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إسالميات
ابعث رسائل وقت السحر: مدادها الدمع وقراطيسها الخدود 

وبريدها القبول ووجهتها العرش : وانتظر الجواب ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من: 
اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا واآلخرة" .   —Ìãí@sÌáy—Ìãí@sÌáy

""""



(ويسألونك)  (ويسألونك)  

اإلجابة: 
الحمد هللا رب العالمين, والصالة والســالم على نبيه الطاهر األمين، الداعي إلى اهللا بإذنه، 

والسراج المنير، وبعد:
المحرمات في الشــريعة اإلســالمية من النســاء على نوعين، هما: المحرمــات على التأبيد 
كاألم، واألخت، والعمة، والخالة، والســالم على واحدة من المحرمات على التأبيد ال ينقض 
الوضوء مطلًقا، فضًال عن أنه ال يحرم الســالم عليهن، أما المحرمات على التأقيت، كزوجة 
األخ، أو العم، أو الخال، أو أي امرأة يحل لك أن تتزوجها، لكن يمنع من زواجها مانع شرعي، 

كأخــت زوجتك، مثًال، لقولــه (تعالى): "َوَأن َتْجَمُعــوْا َبْيَن اُألْخَتْيِن َإالَّ َما َقْد َســَلَف...."؛ فال 
يحل لك الســالم على واحدة منهن، وإن لمست يدك يد واحدة منهن انتقض الوضوء، أما 
المخطوبــة فعلى نوعين: مخطوبة عرًفا، أي: لــم يعقد عليها، وهي محرمة عليه؛ ألنها في 
حكم المرأة األجنبية عنه، فال يحل الســالم عليها أو االســتمتاع بها، وإن فعل فإن وضوءه 
ينتقــض حينئذ، أما المخطوبة شــرًعا، أي: عقد عليها العقد الشــرعي، لكنها لم تزف إليه؛ 
فهي في حكم زوجته يجوز له أن يسلم عليها، والقول الراجح من أقوال العلماء ما ذهب إليه 

المالكية أنه ال ينتقض وضوءه إال إن المسها بشهوة، واهللا (تعالى) أعلى وأعلم.



حقوق الزوجة
 على زوجها

من تمام عدل الشــريعة اإلســالمية أّنها قررت أّنه ما من حّق 
إال ويقابله واجب، وأّن الحياة ال يمكن أن تســتقيم بغياب أحد 
الجنســين، ولمــا كان وجودهما مًعا شــرًطا الســتمرار الحياة 
ودوامهــا؛ فإّن هذا يتطّلــب أن توّزع الواجبــات عليهما، إذ ال 
ُيعقل أن يكون المطاَلب باألداء دائًما هو طرف دون آخر، ولما 
عرفنا أّن للــزوج حقوًقا على زوجته تتمّثل في طاعته وحســن 
معاشرته وحفظ ماله وشرفه وولده؛ فإّن هذه الحقوق البّد أن 
تقابل بواجبات تجاه الطرف اآلخــر، فُعِلم من ذلك أن للزوجة 
حقوًقــا علــى زوجها عمًال بقولــه (تعالى): {َوَلُهــنَّ ِمْثُل الَِّذي 
َعَلْيِهــنَّ ِباْلَمْعُروِف}، فكما أن لــك _أّيها الزوج_ حقوًقا فعليك 
حقوًقــا علــى زوجها عمًال بقولــه (تعالى): {َوَلُهــنَّ ِمْثُل الَِّذي 
َعَلْيِهــنَّ ِباْلَمْعُروِف}، فكما أن لــك _أّيها الزوج_ حقوًقا فعليك 
حقوًقــا علــى زوجها عمًال بقولــه (تعالى): {َوَلُهــنَّ ِمْثُل الَِّذي 

أيًضا واجبات، خذ ما لك وأدِّ ما عليك تنعم بالحياة.
َعَلْيِهــنَّ ِباْلَمْعُروِف}، فكما أن لــك _أّيها الزوج_ حقوًقا فعليك 

أيًضا واجبات، خذ ما لك وأدِّ ما عليك تنعم بالحياة.
َعَلْيِهــنَّ ِباْلَمْعُروِف}، فكما أن لــك _أّيها الزوج_ حقوًقا فعليك 

ومــن أهّم حقوق الزوجة على زوجها: أن يحســن معاشــرتها، 
وأن يعاملها بما يحــب أن تعامله، وأن يؤتيها مهرها، وينفق 

عليها، ويمكن بيان ذلك فيما يلي:
حسن العشرة: فكما أن الزوجة مطلوب منها أن تحسن عشرة 
زوجهــا على الزوج أن يحســن عشــرة زوجته؛ بأن يكــون لّيًنا 
رقيًقــا في معاملتها، يناديها بألطــف األلفاظ، يحدثها بأجمل رقيًقــا في معاملتها، يناديها بألطــف األلفاظ، يحدثها بأجمل 
الكالم، خاصة أن المرأة بأبســط الكلمات ُتسَعد وُتسِعد؛ لذا 
رقيًقــا في معاملتها، يناديها بألطــف األلفاظ، يحدثها بأجمل 
الكالم، خاصة أن المرأة بأبســط الكلمات ُتسَعد وُتسِعد؛ لذا 
رقيًقــا في معاملتها، يناديها بألطــف األلفاظ، يحدثها بأجمل 

ينبغي أال يغفل الزوج هذا الجانب، خاصة أنه واجٌب عليه، ومن 
ُحســن العشرة لها أال يعبس في وجهها دون عذر، كأن يقصد 
من ذلــك تأديبها، مثًال، وأن يحافظ علــى جمال مظهره كما 
ُحســن العشرة لها أال يعبس في وجهها دون عذر، كأن يقصد 
من ذلــك تأديبها، مثًال، وأن يحافظ علــى جمال مظهره كما 
ُحســن العشرة لها أال يعبس في وجهها دون عذر، كأن يقصد 

يحّب أن يرى ذلك من زوجته، ومن تمام ُحســن المعاشرة أن 
يصبر على ما ال يرضاه منها عمًال بقول النبّي (صلى اهللا عليه 
وســّلم): "ال يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها ُخلًقا رضي منها 
يصبر على ما ال يرضاه منها عمًال بقول النبّي (صلى اهللا عليه 
وســّلم): "ال يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها ُخلًقا رضي منها 
يصبر على ما ال يرضاه منها عمًال بقول النبّي (صلى اهللا عليه 

غيره".
ومــن هذه الحقوق أيًضا أن يعدل فــي معاملته لها؛ فيعاملها 
بمثل ما يحب أن تعامله به، بحيث لو صدر منها مثل ما يصدر 
منه لم يحاســبها عليه، فُيْلبسها مما يليق بها ويطعمها مما 
يطعم؛ فال يرتاد المطاعم ويتناول ألذ وأطيب الطعام، ويدعها 

تتناول ما تيسر لها.
ومن حقوقهــا عليه المهر؛ فيجب على الــزوج أن يدفع لها ما 
اتفق عليه من مهر، فليس له أن يستولي على أي جزء منه إال 
برضاها الخالص، عمًال بقوله (تبارك وتعالى): {َوَآُتوا النَِّســاَء 
اتفق عليه من مهر، فليس له أن يستولي على أي جزء منه إال 
برضاها الخالص، عمًال بقوله (تبارك وتعالى): {َوَآُتوا النَِّســاَء 
اتفق عليه من مهر، فليس له أن يستولي على أي جزء منه إال 

َصُدَقاِتِهــنَّ ِنْحَلًة َفِإْن ِطْبَن َلُكْم َعْن َشــْيٍء ِمْنُه َنْفًســا َفُكُلوُه 
َهِنيًئا َمِريًئا}، ففي إعطاء الزوج المهر لزوجته إعزاٌز لها وإكراٌم، 
َصُدَقاِتِهــنَّ ِنْحَلًة َفِإْن ِطْبَن َلُكْم َعْن َشــْيٍء ِمْنُه َنْفًســا َفُكُلوُه 
َهِنيًئا َمِريًئا}، ففي إعطاء الزوج المهر لزوجته إعزاٌز لها وإكراٌم، 
َصُدَقاِتِهــنَّ ِنْحَلًة َفِإْن ِطْبَن َلُكْم َعْن َشــْيٍء ِمْنُه َنْفًســا َفُكُلوُه 

ليس هذا فحســب؛ بــل إّن في تقديمه المهــر لها دليل على 
محبتــه لها ورغبته فيها، وأيًضا فيه ســّد حاجة الزوجة لتهّيئ 
ليس هذا فحســب؛ بــل إّن في تقديمه المهــر لها دليل على 
محبتــه لها ورغبته فيها، وأيًضا فيه ســّد حاجة الزوجة لتهّيئ 
ليس هذا فحســب؛ بــل إّن في تقديمه المهــر لها دليل على 

نفسها للزواج بإحضار كّل مستلزماتها.
ومن حقوق الزوجة علــى زوجها أن ينفق عليها من ماله؛ فقد 
اُموَن َعَلى النَِّســاِء ِبَما  قــال المولى (جّل في عاله): {الرَِّجاُل َقوَّ
ُ َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض َوِبَما َأْنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِهْم} ينفق  َل اهللاَّ َفضَّ
اُموَن َعَلى النَِّســاِء ِبَما  قــال المولى (جّل في عاله): {الرَِّجاُل َقوَّ
ُ َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض َوِبَما َأْنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِهْم} ينفق  َل اهللاَّ َفضَّ
اُموَن َعَلى النَِّســاِء ِبَما  قــال المولى (جّل في عاله): {الرَِّجاُل َقوَّ

عليها وإن كانت غنية فيطعمها ويســكنها وُيْكِسها بما يليق 
ُ َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض َوِبَما َأْنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِهْم} ينفق  َل اهللاَّ َفضَّ
عليها وإن كانت غنية فيطعمها ويســكنها وُيْكِسها بما يليق 
ُ َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض َوِبَما َأْنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِهْم} ينفق  َل اهللاَّ َفضَّ

بها وحســب اســتطاعته ومقدرته؛ {ِلُيْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه 
ُ َنْفًســا ِإالَّ  ُ َال ُيَكلُِّف اهللاَّ ا َآَتاُه اهللاَّ َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه َفْلُيْنِفْق ِممَّ
بها وحســب اســتطاعته ومقدرته؛ {ِلُيْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه 
ُ َنْفًســا ِإالَّ  ُ َال ُيَكلُِّف اهللاَّ ا َآَتاُه اهللاَّ َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه َفْلُيْنِفْق ِممَّ
بها وحســب اســتطاعته ومقدرته؛ {ِلُيْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه 

ُ َبْعَد ُعْسٍر ُيْسًرا}. َما َآَتاَها َسَيْجَعُل اهللاَّ
ُ َنْفًســا ِإالَّ  ُ َال ُيَكلُِّف اهللاَّ ا َآَتاُه اهللاَّ َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه َفْلُيْنِفْق ِممَّ

ُ َبْعَد ُعْسٍر ُيْسًرا}. َما َآَتاَها َسَيْجَعُل اهللاَّ
ُ َنْفًســا ِإالَّ  ُ َال ُيَكلُِّف اهللاَّ ا َآَتاُه اهللاَّ َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه َفْلُيْنِفْق ِممَّ

فهمســتي إليك _أيتهــا الزوجــة العاقلــة_ أّن حقوقك هذه 
ُ َبْعَد ُعْسٍر ُيْسًرا}. َما َآَتاَها َسَيْجَعُل اهللاَّ

فهمســتي إليك _أيتهــا الزوجــة العاقلــة_ أّن حقوقك هذه 
ُ َبْعَد ُعْسٍر ُيْسًرا}. َما َآَتاَها َسَيْجَعُل اهللاَّ

يمكنــك أن تناليها بقيامك بواجباتــك تجاه زوجك؛ فأنت من 
ُتجبرينه على منحك حقوقك، أجل، تجبرينه على ذلك بكريم 

خلقك وحسن معاملتك له؛ فصدق من قال: "أطعم الفم 
تستحِي العين".


 


اإليمان يصعد 
ويهبط وفق أعمال القلب

بين الزيادة والنقصان يتراوح 
مســتوى اإليمان لدى المسلم، 
وغالًبا ما تجد الفرد مدرًكا لســبب 
الزيادة أو النقص، فهو إما كثف من 
عباداته وطاعاته، أو أنه انساق وراء 
أهواء نفسه وكثرت معاصيه فضعف 
إيمانــه، إذن مســتوى اإليمان بيد 
المســلم يزيد وينقص وفق قربه أو 

بعده عن اهللا.
رئيس لجنة اإلفتاء في كلية الدعوة 
اإلســالمية - فرع الشمال المحاضر 
بها الشيخ عبد الباري خلة يوضح أن 
مــن عقيدة أهل الســنة أن اإليمان 
المؤمنيــن  وأن  وينقــص،  يزيــد 

يتفاضلون فيه.
ويبين أن لزيادة اإليمان ونقصانه أســباًبا تتعلق 
بأعمــال القلــب والجــوارح واللســان، فهــو يزيد 
بالعبــادات من صــالة وصيام وعلــم، وغير ذلك، 
وينقص بفعــل المعاصي وغفلة القلــب وارتكاب 
الذنــوب، والرياء والكبر والتعلق بالدنيا ونســيان 

الذكر.
وقد ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية ما يؤكد 
وجود عالقة بين مســتوى اإليمان وأعمال القلب، 
ومنها يذكر خلة قول اهللا (تعالى): "َوَيْزَداَد الَِّذيَن 
آَمُنوا ِإيَماًنــا"، و"َوِإَذا ُتِلَيْت َعَلْيِهــْم آَياُتُه َزاَدْتُهْم 
ُلوَن"، و"َوَمــا َزاَدُهْم ِإالَّ  ِإيَماًنــا َوَعَلى َربِِّهــْم َيَتَوكَّ
آَمُنوا ِإيَماًنــا"، و"َوِإَذا ُتِلَيْت َعَلْيِهــْم آَياُتُه َزاَدْتُهْم 
ُلوَن"، و"َوَمــا َزاَدُهْم ِإالَّ  ِإيَماًنــا َوَعَلى َربِِّهــْم َيَتَوكَّ
آَمُنوا ِإيَماًنــا"، و"َوِإَذا ُتِلَيْت َعَلْيِهــْم آَياُتُه َزاَدْتُهْم 

ِإيَماًنا َوَتْسِليًما"، ومن السنة يقول (صلى اهللا عليه 
ُلوَن"، و"َوَمــا َزاَدُهْم ِإالَّ  ِإيَماًنــا َوَعَلى َربِِّهــْم َيَتَوكَّ
ِإيَماًنا َوَتْسِليًما"، ومن السنة يقول (صلى اهللا عليه 
ُلوَن"، و"َوَمــا َزاَدُهْم ِإالَّ  ِإيَماًنــا َوَعَلى َربِِّهــْم َيَتَوكَّ

وســلم): "من أحب هللا، وأبغــض هللا، وأعطى هللا، 
ومنع هللا؛ فقد استكمل اإليمان"، و"من رأى منكم 
منكــًرا فليغيره بيده، فإن لم يســتطع فبلســانه، 

ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليمان".

أمــا أدلة نقص اإليمــان فمنها قولــه (تعالى): "ُهْم 
ِلْلُكْفِر َيْوَمِئٍذ َأْقَرُب ِمْنُهْم ِلِإليَماِن َيُقوُلوَن ِبَأْفَواِهِهم 
أمــا أدلة نقص اإليمــان فمنها قولــه (تعالى): "ُهْم 
ِلْلُكْفِر َيْوَمِئٍذ َأْقَرُب ِمْنُهْم ِلِإليَماِن َيُقوُلوَن ِبَأْفَواِهِهم 
أمــا أدلة نقص اإليمــان فمنها قولــه (تعالى): "ُهْم 

ا  ا َلْيَس ِفي ُقُلوِبِهْم َواهللاُّ َأْعَلُم ِبَما َيْكُتُموَن"، و"َفَلمَّ مَّ
ِلْلُكْفِر َيْوَمِئٍذ َأْقَرُب ِمْنُهْم ِلِإليَماِن َيُقوُلوَن ِبَأْفَواِهِهم 
ا  ا َلْيَس ِفي ُقُلوِبِهْم َواهللاُّ َأْعَلُم ِبَما َيْكُتُموَن"، و"َفَلمَّ مَّ
ِلْلُكْفِر َيْوَمِئٍذ َأْقَرُب ِمْنُهْم ِلِإليَماِن َيُقوُلوَن ِبَأْفَواِهِهم 

َزاُغوا َأَزاَغ اَهللاُّ ُقُلوَبُهْم".
ا  ا َلْيَس ِفي ُقُلوِبِهْم َواهللاُّ َأْعَلُم ِبَما َيْكُتُموَن"، و"َفَلمَّ مَّ

َزاُغوا َأَزاَغ اَهللاُّ ُقُلوَبُهْم".
ا  ا َلْيَس ِفي ُقُلوِبِهْم َواهللاُّ َأْعَلُم ِبَما َيْكُتُموَن"، و"َفَلمَّ مَّ

ويلفت خلة إلى أن المؤمنين يتفاضلون في إيمانهم 
بقدر طاعتهم هللا وموافقتهم لشرعه بحسب مستوى 
ْن َأنَفَق  اإليمان، إذ يقول (تعالى): "ال َيْسَتِوي ِمنُكم مَّ
بقدر طاعتهم هللا وموافقتهم لشرعه بحسب مستوى 
ْن َأنَفَق  اإليمان، إذ يقول (تعالى): "ال َيْسَتِوي ِمنُكم مَّ
بقدر طاعتهم هللا وموافقتهم لشرعه بحسب مستوى 

َن الَِّذيَن  ِمن َقْبِل اْلَفْتِح َوَقاَتَل ُأْوَلِئــَك َأْعَظُم َدَرَجًة مِّ
ْن َأنَفَق  اإليمان، إذ يقول (تعالى): "ال َيْسَتِوي ِمنُكم مَّ
َن الَِّذيَن  ِمن َقْبِل اْلَفْتِح َوَقاَتَل ُأْوَلِئــَك َأْعَظُم َدَرَجًة مِّ
ْن َأنَفَق  اإليمان، إذ يقول (تعالى): "ال َيْسَتِوي ِمنُكم مَّ

ى َواهللاَُّ  َأنَفُقوا ِمن َبْعُد َوَقاَتُلوا َوُكًال َوَعَد اَهللاُّ اْلُحْســنَ
َن الَِّذيَن  ِمن َقْبِل اْلَفْتِح َوَقاَتَل ُأْوَلِئــَك َأْعَظُم َدَرَجًة مِّ
ى َواهللاَُّ  َأنَفُقوا ِمن َبْعُد َوَقاَتُلوا َوُكًال َوَعَد اَهللاُّ اْلُحْســنَ
َن الَِّذيَن  ِمن َقْبِل اْلَفْتِح َوَقاَتَل ُأْوَلِئــَك َأْعَظُم َدَرَجًة مِّ

ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيٌر".
ولزيادة اإليمان وتجنب نقصانه؛ ثمة ســبل متعددة 
يمكن اتباعها، وإذا ما التزم بها المسلم فإن إيمانه 
يقــوى وترتفع درجاته في الدنيــا واآلخرة، كما يبين 
خلــة، ويذكر منها: طلب العلم النافع المســتمد من 
القرآن والســنة، ومعرفة أسماء اهللا الحسنى الواردة 
فــي الكتاب والســنة والعمــل بها وتعلمهــا وفهم 

معانيها، وقراءة القرآن 
وتدبــره فهو مــن أنفع 

العــالج لزيــادة اإليمان، مع 
دراســة ســيرة النبي (صلى 
اهللا عليــه وســلم) واالطالع 
العاليــة،  األخــالق  علــى 
واألوصــاف الكاملــة، التــي 

اتصف بها.
وينصح أيًضــا بتأمل عظمة 
اإلسالم وسر تشريعاته؛ ألن 
الدين اإلســالمي كله حكم 
وأســرار، وعقيــدة اإلســالم 
وأحكامه وأخالقه من أعظم 
الشــرائع والعمــل بها يزيد 
تأمل  اإليمــان، وكذلك  من 
آيات اهللا وبديع صنعه وســر خلقــه، واإلكثار من 
النوافل والذكر، ومصاحبة المؤمنين ومجالستهم 

واالتصاف بصفاتهم.
ويلفت خلة إلى أن من أسباب زيادة اإليمان أيًضا 
الدعــوة إلــى اهللا واألمر بالمعــروف والنهي عن 
المنكــر، والعمل من أجل الديــن والنصح له، مع 
مراعاة البعد عن كبائر الذنوب واألخالق الســيئة 
والنفــاق، وذلك ألن المعاصي هي ســبب ضعف 

اإليمان في القلب.
وممــا ينبغي تجنبه لتالشــي النقص في اإليمان 
_كمــا يقــول خلة_ إهمــال القلب وعــدم تعاهد 
أســباب زيــادة اإليمان، والكســل فــي العبادة، 
والركــون إلــى الدنيــا، ونســيان المــوت والدار 
اآلخرة، والجهــل بأحكام الدين وعلومه والغفلة، 
واإلعراض عــن اهللا، ومجاراة أهواء النفس، وغير 

ذلك من المعاصي.
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