإللهيةأو الرسول أو القرآن فقد كفر، 
ا أو العًبا"، إذ يقول (تعالى): "َوَلِئن َسَأْلَتُهْم  جادًّ
سب الذات اإللهيةأو الرسول أو القرآن فقد كفر، 

َلَيُقوُلنَّ ِإنََّما ُكنَّا َنُخوُض َوَنْلَعُب ُقْل َأِباهللاِّ َوآَياِتِه 
ا أو العًبا"، إذ يقول (تعالى): "َوَلِئن َسَأْلَتُهْم  جادًّ
َلَيُقوُلنَّ ِإنََّما ُكنَّا َنُخوُض َوَنْلَعُب ُقْل َأِباهللاِّ َوآَياِتِه 
ا أو العًبا"، إذ يقول (تعالى): "َوَلِئن َسَأْلَتُهْم  جادًّ

َوَرُســوِلِه ُكنُتْم َتْســَتْهِزُئوَن (65) َال َتْعَتِذُروْا َقْد 
َلَيُقوُلنَّ ِإنََّما ُكنَّا َنُخوُض َوَنْلَعُب ُقْل َأِباهللاِّ َوآَياِتِه 
َوَرُســوِلِه ُكنُتْم َتْســَتْهِزُئوَن (65) َال َتْعَتِذُروْا َقْد 
َلَيُقوُلنَّ ِإنََّما ُكنَّا َنُخوُض َوَنْلَعُب ُقْل َأِباهللاِّ َوآَياِتِه 

َكَفْرُتم َبْعَد ِإيَماِنُكْم".
َوَرُســوِلِه ُكنُتْم َتْســَتْهِزُئوَن (65) َال َتْعَتِذُروْا َقْد 

َكَفْرُتم َبْعَد ِإيَماِنُكْم".
َوَرُســوِلِه ُكنُتْم َتْســَتْهِزُئوَن (65) َال َتْعَتِذُروْا َقْد 

ويشير إلى أن من هذه األلفاظ أيًضا الحلف بغير 
َكَفْرُتم َبْعَد ِإيَماِنُكْم".

ويشير إلى أن من هذه األلفاظ أيًضا الحلف بغير 
َكَفْرُتم َبْعَد ِإيَماِنُكْم".

اهللا، فالحلف بالرسول أو الكعبة أو األمانة أو غير 
ذلك غير جائز، وقد ورد عن ابن عمر (رضي اهللا 
عنهما) قال: "سمعت رسول اهللا (صلى اهللا عليه 

وسلم) يقول: (من حلف بغير اهللا فقد أشرك)".
ومما يدخل في المحظــورات من األلفاظ أيًضا 
_بحســب ما يذكر خلة_ ســب الدهــر والزمان، 
واليوم والســنة،ما يدل على عدم الرضا بقضاء 
اهللا؛ فقد قال (صلى اهللا عليه وســلم): "قال اهللا 

(تعالــى): يؤذيني ابــن آدم يســّب الدهر، وأنا 
الدهر، بيدي األمر أقّلب الليل والنهار".

(تعالــى): يؤذيني ابــن آدم يســّب الدهر، وأنا 
الدهر، بيدي األمر أقّلب الليل والنهار".

(تعالــى): يؤذيني ابــن آدم يســّب الدهر، وأنا 

ويلفت خلــة إلى أن ثمــة ألفاًظــا تحمل معنى 
الدهر، بيدي األمر أقّلب الليل والنهار".

ويلفت خلــة إلى أن ثمــة ألفاًظــا تحمل معنى 
الدهر، بيدي األمر أقّلب الليل والنهار".

االعتراض على قضاء اهللا وقدره، مثل قول: "أنا االعتراض على قضاء اهللا وقدره، مثل قول: "أنا 
مــاذا فعلت يا رب لتفعل بي ذلك؟!"، إضافة إلى 
عبارات فيها عدم تأدب مع اهللا (عز وجل)، مثل: 
"رضينا بالهم والهم لم يرض بنا"، و"من ليس 
"، و"لماذا أنا من دون  له حظ ال يتعب وال يشــقَ

الناس يا رب؟!".
ويحذر خلة من عبارة "اهللا يظلم من ظلم"، التي 
قد يقولها بعٌض بحســن نية من بــاب الدعاء 
ويحذر خلة من عبارة "اهللا يظلم من ظلم"، التي 
قد يقولها بعٌض بحســن نية من بــاب الدعاء 
ويحذر خلة من عبارة "اهللا يظلم من ظلم"، التي 

علــى الظالم، لكــن الحقيقــة أن اهللا ال يظلم، 
ْم  قال (تعالى): "َوَما َظَلَمُهُم اهللاُّ َوَلِكْن َأنُفَســهُ
علــى الظالم، لكــن الحقيقــة أن اهللا ال يظلم، 
ْم  قال (تعالى): "َوَما َظَلَمُهُم اهللاُّ َوَلِكْن َأنُفَســهُ
علــى الظالم، لكــن الحقيقــة أن اهللا ال يظلم، 

َيْظِلُمــوَن"، وكذلــك "اهللا ال يحســدك"، و"اهللا 
يحسد اللي حسدني"، و"فالن ما برحم وال بخلي 
رحمة اهللا تنزل"، ومما قد يقع فيع المسلم بغير 
قصد بسبب خطأ في اللفظ قول: "ال حول هللا"، 

وكأنــه يقول: "ال قوة هللا، والصواب "ال حول وال وكأنــه يقول: "ال قوة هللا، والصواب "ال حول وال 
قوة إال باهللا" التي هي كنز من كنوز الجنة.

ويضيف: "ومن العبارات الشــائعة التي ال يجوز ويضيف: "ومن العبارات الشــائعة التي ال يجوز 
ترديدهــا: "انتقــل إلى مثــواه األخيــر"، فهذه ترديدهــا: "انتقــل إلى مثــواه األخيــر"، فهذه 
العبــارة فيها إنكار للبعث فــي اآلخرة، فالمثوى 
األخيــر هو الجنــة أو النــار بعد البعــث، وليس 

الموت".
ويبيــن خلة أنه ال يجوز قــول: "عملنا اللي علينا 
والباقــي علــى اهللا"، فاألمــر كلــه هللا، إذ يقول 
ِّ اْألَْمُر ِمن َقْبُل َوِمــن َبْعُد َوَيْوَمِئٍذ  (تعالــى): "ِهللاَ
والباقــي علــى اهللا"، فاألمــر كلــه هللا، إذ يقول 
ِّ اْألَْمُر ِمن َقْبُل َوِمــن َبْعُد َوَيْوَمِئٍذ  (تعالــى): "ِهللاَ
والباقــي علــى اهللا"، فاألمــر كلــه هللا، إذ يقول 

َيْفــَرُح اْلُمْؤِمُنوَن"، لذا إن الصــواب هو القول: 
"تــوكل علــى اهللا، وأّد مــا عليــك"، أو "اعمــل، 

والتوفيق بيد اهللا".
وممــا هــو دارج على ألســنة بعٍض قــول: "اهللا 
افتكره"، و"اهللا ناسينا"، وغير ذلك من العبارات 
التي ال تصح، فاهللا (تعالى) يقول: "َوَما َكاَن َربَُّك 

َنِسيًّا"، و"ال َيِضلُّ َربِّي َوَال َينَسى".
التي ال تصح، فاهللا (تعالى) يقول: "َوَما َكاَن َربَُّك 

َنِسيًّا"، و"ال َيِضلُّ َربِّي َوَال َينَسى".
التي ال تصح، فاهللا (تعالى) يقول: "َوَما َكاَن َربَُّك 


