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F E L E S T E E N

إسالميات
الدنيا العافية، والشباب الصحة، والمروءة الصبر، 

والكرم التقوى، والحسب المال. ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " يؤتى بأشد الناس كان بالء في الدنيا من أهل الجنة ، فيقول اصبغوه صبغة في 

الجنة ، فيصبغونه فيها صبغة ، فيقول اهللا عز وجل: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط أو شيئا تكرهه ؟ فيقول: ال وعزتك ما 
 يؤتى بأشد الناس كان بالء في الدنيا من أهل الجنة ، فيقول اصبغوه صبغة في 

الجنة ، فيصبغونه فيها صبغة ، فيقول اهللا عز وجل: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط أو شيئا تكرهه ؟ فيقول: ال وعزتك ما 
 يؤتى بأشد الناس كان بالء في الدنيا من أهل الجنة ، فيقول اصبغوه صبغة في 

رأيت شيئا أكرهه قط ، ثم يؤتى بأنعم الناس كان في الدنيا من أهل النار فيقول: اصبغوه فيها صبغة ، فيقول: يا ابن 
آدم هل رأيت خيرا قط ، قرة عين قط ؟ فيقول: ال وعزتك ما رأيت خيرا قط ، وال قرة عين قط  " .  

رأيت شيئا أكرهه قط ، ثم يؤتى بأنعم الناس كان في الدنيا من أهل النار فيقول: اصبغوه فيها صبغة ، فيقول: يا ابن 
آدم هل رأيت خيرا قط ، قرة عين قط ؟ فيقول: ال وعزتك ما رأيت خيرا قط ، وال قرة عين قط 

رأيت شيئا أكرهه قط ، ثم يؤتى بأنعم الناس كان في الدنيا من أهل النار فيقول: اصبغوه فيها صبغة ، فيقول: يا ابن  —Ìãí@sÌáy—Ìãí@sÌáy





أبناؤنا هم 
أمل دنيانا

جــاء الدين اإلســالمّي ليحافظ علــى ضروريات خمس 
والتي منها حفظ النســل؛ فشــرع له من جانب الوجود 

الزواج، فكان آدم وحواء.
إّن مــن أعظــم ِحَكم الــزواج أن يحافظ اإلنســان على 
النســل، لتعمــر أرض اهللا، فــكان المــال والبنون زينة 
الحياة الدنيا، لكّن هــذه الزينة لن تكون كذلك إال إذا 
لقيت اهتمام أربابها؛ فعلى َمن تكون المسئولية، على 

الزوج أم على الزوجة؟؟.
إّن اهللا عز وجل خلق آدم وحواء وعّرف كّل منهما بحّقه 
تجاه اآلخر، بل وعّرفهما بما يشــتركان به من الحقوق 
والتي منها حّق أوالدهما في االنتساب إليهما؛ لذا فحرّي 
بهما أن يكونا يدًا واحدة في رعاية أبنائهما وحمايتهم؛ 
والتي منها حّق أوالدهما في االنتساب إليهما؛ لذا فحرّي 
بهما أن يكونا يدًا واحدة في رعاية أبنائهما وحمايتهم؛ 
والتي منها حّق أوالدهما في االنتساب إليهما؛ لذا فحرّي 

فعدم فهم الشخص لنفسه ولواجباته يجعل منه عديم 
المسؤولية يتنّصل من كافة االلتزامات المناطة به، إن 
مســئولية األبناء مسؤولية مشتركة ال يمكن أن ينفرد 
بهــا أّي من الزوجين بعيدًا عــن اآلخر، فالطفل بحاجة 

إلى عاطفة أمه، وحزم والده. 
والناظــر إلى واقعنا اليوم يجــد أّن الالمباالة في تربية والناظــر إلى واقعنا اليوم يجــد أّن الالمباالة في تربية 
األبناء هي األساس؛ حيث إّن الزوج يرى أّنه من الواجب 
والناظــر إلى واقعنا اليوم يجــد أّن الالمباالة في تربية 
األبناء هي األساس؛ حيث إّن الزوج يرى أّنه من الواجب 
والناظــر إلى واقعنا اليوم يجــد أّن الالمباالة في تربية 

علــى الزوجــة أن ترعى شــؤونهم، وهذه هــي نظرته 
القاصرة لمفهوم التربية.. أكل وشــرب ونظافة فقط؛ 
وليس على الزوج إّال أن يلّبي االحتياجات المادّية ليس 

إّال!!
وليس على الزوج إّال أن يلّبي االحتياجات المادّية ليس 

إّال!!
وليس على الزوج إّال أن يلّبي االحتياجات المادّية ليس 

لكــّن تعاليم ديننــا واضحة فــي أّن التربيــة هي قيم 
وسلوك.. مبادئ وحدود،،، يشترك في إيجادها األبوان 
معًا؛ ســواء أكانــت الزوجة ربة بيــت أم عاملة!!! أجل!! 
وسلوك.. مبادئ وحدود،،، يشترك في إيجادها األبوان 
معًا؛ ســواء أكانــت الزوجة ربة بيــت أم عاملة!!! أجل!! 
وسلوك.. مبادئ وحدود،،، يشترك في إيجادها األبوان 

فــإّن هناك كثيرات ممن يفرقن فــي هذا األمر بين ما 
إذا كانت المرأة عاملة أم ال!!

وينبغــي أّن نعــي جيدًا أّن القــول بجواز عمــل المرأة 
مرهون بعــدم التقصير في حــّق أبنائهــا وبيتها؛ لذا 
وينبغــي أّن نعــي جيدًا أّن القــول بجواز عمــل المرأة 
مرهون بعــدم التقصير في حــّق أبنائهــا وبيتها؛ لذا 
وينبغــي أّن نعــي جيدًا أّن القــول بجواز عمــل المرأة 

فينبغــي أّال تدع المرأة عملها ُيســلب حــّق أبنائها في 
مرهون بعــدم التقصير في حــّق أبنائهــا وبيتها؛ لذا 
فينبغــي أّال تدع المرأة عملها ُيســلب حــّق أبنائها في 
مرهون بعــدم التقصير في حــّق أبنائهــا وبيتها؛ لذا 

الرعاية والحماية.
إّن تــذّرع كال الطرفيــن بانشــغاالته لن ُيجــدي ولن 
يحّقق ثمرة لهذه األســرة، َفَجْعل رعاية األبناء في سّلم 
أولويــات الحياة هو نجــاح بناء هذه األســرة، حيث إّن 
شــعور كّل طرف بعظم هذه المهّمة يجعله ال يتقاعس 

أبدًا عن ذلك.
ولّمــا كان األصــل في عمل المــرأة هو تربيــة األبناء 
والقــرار فــي البيــت؛ كان طبيعيــًا أن تكــون النظرة 
ولّمــا كان األصــل في عمل المــرأة هو تربيــة األبناء 
والقــرار فــي البيــت؛ كان طبيعيــًا أن تكــون النظرة 
ولّمــا كان األصــل في عمل المــرأة هو تربيــة األبناء 

مصوبــة تجاههــا في تربيــة األبناء خاّصــة وأنه لدى 
الرجــل التزامــات خارج البيت؛ لكّن هــذا األمر ال ُيعفي 
الرجــل من مســؤوليته تجاه أبنائــه إذ ال بّد من اللين 
والرفــق مــن جهة، والشــدة والحزم من جهــة أخرى؛ 

ليستقيم بناء األبناء.
فــإذا ما كان للمــرأة عمل خارج بيتها فــإّن ذلك يجعل 
مشــاركة الرجل لها آكد من ذي قبــل؛ كيف ال!! ولدى 
كّل منهما التزامات خارج البيت، إّن هذا يحّتم أن تكون 

المسؤولية داخل البيت أيضا بينهما.
إذا ُعلم ذلك فإّن ديننا قد أرسى مبادئ سامية.. وأسسا 
متينة لتربية األبناء وللتعامل معهم... وليس المجال 

اآلن للحديث عن ذلك،،، يتبع...

 .
 


حاسب نفسك على 
الرياء وتجنب أهل النفاق

هذا العمل يعرف عند الفقهاء بالشــرك الخفي، 
وهو مــا يعــرف عندهم بالريــاء أو الشــهرة أو 
السمعة أو حب الجاه، ويعرف عندهم أيضًا بحظ 

النفس".
ويضيف: "فإذا وجد حظ النفس في أي عمل من ويضيف: "فإذا وجد حظ النفس في أي عمل من 
األعمال أو عبادة من العبادات هدم حظ النفس 
اإلخــالص في النيــات؛ ألن حظ النفــس هو ما 

تشتهيه النفس". 
ويزيد: "كالواعظ أو الخطيب أو الداعية أو العالم 
الذين يعلمون الناس، ويحبون أن يظهروا بين 
الناس وأن يثنــوا عليهم، ويحبــون المدح، في 
المقابــل يكرهون من يســدي لهــم نصيحًة أو 
الناس وأن يثنــوا عليهم، ويحبــون المدح، في 
المقابــل يكرهون من يســدي لهــم نصيحًة أو 
الناس وأن يثنــوا عليهم، ويحبــون المدح، في 

يالحــظ عليهم مالحظــة، فيبــدءون بقطيعته 
أو يصفــون هــذا الناقد لهم بأنه يحســدهم أو 
يحقد عليهم، فإن فعلــوا ذلك فهذا يعني أنهم 
مــا أخلصوا في دعوتهــم هللا، والنبي (صلى اهللا 
عليه وسلم) قال: (أخوف ما أخاف عليكم الشرك 

الخفي)". 

وضــع نبينــا الكريــم (عليه 
قاعــدة:  والســالم)  الصــالة 
"إنما األعمــال بالنيــات"، أي أن 
لكل عمل نيــة، وهذه النية البد 
أن تكــون وفــق هديــه، وذلــك 
يتحقق بشرطين: األول أن تكون 
مقرونة بعمل صحيح، كصالة أو 

صيام أو زكاة أو حج.
فلو كانــت النية صحيحة والعمل 
غيــر صحيح فإن العمل لن يقبل، 
أو يسجد لصنم أو يصلي لشمس 
أو قمــر، أما الشــرط الثاني فأن 
تكــون هــذه النيــة خالصة هللا؛ 
لقولــه (تعالــى): "مــا أمــروا إال 
ليعبدوا اهللا مخلصين له الدين"، 
اإلخالص في النيــة وثبات األجر 
فيها يتحدث فــي ذلك د.صادق 
قنديل أســتاذ الفقه المقارن في 

الجامعة اإلسالمية. 
لكل عمل نصيب

يذكر قنديل في موضوع إخالص 
النيــة بقوله (تعالى) في ســورة 
وإيــاك  نعبــد  "إيــاك  الفاتحــة: 
نســتعين"، فحصــر العبــادة هللا 
(تعالى) حصر للنية له (ســبحانه 
وتعالى)؛ فكل عمٍل ليس هللا فيه 
نصيب لن تقدم ولن تؤخر النية 

فيــه، وكل نية ليس هللا فيها نصيب لن يقدم 
ولن يؤخر العمل في قبولها عند اهللا (تعالى).

ويقول عن المعنى في الســياق السابق: "كي 
تكون األعمال مقبولة؛ فهي بحاجة ألن تكون 
صحيحــة موافقة للشــرع، وبنيــة خالصة هللا صحيحــة موافقة للشــرع، وبنيــة خالصة هللا 

(سبحانه وتعالى)".
أمــا بخصــوص مفهــوم اإلخالص فــي النية 
فيبيــن أن النيــة إرادة قلبية؛ لقولــه (تبارك 
وتعالــى): "يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إذا قمتم 
للصالة"، فالمقصود بـ"قمتم" أردتم الصالة، 
وأردتــم هنــا إرادة قلبية، ومعلــوم أن النبي 
(صلى اهللا عليه وسلم) قال: "أال إن في الجسد 
مضغــة إذا صلحــت صلح الجســد كلــه، وإذا 

فسدت فسد الجسد كله، أال وهي القلب". 
القلب الروحاني

ويلفت االنتباه إلــى أن المقصود بالقلب هنا 
كما قال اإلمام النووي القلب الروحاني، قائًال: 
"فأيما رجــل جعل في قلبه شــيًئا مع اهللا فإن 
كما قال اإلمام النووي القلب الروحاني، قائًال: 
"فأيما رجــل جعل في قلبه شــيًئا مع اهللا فإن 
كما قال اإلمام النووي القلب الروحاني، قائًال: 

كيفية إخالص النية
وعــن ســؤال: "كيــف يمكــن 

لإلنســان أن يخلص فــي نيته؟" 
يجيــب: "عليــه أال يصاحب أهل 
النفاق ومن يعملون للدين بحظ 
النفــس والدنيــا؛ ألنــه ســيتأثر 
والنبــي  وأفعالهــم،  بأقوالهــم 
(صلى اهللا عليه وســلم) قال: (ال 

تصاحبوا إال مؤمنًا)". 
ويؤكد أن المؤمن الحق هو من 
يعمل هللا ال لشــيء آخــر، وعليه 
أن يلــزم صحبة أهــل اإلخالص 
والذيــن يعرفــون بالصــدق في 
ال  فهــم  وأفعالهــم؛  أقوالهــم 
يبحثــون عــن منصــب، وال جاه 
وهمهــم  غايتهــم  شــهرة،  أو 
نصرة الدين بأنفسهم ال نصرة 

أنفسهم بالدين.
ويكمــل: "وإذا مــا أراد أن يعمل 
عمًال فإن عادة السلف أنهم كانوا 
ينصتون قليًال قبل البدء بالعمل؛ 
أن  داخلهــم  فــي  ينــووا  حتــى 
العمل هللا، ويخرجوا حظ النفس 
منــه"، الفتًا إلى أن هذا كان حال 
إبراهيــم ابن األدهم، عندما قال 
لــه صديقه أو أحــد الناس: "هيا 
بنــا لنصلي علــى ميــت"، فقال: 

"اصمت _أخي_ قليًال"، حتى جعلها هللا.
بنــا لنصلي علــى ميــت"، فقال: 

"اصمت _أخي_ قليًال"، حتى جعلها هللا.
بنــا لنصلي علــى ميــت"، فقال: 

ويتابع بالقول: "أصل هذا الفعل أن اإلســالم 
شــرع ما يعرف بتكبيــرة اإلحرام فــي ابتداء 
الصالة، التــي هي (تكبيرة اإلحــرام) فرض، 
ومعناهــا أن ال شــيء أكبــر مــن اهللا، أي أن ومعناهــا أن ال شــيء أكبــر مــن اهللا، أي أن 
العمل والصالة تكبــر ويتعاظم ثوابها وتكثر 
بركتها إذا كانت هللا، بل نســبة الخشوع فيها 

واستحضار القلب تكون أكبر".
ويمضي بالقول: "وهكــذا عند ابتداء الطعام 
والشــراب نقــول: "بســم اهللا"؛ ألن العمل ال 
يكــون فيــه بركــة إال إذا ابتدئ باســم اهللا؛ 
فالنبــي (عليــه الصالة والســالم) قــال: "كل 
عمل ال يبدأ بـ"بســم اهللا" فهو أبتر"، مشددًا 
فالنبــي (عليــه الصالة والســالم) قــال: "كل 
عمل ال يبدأ بـ"بســم اهللا" فهو أبتر"، مشددًا 
فالنبــي (عليــه الصالة والســالم) قــال: "كل 

علــى أهمية مراجعــة النية دائمــًا واألعمال، 
ومحاسبة هذه النفس وما علق فيها من رياء 
أو سمعة أو حظ النفس؛ لتنقيتها وتصفيتها 
من كل الشــوائب التــي تحــول بينها وبين 

اإلخالص في النية. 

..


