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إسالميات
انظر هل ترى إال مبتلى، وهل تشاهد إال منكوبًا، في كل دار نائحة، 

وعلى كل خد دمع، وفي كل واد بنو سعد.
‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " الرؤيا ثالث ، فالبشرى من اهللا ، وحديث النفس ، 

وتخويف من الشيطان ، فإذا رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقصها إن شاء ، وإذا رأى شيئا يكرهه 
فال يقصه على أحد وليقم يصلي . " .  

—Ìãí@sÌáy—Ìãí@sÌáy
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هللا دّرك 
أيتها الّنسمة!

تذّكرت طالبة كنت قد دّرســتها، والتمست وسيلة اتصال بها، 
وتواصلــت معها، فســألتها عن أخبارها، فما إن ســألتها حتى 
أســهبت في حديثها لي، إّنها فتــاة بريئة، ال تعرف من الحياة 
إال نعيمها، تربت في كنف أســرة محافظة، كانت مدللة، أنهت 
الثانوية العاّمــة، والتحقت بالجامعة، كانــت مفعمة بالحيوية 
والنشــاط، دمثــة األخــالق، جميلــة الظاهر والباطــن، رقيقة 
كالنســمة تماًما. طرق باب أهلها شــاب ذو مظهر ملتزم من 
أســرة ملتزمة، رفضه أهلها بحّجــة إكمالها تعليمها الجامعي، 
وعاود طلبها مرات ومرات؛ فقد ُأعجب بها كثيًرا، ما جعل أهلها 
أســرة ملتزمة، رفضه أهلها بحّجــة إكمالها تعليمها الجامعي، 
وعاود طلبها مرات ومرات؛ فقد ُأعجب بها كثيًرا، ما جعل أهلها 
أســرة ملتزمة، رفضه أهلها بحّجــة إكمالها تعليمها الجامعي، 

يقبلونــه زوًجا البنتهم تلك النســمة البريئــة، وما هي إال أيام 
حتى ُزّفت إليه، وانتقلت ببراءتها لتدخل قفص الزوجّية. كانت 
يقبلونــه زوًجا البنتهم تلك النســمة البريئــة، وما هي إال أيام 
حتى ُزّفت إليه، وانتقلت ببراءتها لتدخل قفص الزوجّية. كانت 
يقبلونــه زوًجا البنتهم تلك النســمة البريئــة، وما هي إال أيام 

حريصة أن تعرف واجباتها تجاه بيتها وزوجها، فسألت وأخذت 
خبرة َمن سبْقَنها؛ فكانت ِنْعم الزوجة، عاشت حياتها في بيت 
مستقّل عن أهل زوجها، لكّنها لم تقطعهم يوًما؛ فقد كان من 
خبرة َمن سبْقَنها؛ فكانت ِنْعم الزوجة، عاشت حياتها في بيت 
مستقّل عن أهل زوجها، لكّنها لم تقطعهم يوًما؛ فقد كان من 
خبرة َمن سبْقَنها؛ فكانت ِنْعم الزوجة، عاشت حياتها في بيت 

الواجب عليها أن تذهب لتســاعد حماتهــا يوميًّا، يجب عليها 
أن تشــارك في إعداد جميع الوالئم التــي يعقدها أهل زوجها، 
مهما كانت ظروفها، وال ُيســمح لهــا باالعتذار مطلًقا، وإذا ما مهما كانت ظروفها، وال ُيســمح لهــا باالعتذار مطلًقا، وإذا ما 
أن تشــارك في إعداد جميع الوالئم التــي يعقدها أهل زوجها، 
مهما كانت ظروفها، وال ُيســمح لهــا باالعتذار مطلًقا، وإذا ما 
أن تشــارك في إعداد جميع الوالئم التــي يعقدها أهل زوجها، 

علــم زوجها إرادتها االعتذار انهال عليها بالضرب وبالشــتائم 
غير الالئقة، ليس هذا فحسب، بل إّنه سرعان ما يتلفظ بلفظ 
الطالق ويوقعه عليها ألتفه األســباب، صبرت واحتسبت؛ عّلها 

تحافظ على بيتها.
ُرزقت طفلة رقيقة كأمها، لكّن ذلك لم ُيغّير شــيًئا، فلم تشفع 
الطفلة ألمها، بل استمرت اإلهانة لها، وكانت ُتمنع من زيارة 

أهلها مدًدا طويلة.
وفي يوم ما كان لدى زوجها ســفر يمتد عدة شــهور متتالية، 
أجبرهــا خاللــه أن تترك بيتها وتنتقل للعيــش في بيت أهله، 
رغم حرجها بســبب وجود إخوته في البيت نفسه، لكّنه رفض، 
أجبرهــا خاللــه أن تترك بيتها وتنتقل للعيــش في بيت أهله، 
رغم حرجها بســبب وجود إخوته في البيت نفسه، لكّنه رفض، 
أجبرهــا خاللــه أن تترك بيتها وتنتقل للعيــش في بيت أهله، 

وانتقلــت إلى ذّل أكبر عند حماتها وشــقيقات زوجها، اللواتي 
رغم حرجها بســبب وجود إخوته في البيت نفسه، لكّنه رفض، 
وانتقلــت إلى ذّل أكبر عند حماتها وشــقيقات زوجها، اللواتي 
رغم حرجها بســبب وجود إخوته في البيت نفسه، لكّنه رفض، 

كّن ُيحدثنه بتفاصيل تعّد "تافهة"، وكان يسّجلها على زوجته، 
فــكان الجزء األكبــر من أعمال المنزل عليهــا، حتى إنها إذا ما 
طلبت مســاعدة من إحدى شــقيقاته تتلّقى اتصاًال من زوجها 
وسؤاله عن ذلك فيشــتمها، وإذا ما زارت أهلها تلقى المصير 
نفســه، رغم كّل ذلــك تحملت وصبرت؛ فلديهــا ابنة تريد أن 

تعيش في كنف والديها.
وبعــد عودته، وفــي بيته كان كثيــًرا ما يهجرهــا دون ذنب، 
يخاطبها بألفاظ ســيئة، يضربها ضرًبا مبّرًحــا، ومع كّل ذلك 
وبعــد عودته، وفــي بيته كان كثيــًرا ما يهجرهــا دون ذنب، 
يخاطبها بألفاظ ســيئة، يضربها ضرًبا مبّرًحــا، ومع كّل ذلك 
وبعــد عودته، وفــي بيته كان كثيــًرا ما يهجرهــا دون ذنب، 

كانت متمّسكة ببيتها، لم تكن تريد أن تنتهي الحياة بينهما 
بســببها؛ حتى ال تظلم نفســها أو ابنتها، حتى جاء يوم ارتفع 
صوته عليهــا وطردها وأخبرها بأّنه بذهابهــا إلى بيت أهلها 
تطلق منه؛ فتوســلت إليه أن ُيبقيها في بيتها؛ ألنها تعلم أّن 
هذه هي الطلقة الثالثة، رغم الضرب واإلهانة، لكّنه لم يكترث 
تطلق منه؛ فتوســلت إليه أن ُيبقيها في بيتها؛ ألنها تعلم أّن 
هذه هي الطلقة الثالثة، رغم الضرب واإلهانة، لكّنه لم يكترث 
تطلق منه؛ فتوســلت إليه أن ُيبقيها في بيتها؛ ألنها تعلم أّن 

لموقفهــا العظيم، وأخذها رغًما عنها إلــى بيت أهلها؛ لتكون 
هذه نهاية الحياة بينهما.

أعزائــي الكــرام، ال تنخدعوا بالمظاهــر، تحروا الســؤال ثّم 
الســؤال قبل أن تقبلــوا من طرق بابكم، إنكم مســئولون 

أمام اهللا عن ذلك.
اّتقــوا اهللا فيما ائتمنكــم اهللا عليه، إّن المــرأة أمانة عندكم؛ 

فرفًقــا بها، رفًقا بها، قد اختارتــك ورضيت بك، تركت 
أهلها لتكون بجانبك، احفظ لها ذلك. 
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رعاية األم "واجبة" والتقصري 
"معصية" تستدعي العقوبة الربانية

في يوم استيقظت فيه 
"أم محمــد" على صراخ 
ابنتهــا الصغــرى، قلقت 
من األمــر وذهبت لترى 
ما بها، فإذ أخوها األكبر 
يضربهــا على عينها، لم 
تســتطع األم أن تتكلــم 
وكظمــت غيظهــا؛ ألنه 
وهــو  الوحيــد،  ابنهــا 
المعيل ألهلــه بعد وفاة 
تغضب  أن  خافت  والده، 
عليه؛ فيمتنع عن تقديم 

المصروف لهم.
يكــن  لــم  محمــد"  "أم 

بوســعها إال أن توبخ ابنتها الصغرى؛ ألنها 
لم تســمع كالم أخيها، لكــن في قلبها ألف 
نار ونار؛ ألنها أصبحت تعيش تحت رحمته، 
وال تســتطيع أن تلومه على أي شيء يفعله 
بالمنزل، ولو تطاول عليها بالضرب، فتحمل 
الضرب أهــون بكثير من حرمــان أطفالها 
الســبعة المصروف الشــهري الذي تحصل 
عليه منه، "االبن األكبر ومســئولياته تجاه 
األم بعــد وفــاة والده" في هــذا الموضوع 
يتحدث د.ماهر الحولي أستاذ الفقه وأصوله 
في كلية الشــريعة والقانــون ورئيس لجنة 
اإلفتــاء بالجامعــة اإلســالمية في الســياق 

التالي:
تعظيم المسئولية

يؤكد دزالحولي أن العالقة األسرية البد أن 

تكون قائمــة وكأن األب موجود، ويجب عدم 
التقصير فيها بأي شــكل من األشــكال، الفًتا 
إلى أنه في حال وفاة األب تعظم المســئولية 

على االبن في رعاية والدته وإخوته.
ويبيــن أن بــر الوالــدة مــن أصــول الدين، 
لذلك رســول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم) لما 
جــاءه رجل وســأله: "من أحق الناس بحســن 
صحابتي؟"؛ قال: "أمك"، قال: "ثم من؟"، قال: 
"ثم أمــك"، قال: "ثم من؟"، قــال: "ثم أمك"، 

قال: "ثم من؟"، قال: "ثم أبوك". 
ويلفت االنتباه إلى أن اآليــات القرآنية زاخرة 
باألمر باإلحسان إلى الوالدين وبرهما، خاصة 
فيما يتعلق بالمسئوليات تجاه األم والبر بها، 
مبيًنا أنه في حال وفاة األب تنتقل المسئولية 
إلــى األخ الكبيــر، وقــد تكــون المســئولية 

األبناء  متعددة حسب 
في األسرة.  

بر ممتد
الفقــه  أســتاذ  ويؤكــد 
اإلحســان  أن  وأصولــه 
لألم بــر ممتــد ال يقبل 
االنقطاع عنه بأي شــكل 
مــن األشــكال، مشــدًدا 
علــى أنــه مطلــوب من 
االبــن أن يرعــى والدته 
ويواسيها ويقف بجانبها، 
ويوفــر لها كل متطلبات 

الحياة الكريمة. 
ويحــذر الحولــي االبــن 
من التقصير بحق األم؛ ألنه يعرض نفســه 
للمعصيــة والعقوبة الربانية، ولن يبارك له 
اهللا في رزقه، قائًال: "من أحب أن يبارك اهللا 
له في ماله وأبنائه ويوسع رزقه، ويبارك في 
صحتــه؛ فعليه أن يصــل والدته، وال يقصر 

في حقها". 
ويذكــر أن رســولنا الكريم (عليــه الصالة 
والســالم) قال: "أال أنبئكم بأكبــر الكبائر، 
ثالًثــا؟"، قالوا: "بلــى يا رســول اهللا"، قال: 
والســالم) قال: "أال أنبئكم بأكبــر الكبائر، 
ثالًثــا؟"، قالوا: "بلــى يا رســول اهللا"، قال: 
والســالم) قال: "أال أنبئكم بأكبــر الكبائر، 

"اإلشراك باهللا، وعقوق الوالدين..". 
ويشــير إلــى أنه (عليــه الصالة والســالم) 
جعلــه من أكبر الكبائــر؛ لما له من خطورة 
وإثم على صاحبــه، وأن اهللا ال يبارك له في 
شــيء، إن لــم يصل والديه، ويقــم بواجبه 

تجاههما. 
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