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إسالميات
عذاب الهمة عذب ،وتعب اإلنجاز راحة ، وعرق العمل مسك ،والثناء 

الحسن أحسن طيب .  ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " استعيذوا باهللا من عذاب القبر ، قالت: قلت: 
يا رسول اهللا ! وإنهم ليعذبون في قبورهم ؟ قال: نعم عذابا تسمعه البهائم . " .   —Ìãí@sÌáy—Ìãí@sÌáy





مرياث اِّـرأة... 
نظرتهم 
ونظرتنا!!!

من مظاهر عناية اإلســالم بالمرأة أنــه أعطاها ما حرمت منه على 
مــدى العصور وّثق لهــا حّقا في الميراث بــل وجعلها من أصحاب 

الفروض ولم يدع مجاًال لالجتهاد في منعها منه تحت أي طائلة.
مــدى العصور وّثق لهــا حّقا في الميراث بــل وجعلها من أصحاب 

الفروض ولم يدع مجاًال لالجتهاد في منعها منه تحت أي طائلة.
مــدى العصور وّثق لهــا حّقا في الميراث بــل وجعلها من أصحاب 

والتشــريع اإلســالمي ســاوى بينها وبيــن الرجل أحيانــًا... وجعل 
الفروض ولم يدع مجاًال لالجتهاد في منعها منه تحت أي طائلة.

والتشــريع اإلســالمي ســاوى بينها وبيــن الرجل أحيانــًا... وجعل 
الفروض ولم يدع مجاًال لالجتهاد في منعها منه تحت أي طائلة.

نصيبهــا على النصف مــن نصيب الرجل غالبًا...أّما مســاواتها مع 
والتشــريع اإلســالمي ســاوى بينها وبيــن الرجل أحيانــًا... وجعل 
نصيبهــا على النصف مــن نصيب الرجل غالبًا...أّما مســاواتها مع 
والتشــريع اإلســالمي ســاوى بينها وبيــن الرجل أحيانــًا... وجعل 

الرجل ففي حالتين ال ثالث لهما..األولى منهما إذا مات شخٌص وال 
أصــل له من الذكور وال فرع له مطلقًا وترك أخا وأختا ألم، أو عددا 
الرجل ففي حالتين ال ثالث لهما..األولى منهما إذا مات شخٌص وال 
أصــل له من الذكور وال فرع له مطلقًا وترك أخا وأختا ألم، أو عددا 
الرجل ففي حالتين ال ثالث لهما..األولى منهما إذا مات شخٌص وال 

من اإلخوة واألخوات ألم، فإن األنثى كالرجل تمامًا هنا، {َوِإْن َكاَن 
ُدُس  ُدُس َرُجٌل ُيوَرُث َكَالَلًة َأِو اْمَرَأٌة َوَلُه َأٌخ َأْو ُأْخٌت َفِلُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما السُّ َرُجٌل ُيوَرُث َكَالَلًة َأِو اْمَرَأٌة َوَلُه َأٌخ َأْو ُأْخٌت َفِلُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما السُّ
من اإلخوة واألخوات ألم، فإن األنثى كالرجل تمامًا هنا، {َوِإْن َكاَن 
ُدُس  َرُجٌل ُيوَرُث َكَالَلًة َأِو اْمَرَأٌة َوَلُه َأٌخ َأْو ُأْخٌت َفِلُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما السُّ
من اإلخوة واألخوات ألم، فإن األنثى كالرجل تمامًا هنا، {َوِإْن َكاَن من اإلخوة واألخوات ألم، فإن األنثى كالرجل تمامًا هنا، {َوِإْن َكاَن 
ُدُس  َرُجٌل ُيوَرُث َكَالَلًة َأِو اْمَرَأٌة َوَلُه َأٌخ َأْو ُأْخٌت َفِلُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما السُّ
من اإلخوة واألخوات ألم، فإن األنثى كالرجل تمامًا هنا، {َوِإْن َكاَن 

َفِإْن َكاُنوا َأْكَثَر ِمْن َذِلَك َفُهْم ُشَرَكاُء ِفي الثُُّلِث}، والحالة الثانية:... 
ُدُس  َرُجٌل ُيوَرُث َكَالَلًة َأِو اْمَرَأٌة َوَلُه َأٌخ َأْو ُأْخٌت َفِلُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما السُّ
َفِإْن َكاُنوا َأْكَثَر ِمْن َذِلَك َفُهْم ُشَرَكاُء ِفي الثُُّلِث}، والحالة الثانية:... 
ُدُس  َرُجٌل ُيوَرُث َكَالَلًة َأِو اْمَرَأٌة َوَلُه َأٌخ َأْو ُأْخٌت َفِلُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما السُّ

إذا توّفــي رجــل عن أوالد له ذكــور وإناث وأبوان؛ فــإّن لكّل واحد 
َفِإْن َكاُنوا َأْكَثَر ِمْن َذِلَك َفُهْم ُشَرَكاُء ِفي الثُُّلِث}، والحالة الثانية:... 
إذا توّفــي رجــل عن أوالد له ذكــور وإناث وأبوان؛ فــإّن لكّل واحد 
َفِإْن َكاُنوا َأْكَثَر ِمْن َذِلَك َفُهْم ُشَرَكاُء ِفي الثُُّلِث}، والحالة الثانية:... 

من أبويه السدس؛ عمًال بقوله تعالى: {َوِألََبَوْيِه ِلُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما 
إذا توّفــي رجــل عن أوالد له ذكــور وإناث وأبوان؛ فــإّن لكّل واحد 
من أبويه السدس؛ عمًال بقوله تعالى: {َوِألََبَوْيِه ِلُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما 
إذا توّفــي رجــل عن أوالد له ذكــور وإناث وأبوان؛ فــإّن لكّل واحد 

ا َتَرَك ِإْن َكاَن َلُه َوَلٌد}. ُدُس ِممَّ السُّ
وأّما كون نصيبهــا على النصف من نصيب الرجل فهذا هو المبدأ 
َكِر ِمْثُل  ُ ِفي َأْوَالِدُكْم ِللذَّ العام في التشــريع؛ لقوله: {ُيوِصيُكُم اهللاَّ
وأّما كون نصيبهــا على النصف من نصيب الرجل فهذا هو المبدأ 
َكِر ِمْثُل  ُ ِفي َأْوَالِدُكْم ِللذَّ العام في التشــريع؛ لقوله: {ُيوِصيُكُم اهللاَّ
وأّما كون نصيبهــا على النصف من نصيب الرجل فهذا هو المبدأ 

َحــظِّ اْألُْنَثَيْيــِن}، وهذا ما دفع البعض أن يتهموا اإلســالم بحيفه 
َكِر ِمْثُل  ُ ِفي َأْوَالِدُكْم ِللذَّ العام في التشــريع؛ لقوله: {ُيوِصيُكُم اهللاَّ
َحــظِّ اْألُْنَثَيْيــِن}، وهذا ما دفع البعض أن يتهموا اإلســالم بحيفه 
َكِر ِمْثُل  ُ ِفي َأْوَالِدُكْم ِللذَّ العام في التشــريع؛ لقوله: {ُيوِصيُكُم اهللاَّ

للمــرأة وانتقاصــه لحقوقها!!!... فقد غفل هؤالء أّن التشــريع بناٌء 
متكامــل... وأّنه ال يمكن الّنظر إليه من إحدى ُشــرفاته بعيدًا عن 
الباقي... إّن إمعان الّنظر في جزء من حقيقة الشيء بعيدًا عن كّله ال 
يمكن أن ُيرينا جماله وروحه بتلك النظرة القاصرة... تمامًا كنظرة 
الباقي... إّن إمعان الّنظر في جزء من حقيقة الشيء بعيدًا عن كّله ال 
يمكن أن ُيرينا جماله وروحه بتلك النظرة القاصرة... تمامًا كنظرة 
الباقي... إّن إمعان الّنظر في جزء من حقيقة الشيء بعيدًا عن كّله ال 

الفنان إلى لوحته الفّنية فإّنه ال يرى جمالها إال إذا ابتعد قليًال عنها 
ليرى جميع مالمحها ليتســّنى له الحكــم عليها ... هذا هو ديننا... 
هذه هي تشــريعاته... فمن تمام عدل اإلســالم أّنــه كفى المرأة 
المئونــة وجعــل نفقتها على أبيهــا أو زوجها أو أخيهــا أو ابنها... 
فــال تطالب بالنفقة على أّي كان وإن كانت موســرة... فالرجل هو 
مــن يتحّمل جميع األعباء المالّية دون المرأة؛ فاحتياجه للمال أكثر 

منها... فناسب ذلك أن يكون نصيبه الضعف عن المرأة.
إذا علمنا هذا، كان ال بّد أن نبادر نحن المســلمين بتطبيق شــرع 
اهللا وإعطــاء المــرأة حّقها من الميراث... فنحــن نعيش بين غرب 
يزعم إجحاف اإلسالم بحق المرأة مناديًا بتساويها مع الرجل، وبين 
شرق فّرطوا فيما نّص عليه التشريع ... يحاول إيجاد الوسائل التي 
تبّرر له منع المرأة من حقها... فنحن بين إفراٍط وتفريط... أجل!! 
فإّن الّناظر إلى واقعنا يجد أّن قضّية ميراث المرأة إحدى المعضالت 
التــي تعصف بالعالقات االجتماعية لدى كثير من األســر... بل قد 
وصــل األمر عنــد بعضهم أن منعوا المرأة من الــزواج لئال يذهب 

نصيبهــا لزوجها... فنحن مطالبون بدحض شــبهات الغرب... 
وتعزيز ثقة المســلمين بدينهم... وإظهار مدى وســطيته... 
وأّن الحياة ال يمكن أن تستقيم بعيدًا عن أحكامه... كيف ال!!؟؟ 
وهو دين الحنفية الســمحة... دين الوسطّية... دين الرحمة 

لألنام... هنيئــًا لك أيتها الدّرة المصونــة... وهنيئًا لمن 
حفظك وحّقك دون حيف أو ظلم،،،

 يتبع.






الدعاء على النفس 
والولد واِّـال.. ممنوع ويمكن 

تداركه باألدعية الصالحة

(ويسألونك)  (ويسألونك)  

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين:
إن عالمــة الطهر مــن الحيض تكون بأحــد أمرين، إما بانقطاع الــدم، أو برؤية 
القصــة، ويقصــد بانقطاع الدم الجفــاف بحيث تخرج الخرقة غيــر ملوثة بدم، أو 
كــدرة، أو صفــرة؛ ألن الصفرة والكــدرة -الدم الذي يشــبه الصديــد- في أيام 
َرَجِة -اللفافة- ِفيَها  الحيض حيض، فقد ُكنَّ ِنَســاٌء َيْبَعْثَن ِإَلى َعاِئَشــَة إليها ِبالدُّ
كــدرة، أو صفــرة؛ ألن الصفرة والكــدرة -الدم الذي يشــبه الصديــد- في أيام 
َرَجِة -اللفافة- ِفيَها  الحيض حيض، فقد ُكنَّ ِنَســاٌء َيْبَعْثَن ِإَلى َعاِئَشــَة إليها ِبالدُّ
كــدرة، أو صفــرة؛ ألن الصفرة والكــدرة -الدم الذي يشــبه الصديــد- في أيام 

َة الَبْيَضاَء»  ْفَرُة، َفَتُقــوُل: «َال َتْعَجْلَن َحتَّى َتَرْيَن الَقصَّ الُكْرُســُف –القطن- ِفيِه الصُّ
رواه البخاري، وال يضر بللها من رطوبة الفرج،  وأما القصة فهي ماء أبيض يخرج 
من فرج المرأة يأتي في آخر الحيض، ولو رأت المرأة بعد القصة الكدرة والصفرة 
فليس بشــيء، بل هي من الطهــر؛ لحديث ُأمِّ َعِطيََّة، َقاَلْت: «ُكنَّــا َال َنُعدُّ الُكْدَرَة 
من فرج المرأة يأتي في آخر الحيض، ولو رأت المرأة بعد القصة الكدرة والصفرة 
فليس بشــيء، بل هي من الطهــر؛ لحديث ُأمِّ َعِطيََّة، َقاَلْت: «ُكنَّــا َال َنُعدُّ الُكْدَرَة 
من فرج المرأة يأتي في آخر الحيض، ولو رأت المرأة بعد القصة الكدرة والصفرة 

ْفَرَة َشْيًئا» رواه البخاري، واهللا (تعالى) أعلم. َوالصُّ
فليس بشــيء، بل هي من الطهــر؛ لحديث ُأمِّ َعِطيََّة، َقاَلْت: «ُكنَّــا َال َنُعدُّ الُكْدَرَة 

ْفَرَة َشْيًئا» رواه البخاري، واهللا (تعالى) أعلم. َوالصُّ
فليس بشــيء، بل هي من الطهــر؛ لحديث ُأمِّ َعِطيََّة، َقاَلْت: «ُكنَّــا َال َنُعدُّ الُكْدَرَة 



 .

علــى  تدعــوا  "ال 
تدعوا  وال  أنفسكم، 
وال  أوالدكــم،  علــى 
تدعــوا علــى خدمُكم، وال 
تدعــوا علــى أموالُكــم، ال 
ُتوافُقــوا مــن اِهللا تعالــى 
ســاعة نْيــٍل فيهــا عطــاء 
فيستجيب لكم".. رغم هذا 
األمر النبــوي، إال أن الدعاء 
وبســرعة  النفــس  علــى 
يجــري  األجــل  انقضــاء 
علــى ألســنة البعــض وال 
يترددون فــي تكرار الدعاء 
كلما واجهتهم أي مشــكلة 

كبرت أو صغرت، ومنهم من يعلم ومنهم من 
ال يعلــم أن األصل بدال مــن تمني الموت هو 
الدعــاء: "اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي 
ال يعلــم أن األصل بدال مــن تمني الموت هو 
الدعــاء: "اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي 
ال يعلــم أن األصل بدال مــن تمني الموت هو 

وتوفنــي إذا كانت الوفاة خيرًا لــي" كما أمرنا 
الدعــاء: "اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي 
وتوفنــي إذا كانت الوفاة خيرًا لــي" كما أمرنا 
الدعــاء: "اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي 

نبينا عليه الصالة والســالم، وكذا الحال فيما 
يتعلق بالدعاء على النعم بالخالص منها، كأن 
يلعن الفرد ماله ألنه جلب له حســد الُحّســاد 

كما يظن.
أما الدعاء على األبناء فهو "جريمة" أخرى، فكم 
من قصص نســمعها عن معاناة أبناء بســبب 
دعوات صدرت عن األمهات في لحظات غضب، 
فندمــت األم ولم تجد ســبيال لتخفيف معاناة 

ابنها التي جلبتها عليه بسالطة لسانها.
يقــول أســتاذ الفقــه المقــارن فــي الجامعة 
اإلســالمية الدكتور زياد مقــداد: إن "التأكيد 
على ضرورة واستحباب الدعاء بكل ما فيه خير 
ومصلحة للنفس واألوالد والمجتمع بل واألمة 
جميعا، وقد حّثنــا ربنا تبارك وتعالى على ذلك 
حتى يستجيب لنا، والدعاء بحد ذاته هو عبادة 

وشكل من أشكال  االتصال باهللا".
ويضيف د.مقداد: "األصل أن يكون الدعاء ألمر 
فيه خير لنا، أما أن يكون الدعاء على اإلنســان 
أو دعاء يحمل معاني السخط واالعتراض على 
قضــاء اهللا وقدره، فهذا أمر غيــر جائز"، مبينا 
أن هــذه الدعــوات قد تكون في ســاعة إجابة 

فتجلب الهالك.
ويوضــح: "هذه النفس، وهــؤالء األبناء، أمانة 
مــن اهللا، لذا ال بد من االهتمــام بهذه النعم 
وليــس الدعاء عليهــا"، مبينــا أن الدعاء على 
األبناء يشــتمل على جانب تربــوي لما يترتب 
عليهــا من انعكاســات ســلبية عندما يســمع 

األبناء دعوات األهل عليهم.
ويشــدد د.مقداد علــى أنه مهمــا بلغ عقوق 
االبــن، فهو ليس مبررا للدعاء عليه، فكل ابن 
آدم خّطــاء، واصفا ذلك بأنه مخالفة شــرعية، 
وأخالقيــة، وخطأ تربوي باإلضافة إلى أن ذلك 

نوع من االعتراض على قدر اهللا.
ويلفــت إلى أنه "ليــس معنى االبــن أخطأ أن 

جــزاؤه  يكــون 
الدعــاء عليــه، بــل 

التربويــة  الوســائل 
كثيرة، فاألصل أن يحرص 

األهل علــى اختيار الطريقة األهل علــى اختيار الطريقة 
المناســبة لمعالجة الخطأ"، المناســبة لمعالجة الخطأ"، 
بأن  واألمهات  اآلباء  بأن ناصحا  واألمهات  اآلباء  ناصحا 
"إذا لــم تــدُع له فــال تدع "إذا لــم تــدُع له فــال تدع 
عليــه، وتذكــر أن الحديث عليــه، وتذكــر أن الحديث 
إلــى أن  إلــى أن الشــريف يدعونــا  الشــريف يدعونــا 
نقــول الخير أو نصمت، وأيا نقــول الخير أو نصمت، وأيا 
كانــت درجة أخطــاء االبن كانــت درجة أخطــاء االبن 
فكظم الغيظ هو الحل فيما فكظم الغيظ هو الحل فيما 

يتعلق بالدعاء عليه".
وعّمــا إذا نــدم األهل على الدعاء بالشــر على وعّمــا إذا نــدم األهل على الدعاء بالشــر على 
أبنائهم، يبين د.مقــداد: "كل ابن آدم خّطاء، أبنائهم، يبين د.مقــداد: "كل ابن آدم خّطاء، 
لذا فمن الطبيعي أن يخطأ اإلنســان بالتلفظ لذا فمن الطبيعي أن يخطأ اإلنســان بالتلفظ 
بهذه الدعوات، واألصل أنه طالما عرف خطأه بهذه الدعوات، واألصل أنه طالما عرف خطأه 
أن يتوقــف فورا وال يصر علــى خطئه، ويمكن أن يتوقــف فورا وال يصر علــى خطئه، ويمكن 
لألبويــن أن يعــودا عــن دعواتهما الســلبية لألبويــن أن يعــودا عــن دعواتهما الســلبية 
فيدعوان ألبنائهما بالخير مستشــعرين الندم فيدعوان ألبنائهما بالخير مستشــعرين الندم 
علــى ما دعــوا به من شــر مســبقا، واألعمال علــى ما دعــوا به من شــر مســبقا، واألعمال 
الصالحة مرتبطة بالقدر ويمكن أن ترد القدر الصالحة مرتبطة بالقدر ويمكن أن ترد القدر 
المعّلــق، والدعــاء بالخيــر من هــذه األعمال المعّلــق، والدعــاء بالخيــر من هــذه األعمال 

الصالحة".
وعن المقصود بـ"ســاعة إجابــة" كما ورد في وعن المقصود بـ"ســاعة إجابــة" كما ورد في 
الحديــث، يوضح د.مقداد: "مــن المعروف أن الحديــث، يوضح د.مقداد: "مــن المعروف أن 
هناك ســاعات وأوقات يكون الدعاء فيها أقرب هناك ســاعات وأوقات يكون الدعاء فيها أقرب 
إلــى اإلجابة، وليس معنى هــذا أن الدعاء غير إلــى اإلجابة، وليس معنى هــذا أن الدعاء غير 
مســموع في بعض األوقات، بــل الدعاء له أثر مســموع في بعض األوقات، بــل الدعاء له أثر 
بكل األحوال وقــد يكون في الدنيــا واآلخرة، بكل األحوال وقــد يكون في الدنيــا واآلخرة، 
بحيث الدعاء يوافق ســاعة إجابة فيتحقق أثره بحيث الدعاء يوافق ســاعة إجابة فيتحقق أثره 

في الدنيا في التو واللحظة".في الدنيا في التو واللحظة".
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