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ُ َوَمْن اتََّبَعَك ِمْن اْلُمْؤِمِنيَن } [األنفال:64] يكفيكم  { َحْسُبَك اهللاَّ
اهللا فيسددكم ويرعاكم ويدفع عنكم ويحميكم فال تخافوا. ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: «َكاَن َعَلى 

ِريِق ُغْصُن َشَجَرٍة ُيْؤِذي النَّاَس َفَأَماَطَها َرُجٌل، َفُأْدِخَل اْلَجنََّة». الطَّ
َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: «َكاَن َعَلى 
ِريِق ُغْصُن َشَجَرٍة ُيْؤِذي النَّاَس َفَأَماَطَها َرُجٌل، َفُأْدِخَل اْلَجنََّة». الطَّ
َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: «َكاَن َعَلى  —Ìãí@sÌáy—Ìãí@sÌáy

ِحــَرف ...

يقول اهللا ســبحانه وتعالى: "َيــا َأيَُّها الَِّذيــَن آَمُنوا َال 
َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن 
يقول اهللا ســبحانه وتعالى: "َيــا َأيَُّها الَِّذيــَن آَمُنوا َال 
َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن 
يقول اهللا ســبحانه وتعالى: "َيــا َأيَُّها الَِّذيــَن آَمُنوا َال 

َتَراٍض ِمْنُكْم"..
َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن 

َتَراٍض ِمْنُكْم"..
َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن 

بحثــت الســيدة خديجة رضي اهللا عنهــا عّمن يحفظ 
لها مالها، فلم تجــد أفضل من محمد صّلى اهللا عليه 
بحثــت الســيدة خديجة رضي اهللا عنهــا عّمن يحفظ 
لها مالها، فلم تجــد أفضل من محمد صّلى اهللا عليه 
بحثــت الســيدة خديجة رضي اهللا عنهــا عّمن يحفظ 

وسّلم، فكان صادًقا أميًنا.. اختارته ألجل ذلك.. 
فهــل أنت كذلــك؟؟ أقصد هل أنت صــادق أمين في 

تعامالتك المالية؟!
ُحســن تعاملك مع اآلخرين يجعلــك محبوًبا عندهم، 

وستكسب معاملتهم لك, فكن سمًحا بشوًشا.
ُحســن تعاملك مع اآلخرين يجعلــك محبوًبا عندهم، 

وستكسب معاملتهم لك, فكن سمًحا بشوًشا.
ُحســن تعاملك مع اآلخرين يجعلــك محبوًبا عندهم، 

يقول رســولنا صلى اهللا عليه وســّلم: "رحم اهللا امرًءا 
سمًحا إذا باع سمًحا إذا اشترى سمًحا إذا اقتضى". 

ما من إنسان إال وسيتعامل معك أيها التاجر الصدوق, 
فكن خير تاجــر في معاملتك مع زبائنــك، كن صادًقا 
بإخبار َمن تعامله بما في سلعتك, ال تغبنه وال تخدعه، 
وتذّكــر ما ينتظــرك في اآلخرة إن أديــت األمانة على 
بإخبار َمن تعامله بما في سلعتك, ال تغبنه وال تخدعه، 
وتذّكــر ما ينتظــرك في اآلخرة إن أديــت األمانة على 
بإخبار َمن تعامله بما في سلعتك, ال تغبنه وال تخدعه، 

وجههــا, وأقصد باألمانة مهنتك التــي هي أمانة في 
عنقك.. كن على يقين أّن صدقك وأمانتك هما سبيل 
ربحك في الدنيا واآلخرة، "فالتاجر الصدوق األمين مع 

األنبياء والصديقين والشهداء. 
كســبك للمــال أمــٌر مشــروع ومبــاح، فاحــرص على 
تحصيله على النحو المشــروع، وال تلجأ لطرق محرمة 
لكســب هذا المال, فال تبخس الميزان عند البيع، وال 
تخــدع الزبــون في الكيــال، وال تبعه معيًبــا, قال اهللا 
تعالى: "َوَأِقيُموا اْلَوْزَن ِباْلِقْسِط َوَال ُتْخِسُروا اْلِميَزاَن"؛ 
تخــدع الزبــون في الكيــال، وال تبعه معيًبــا, قال اهللا 
تعالى: "َوَأِقيُموا اْلَوْزَن ِباْلِقْسِط َوَال ُتْخِسُروا اْلِميَزاَن"؛ 
تخــدع الزبــون في الكيــال، وال تبعه معيًبــا, قال اهللا 

فقد جاء في تفسير هذه اآلية: وأقيموا الوزن بالمكيال 
تعالى: "َوَأِقيُموا اْلَوْزَن ِباْلِقْسِط َوَال ُتْخِسُروا اْلِميَزاَن"؛ 
فقد جاء في تفسير هذه اآلية: وأقيموا الوزن بالمكيال 
تعالى: "َوَأِقيُموا اْلَوْزَن ِباْلِقْسِط َوَال ُتْخِسُروا اْلِميَزاَن"؛ 

الذي تحبون أن ُتَكالوا به، وعلى الوصف الذي ترجون 
فقد جاء في تفسير هذه اآلية: وأقيموا الوزن بالمكيال 
الذي تحبون أن ُتَكالوا به، وعلى الوصف الذي ترجون 
فقد جاء في تفسير هذه اآلية: وأقيموا الوزن بالمكيال 

أن تنالوا به مطعمكم ومشربكم دون تطفيف.
وال تتعامــل بالربــا واحرص علــى تفّقه أحــكام البيع 
كي ال تقع في الربــا, فعن عمر بن الخّطاب رضي اهللا 
عنه أنه قال: "ال يتجر في ســوقنا إال َمن فِقَه, وإال أكل 
الربــا"؛ فحرّي بك أيها التاجــر األمين أن تتفقه كي ال 
ترتطــم بالربا مــن حيث ال تعلم، كيــف ال تتفّقه وقد 
الربــا"؛ فحرّي بك أيها التاجــر األمين أن تتفقه كي ال 
ترتطــم بالربا مــن حيث ال تعلم، كيــف ال تتفّقه وقد 
الربــا"؛ فحرّي بك أيها التاجــر األمين أن تتفقه كي ال 

َ َوَذُروا َما  قــال تعالى: "َيا َأيَُّهــا الَِّذيَن َآَمُنوا اتَُّقــوا اهللاَّ
ترتطــم بالربا مــن حيث ال تعلم، كيــف ال تتفّقه وقد 
َ َوَذُروا َما  قــال تعالى: "َيا َأيَُّهــا الَِّذيَن َآَمُنوا اتَُّقــوا اهللاَّ
ترتطــم بالربا مــن حيث ال تعلم، كيــف ال تتفّقه وقد 

َبِقــَي ِمَن الرَِّبا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن َفِإْن َلْم َتْفَعُلوا َفْأَذُنوا 
َ َوَذُروا َما  قــال تعالى: "َيا َأيَُّهــا الَِّذيَن َآَمُنوا اتَُّقــوا اهللاَّ
َبِقــَي ِمَن الرَِّبا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن َفِإْن َلْم َتْفَعُلوا َفْأَذُنوا 
َ َوَذُروا َما  قــال تعالى: "َيا َأيَُّهــا الَِّذيَن َآَمُنوا اتَُّقــوا اهللاَّ

ِ َوَرُسوِلِه َوِإْن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرؤوُس َأْمَواِلُكْم  ِبَحْرٍب ِمَن اهللاَّ
َبِقــَي ِمَن الرَِّبا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن َفِإْن َلْم َتْفَعُلوا َفْأَذُنوا 
ِ َوَرُسوِلِه َوِإْن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرؤوُس َأْمَواِلُكْم  ِبَحْرٍب ِمَن اهللاَّ
َبِقــَي ِمَن الرَِّبا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن َفِإْن َلْم َتْفَعُلوا َفْأَذُنوا 

َال َتْظِلُمــوَن َوَال ُتْظَلُموَن"، وقال النبّي صلى اهللا عليه 
ِ َوَرُسوِلِه َوِإْن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرؤوُس َأْمَواِلُكْم  ِبَحْرٍب ِمَن اهللاَّ
َال َتْظِلُمــوَن َوَال ُتْظَلُموَن"، وقال النبّي صلى اهللا عليه 
ِ َوَرُسوِلِه َوِإْن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرؤوُس َأْمَواِلُكْم  ِبَحْرٍب ِمَن اهللاَّ

وســلم: "درهم ربا يأكله الرجل أشّد عند اهللا من ستٍّ 
َال َتْظِلُمــوَن َوَال ُتْظَلُموَن"، وقال النبّي صلى اهللا عليه 
وســلم: "درهم ربا يأكله الرجل أشّد عند اهللا من ستٍّ 
َال َتْظِلُمــوَن َوَال ُتْظَلُموَن"، وقال النبّي صلى اهللا عليه 

وثالثين زنية".
مــع األنبيــاء والشــهداء والصديقيــن.. أم حرب من 
اهللا جّل وعال ورســوله صلى اهللا عليه وســلم؟! فاختر 

لنفسك..
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ويسألونك


.
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ج- ال يجوز لك أن تطلبي الطالق من زوجك من غير ســبب لحديث ثوبان 
كما في الترمذي "عن النبي صلى اهللا عليه وســلم قال: أّيما امرأة ســألت 
زوجهــا طالًقا مــن غير بأس فحــرام عليها رائحــة الجنة", وبنــاء عليه ال 
كما في الترمذي "عن النبي صلى اهللا عليه وســلم قال: أّيما امرأة ســألت 
زوجهــا طالًقا مــن غير بأس فحــرام عليها رائحــة الجنة", وبنــاء عليه ال 
كما في الترمذي "عن النبي صلى اهللا عليه وســلم قال: أّيما امرأة ســألت 

تطلب المرأة الطــالق إال إذا تضررت من البقاء في عصمة الزوج أو خافت 
أال تقيــم حدود اهللا، ولكن أنصحك أختي الكريمــة أن تتوجهي إلى لجنة 

إصالح ال سيما أنني فهمت من سؤالك أن العالقة بينك وبين أهل زوجك 
ســيئة لكن العالقة بينك وبين زوجك ليســت ســيئة, فال داعي أن يؤخذ 
الزوج بســوء أهله، فإن كان الزوج ســيئ العشرة معك وقد وصل األمر أن 
استنفدت كل وســائل اإلصالح والصبر وأصبح األمر ال يطاق فال مانع من 

طلب الطالق، واهللا أعلم.



االنشغال بعيوب اآلخرين 
يسبب "عمى القلوب"

بأبيات قيمة إذ قال: إذا شــئت أن تحيا ســليًما من األذى 
... ودينك موفور وعرضك صّين، لسانك ال تذكر به عورة 
امرئ ... فكّلـك عورات وللناس ألســـن، وعينك إْن أبدت 
إليك معايب فدعها ... وقل: يا عين للناس أعيُن، وعاشــر 
بمعروف وســامح مــن اعتدى ... وفــارق ولكن بالتي هي 

أحسن".
انتكاس وهالك

ولفت زمارة  إلى أنَّ االشتغال بعيوب الخلق وإغفال عيوب 
النفس ســبب لالنتكاس والهالك، قال رسول اهللا (صلى 
اهللا عليه وســلم): "ُيْبِصــُر َأَحُدُكُم الَقَذى ِفــي َعْيِن َأِخيِه 
النفس ســبب لالنتكاس والهالك، قال رسول اهللا (صلى 
اهللا عليه وســلم): "ُيْبِصــُر َأَحُدُكُم الَقَذى ِفــي َعْيِن َأِخيِه 
النفس ســبب لالنتكاس والهالك، قال رسول اهللا (صلى 

َوَيْنَســى الِجْذَع ِفي َعْيِنِه"، والمعنى أن المشــتغل بعيوب 
اهللا عليه وســلم): "ُيْبِصــُر َأَحُدُكُم الَقَذى ِفــي َعْيِن َأِخيِه 
َوَيْنَســى الِجْذَع ِفي َعْيِنِه"، والمعنى أن المشــتغل بعيوب 
اهللا عليه وســلم): "ُيْبِصــُر َأَحُدُكُم الَقَذى ِفــي َعْيِن َأِخيِه 

الناس ومتتبعها كمن ينظر إلى الغبار أو حفنة التراب في 
عيــن أخيه وصاحبه، في حين أن عينــه بها الجذع، وهي 

الخشبة الكبيرة.
وقــال: "عندما قيــل للربيع بــن خثيم: "ما نــراك تغتاب 
أحًدا؟"، رد قائًال: "لســُت عن حالي راضًيا حتى أتفرغ لذم 

أخطــر األمــراض القلبية التــي ُيصاب 
بهــا العبُد أن يرضى عن نفســه، ويرى 
كماالت نفســه، ويغفل عــن عيوبه، مع 
أنــه ال يخلو إنســان من نقــص وعيب 
وذنــب وخطيئــة، وإذا أراد اهللا بعبــده 
خيًرا صرفه إلى االعتناء بعيوب نفســه، 

ومحاولة إصالحها.
دين عظيم

علمــاء  برابطــة  االستشــاري  العضــو 
فلسطين أحمد زمارة أكد لـ"فلسطين" 
أنَّ اإلسالم دين عظيم، تتجلى عظمته 
في حرصه على استقرار حياة المسلمين، 
فتراه في شــتى الميادين يحضهم على 
ما يصلح لهم شــئون حياتهــم، وينزع 
من قلوبهم ما يؤجج مشاعرهم ويلهب 

صدورهم.
وقــال: "انظر إلى قــول الحبيب (صلى اهللا عليه وســلم) 
في هذا الســياق: "بحســب امرئ من الشــر أن يحقر أخاه 
المسلم"، فقد نهى اإلسالم عن االشتغال بعيوب الناس، 
وشغل الوقت بتتبع عورات المسلمين، وتلمس أخطائهم، 
كأن العيــن خلقت لتبصر عيوب البشــر، واألذن لتســمع 

هتك أسرار الناس، واللسان لهدم بيوت اآلخرين".
ُ َعَلْيِه  ِ (َصلَّــى اهللاَّ وأضــاف: "عن أبي بردة عن َرُســول اهللاَّ

هتك أسرار الناس، واللسان لهدم بيوت اآلخرين".
ُ َعَلْيِه  ِ (َصلَّــى اهللاَّ وأضــاف: "عن أبي بردة عن َرُســول اهللاَّ

هتك أسرار الناس، واللسان لهدم بيوت اآلخرين".

َوَسلََّم) َقاَل: "َيا َمْعَشَر َمْن آَمَن ِبِلَساِنِه َوَلْم َيْدُخِل اْإلِيَماُن 
ُ َعَلْيِه  ِ (َصلَّــى اهللاَّ وأضــاف: "عن أبي بردة عن َرُســول اهللاَّ
َوَسلََّم) َقاَل: "َيا َمْعَشَر َمْن آَمَن ِبِلَساِنِه َوَلْم َيْدُخِل اْإلِيَماُن 
ُ َعَلْيِه  ِ (َصلَّــى اهللاَّ وأضــاف: "عن أبي بردة عن َرُســول اهللاَّ

َقْلَبــُه َال َتْغَتاُبوا اْلُمْســِلِميَن َوَال َتتَِّبُعوا َعْوَراِتِهْم َفِإنَُّه َمْن 
َوَسلََّم) َقاَل: "َيا َمْعَشَر َمْن آَمَن ِبِلَساِنِه َوَلْم َيْدُخِل اْإلِيَماُن 
َقْلَبــُه َال َتْغَتاُبوا اْلُمْســِلِميَن َوَال َتتَِّبُعوا َعْوَراِتِهْم َفِإنَُّه َمْن 
َوَسلََّم) َقاَل: "َيا َمْعَشَر َمْن آَمَن ِبِلَساِنِه َوَلْم َيْدُخِل اْإلِيَماُن 

ُ َعْوَرَتُه  ُ َعْوَرَتــُه َوَمْن َيتَِّبــِع اهللاَّ َيتَِّبــْع َعْوَراِتِهــْم َيتَِّبــْع اهللاَّ
َقْلَبــُه َال َتْغَتاُبوا اْلُمْســِلِميَن َوَال َتتَِّبُعوا َعْوَراِتِهْم َفِإنَُّه َمْن 
ُ َعْوَرَتُه  ُ َعْوَرَتــُه َوَمْن َيتَِّبــِع اهللاَّ َيتَِّبــْع َعْوَراِتِهــْم َيتَِّبــْع اهللاَّ
َقْلَبــُه َال َتْغَتاُبوا اْلُمْســِلِميَن َوَال َتتَِّبُعوا َعْوَراِتِهْم َفِإنَُّه َمْن 

َيْفَضْحــُه ِفي َبْيِتِه"، الفًتا إلى أنَّ االشــتغال بعيوب الخلق 
ُ َعْوَرَتُه  ُ َعْوَرَتــُه َوَمْن َيتَِّبــِع اهللاَّ َيتَِّبــْع َعْوَراِتِهــْم َيتَِّبــْع اهللاَّ
َيْفَضْحــُه ِفي َبْيِتِه"، الفًتا إلى أنَّ االشــتغال بعيوب الخلق 
ُ َعْوَرَتُه  ُ َعْوَرَتــُه َوَمْن َيتَِّبــِع اهللاَّ َيتَِّبــْع َعْوَراِتِهــْم َيتَِّبــْع اهللاَّ

لهو من أخطر اآلفات المهلكات؛ ألنه يشــغل الجوارح عن 
طاعة اهللا، ويسخرها لما يغضب الرحمن، ويطمس القلب 
بحيث ال يعرف إال عيوب الخلق، وبذلك ينسى المرء عيوب 

نفسه، وتكون الهالكة، والعياذ باهللا، وفق قوله.
 وأردف قائًال: "وصف اإلمام الشافعي هذه الحالة وعالجها 

النــاس"، وليس ســبًبا أدعى لترك هذه 
اآلفة مــن أن األمة تجمــع على أن من 
يشتغل في عيوب الناس يكون أكثرهم 
ث أن  عيوًبا، وقال ابن سيرين: (كنا نحدَّ
أكثــَر الناس خطايا أفرُغهم لذكر خطايا 

الناس)". 
وأضاف: "اقرأ إن شئت قول اهللا (تعالى): 
"َوال َتْكِســُب ُكلُّ َنْفٍس ِإالَّ َعَلْيَها َوال َتِزُر 
َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخــَرى"، يذكــر العالمــة ابن 
"َوال َتْكِســُب ُكلُّ َنْفٍس ِإالَّ َعَلْيَها َوال َتِزُر 
َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخــَرى"، يذكــر العالمــة ابن 
"َوال َتْكِســُب ُكلُّ َنْفٍس ِإالَّ َعَلْيَها َوال َتِزُر 

عاشــور في تفســيره التحرير والتنوير: 
(أي أن كل فريق مؤاخــذ وحده بعمله، 
فاألجدى بكال الفريقين أن ينظر كل في 
أعماله وأعمال ضده ليعلم أي الفريقين 

أحق بالنور والنجاة عند اهللا)".
وأشــار إلى أنَّ عمر (رضي اهللا عنه) كان 
يخطب في الناس ويقول: "رحم اهللا امرأ 
أهدى إليَّ عيوبي"، فعلينا أن نجتهد في إصالح نفوســنا، 
وتقويم أخطائنا، وتصحيح أفعالنا، وأن نترك ما ال شأن لنا 
فيه؛ عمًال بحديث رسول اهللا (صلى اهللا عليه وسلم): "من 

حسن إسالم المرء تركه ما ال يعنيه". 
وذكر قول اإلمام أبو حاتم بن حبان: "الواجُب على العاقل 
لزوُم الســالمة بترك التجســس على عيــوب الناس، مع 
االشــتغال بإصالح عيوب نفســه، فإن من اشتغل بعيوبه 
عــن عيوب غيره؛ أراح بدنه ولم يتعــب قلبه، فكلما اطلع 
على عيب لنفســه هان عليه ما يرى مثلــه من أخيه، وإن 
اشــتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي قلبه وتعب 

بدنه، وتعذر عليه ترك عيوب نفسه".
وتابع: "أخي الفاضل، أختي الفاضلة، علينا أنفسنا نلزمها 
كلمة التقوى ونشــغلها في عيوبها، نصلح ما اســتطعنا 
إصالحه، ونستعين باهللا وحده، وندعو لآلخرين بالهداية 
والصــالح، ونعلــم أن اهللا خلقنــا دعاة ولــم يجعلنا على 

الناس قضاة، فاتقوا اهللا والتزموا أوامره".


