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املقدمة
من أهم احلقائق املفرتضة يف صراعنا مع اجلاهلية أنه صراع اجتماعي ،قائم بني واقع
إسالمي وواقع جاهلي.
وافرتاض هذه احلقيقة حيتم أن يدخل املسلمون بتلك الصفة االجتماعية يف كل
مراحل الصراع ،من حلظة االستضعاف إىل فرصة التمكني ووقت االمتداد.
والدخول ابألسرة املسلمة يف جمال الصراع ابعتبارها الواقع االجتماعي للفرد الداعية
هو الوسيلة األساسية لتحقيق الصفة االجتماعية لواقع الدعوة يف هذا الصراع.
وهذه الرسالة تتضمن التصور احلركي الذي تتكون به األسرة واحلساابت الدقيقة اليت
تدخل هبا  -بعد تكونيها هبذا التصور  -يف واقع الدعوة .ومن هنا مل تكن هذه الرسالة
دراسة اجتماعية أخالقية عامة ،بل كانت دراسة حركية حمددة ،تبدأ بتقييم حركي للفوضى
اجلنسية ،ابعتبارها نقطة حتول اجملتمعات من اإلسالم إىل اجلاهلية ،وابعتبارها العقبة
األساسية لعودة هذه اجملتمعات اجلاهلية إىل اإلسالم.
واخلروج من خالل هذا التقيم بضرورة احلركة اإلسالمية مببدأ العفاف وضرورة تكوين
البيت لتحقيق هذا االرتباط وحبث أاثر هذا التكوين يف الفكر واحلركة ،مث عرض وإمكانية
وأسباب محاية البيت بعد أتكيد قيمته يف واقع الدعوة ،وكذلك محاية الدعاة من البيت
لتفادى خطر الرضا ابملسكن دون اجلهاد يف سبيل هللا.
وبذلك تدخل األسرة يف جمال الصراع وأيخذ البيت وضعه يف اجتاه احلركة وتدخل
معها املشاعر والغرائز يف طاقة التحرك وتنضم فيها الزوجة إىل دوافع العمل وتتحول هبا الذرية
إىل إمكانية امتداد بشرى للدعوة؛ فيتحقق التجرد والتحرر واالنطالق احلركي مع االرتباط
األسرى وااللتزام االجتماعي واالحتياج املعيشي.
كما تنشأ يف بيت الدعوة احلدود الفاصلة بني الصواب واخلطأ مبقياس الدعوة يف
حياة الدعاة ،مثل احلد بني زينة هللا اليت أخرج لعباده والرتف احملظور ،وبني السكن إىل
الزوجة والركون إليها ،وبني السعي املشروع للرزق واالنشغال املنهي عنه ابملال ،وبني احلب
الفطري للذرية واالفتتان هبا.
كما يتحدد يف بيت الدعوة احلد بني ممارسة الدعوة كهواية ال تتعدى حدود امليول
الشخصية وبني أن تكون الدعوة رسالة هلا حياة الدعاة واستشهادهم
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وسنرى يف الرسالة حياة الكفاح منبعاً للحب بني الزوجني ،فاحلياة يف بيت الدعوة
إما حلظة وداع وأمل ،أو حلظة حنني وشوق ،أو حلظة لقاء وفرحة ،فهي حياة طيبة وعيشة
راضية وعمر مبارك ووقت مليء .وىف هناية الرسالة ندعو أنفسنا إىل زايدة بيت من بيوت
الدعوة يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم لنعيش هذه األفكار وتلك املعاين واقعا حمققاً
وحقائق واقعة.
لتعلم كل صاحبة بيت الدعوة بتلك الزايرة أهنا واقفة ابلتزامها على خط الدفاع األول
عن الدعوة .وأن موقفها ميثل نقطة االرتكاز يف دائرة االمتداد
وأن نسيج ثياهبا الشرعي هو نسيج الراية اإلسالمية يف هذا الصراع.
وهو بيت (الرميصاء) منوذجاً لبيت الدعوة الذي نسأل هللا أن يكون يف واقعنا جمتمعاً
كامالً وحياة دائمة.
رفاعي سرور
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البداية
نريد يف البداية أن نعطى تقييماً حركيا لواقع الفوضى اجلنسية ،ذلك أن هذا التقييم هو
أول ضرورات التغري ،ألن جمرد التعريف النظري بتلك الفوضى والدعوة الكالمية يف حماربتها
ال تكفى للقضاء عليها أو حتقيق أدىن أتثري فيها ،طاملا أن الدعوة اإلسالمية تفتقد اخلطط
العملي إبمكانياته الالزمة إلهناء هذا الواقع .وهناك حقيقة تفاجئنا من خالل هذا التقييم
وهي أن جاهلية اجلنس كانت نقطة حتول اجملتمعات من اإلسالم إىل اجلاهلية ،وجند ذلك يف
قول الرسول صلى هللا عليه وسلم( :اتقوا الدنيا واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بىن إسرائيل
كانت يف النساء).1
والفكرة اليت يف احلديث أن فتنة النساء كانت الفتنة األوىل يف جمتمع بىن إسرائيل،
ومعىن الفتنة األوىل أهنا كانت بداية االحنراف ونقطة التحول؛ ولذلك فإن فتنة النساء متثل
عند إبليس  -وهو األمر ابلفحشاء ومنشئ الفوضى وصاحب اجلاهلية  -اهلدف األول
واألساسي الذي يسعى إىل حتقيقه يف واقع الناس ،كما يدل على ذلك احلديث الذي رواه
النيب صلى هللا عليه وسلم( :إن إبليس يضع عرشه على املاء ،مث يبعث سراايه ،فأدانهم منزلة
أعظمهم فتنة ،جييء أحدهم فيقول( :فعلت كذا) ،فيقول( :ما صنعت شيئاً) ،مث جييء
أحدهم فيقول( :ما تركته حىت فرقت بينه وبني امرأته)؛ فيدنيه منه ،ويقول( :نعم أنت).2
وهذا هو العنصر األول من عناصر اخلطر يف الفوضى اجلنسية ،يتبعه عنصر السرعة
يف انتشار تلك الفوضى ،والذي يتحقق ابإلصرار على االحنراف يف نفس املنحرف بقوة
تتعدى غريزة حب احلياة وكراهية املوت يف النفس البشرية.
وهذا موقف يوضح لنا كيف تكون قوة الشهوة واإلصرار على االحنراف ،وذلك يف
قصة هجرة سيدان إبراهيم إىل مصر ،عندما كانت معه زوجته سارة ،وكان يف مصر ملك
أيخذ كل امرأة مجيلة غصباً ،علم بقدوم سارة فطلبها ،فلما جاءت أمامه دعت هللا أن
ينجيها منه فخسف هللا به األرض ،ولكنه بعد ذلك اخلسف حياول مرة أخرى ،فيخسف هللا
به األرض فيحاول مرة اثلثة ،3ولعل اإلصرار يكون واضحاً من خال ل احملاولة ثالث مرات
على الرغم من اخلسف.

 1أخرجه مسلم يف (الرقاق) ( )17/55من حديث أيب سعيد اخلدري وهو مما انفرد به دون البخاري.
 2أخرجه مسلم  -أيضاً ( -صفات املنافقني) ( )17/157من حديث أيب الزبري عن جابر رضي هللا عنه.
 3أخرجه البخاري يف األنبياء ال ( )6/388من حديث ابن سريين عن أيب هريرة رضي هللا عنه.
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وهذا املوقف وإن مل يتكرر هبذه الصورة ،لكنه يوضح عنصر اإلصرار على االحنراف
بصورة مباشرة وواضحة ،وهذه طبيعة االحنراف يف أي موقف.
والذي حيقق سرعة انتشار األحنراف بعد قوة الشهوة هو ضعف الغرية يف نفس
املنحرف؛ ولذلك فإن النيب صلى هللا عليه وسلم يربط بني االستقامة والغرية ربطاً مباشراً ،إذ
أيتيه شاب ويقول له :اي رسول هللا! أريد أن أزىن ،فيقول له :أترضاه ألمك؟ فيقول :ال،
فيقول له صلى هللا عليه وسلم( :وكذلك الناس ال يرضون ألمهاهتم).4
وبضعف الغرية تكون السلبية يف مواجهة االحنراف اليت تتحول ابإلنسان السليب إىل
حتول موقف امرأة العزيز  -حينما راودت يوسف عن نفسه  -إىل
موقف املنحرف ،ولذلك َّ
موقف عام للنسوة مبجرد أن أرسلت إليهن وأعلنت رغبتها يف يوسف عليهن فعذرهنا ،فاعترب
يوسف هذا املوقف دعوة منهن مجيعاً{ ،قَ َ ِّ ِّ
َل ِّممَّا يَ ْدعُونَِِّن إِّلَْي ِّه}
َح ُّ
ب إِّ ََّ
ال َرب الس ْج ُن أ َ
(يوسف ،)33 :وهذا معناه أن السلبية يف مواجهة االحنراف ،وبقوة الشهوة وضعف الغرية
تتحقق هنائية معدل انتشار االحنراف اجلنسي اليت تتم عندما ال يكون يف اجملتمع أي قيمة
س ِّمن ُك ْم َر ُج ٌل َّرِّشي ٌد}
أخالقية ،مثلما كان لوط يبحث يف قومه عن رجل رشيد فقال( :أَلَْي َ
(هود ،)78 :ومل جيد.
وهنائية معدل االنتشار تتحقق بطبيعة اجملتمع املنحرف ذاته مع طبيعة االحنراف؛ ألن
اجملتمع املنحرف ال يقبل  -بطبيعته  -وجود أي قيمة أخالقية فيه؛ فيكون الرفض اجلاهلي
لألخالق بعدة احتماالت :األول :فإما أن خيرج اجملتمع أصحاب تلك القيمة منه ،مثلما
َخ ِّرج ُ ِّ ِّ ِّ
س يَتَطَ َّه ُرو َن} (األعراف.)82 :
حاول قوم لوط عندما قالوا{ :أ ْ ُ
وهم من قَ ْريَت ُك ْم إن َُّه ْم أ َُان ٌ
الثاين :وإما أن ينحرفوا أبصحاب تلك القيمة مثلما حاول بنو إسرائيل مع العابد،
كما جاء يف حديث جريج عن أىب هريرة قال( :مل يتكلم يف املهد إال ثالثة :عيسى ابن مرمي،
وكان يف بنو إسرائيل رجل يقال له جريج كان يصلى فجاءته أمه فدعته فقال :أجيبها أو
أصلى؟ فقالت :اللهم المتته حىت تريه وجوه املومسات ،وكان جريج ىف صومعته فتعرضت له
امرأة وكلمته فأىب؛ فأتت راعياً ،فأمكنته من نفسها فولدت غالماً ،فقالت من جريج فأتوه
فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه ،فتوضأ وصلى ،مث أتى الغالم فقال :من أبوك اي غالم؟ قال:
الراعي .قالوا :نبىن صومعتك من ذهب ،قال :ال ،من طني.

 4أخرجه أمحد يف املسند ( ،)5/257 - 256والطرباين ( )8/190من حديث أيب أمامة وجودة العراقي
يف األحياء ( ،)7/236وقال اهليثمي ( :)1/129رواه أمحد والطرباين يف الكبري ورجاله الصحيح .وصحح
األلباين هذا اإلسناد لغري هذا املنت انظر صحيح الرتمذي (.)2/276( )1922
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وكانت امرأة ترضع ابناً هلا ببِن إسرائيل ،فمر رجل راكب ذو شارة ،فقالت :اللهم
اجعل ابِن مثله؛ فرتك ثديها ،وأقبل على الراكب ،فقال :اللهم ال جتعلِن مثله ،مث أقبل على
ثديها ميصه).
قال أبو هريرة :كأين أنظر إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ميص أصبعه ،مث مر أبمة
يضربوهنا ،ويقولون :اي سارقة اي زانية ،فقالت :اللهم ال جتعل ابىن مثل هذه؛ فرتك ثديها
فقال :اللهم اجعلِن مثلها ،فقالت :مل ذاك؟ فقال :الراكب جبار من اجلبابرة ،وهذه األمة
يقولون سرقت زنيت ،وهي مل تفعل).5
ولقد وضح من هذا احلديث كيف أن املرأة البغي حاولت إغراء العابد ،فلما فشلت مل
تستطيع مواجهة القوم هبذا الفشل ،فأتت هلم بغالم من رجل آخر ،ورفض املرأة املنحرفة
للفشل يف إغراء أي إنسان تريد االحنراف به هو أخطر ما يف طبيعة املرأة عندما تنحرف،
ويساوى هذا اخلطر يف طبيعة املرأة عندما تنحرف رغبتها يف أن تقع مجيع النساء فيما وقعت
فيه ،ودليل ذلك قول عثمان بن عفان( :ودت الزانية لو زىن النساء كلهن) (احلسبة البن
تيميه).
الثالث :وإما أن يفسر اجملتمع اجلاهلي القيمة األخالقية تفسرياً ينفى حقيقتها ،مثلما
فعل بنو إسرائيل مع موسى ملا رأوه يغتسل بعيداً عنهم؛ فقالوا :إن به عيباً ،ويقول هللا عز
وجل وذلك{ :اي أَيُّها الَّ ِّذين آمنوا َال ت ُكونوا َكالَّ ِّذين آ َذوا موسى فَب رأَه َّ ِّ
ند
َ َُ َ ُ
اَّللُ ممَّا قَالُوا َوَكا َن ِّع َ
َ ْ ُ َ َ َّ ُ
َ َ
اَّللِّ َوِّج ًيها} (األحزاب ،)69 :وبذلك نرى اجملتمع املنحرف يدفع اإلنسان املستقيم إىل
َّ
االحنراف ،أو يدفع به خارج واقعة ،أو يفسر استقامته تفسرياً ينفى معناها؛ حىت يكون
اجملتمع خالصاً الحنرافه ،وخطر االحنراف اجلنسي مبعدل انتشاره السريع والنهائي أيتى ابعتبار
أن هذا االحنراف اجلنسي هو اخلطر األكرب على الرجال ،والرجال هم طاقة الدعوة؛ ولذلك
يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم( :ما تركت فتنة أضر على رجال أميت من نسائها)،6
وكذلك يبني الرسول صلى هللا عليه وسلم أن الزان جرمية الكيان اإلنساين كله ،فيقول صلى
هللا عليه وسلم( :العني تزىن وزانها النظر ،واليد تزىن وزانها اللمس ،والقدم تزىن وزانها
املشي ،والنفس تتمىن وتشتهى ،والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه).7
ومبعىن هذا احلديث يتأكد لنا أن االحنراف اجلنسي يستهلك ويهدم الشخصية
اإلنسانية ،ومن هنا كان حد الزان هو الرجم مبعناه املباشر وهو إهناء وجود هذا الكيان
 5البخاري ،مسلم.
 6أخرجه مسلم يف (الرقاق) ( )17/54من حديث أسامة بن زيد وسعيد بن زيد مرفوعاً.
 7البخاري يف (اإلستئذان) ،)11/26( ،مسلم ( )16/205من حديث ابن عباس.
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املنحرف ،وخطر اجلنس ابق  -أيضاً  -ابعتبار أنه يتحول إىل طاقة للتحرك أبي قضية
ابطلة يعتنقها اإلنسان املنحرف.
ومن هنا كانت الغريزة اجلنسية هي الطاقة األساسية للحركة اجلاهلية.
واملثال الذي يؤكد هذه احلقيقة هو دفع النساء املشركات للرجال املشركني لقتال
املسلمني يف غزوة أحد بقوهلن :إن تُقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تُدبروا نفارق فراق غري
وامق
ولنا أن نعلم كذلك معىن الضرر الذي يقصده الرسول صلى هللا عليه وسلم إذا قمنا
بعملية قياس للضغط اجلنسي على اإلنسان ،ولكي نقيس هذا الضغط خنتار العهد اإلسالمي
األول ابعتباره الوضع االجتماعي القياسي ألي وضع اجتماعي آخر؛ وذلك حىت يكون
تقديران هلذا الضغط مقياساً لتقديران للضغط الواقع على اإلنسان يف أي وقت وأي جمتمع،
فهذا رجل يقف مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف احلج فتأتى امرأة لتسأل الرسول صلى
هللا عليه وسلم فيدفع الرسول صلى هللا عليه وسلم وجه الرجل بيده عنها.8
ورجل آخر أيتى إىل صالة الصبح فيقابل امرأة يف الطريق فيقبَّلها ،9فاألول كان يف
احلج والثاين كان آتياً إىل صالة الصبح ،وهذا أبو هريرة يعيش رفيقاً للرسول صلى هللا عليه
وسلم على ملء بطنه ،فيشكو إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم معاانته من الغريزة ويطلب
منه أن جييز له اإلختصاء ،10وتقول الصحابة لو أذن له لفعلنا ،11ولن يعيش أحد مثلما كان
يعيش أبو هريرة والصحابة يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم على الرغم من ذلك كانت
املعاانة.
ومن الطبيعي أن يالزم خطر الفوضى اجلنسية خطر يوازيه ،وهو خطر احلب يف الواقع
اجلاهلي ابعتباره حقيقة إنسانية مثل حقيقة اجلنس ،والتقييم احلركي حلقيقة احلب يتحدد يف
حبث أثر احلب يف عالقة اإلنسان ابلدعوة ،وقد أقر النيب صلى هللا عليه وسلم ابحلب
كحقيقة واقعة عندما رأى عبداً جيرى وراء جارية وهو يبكى؛ فقال ألىب بكر( :انظر اي أاب

 8أخرجه البخاري يف (اإلستئذان)! ( )11/8يف مواضع من صحيحه ومسلم ( )9/97من حديث ابن
عباس ،والذي كان ينظر غلي وجه املرأة هو :الفضل بن العباس.
 9أخرجه البخاري يف التفسري ( )8/355من حديث ابن مسعود.
 10حديث أيب هريرة أخرجه البخاري يف النكاح ( )9/117من حديث أيب سلمة عنه رضي هللا عنه.
 11القائل من الصحابة هو سعد بن أيب وقاص وابن مسعود وغريمها انظر البخاري املصدر السابق.
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بكر ،ودعا اجلارية ،فجاءت فقال هلا :أتتزوجيه؟ قالت :اي رسول هللا أأتمر أم تشفع؟ قال:
بل أشفع ،قالت :ال أتزوجه).12
وقد كان هذا احلديث تقريراً من النيب صلى هللا عليه وسلم لواقع احلب من خالل
تعجبه من حال العبد دون إنكار عليه ،وطلبه من اجلارية أن تتزوجه ،وأيضاً من خالل تقريره
رفض اجلارية للزواج من العبد ،ومراعاة مشاعرها على الرغم من رد شفاعة النيب يف ذلك.
واعرتافنا ابحلب كحقيقة إنسانية واقعة إمنا هو اعرتاف جمرد من أي مدلول له يف الواقع
اجلاهلي ،وهذا التحفظ يف غاية األمهية ،إذ إن احلب يف الواقع اجلاهلي ما هو إال ظاهرة من
ظواهراإلحنراف اجلاهلي ،وذلك ألن احلب اجلاهلي هو إثبات للذات اإلنسانية من واقع
الفراغ ،ألن احلب أبهم معانيه هو إثبات للذات اإلنسانية ،واجلاهلية أبرز صفاهتا هي واقع
فراغ فكرى ووجداين.
وخطورة إثبات الذات من واقع الفراغ على عالقة اإلنسان ابلدعوة أتتى ابعتبارها
استهالكاً للخصائص الطبيعية يف اإلنسان ،واليت حتقق فيه إمكانيات حتمل تكاليف الرسالة،
وهي إمكانيات قائمة يف كل إنسان ،حيث أن هللا سبحانه وتعاىل خلق اإلنسان مهيأ بتلك
اخلصائص ألن يكون صاحب رسالة.
ودالئل هذه اإلمكانيات هي:
القدرة على احلياة بقضية الرسالة وتصور الوجود من خالل تلك القضية ،والقدرة على
مواجهة أي واقع خمالف هلذا التصور.
وعندما حيب اإلنسان اجلاهلي من الفراغ ،فإنه هبذا احلب ينطلق حنو من أحبها
خبصائص الرسالة الكامنة فيه ألنه يعيش بال قضية.
فتتحول تلك اليت أحبها إىل قضيته اليت حييا هبا ،ويتصور احلياة من خالهلا ويسعى إىل
اإلرتباط هبا حمطماً يف سبيل ذلك أي عقبة.
وآاثر احلب يف الواقع اجلاهلي هي الدليل على هذه الظاهرة ،فعندما ميارس اجلاهلي
حباً فإنه حيب إىل حد العبودية ،وعندما يفشل يف حبه ،فإما أن يصاب ابجلنون بعد طغيان
إحساسه مبن أحبها على عقله وواقعة ،أو يصاب ابإلنطواء كصورة من صور الكفر مببدأ
(العالقة) بعد فشله يف عالقته مبن أحبها ،أو ينتحر كصورة من صور الرفض حلياته اليت كان
ال يتصورها إال من خالل عالقته اليت فشلت ،وهذه هي اآلاثر األساسية للحب يف الواقع
 12أخرجه البخاري يف النكاح ( )9/408من حديث ابن عباس وهو عند أهل السنن أيضاً.
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اجلاهلي ،وبذلك يكون اخلطر احلقيقي على اإلنسان عندما ميارس حباً جاهلياً هو عجزه
متاما عن أن يكون صاحب رسالة.
واعرتافنا ابحلب كحقيقة إنسانية واقعة ،وجتريد هذا اإلعرتاف من أي مدلول له يف
الواقع اجلاهلي يقتضي أن نناقش حالة خطرية يف حياة الدعاة ،وهي دخول اإلنسان يف واقع
الدعوة وهو حيمل يف قلبه حباً قد بدأه يف اجلاهلية ،ومل يتمكن من التخلص منه بعد دخوله
واقع الدعوة.
وهذه احلالة هلا ثالث نتائج مؤكدة:
 إما أن تكون هذه املشاعر أساساً للدعوة من الطرف املسلم يف عالقة إىل الطرفاألخر لاللتزام.
 وإما أن تكون هذه املشاعر فتنة للطرف املسلم يف العالقة عن دعوته ودينه. وأما أن تنتهي هذه العالقة وهي النتيجة الثالثة.وهذا يعىن أن التفكري يف إهناء العالقة إمنا يكون بعد حماولة حتقيق النتيجة األوىل وهي
(الدعوة) ،وحذراً من الوقوع يف النتيجة الثانية وهي (الفتنة).
ونتفق ابتداءاً على أن اإلميان الصحيح حيمى صاحبه من الفتنة ،ولكن جيب أن نتفق
كذلك على أن األمر يتطلب معاجلة وجدانية مباشرة ،ذلك أن اإلميان الصحيح حيقق غلبة
اإللتزام من حيث السلوك ،ولكن املشاعر تظل ابقية ،والدليل على ذلك هو حادثة مرثد
الغنوى.
روى الرتمذي( :قال كان رجل يقال له مرثد ،وكان رجالً حيمل األسارى من مكة
حىت أيتى املدينة ،وكانت امرأة بغى مبكة يقال هلا عناق ،وكانت صديقة له ،وأنه واعد رجالً
من أسارى مكة حيمله ،قال :فجئت حىت انتهيت إىل ظل حائط من حوائط مكة يف ليلة
مقمرة ،قال فجاءت عناق فأبصرت سواد ظل حتت احلائط فلما انتهت إىل عرفتِن ،فقالت:
مرثد؟ فقلت :مرثد ،فقالت :مرحباً وأهالً ،هلم فبت عندان الليلة ،قال :فقلت اي عناق حرم
هللا الزان ،فقالت :اي أهل اخليام هذا الرجل حيمل أسراكم ،قال :فتبعِن مثانية ،ودخلت
احلديقة فانتهيت إىل غار أو كهف فدخلت فيه ،فجاءوا حىت قاموا على رأسي فبالوا ،فظل
بوهلم على رأسي فأعماهم هللا عىن ،قال :مث رجعوا فرجعت إىل صاحيب فحملته ،وكان رجالً
ثقيالً حىت انتهيت إىل األذخر ففككت عنه أحبله ،فجعلت أمحله ويعيِن حىت أتيت به
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املدينة ،فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت اي رسول هللا! أنكح عناقاً؟ .مرتني،
فأمسك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
الزانِّيةُ َال ي ِّ
ِّ
ِّ
نك ُح َها
فلم يرد على شيئاً ،حىت نزلتَّ { :
الزِّاين َال يَنك ُح َّإال َزانيَةً أ َْو ُم ْش ِّرَكةً َو َّ َ َ
ِّ
ِّ ِّ
ني} (النور ،)3 :فقال رسول هللا صلى هللا عليه
إَِّّال َز ٍان أ َْو ُم ْش ِّرٌك َو ُح ِّرَم ذَل َ
ك َعلَى الْ ُم ْؤمن َ
وسلم( :اي مرثد! الزاين ال ينكح إال زانية أو مشركة فال تنكحها).13
وواضح من احلادثة كيف أن مرثداً أراد الزواج من املرأة على الرغم من كفرها ،وبغائها
وحماولتها مجع الناس لقتله ،وكيف أحل يف طلبه الزواج منها ،وىف هذا دليل على أنه كان
متعلقاً هبا وجدانياً ،ولوال ذلك ملا كان هذا موقفه.
ومن هنا تنشأ قيمة املعاجلة ملثل هذه احلالة ،وأساس املعاجلة الوجدانية املباشرة هو
مواجهة العناصر اليت تنشئ من خالهلا مشاعر احلب وهي:14
 االنبهار بشخصية احملبوب ،ابعتبار أن االنبهار ينشئ احلب ،واحلب يضفي علىاحملبوب أبعاد الكمال اإلنساين ،ومن هنا صار أمراً معتاداً أن يتخيل احملب يف حمبوبة صفات
اجلمال والذكاء والكرم والقوة ...اخل .ومواجهة هذا العنصر هي إظهار العيوب والنقائص
وتثبيتها يف الذهن .يقول ابن القيم يف هذا العنصر( :فليتذكر قبائح احملبوب وما يدعوه إىل
النفرة منه ،فإنه إن طلبها وأتملها وجدها أضعاف حماسنه اليت تدعوه إىل حبه).
 الرجاء يف قيام العالقة ،فإذا حدث الرجاء بدأت املشاعر ،وتقوى هذه املشاعركلما قوى الرجاء.
ومواجهة هذا العنصر هي تيئيس النفس من إمكانية استمرار تلك العالقة ابعتبار
اإللتزام الشرعي.
 األسرار ابعتبارها وعاء املشاعر ،فعندما ينشأ سربني اثنني ينشأ اختصاص كلطرف لألخر بسر ،ومع هذا االختصاص تنشأ املشاعر .ومواجهة هذا العنصر هي كشف
األسرار اليت كانت بني االثنني أمام أطراف أخرى ،وبذلك يفقد االختصاص الذي بينهما.
 افرتاض حتقق السعادة يف االرتباط ابحملبوب وهو افرتاض طبيعي انشئ عن احلب. 13أخرجه النسائي يف (النكاح) ن وأبو داود ( ،)6/48والرتمذي رقم ( )3177مجيعاً من طريق عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده ومسنده حسن.
 14ميكن االستفادة يف هذا الشان ،بكتاب الطب النبوي لإلمام ابن القيم يف عالج العشق.
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ومواجهة هذا العنصر هي ُّ
تذكر األضرار اليت ستنشأ عن هذا االرتباط ،مثل القلق
على العرض والشك يف السلوك ابعتبار عدم االلتزام ،وتذكر عاقبة القلق والشك من خبل يف
العقل وأمل يف النفس ،وحرمان من الراحة ،وافرتاض حتقق السعادة يف االرتباط ابحملبوب يعىن
الشعور ابستحالة حتقق السعادة مع غريه ،ومواجهة ذلك إمنا تكون ابالرتباط السريع أبخت
مسلمة ،ويكون من األوىل أن تكون األخت على قدر من الشخصية واجلمال حيقق رجحان
كفتها يف نظره؛ ألنه مبجرد تفكريه يف االرتباط هبا سينشئ يف نفسه مقارنة بينهما وبني من
كان حيبها ،ومع هذه احلالة ينشأ واجب االستعانة ابهلل لتحقيق النجاة ،والقلوب بني
أُصبعني من أصابع الرمحن يقلبها كيف يشاء ،وهذا هو التحديد احلركي ألثر احلب يف عالقة
اإلنسان  -يف الواقع اجلاهلي  -ابلدعوة اإلسالمية.
وبعد هذا التقييم احلركي للفوضى اجلنسية خنرج حبقيقة مهمة وهي :ضرورة ارتباط
احلركة اإلسالمية مببدأ العفاف منذ حلظة التكوين وقيام الواقع احلركي للدعوة اإلسالمية؛
وذلك  -كما فهمنا من التقييم  -أن أي واقع اجتماعي تتسلل إليه الفوضى اجلنسية لن
يكون له بقاء صحيح.
فكان البد من قيام واقع الدعوة االجتماعي وهو حيمل يف طبيعته وتكوينه أسباب
محايته من االحنراف ،وهذا هو معىن قيام احلركة مببدأ العفاف ،وهذا هو الذي يضمن أن
يكون منو اجملتمع املسلم بعد ذلك مرتبطاً هبذا املبدأ وهاهي ذي التجربة اإلسالمية األوىل
حتقق قيام الدعوة مببدأ العفاف ،حيث كان العفاف هو أول ثالثة أشياء أمر هبا النيب صلى
هللا عليه وسلم يف دعوته إىل الناس ،كما قال أبو سفيان( :أمران ابلصالة والصدق
والعفاف) ،15وكانت دعوته إىل العفاف هذه دليالً على صدق النبوة عند هرقل؛ إذ قال ألىب
سفيان رداً على قوله هذا( :لو كان كما تقول حقاً فسيملك موضع قدمي هاتني).
وكان األمر ابلعفاف يف نص البيعة على اإلسالم( :ابيعوين على أال تشركوا ابهلل شيئاً
وال تزنوا).16
وكان أول أعمال النيب صلى هللا عليه وسلم يف املدينة بعد بناء املسجد هو إقامة حد
الزان على يهوديني مبقتضى حكم التوراة.
وكان أول أوامر النيب صلى هللا عليه وسلم يف مكة بعد فتحها هو قوله( :ال حيج بعد
العام مشرك ،وال يطوف ابلبيت عراين) .17وهذه حجة الوداع اللقاء األخري العام بني النيب
 15قول أيب سفيان أخرجه البخاري يف (بدء الوحي) ( )1/31وهو يف مسند أمحد ( )1/262من حديث
ابن عباس.
 16متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت ،أخرجه البخاري يف ( )1/64ومسلم (.)11/222
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صلى هللا عليه وسلم وأمته يقوم فيهم ويوصى وصاايه اليت ستعيش معهم ،ويعيشون هبا من
بعده إىل قيام الساعة ،يقول( :أال واستوصوا ابلنساء خرياً ،فإهنم عوان عندكم ،ليس متلكون
منهم شيئاً غري ذلك ،إال أن أيتني بفاحشة مبينة ،فإن فعلن فاهجروهن يف املضاجع،
واضربوهن ضرابً غري مربح ،فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيالً ،أال إن لكم على نسائكم
حقا ،فأما حقكم على نسائكم فال يوطئن فرشكم من تكرهون ،18وال يؤذن يف بيوتكم من
تكرهون ،أال وحقهن عليكم أن حتنوا 19إليهن يف كسوهتن وطعامهن) .وواضح من الوصية
األخرية أن جوهرها هو قيام عالقة طيبة بني رجال األمة ونسائها؛ مبا يضمن بقاء ارتباط
هذه األمة ابلتكوين األسرى الصحيح وحتقيق مبدأ العفاف.
ويتوىل عمر بن اخلطاب إمارة املؤمنني فيقول يف أول خطبة له( :اي أيها الناس ،قمت
فيكم كمقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فينا  -أال ال خيلون رجل ابمرأة إال كان اثلثهما
الشيطان ،عليكم ابجلماعة ،وإايكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد ،وهو من االثنني أبعد،
من أراد حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة ،من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك املؤمن) ،20مث
يقول عمر( :لقد مضى رسول هللا إىل سبيله فأمتوا احلج والعمرة كما أمركم هللا ورسوله،
واحفظوا فروج النساء) ،21ونقف قليالً أمام خطبة عمر ابعتبار أساسي وهو أن عمر رائد
االمتداد يف الدعوة اإلسالمية.22
وهلذا فإن عرض التصور عند عمر يف مواجهة خطر اجلنس يعترب مقياساً من مقاييس
االرتباط بني امتداد الدعوة اإلسالمية ومبدأ العفاف ،وخطبة عمر األوىل تؤكد قيمة هذا
 17البخاري يف احلج ( )3/483ومسلم يف احلج ( )9/115أيضاً من حديث أيب هريرة.
 18أخرجه مسلم يف حديث جابر الطويل انظر شرح النووي من صحيح مسلم ( )8/184 - 183وهو
عند الرتمذي رقم ( ،)1163وابن ماجه  )0185والنسائي يف العشرة ( ،)278وليس عندهم لفظ (حتنوا
إليهن).
 19ودائماً أتيت صيغة احلض علي إطعام املرأة وكسوهتا ابألسلوب الذي يتفق مع طبيعة العالقة الزوجية
مثل قوله صلى هللا عليه وسلم (حىت اللقمة اليت تضعها يف فم امرأتك) .فاألمر ليس جمرد اإلطعام ولكنه
احلنان والرمحة يف اإلطعام.
 20سنده صحيح ،أخرجه أمحد يف املسند  )1/018وروي مرسالً من طريق ابن دينار عن ابن عمر عن
عمر موقوفأً ،انظر الرسالة للشافعي حتقيق الشيخ شاكر رقم  113151وأخرجه أيضاً الرتمذي ،2165
واحلاكم ( )1/114وصححه ووافقه الذهيب.
 21صحيح ،أخرجه امحد ( )1/17وهو حديث مستقل غري الذي قبله رواه من طريق أيب نضرة عن أيب
سعيد.
 22بدليل أن رسول هللا رأي رؤية فيها أاب بكر ينزح من بئر وكان يف نزحه ضعف ويغفر هللا له ،فأخذها
عمر فصارت غراب (وهذه الرؤية ترمز إىل االمتداد والفتح اإلسالمي الذي مت يف إمارة عمر .أخرجه
البخاري يف التعبري ( )12/412عن ابن عمر.
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االرتباط من البداية ،إذ تقول الكلمة األوىل فيها( :أال ال خيلون رجل ابمرأة إال كان الشيطان
اثلثهما).
فيحذر عمر من الفوضى يف العالقة بني الرجال والنساء ،واستغالل الشيطان لتلك
الفوضى قبل وصيته ابجلماعة ،وحتذيره من الفرقة ،على الرغم من أن اجلماعة هي األمر األول
الذي يقوم به اإلسالم ،ولكن عمر كان يعلم ضرورة أن يسبق الوصية ابجلماعة وصيته
ابلعفاف؛ إذ ال مجاعة بغري هذا املبدأ.
ولقد كان أعداء احلركة اإلسالمية يدركون قيمة ارتباط الدعوة مببدأ العفاف فكانوا يف
خط التضاد مع احلركة اإلسالمية حياولون االحنراف ابحلركة عن هذا املبدأ ،ومن هنا كانت
حادثة اليهودي الذي حاول أن يكشف سرت امرأة مسلمة ،23فكان ذلك سبب جالء
اليهود  -يهود بىن قينقاع  -من املدينة.
ولعل هذا احلادث ابلذات هو الذي يكشف لنا خطورة األمر؛ إذ إن السبب قد يبدو
يف ظاهره هينا ،ولكن اليهود يعلمون ما وراء هذا احلدث ،ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم
يعلم ما يريده اليهود فيقرر إجالءهم ،وهي نتيجة قد نرى أهنا أكرب من السبب ،ولكن
ابإلدراك احلقيقي لقيمة العفاف يف واقع احلركة ندرك أن النتيجة تناسب السبب ،وأن جالء
اليهود كان ما جيب أن يكون جتاه هذا التصرف اليهودي.
ولكن القيمة احلقيقية يف ارتباط الدعوة ابلعفاف ليست يف جمرد البداية أو مرحلة
التكوين؛ إذ ال بد أن يكون هذا االرتباط مستمراً مع مراحل النمو ،كما هو واضح يف خطبة
الوداع من النيب صلى هللا عليه وسلم وخطبة اإلمارة من عمر ،واالرتباط املستمر بني الدعوة
والعفاف له موضع أساسي ،هو البيت مكوانً بتصور الدعوة ومبنياً مبقتضياهتا.
ومن هنا تبدأ املهمة الدقيقة الصعبة ...تكوين البيت بتصور الدعوة .ولنبدأ املهمة من
حلظتها األوىل ،وهي ضرورة حتقيق التوافق التام بني واقع األسرة والدعوة من خالل معاجلة
مفهوم التجرد ،ومن خالل أسلوب ممارسة الدعوة وأسلوب تكوين البيت.

 23رواه ابن هشام ( )2/25عن ابن اسحاق حدثِن عاصم بن عمر بن قتادة مرسالً .راجع البداية
والنهاية للحافظ ابن كثري (.)4/4 - 3

منرب التوحيد واجلهاد

()12

بيت الدعوة

معىن التجرد
ونبدأ يف حتقيق التوافق مبعاجلة آاثر الفهم اخلاطئ عند البعض عن معىن (التجرد)
الذي يتحدد عندهم يف ضرورة العيش للدعوة وحدها دون تفكري يف زوجة أو رغبة يف ذرية،
ولذا كان البد ابتداءاً من حتديد وتصحيح مفهوم التجرد على أنه امتالك الشيء ،والقدرة
على بذله والصرب على فقده
فعندما أبتلى هللا أيوب بفقدان أهله وصرب أاته هللا أهله ومثلهم معهم؛ ألن الصرب يف
البالء قد حتقق وحتقق معه التجرد ،وال يضر بعد ذلك أن يكون أليوب أهل وحىت مثلهم
معهم.
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َسلَ َما َوتَلَّهُ
وإبراهيم عندما أمره هللا بذبح ابنه إمساعيل استجاب ألمر ربه{ ،فَلَ َّما أ ْ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ني} (الصافات
ت ُّ
الرْؤَاي إِّ َّان َك َذل َ
ك َْجن ِّزي الْ ُم ْحسن َ
ص َّدقْ َ
يم ،قَ ْد َ
ل ْل َجبنيَ ،و َان َديْنَاهُ أَ ْن َاي إبْ َراه ُ
 ،)105 - 103وبدون أن يذبح إبراهيم ابنه حقق التجرد ابستعداده للتضحية ،وهذا هو
املقصود ،ومل يكن املقصود ذبح األبن بدليل أنه بدون الذبح قال هللا له{ :قد صدقت
الرءاي} ،وعلى هذا فإن معىن التجرد هو أن يكون لإلنسان زوجة وذرية ،لكنه يستطيع
التضحية ابحلياة معهم إذا اقتضت ضرورة الدعوة ذلك ،ولقد قال هللا تعاىل يف املرسلني:
ِّ
اجا َوذُ ِّريَّةً} (الرعد.)38 :
{ َولََق ْد أ َْر َس ْلنَا ُر ُسالً ِّمن قَ ْبل َ
ك َو َج َع ْلنَا َهلُْم أ َْزَو ً
يرتقب.

وهذا موسى عليه السالم يتزوج يف أخطر مراحل الدعوة بعد أن فرمن مصر خائفاً

ولقد كانت حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم حتقيقاً دائماً لالنسجام والتوافق بني
دعوته وبيته ،وهذه هي حقيقة التجرد الواقعية ،إذ يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم( :حبب
إىل من دنياكم ثالث :املسك والنساء وجعلت قرة عيِن يف الصالة).24
فقد مجع الرسول صلى هللا عليه وسلم بني قرة العني يف الصالة ،ومعناها قمة القرب
من هللا وبني حب الزوجة .بل إن النيب صلى هللا عليه وسلم يبني أن أفضل مكان لصالة
املرأة هو خمدعها ،فيقول( :صالة املرأة يف بيتها أفضل من صالهتا يف حجرهتا ،وصالهتا يف
خمدعها أفضل من صالهتا يف بيتها) ،كما حقق الرسول صلى هللا عليه وسلم ذلك الربط
عملياً عندما كان يصلى على فراش عائشة ،وهذا معناه أن املكان الذي يكون فيه اإلنسان
مع زوجته من املمكن أن يكون هو بذاته مكان قرب اإلنسان من هللا دون تعارض ،ولكن
صالة الرسول صلى هللا عليه وسلم يف فراش عائشة ال تؤثر يف رغبة النيب الشديدة يف التعبد.
وهاهي ذي عائشة تصف ذلك عندما سأهلا ابن عمر :أخربينا أبعجب شيء رأيته
من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فبكت ،وقالت( :كل أمره كان عجباً ،أاتين يف ليليت حىت
مس جلده جلدي ،مث قال :ذرييت أتعبد لرىب ،فقلت :وهللا إين ألحب قربك ،وإين أحب أن
تعبد لربك ،فقام إىل القربة فتوضأ ،ومل يكثر صب املاء ،مث قام يصلى ،فبكى حىت بل حليته،
مث سجد حىت بل األرض).25

 24أخرجه أمحد ( )3/28والنسائي )7/061ويف العشرة له (ص )34واحلاكم ( )2/160وأبو يعلي
( )6/199والطرباين الصغري ( )1/262القطعة األخرية ،وغريهم وسنده صحيح  -دون زايدة كلمة
(ثالث)  -راجع الفتاوى احلديثية للهيثمي (ص )277ولفظة (ثالث) مفسرة للمعِن كما ال خيفي.
 25رواه ابن حبان.
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وكذلك يربط الرسول صلى هللا عليه وسلم بني مشاعر العبودية هلل ومشاعر األبوة
والرمحة ابلذرية يف وقت واحد ،فكان يسجد ،فإذا ارتفع احلسني فوق ظهره ظل ساجداً حىت
ينزل ،وكان يصلى وهو حيمل ابنته زينب 26على يده ،وبذلك متتزج مشاعر العبودية هلل مع
مشاعر الرمحة واألبوة ،كما كان صلى هللا عليه وسلم يوازى بني تعلم الرماية للحرب ابعتبارها
أهم أعمال اجلهاد ،وبني اللهو مع األهل يف كوهنما من احلق ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم( :كل شيء يلهو به ابن آدم فهو ابطل إال ثالاثً :رميه عن قوسه وأتديبه فرسه
ومالعبته أهله فإهنن من احلق).27

الزواج والدعوة
وكما كان االحنراف اجلنسي بداية حقيقة لتحول األمة إىل الفساد ،كان االستمرار
على هذا االحنراف سبباً مباشراً هلالكها هنائياً.
ولعل هذا هو املعىن املأخوذ من قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :إذا جاءكم من
ترضون دينه وخلقه فزوجه إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد كبري) .إذ إن املالحظة
الواضحة يف احلديث هي تعليق الفتنة اليت تعم األرض والفساد الكبري بعدم صحة التزاوج يف
األمة ،وهو األمر الذي يتحتم معه االحنراف الذي تكون به الفتنة والفساد الكبري.
وتعليق الفتنة والفساد الكبري بعدم صحة ،الزواج الواردة يف احلديث حمددة مبرحلة
االختبار.
 26أخرجه مسلم  )6/031والبخاري يف (سرتة املصلي) من حديث أيب قتادة.
 27صحيح الرتمذي ( )1637والنسائي ( )6/222وأبو داود ( )7/189من حديث عقبة بن عامر
رضي هللا عنه.
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ومرحلة االختبار هي املرحلة اليت جتتمع فيها كل املقاييس والتصورات والتقاليد والقيم
االجتماعية؛ ألنه هبذه األشياء كلها يتم االختبار ،مما جيعل اخللل يف االختبار دليالً مباشراً
على اخللل يف كل هذه األبعاد.
هذا اخللل الذي ال تستقيم معه أمة وال تقوم هلا قائمة.
وبعد االختيار الصحيح يف البداية يبقى الزواج صحيحاً حىت النهاية ابلتجرد من احلياة
الدنيا والنجاة من ضغط النساء على الرجال يف هذا اجلانب.
وهناك سياقات قرآنية تتضمن هذا املعىن بصورة أساسية منها ما جاء يف سورة احلجر،
ِّ
ٍ
ِّ
اب
حيث انقشت يف أول السورة قضية إهالك الكافرينَ { :وَما أ َْهلَكْنَا من قَ ْريَة إِّالَّ َوَهلَا كتَ ٌ
ِّ ٍ
َجلَ َها َوَما يَ ْستَأْ ِّخ ُرو َن} (احلجر.)5 - 4 :
َّم ْعلُ ٌ
ومَّ ،ما تَ ْسبِّ ُق م ْن أ َُّمة أ َ
مث تناقش السورة مهلك قوم لوط ،وهم عالمة الشذوذ ومثل االحنراف بصورة مفصلة.
لتناقش السورة بعد ذلك ضماانت بقاء هذه األمة السابقة إىل قيام الساعة فكان هذا
اك
الفضل متمثالً يف سورة الفاحتة اليت مل ينزل مثلها يف التوراة واإلجنيل والقرآنَ { ،ولََق ْد آتَْي نَ َ
َسْب ًعا ِّم َن الْ َمثَ ِّاين َوالْ ُق ْرآ َن الْ َع ِّظ َيم} (احلجر.)87 :
وكانت الضمانة املوازية للفاحتة هى جترد الرسول صلى هللا عليه وسلم من النظرإىل
َّن عي ن يك إِّ َىل ما متَّعنا بِِّّه أَزواجا ِّمْن هم والَ َحتز ْن علَي ِّهم و ِّ
ض
َ َ َْ
احلياة الدنيا{ ،الَ متَُد َّ َْ َ ْ َ
ْ َ ً ُ ْ َ َْ َ ْ ْ َ ْ
اخف ْ
جنَاح َ ِّ ِّ ِّ
ني} (احلجر.)88 :
ك ل ْل ُم ْؤمن َ
َ َ
أما يف سورة طه فيجمع هللا بني هالك األمم الكافرة والنهى عن مد العني إىل متاع
احلياة الدنيا وتقرير أن العاقبة للتقوى يف سياق واحد{ :أَفَلَ ْم يَ ْه ِّد َهلُْم َك ْم أ َْهلَكْنَا قَ ْب لَ ُهم ِّم َن
ٍ ِّ
ِّ
الْ ُقر ِّ
ُّهى} (طهَ { ،)128 :وَال متَُد َّ
َّن
ون ميَْ ُشو َن ِّيف َم َساكِّنِّ ِّه ْم إِّ َّن ِّيف َذل َ
ك َآل َايت أل ُْوَِّل الن َ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ك َخْي ٌر َوأَبْ َقى}
ب
ر
ق
ز
ر
و
يه
ف
م
ه
ن
ت
ف
ن
ل
ا
ُّني
الد
اة
ي
احل
ة
ر
ه
ز
م
ه
ن
م
ا
اج
و
َز
أ
ه
ب
ا
ن
َّع
ت
م
ا
م
ىل
إ
ك
ي
ْ
َ
َ َْ َُ ْ َ ْ ُ َ َ
َعْي نَ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ً ْ ُ ْ َ ْ ََ ََ
(طه.)131 :
ويتحقق الزواج الصحيح تتحقق أكرب فاعلية النتشار األمة الصحيحة وبقائها.
ِّ
ك
والدليل األول على هذه الفاعلية هو قول هللا عز وجلَ { :ولََق ْد أ َْر َس ْلنَا ُر ُسالً ِّمن قَ ْبل َ
ول أَن أيِّْيت ِِّبي ٍة إِّالَّ ِّإبِّ ْذ ِّن ِّ
اَّلل لِّ ُك ِّل أ ِّ
وجع ْلنَا َهلم أ َْزواجا وذُ ِّريَّةً وما َكا َن لِّرس ٍ
اب} (الرعد:
َج ٍل كتَ ٌ
َ
َ َ َ
َ َ َ ُْ َ ً َ َ َ
َُ
.)38
ومن هذه اآلية نشأ أخص األبعاد القدرية لقضية الزواج ،ذلك أن اآلية تثبت جلميع
املرسلني صفة التزاوج.
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ِّ
ومن هذه الصفة نشأت أمة األنبياء ،كما قال سبحانه يف آل عمران{ :إ َّن اَّللَ
ِّ
آل إِّب ر ِّاهيم و َ ِّ
ِّ
ض َها ِّمن بَ ْع ٍ
يع
ني ،ذُ ِّريَّةً بَ ْع ُ
اصطََفى َ
آل ع ْمَرا َن َعلَى الْ َعالَم َ
ْ
ض َواَّللُ َمس ٌ
آد َم َونُ ً
وحا َو َ ْ َ َ َ
ِّ
يم} (آل عمران.)34 - 33 :
َعل ٌ
نبيها.

وأبمة األنبياء حتققت أقدار هللا يف البشرية كلها ذلك أن قدر كل أمة مرتبط بقدر

إذ جاء بعد هذه اآلية مباشرة{ :ميَْحو اَّلل ما ي َشاء وي ثْبِّ ِّ
نده أ ُُّم الْ ِّكتَ ِّ
اب}
ُ ُ َ َ َُ ُ
ت َوع َ ُ
(الرعد )39 :فأصبحت حقيقة تزواج املرسلني  -اليت كانت هبا الذرية اليت نشأت هبا أمة
األنبياء  -هي احلقيقة الثابتة يف اللوح احملفوظ ،وهو أم الكتاب اليت يتحدد هبا أقدار األمم.
ولعل أخطر األمثلة على ارتباط أقدار األمم ابلزواج بصورة تفصلية ،هو أن تنشأ
أكرب أمتني ارتباطاً بتلك القضية ...أمة بىن إسرائيل ،وأمة الرسول صلى هللا عليه وسلم.
وذلك عند بناء البيت احلرام الذي حتدد مكانه إلبراهيم ،وأسكن فيه إبراهيم زوجته
هاجر ،وحيث ذهب هبا إبراهيم إىل املكان عندما طلبت منه سارة هذا بعد غريهتا من هاجر
اليت رزقت إبمساعيل .يقول هللا عز وجل{ :ربَّنا واب ع ْ ِّ
ِّ
ك
آايتِّ َ
َ َ َ َْ
ث ف ِّيه ْم َر ُسوالً مْن ُه ْم يَْت لُو َعلَْي ِّه ْم َ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يم} (البقرة.)129 :
ك
احل
يز
ز
الع
َنت
أ
َّك
ن
إ
م
يه
ك
ز
ي
و
ة
ْم
ك
احل
و
اب
ت
ك
ل
ا
م
ه
م
ْ
ْ
َويُ َعل ُ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َُ ْ َ َ َ ُ َ ُ
وهكذا بدأ قدر أمة الرسول صلى هللا عليه وسلم( :ابالستجابة لغرية سارة من هاجر
زوجة إ براهيم اخلليل) ،مث االستجابة لدعاء إبراهيم وإمساعيل أبن يبعث يف أهل هذا املكان
رسوالً منهم ،ولذلك يقول النيب صلى هللا عليه وسلم( :أان دعوة مستجابة من دعوات
إبراهيم).
وأيضاً جند أن زواج موسى وعالقته ابلدعوة يتضح جلياً من اخلطوات اليت حددهتا
اآلية اليت وصفت حال موسى ابتداءاً من هروبه من مصر وهو خائف يرتقب ،ووروداً ملاء
مدين ليقف موقفاً املروءة والنخوة والعفة واألمانة ،فهو يدفع الظلم عندما جيد امرأتني ال
تستطيعا السقاية بسبب الرجال ،مث يدعو ربه أن ينزل عليه من اخلري ،لتكون االستجابة هي
دعوة الرجل الصاحل ليجزيه أجر السقاية ،تلك االستجابة اليت يبدو فيها جلياً أمهية العفة
واألمانة وصيانة النظر عن احملرم ،فيأمر املرأة أن تسري خلفه ،ال أمامه وال جبواره ،مث تطرح
فكرة الزواج ،ويقضي موسى أحسن األجلني املتفق عليهما.
وأييت الزواج ليكون بداية ملرحلة إعداد موسى للقاء هللا عز وجل ،مرحلة حتل فيها
السكينة حمل اخلوف واجلذع ،وفيها يكون اخلري خبدمته للرجل الصاحل ،مرحلة تتجلى فيها
أمهية الزواج وارتباطه ابلدعوة ارتباطاً متجانساً.
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ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
نيَ ،ولَ َّما تَ َو َّج َه تِّْل َقاء َم ْديَ َن
ب قَ َ
ال َر ِّب َجن ِِّن م َن الْ َق ْوم الظَّالم َ
{فَ َخَر َج مْن َها َخائ ًفا يَتَ َرقَّ ُ
السبِّ ِّيل * َولَ َّما َوَرَد َماء َم ْديَ َن َو َج َد َعلَْي ِّه أ َُّمةً ِّم َن الن ِّ
َّاس
قَ َ
ال َع َسى َرِّيب أَن يَ ْه ِّديَِِّن َس َواء َّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يَس ُقو َن وو َج َد ِّمن ُدوهنم ْامرأتَ ْ ِّ
صد َر ِّ
الر َعاء
ود ِّان قَ َ
ني تَ ُذ َ
ال َما َخطْبُ ُك َما قَالَتَا َال نَ ْسقي َح َّىت يُ ْ
ْ ََ
ُ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ِّ
َل ِّم ْن َخ ٍْري فَِّق ٌري *
إ
ت
ل
َنز
أ
ا
م
ل
ين
إ
ب
ر
ال
ق
ف
ل
الظ
ىل
إ
ىل
و
ت
مث
ا
م
هل
ى
ق
س
ف
*
ري
ب
ك
خ
وان َشْي ٌ َ ٌ َ َ َ ََُ َُّ َ َ َ
َ َْ َ ََّ
َوأَبُ َ
ََ َ َ
امها متَْ ِّشي علَى استِّحياء قَالَت إِّ َّن أَِّيب ي ْدع َ ِّ
ت لَنَا فَلَ َّما
وك ليَ ْج ِّزيَ َ
ْ
َ ُ
فَ َجاءتْهُ إِّ ْح َد َُ
َجَر َما َس َقْي َ
كأْ
َ ْ َْ
ف َجنو ِّ
جاءه وقَ َّ ِّ
امها اي أَب ِّ
ِّ ِّ ِّ
ني * قَالَ ْ ِّ
ت
ص قَ َ
ت م َن الْ َق ْوم الظَّالم َ
ال َال ََتَ ْ َ ْ َ
ص َعلَْيه الْ َق َ
ت إ ْح َد َُ َ َ
ص َ
َ َُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يت َهاتَ ْنيِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ني ،قَ َ
ت الْ َقو ُّ
ال إين أُر ُ
يد أَ ْن أُنك َح َ
ك إ ْح َدى ابْنَ ََّ
ي ْاألَم ُ
استَأْ َج ْر َ
استَأْج ْرهُ إ َّن َخْي َر َمن ْ
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ْ
َ
ك َستَج ُدين
ت َع ْشًرا فَم ْن عند َك َوَما أُر ُ
يد أ ْن أ ُ
َش َّق َعلَْي َ
َعلَى أَن َأت ُجَرين َمثَاينَ ح َج ٍج فَإ ْن أ َْمتَ ْم َ
احلِّني * قَ َ ِّ
اَّلل ِّمن َّ ِّ
ِّ
َجلَ ْ ِّ
ت فَ َال عُ ْد َوا َن َعلَ َّي َو َّ
ك بَْي ِِّن َوبَْي نَ َ
ال َذل َ
ني قَ َ
الص َ
ضْي ُ
ك أََّميَا ْاأل َ
اَّللُ
إن َشاء َُّ َ
علَى ما نَ ُق ُ ِّ
َجل و َسار ِّأب َْهلِّ ِّه آنَس ِّمن َجانِّ ِّ
ب الطُّ ِّ
ال
ور َان ًرا قَ َ
يل * فَلَ َّما قَ َ
َ َ
ضى ُم َ
ول َوك ٌ
وسى ِّْاأل َ َِّ َ َ ٍ ِّ َ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ٍ
َّ
ِّ
ِّ
َّ
صطَلُو َن ،فَلَ َّما
ت َان ًرا ل َعلي آتي ُكم مْن َها خبََرب أ َْو َج ْذ َوة م َن النَّار لَ َعل ُك ْم تَ ْ
أل َْهله ْام ُكثُوا إين آنَ ْس ُ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
وسى إِِّّين أ ََان َّ
أ ََات َها نُودي من َشاط ِّئ الْ َوادي ْاأل َْميَ ِّن ِّيف الْبُ ْق َعة الْ ُمبَ َارَكة م َن الش َ
َّجَرةِّ أَن َاي ُم َ
اَّللُ
ر ُّ ِّ
ني} (القصص.)30 - 21 :
ب الْ َعالَم َ
َ
فإذا به يدخل الوادي املقدس طوى؛ ليكون كالم هللا معه ،فيوحي إليه ،ويبعثه إىل
بِن إسرائيل؛ لتنشأ أكرب أمة بعد أمة النيب عليه الصالة والسالم وتكون األوىل من خالل
رغبة سارة يف رحيل هاجر بعد غريهتا .وتكون الثانية من خالل زواج موسى من ابنة الرجل
الصاحل بعد اخلوف والرتقب.
وإذا كان املتفق عليه قدراً عظمة االستجابة .فإن نشأة هاتني األمتني تؤكد عظمة
شأن وشرف العالقة الزوجية ومقتضياهتا عند هللا عز وجل .ابعتبار أن هذا االنتشاء كان من
خالل هذه العالقة.
من أجل ذلك جند اختصاصاً قرآنيا بني النبوة والرسالة والدعوة وبني قضااي الزواج
َّيب} لرسول هللا صلى هللا عليه
وأحكامه ،وذلك من خالل النداء بقوله سبحانهَ { :اي أَيُّ َها النِّ ُّ
وسلم وهو قول هللا{ :اي أَيُّها النَِّّيب إِّ َّان أَرس ْلن َ ِّ
اه ًدا ومب ِّشرا ونَ ِّذيرا ،ود ِّ
اَّللِّ ِّإبِّ ْذنِِّّه
اعيًا إِّ َىل َّ
َ َ ُّ ْ َ َ
اك َش َ َُ ً َ ً َ َ
ِّ
اجا ُّمنِّ ًريا} ( 46 - 45األحزاب).
َوسَر ً
حيث مل يرد هذا النداء يف القرآن لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال يف قضااي الزواج
وأحكامه ،ومنه ما يتعلق أبحكام زواج النيب نفسه صلى هللا عليه وسلم مثل قوله تعاىلَ { :اي
ِّ ِّ
احليا َة الدُّنْيا وِّزينَ تَ ها فَتَ عالَ ِّ
احا
ك إِّن ُك ُ َّ
َّيب قُل أل َْزَواج َ
أَيُّ َها النِّ ُّ
َ َ َ َ َْ
ُس ِّر ْح ُك َّن َسَر ً
ننت تُِّرْد َن ََْ
ني أ َُمت ْع ُك َّن َوأ َ
َِّ
مج ًيال} (األحزاب.)28 :
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ك َّ
ت
اج َ
َحلَْلنَا لَ َ
ورُه َّن َوَما َملَ َك ْ
وقوله تعاىلَ { :اي أَيُّ َها النِّ ُّ
الالِّيت آتَ ْي َ
َّيب إِّ َّان أ ْ
تأُ
ك أ َْزَو َ
ُج َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ك َّ
الالِّيت
ك ِّممَّا أَفَاء َّ
ك َوبَنَات َخ َاالتِّ َ
ك َوبَنَات َخال َ
ك َوبَنَات َع َّماتِّ َ
ك َوبَنَات َع ِّم َ
اَّللُ َعلَْي َ
َميِّينُ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ك
ت نَ ْف َس َها لِّلنِّ ِّ
صةً لَّ َ
اج ْر َن َم َع َ
ك َو ْامَرأَةً ُّم ْؤمنَةً إِّن َوَهبَ ْ
َّيب إِّ ْن أ ََر َاد النِّ ُّ
َّيب أَن يَ ْستَنك َح َها َخال َ
َه َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ت أَْميَانُ ُه ْم ل َكْي َال يَ ُكو َن
ني قَ ْد َعل ْمنَا َما فَ َر ْ
ضنَا َعلَْي ِّه ْم ِّيف أ َْزَواج ِّه ْم َوَما َملَ َك ْ
من ُدون الْ ُم ْؤمن َ
اَّلل َغ ُف ِّ
يما} (األحزاب.)50 :
َعلَْي َ
ورا َّرح ً
ك َحَر ٌج َوَكا َن َُّ ً
وقوله تعاىل{ :اي أَيُّها النِّ ِّ
ِّ
اَّلل لَ َ ِّ
ك َو َّ
ات أَْزَواج َ
ك تَْب تَغي َم ْر َ
َ َ ُّ
ض َ
َّيب ملَ ُحتَ ِّرُم َما أ َ
اَّللُ
َح َّل َُّ
ِّ
ِّ
ِّ
َغ ُف ِّ
ِّ
َّيب
يم ْ
اَّللُ لَ ُك ْم َِّحتلَّةَ أَْميَان ُك ْم َو َّ
ض َّ
َسَّر النِّ ُّ
يم * قَ ْد فَ َر َ
ٌ
يم * َوإ ْذ أ َ
ور َّرح ٌ
احلَك ُ
اَّللُ َم ْوَال ُك ْم َوُه َو الْ َعل ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ض َعن بَ ْع ٍ
ِّ
َ
ض فَلَ َّما
ر
َع
أ
و
ه
ض
ع
ب
ف
ر
ع
ه
ي
ل
ع
اَّلل
ه
ر
ه
ظ
أ
و
ه
ب
َت
أ
ب
ن
ا
م
ل
ف
ا
يث
د
ح
ه
اج
و
َز
أ
ض
ع
ْ
َّ
َ
َ
َّ
إِّ َىل بَ ْ ْ َ َ ً َ َّ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ
نَبَّأَها بِِّّه قَالَت من أَنبأ ََك ه َذا قَ َ ِّ ِّ
اخلبِّري * إِّن تَتواب إِّ َىل َِّّ
ت قُلُوبُ ُك َما
صغَ ْ
ْ َْ َ َ
َ
اَّلل فَ َق ْد َ
َُ
يم َْ ُ
ال نَبَّأَينَ الْ َعل ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ك ظَه ٌري}
اهَرا َعلَْيه فَإن َّ
ني َوالْ َم َالئ َكةُ بَ ْع َد ذَل َ
صال ُح الْ ُم ْؤمن َ
َوإِّن تَظَ َ
اَّللَ ُه َو َم ْوَالهُ َوج ْربي ُل َو َ
(التحرمي.)4 - 1 :
ومنه ما يتعلق أبحكام زواج املؤمنني مثل قوله تعاىل يف أول سورة الطالقَ { :اي أَيُّ َها
النَِّّيب إِّ َذا طَلَّ ْقتم النِّساء فَطَلِّ ُق ِّ ِّ ِِّّ
وه َّن ِّمن
صوا الْعِّ َّد َة َواتَّ ُقوا َّ
ُّ
اَّللَ َربَّ ُك ْم َال َُتْ ِّر ُج ُ
ُ
وه َّن لعدَّهت َّن َوأ ْ
َح ُ
ُُ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
ٍ
ِّ
ِّ
اَّلل فَ َق ْد
ود َّ
ود َّ
ني بَِّفاح َشة ُّمبَ يِّنَة َوت ْل َ
اَّلل َوَمن يَتَ َع َّد ُح ُد َ
ك ُح ُد ُ
بُيُوهت َّن َوَال َخيُْر ْج َن إَِّّال أَن َأيْت َ
ظَلَم نَ ْفسه َال تَ ْد ِّري لَع َّل َّ ِّ
ث ب ع َد َذلِّك أَمرا * فَِّإ َذا ب لَ ْغن أَجلَه َّن فَأَم ِّس ُكوه َّن ِّمبعر ٍ
وف
اَّللَ ُْحيد ُ َ ْ
َ َُ
َ
َ َ َ ُ ْ ُ َْ ُ
َ ًْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
ِّ
ِّ
أ َْو فَ ِّ
ظ به َمن َكا َن
وع ُ
َّه َادةَ ََّّلل ذَل ُك ْم يُ َ
ارقُ ُ
يموا الش َ
وه َّن مبَْع ُروف َوأَ ْشه ُدوا ذَ َو ْي َع ْدل من ُك ْم َوأَق ُ
ي ؤِّمن ِّاب َِّّ
ِّ
ب َوَمن
َّلل َوالْيَ ْوِّم ْاآل ِّخ ِّر َوَمن يَت َِّّق َّ
اَّللَ َْجي َعل لَّهُ خمََْر ًجا * َويَ ْرُزقْهُ ِّم ْن َحْي ُ
ُْ ُ
ث َال َْحيتَس ُ
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اَّللُ ل ُك ِّل َشيء قَ ْد ًرا * َو َّ
الالئي يَئ ْس َن
اَّللَ َابل ُغ أ َْم ِّرهِّ قَ ْد َج َع َل َّ
اَّلل فَ ُه َو َح ْسبُهُ إِّ َّن َّ
يَتَ َوَّك ْل َعلَى َّ
ْ
يض ِّمن نِّ َسائِّ ُك ْم إِّ ِّن ْارتَْب تُ ْم فَعِّدَّتُ ُه َّن ثََالثَةُ أَ ْش ُه ٍر َو َّ
ِّم َن الْ َم ِّح ِّ
َمحَ ِّال
ت ْاأل ْ
الالئِّي َملْ َِّحي ْ
ض َن َوأ ُْوَال ُ
اَّلل َجيعل لَّه ِّمن أَم ِّرهِّ يسرا ،ذَلِّك أَمر َِّّ
ِّ
َنزلَهُ إِّلَْي ُك ْم َوَمن
َجلُ ُه َّن أَن يَ َ
اَّلل أ َ
أَ
َ ُْ
ض ْع َن محَْلَ ُه َّن َوَمن يَتَّق ََّ ْ َ ُ ْ ْ ُ ْ ً
اَّلل ي َك ِّفر عْنه سيِّئاتِِّّه وي ع ِّظم لَه أَجرا * أ ِّ
ِّ
ث َس َكنتُم ِّمن ُو ْج ِّد ُك ْم َوَال
وه َّن ِّم ْن َحْي ُ
َسكنُ ُ
ْ
يَتَّق ََّ ُ ْ َ ُ َ َ َ ُ ْ ْ ُ ْ ً
ِّ
تُض ُّاروه َّن لِّتضيِّ ُقوا علَي ِّه َّن وإِّن ُك َّن أ َ ِّ
ض ْع َن
ض ْع َن محَْلَ ُه َّن فَِّإ ْن أ َْر َ
ُوالت محَْ ٍل فَأَنف ُقوا َعلَْي ِّه َّن َح َّىت يَ َ
َ ُ ُ َ َْ َ
لَ ُكم فَآتُوه َّن أُجوره َّن وأَْمتِّروا ب ي نَ ُكم ِّمبعر ٍ
وف وإِّن تَعاسرُمت فَستُ ر ِّضع لَه أُخرى * لِّي ِّنفق ذُو سعةٍ
ُ ْ
ْ ُ ُ َ ُ َ ُ َْ
ََ
َُِّْ َ َ َ ْ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
آات َها َسيَ ْج َع ُل َّ
ف َّ
آاتهُ َّ
اَّللُ نَ ْف ًسا إَّال َما َ
ِّمن َس َعتِّ ِّه َوَمن قُد َر َعلَْي ِّه ِّرْزقُهُ فَ ْليُنف ْق ممَّا َ
اَّللُ َال يُ َكل ُ
اَّللُ
بَ ْع َد عُ ْس ٍر يُ ْسًرا} (الطالق.)7 - 1 :
ومنه ما يتعلق أبحكام نساء النيب صلى هللا عليه وسلم واملؤمنني مثل قوله يف سورة
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ك وب نَاتِّ َ ِّ
ني َعلَْي ِّه َّن ِّمن َج َالبِّيبِّ ِّه َّن
األحزابَ { :اي أَيُّ َها النِّ ُّ
ني يُ ْدن َ
ك َون َساء الْ ُم ْؤمن َ
َّيب قُل أل َْزَواج َ َ َ
ِّ
اَّلل َغ ُف ِّ
يما} (األحزاب.)59 :
ذَل َ
ورا َّرح ً
ك أ َْد َىن أَن يُ ْعَرفْ َن فَ َال يُ ْؤذَيْ َن َوَكا َن َُّ ً
أما بقية اآلايت اليت ورد فيها النداء ومل تتعلق ابلزواج فقد جاءت هادفة حلماية األمة
من اجلانب العسكري الذي يوازي قضية الزواج اهلادفة حلماية األمة من اجلانب االجتماعي،
منرب التوحيد واجلهاد
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حيث جاءت يف أمر هللا عز وجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم جبهاد الكفار واملنافقني،
ِّ ِّ
وعدم طاعتهم ،وذلك يف مثل قوله تعاىل{ :اي أَيُّها النِّ ِّ ِّ
ني َوا ْغلُ ْظ
َ َ ُّ
َّار َوالْ ُمنَافق َ
َّيب َجاهد الْ ُكف َ
علَي ِّهم ومأْواهم جهنَّم وبِّْئس الْم ِّ
صريُ} (التوبة .)73 :ونفس ألفاظ هذه اآلية يف سورة
َ ْ ْ ََ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ
التحرمي.
ِّ
ِّ
ين
َّيب ات َِّّق َّ
أما يف سورة األحزاب ففيها قول هللاَ { :اي أَيُّ َها النِّ ُّ
اَّللَ َوَال تُط ِّع الْ َكاف ِّر َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
يما} (األحزاب.)1 :
ني إِّ َّن َّ
َوالْ ُمنَافق َ
يما َحك ً
اَّللَ َكا َن َعل ً
وتعلق هذا النداء يف هذه اآلايت جبهاد الكفار واملنافقني وعدم طاعتهم .جاء مقرتانً
بنفس قضية النساء والزواج واألعراض؛ ألن التحلل اخللقي هو يف حقيقته حركة نفاق.
ِّ ِّ
ك
َّيب قُل أل َْزَواج َ
والدليل املباشر على ذلك هو ما ورد يف سورة األحزابَ { :اي أَيُّ َها النِّ ُّ
ِّ
ك ونِّساء الْم ْؤِّمنِّ ِّ
ِّ
ك أ َْد َىن أَن يُ ْعَرفْ َن فَ َال يُ ْؤذَيْ َن َوَكا َن َّ
ني َعلَْي ِّه َّن ِّمن َج َالبِّيبِّ ِّه َّن ذَل َ
ني يُ ْدن َ
َوبَنَات َ َ َ ُ َ
اَّللُ
َغ ُف ِّ
يما} (األحزاب.)59 :
ورا َّرح ً
ً
َّ ِّ
ِّ َّ ِّ ِّ
ِِّّ
ض َوالْ ُم ْرِّج ُفو َن ِّيف الْ َم ِّدينَ ِّة
ين ِّيف قُلُوهبم َّمَر ٌ
مث جاء بعدها{ :لَئن ملْ يَنتَه الْ ُمنَاف ُقو َن َوالذ َ
ِّ
اورونَ ِّ
لَنُ ْغ ِّري ن ِّ
ِّ
ني أَيْنَ َما ثُِّق ُفوا أ ُِّخ ُذوا َوقُتِّلُوا تَ ْقتِّ ًيال}
َّك هبِّ ْم ُمثَّ َال ُجيَ ُِّ َ
َ َ
ك ف َيها إَِّّال قَل ًيالَ ،م ْلعُون َ
(األحزاب.)61 - 60 :
وكما أن االحنراف الناشئ عن اخلطأ يف عملية التزاوج سبب يف دمار األمم من
البداية ،فإن إقامة العالقة الزوجية الصحيحة بكل عناصرها هي أساس إقامة األمم،
وامتدادها الصحيح.
وحديث الرسول صلى هللا عليه وسلم( :إذا جاءكم من ترضون دينه ،)...الوارد يف
هذا املعىن ليس هو النص الشرعي الوحيد املؤكد هلذا املعىن ،بل إن هناك نصوصاً قرآنية
تتضمن هذا املعىن بصورة أساسية وهو ما ورد يف سورة البقرة اليت انقشت يف سياق واحد
أحكام الزواج والطالق ،مث يتبعها بقصة طالوت ذات املضمون املنهجي احملقق لقدر النصر
والغلبة على الكافرين .وكذلك سورة النساء اليت تناقش يف بدايتها كل أحكام النساء مث
يتبعها قضية النصرة والنصري.
َب أ ََان
اَّللُ َألَ ْغلِّ َ َّ
ب َّ
وسورة اجملادلة اليت تبدأ مبناقشة حكم الظهار لتنتهي ِّبتقريرَ { :كتَ َ
ي ع ِّزيز * َال َِّجت ُد قَوما ي ؤِّمنو َن ِّاب َِّّ
َّلل َوالْيَ ْوم ْاآل ِّخ ِّر يُ َو ُّادو َن َم ْن َح َّ
اد َّ
َوُر ُسلِّي إِّ َّن َّ
ْ ً ُْ ُ
اَّللَ قَ ِّو ٌّ َ ٌ
اَّللَ
ورسولَه ولَو َكانُوا آابءهم أَو أَب نَاءهم أَو إِّخوانَهم أَو ع ِّشريتَهم أُولَئِّك َكت ِّ ِّ
وهبِّم ِّْ
اإلميَا َن
ََ ُ ُ َ ْ
َ ُْ ْ ْ ُْ ْ َْ ُْ ْ َ َ ُْ ْ َ َ َ
ب يف قُلُ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اَّللُ َعْن ُه ْم
َوأَيَّ َد ُهم بُِّر ٍ
ين ف َيها َرض َي َّ
وح مْنهُ َويُ ْدخلُ ُه ْم َجنَّات َْجتري من َْحتت َها ْاألَنْ َه ُار َخالد َ
اَّللِّ أََال إِّ َّن ِّحزب َِّّ
ورضوا عْنه أُولَئِّ َ ِّ
اَّلل ُه ُم الْ ُم ْفلِّ ُحو َن} (اجملادلة.)22 - 21 :
ب َّ
َْ
ك ح ْز ُ
ََ ُ َ ُ ْ
منرب التوحيد واجلهاد
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ويف سورة الفرقان اليت تربط بني اإلمامة يف الدين وقرة العني ابألزواج والذرية ...كما
ِّ ِّ
َّ ِّ
ب لَنَا ِّم ْن أ َْزو ِّاجنَا وذُ ِّرَّايتِّنَا قَُّرةَ أ َْع ُ ٍ
ني
اج َع ْلنَا ل ْل ُمتَّق َ
ني َو ْ
ين يَ ُقولُو َن َربَّنَا َه ْ
َ َ
يف قوله تعاىلَ { :والذ َ
إَِّم ًاما} (الفرقان.)74 :
وبذلك أصبح الزواج من سنن املرسلني ،كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم( :أربع
من سنن املرسلني :النكاح والسواك والتعطر واحلناء).28

التوافق بني البيت والدعوة
أسلوب ممارسة الدعوة
وبعد معاجلة مفهوم التجرد نبدأ يف املعاجلة الواقعية استمراراً يف حتقيق التوافق بني
ضرورة الدعوة وتكاليفها وبني الطبيعة األسرية يف اإلنسان أبسلوب الدعوة ذاته ،وهذا هو
أحد املواقف يف واقع الدعوة نرى فيه رجالً صحابياً امسه حاطب بن أيب ابتعة يبعث خبطاب
إىل أهل مكة خيربهم فيه أن الرسول صلى هللا عليه وسلم سيأيت إليهم جبيش ،ويعلل هذا أبن
كل الصحابة هلم ما حيمى أزواجهم وأوالدهم يف مكة ،فأراد أن تكون له هبذا العمل عند
أهل مكة يد حيمي هبا زوجته وأهله ،ويصدق الرسول صلى هللا عليه وسلم على هذا التعليل
ويقول( :صدق) ،وأيمر الصحابة أال تقول له إال خرياً.29
وملا تغيب عثمان عن بدر كانت حتته بنت رسول هللا وكانت مريضة ،فقال له النيب
صلى هللا عليه وسلم( :إن لك أجر رجل وسهمه) ،30وعندما كان الرسول صلى هللا عليه
ُ 28روي يف اجلامع ابلنون والياء ،ومسعت أاب احلجاج احلافظ يقول الصواب (اخلتان) ،وسقطت النون من
احلاشية ،وكذلك رواه احملاملي عن شيخ أيب عيسي الرتمذي.
 29أخرجه البخاري يف املناقب ( )7/304ومسلم ( )16/54من حديث علي ابن أيب طالب رضي هللا
عنه.
 30البخاري يف املغازي ( )7/54واملسند ( )2/120من حديث ابن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنهما.
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وسلم يغزو كان يرتك على املدينة من حيمي النساء ،وكان يرتك عليهن أقوى من عنده من
الرجال منهم علي بن أىب طالب.
وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوازى بني ثواب الذي جيهز الغازي وثواب الذي
حيمي أهله وبني ثواب الغزو ،فيقول( :من جهز غازايً فقد غزا ومن خلفه يف أهله فقد
غزا) ،31ومن هنا يتبني أن هدف محاية الزوجة واألهل ليس ابألمر الذي يتغاضى عنه
أصحاب الدعوة عملياً يف حتقيق أهدافها ،وملا كان التجمع اإلسالمي جتمعاً جماهداً كان
مبدأ كفالة أهل اجملاهد مبدأ اجتماعياً ،وصيغة هذا املبدأ هي قول رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم( :من ترك ماالً فلورثته ،ومن ترك كالً فعلي).32
والبد أن تكون كفالة اجلماعة املسلمة ألسرة اجملاهد كفالة اجتماعية كاملة ،وليست
جمرد معونة مادية حمدودة ،وقد توجب تلك الكفالة الزواج من زوجة الشهيد ،وزواج الزوجة
بعد زوجها إذا مات ،أو زواج بعد زوجته إذا ماتت ال ينقض معىن الوفاء واحلب الذي كان
بينهما.
وهذه أم سلمة كانت حتب أاب سلمة إىل درجة مل تكن تظن فيها أن هناك رجال
مياثله ،إذ إنه ملا مات قال هلا رسول هللا ( :قوَل إان هلل وإان إليه راجعون ،فما من عبد تصيبه
مصيبة ،ويقول هذه الكلمة إال أبدله هللا خرياً منها) ،فقالت :ومن أين سيأتيِن خري من أيب
سلمة؟ فقدر هللا أن تتزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نفسه وتصبح أماً للمؤمنني.
وكفالة اجلماعة املسلمة ألسرة الفرد اجملاهد ليست جمرد معاجلة نفسية حتقق طمأنينة
اجملاهد على أسرته ،ولكنها مبعناها احلركي هي توجيه طاقة الفرد الكامنة يف إحساسه
مبسئوليته حنو أسرته إىل طاقته الكامنة يف إحساسه مبسئوليته حنو دعوته ،وبذلك يتحرك الفرد
الذي يشعر ابألمان على أسرته بطاقته الكاملة ،ويسعى بتلك الطاقة صادقاً إىل الشهادة.
وعندما ينشأ واجب الزواج من زوجة الشهيد فإنه يندب هلذا الواجب أخ متزوج،
ابعتبار أن األخ البكر يفضل له الزواج من بكر مثله لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
عندما سأل جابراً عن زواجه( :أتزوجتها بكراً أم ثيباً؟ قال :بل ثيباً .قال :أما تزوجتها بكراً

 31متفق عليه ن أخرجه البخاري ( )6/49يف اجلهاد ،مسلم ( )13/40من حديث زيد بن خالد.
 32أمحد يف املسند ( )2/464من حديث أيب هريرة ،ويف مواضع من مسنده وأبو داود (- 105
 )8/106من حديث املقدام بن معدي كرب والنسائي ( )1/279 - 278وسنده صحيح.
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تداعبها وتداعبك) ،33وندب األخ املتزوج للزواج من زوجة الشهيد يعىن مواجهة الثقل
اجلاهلي الرافض ملبدأ التعدد.
ومن هنا يصبح هذا الزواج انتصاراً اجتماعياً على الرواسب اجلاهلية ،والتعدد من
حيث األصل الشرعي من األمور املباحة اليت يساوى فيها الفعل والرتك ،أما ابعتباره ضرورة
ملعاجلة آاثر اجلهاد اإلسالمي يف الواقع االجتماعي للدعوة فإنه يصري أمراً مندوابً ،وعلة
خلف الشهداء يف زوجاهتم اليت نشأ عنها الندب الشرعي للتعدد ينفي وجود أي علة متعلقة
ابلزوجة األوىل لتعدد زوجها عليها ،وبذلك يكون من السهل عليها قبول األمر والرضا به؛
لتثبت هبذا القول أن زواجها على األساس اإلسالمي مل يكن من مدخل (األخذ) ،وحتقيق
املصلحة ،بل كان من مدخل (العطاء) ،وحتقيق االلتزام ،وواقع التعدد ال يتناىف مع مفهوم
احلب كأساس للعالقة الزوجية ،فإذا كان احلب بني الزوجني هو أن تكون الزوجة أحب
الناس إىل الزوج دون غريها ،فإنه عند التعدد يصري من الواجب على الزوج إقناع كل زوجة
من زوجاته أبهنا أحب الزوجات إليه.
وال ميكن القول أبن علة خلف الشهداء يف زوجاهتم كمربر للتعدد يعاجل األمر متاماً
عند الزوجة األوىل ،ولكنه خيفف من وطأة األمر عليها ،واجلدير ابلذكر أن الغرية بني النساء
يف واقع الدعوة خيففها الشعور بتميزهن العام عن النساء الاليت مل يدخلن هذا الواقع ،وتثبيت
صفة الداعية عل ى املرأة يقلل من صفة األنثى فيها ،وهي الصفة اليت تنبع منها مشاعر الغرية؛
ألن املرأة  -كصاحبة دعوة  -تكون ذات اهتمامات عالية؛ فيقل يف كيان املرأة مشاعر الغرية
ابعتبار أهنا مشاعر ال تتفق مع علو االهتمامات ،وأيضاً فإن الشعور ابخلطر الذي حييط
الدعوة يسهم يف حتقيق هذا األمر ،وكذلك فمن املمكن توجيه مشاعر الغرية إىل عامل
تنشيط للمرأة يف واقع الدعوة لتحقيق أهدافها ،حبيث يصري مقدار هذا التحقيق هو مقدار
ما تتميز به عن غريها من النساء ،34ويف النهاية جيب أن تلجأ الزوجة إىل هللا سبحانه أن
خيفف عليها األمر ويرضيها به ،وهللا على كل شيء قدير.
وللدعاء يف معاجلة هذا األمر أثر حمقق  -إن شاء هللا  -بدليل ما كان يف زواج رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم من أم سلمة.

 33متفق عليه من حديث جابر رواه البخاري يف النكاح ( )9/121ومسلم يف النكاح أيضاً.
 34ولذلك كان يريد الرسول صلى هللا عليه وسلم التميز بني نسائه بصاحل العمل فيقول (ستتبعِن منكن
أطولكن يداً ...يقصد الرسول ستلحق يب يف اآلخرة أكثركن كرماً ولكن نساء الرسول فمنهن أن املقصود
هو الطول الفعلي فأخذت كل واحدة تقيس ذراعها وتقارنه بذراع األخرايت مما اضحك النيب صلى هللا
عليه وسلم) .راجع شرحه من صحيح مسلم شرح النووي (.)16/8
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فعن أم سلمة قالت( :ملا انقضت عدهتا بعث إليها أبو بكر خيطبها عليه ،فلم
تتزوجه ،فبعث إليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمر بن اخلطاب خيطبها عليه ،فقالت:
أخرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أىن امرأة غريي  -أي أن غريهتا شديدة  -فأتى رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر ذلك له ،فقال صلى هللا عليه وسلم :ارجع إليها ،فقل :أما
قولك( :أىن امرأة غريي) فسأدعو هللا فيذهب غريتك ،وأما قولك( :أين امرأة مصيبة)،
فستكفني صبيانك ،وأما قولك( :ليس أحد من أوليائي شاهداً) ،فليس أحد من أوليائك
شاهد وال غائب يكره ذلك ،فقالت البنها عمر :قم فزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
فزوجه ،35ويف هذا احلديث دليل على إمكانية ذهاب الغرية ابلدعاء ،ومما الشك فيه أن
فكرة الزوجة األخرى وما يتعلق هبا أمر له خطورته النفسية ،ولكن تقدمي النموذج الطيب
للعالقة الكرمية بني الزوجات أمر له أثره يف معاجلة هذه اخلطورة.
وهذه عائشة تتحدث عن زينب رضي هللا عنها فتقول( :وهي اليت كانت تساميِن
منهن يف املنزلة عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل أرقط خرياً يف الدين من زينب وأتقى
هلل وأصدق حديثاً وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذاالً لنفسها يف العمل الذي تصدق
به وتقرب به إىل هللا تعاىل ما عدا سورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفينة) ،36وتقول
عائشة أيضاً وكان النيب صلى هللا عليه وسلم سأل زينب بنت جحش  -زوج النيب صلى هللا
عليه وسلم عن أمري( :اي زينب ما علمت أو ما رأيت؟ فقالت اي رسول هللا أمحي مسعي
وبصري ،ووهللا ما علمت إال خرياً).
قالت عائشة( :وهي اليت كانت تساميِن من أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم فعصمها
هللا تعاىل ابلورع).
وهذا حوار بني االثنني:
قالت زينب( :اي عائشة ما قلت حني ركبتيها  -أي الناقة يف حادثة اإلفك  -قالت:
قلت :حسبنا هللا ونعم الوكيل .قالت زينب :قلت كلمة املؤمنني).

 35أخرجه النسائي يف (النكاح) (.)6/ 82 - 81
 36احلديث رواه مسلم فضائل الصحابة  )15/206( 13شرح النووي .قال النووي ...( :والسورة:
الثوران وعجلة الغضب وأما (احلدة) فهي شدة اخللق وثورانه ،ومعِن الكالم أهنا كاملة األوصاف إال أن
فيها شدة خلق وسرعة غضب تسرع منها .الفينة  -بفتح الفاء وابهلمز  -وهي الرجوع أي :إذا وقع ذلك
منها رجعت عنه سريعاً وال تصر عليه).
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وكم كان مجيالً من عمر بن اخلطاب 37رضي هللا عنه أن يستبدل لفظ (جارة) بلفظ
(ضرة) ،فيقول البنته حفصة( :ال يغرنك إن كانت جارتك أوسم منك) يعِن عائشة.
وليس الزواج من زوجة الشهيد هو الصورة الوحيدة ألداء واجب اجلماعة جتاه أهل
الشهيد ،بل قد يكون هلذا الشهيد أبناء تتعارض مصلحتهم مع فكرة زواج األم ،وعندئذ
يكون صرب األم عن الزواج لرتبية هؤالء األبناء هو األمر الواجب ،بدليل قول رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم( :أان وامرأة سعفاء يف اجلنة 38كهاتني :امرأة آمط من زوجها فحبست على
يتاماها حىت ابنوا أو ماتوا).
وعندما يكون للزوجة أيتام فإن خطر عزوبتها ينعدم ،ابعتبار أن غريزة األمومة أقوى
من غريزة اجلنس ،ولوال ذلك ما كان هذا احلث من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على
الصرب على زوجها حىت تريب أيتامها .وعندما يكون الواجب هو صرب األم عن الزواج لرتبية
األبناء فإن هناك واجباً جديداً ينشأ على اجلماعة جتاه تلك األم ،وهو إنشاء الوضع
االجتماعي الكرمي هلا ،ليس فقط من الناحية املادية ،ولكن من انحية أهم وهي (الكرامة
االجتماعية) ،ذلك ألن كرامة املرأة االجتماعية مرهونة بزوجها.39
وعندما َتتار زوجة الشهيد أن تعيش بغري زوج من أجل أبنائها يصري أداء واجب
تكرميها حقاً هلا على اجلماعة ،وأماانً هلا من االحنراف؛ ألن حمافظة املرأة على عرضها إمنا
يكون مبقدار كرامتها بني الناس ،لعل هذا مدلول قول (هند) للرسول عند بيعة النساء( :أو
تزين احلرة؟!) ،40لعل هذا أيضاً هو علة جعل حد الزان على اجلواري نصف حد احلرائر .وإذا
كان خلف الشهداء يف أهليهم هو واجب اجلماعة فإن واجب اجملاهد أن يؤمن أنه وأهله يف
والية هللا ،وأهنم أمام قضاء هللا وقدره سواء؛ وهلذا يبني الرسول صلى هللا عليه وسلم أن محاية
الرجل واألهل مرجعها إىل هللا فيقول( :اللهم إنك أنت الصاحب يف السفر واخلليفة يف
األهل) ،41ومع إميان الزوج أبنه هو وزوجته أمام قدر هللا سواء ،وهذا ايسر وزوجته مسية
يستشهدان معاً ،واملوعد هو اجلنة.
 37متفق عليه :البخاري ( )8/57ومسلم يف الطالق ( )1479من حديث ابن عباس عن عمر رضي هللا
عنه.
 38رواه أمحد يف مسنده ( )6/29من طريق شداد أيب عمار عن عوف بن مالك قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم :يف احلديث.
 39ولذلك نري أن زيد الذي كان زوجاً لزينب ويرغب يف طالقها يقول فيها بعد زواجها من رسول هللا:
فما أن رأيتها بعد زواجها من رسول هللا حىت أكربهتا يف نفسي.
 40أخرجه ابن جرير يف تفسريه ( )28/51سورة املمتحنة.
 41أخرجه مسلم يف (احلج) رقم ( )1342من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما.
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أسس تكوين البيت
وبعد املعاجلة أبسلوب الدعوة أنيت إىل املعاجلة أبسلوب تكوين البيت استمراراً يف
حتقيق التوافق بني واقع األسرة والدعوة؛ إذ إن وقت تكوين البيت له خطر كبري على نفس
اإلنسان صاحب الدعوة ،حيث ينشأ االحتياج املادي ويتعمق الشعور ابلشح ،ويقوى
االندفاع إىل حتقيق الرغبة يف تكوين البيت ،وهذا أمر طبيعي يف النفس البشرية ،يؤكده
الرسول صلى هللا عليه وسلم يف حديثه( :كان نيب فيمن كان قبلكم أراد أن يغزو فقال :ال
يتبعنا ثالثة :رجل له عشار وينتظر أن تلد له ،ورجل بىن بيتاً ومل يكمله ،ورجل عقد على
امرأة ومل يَب هبا).42
وهلذا وجب االهتمام ابلنفس البشرية يف وقت تكوين البيت حىت ال يكون هذا
التكوين نقطة حتول سيئة يف حياة املسلم.

 42متفق عليه :البخاري يف فرض اخلمس ( ،)6/220ومسلم يف (اجلهاد) ( )1747من حديث أيب
هريرة رضي هللا عنه.
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القواعد األساسية ألسلوب تكوين البيت
الربط بني مراحل التكوين وطبيعة البذل تفادايً ألثر الشح ،ويتحقق هذا بتنفيذ
الوليمة عند البداية وسنة العقيقة بعد الوالدة والكرم بصفة دائمة؛ ألن اإلنفاق عندما خيشى
اإلنسان الفقر وأيمل الغىن  -هو الذي حيمى اإلنسان من البخل وحيقق الرب ،إذ يقول
الرسول صلى هللا عليه وسلم( :خري الصدقة وأنت صحيح شحيح َتشى الفقر وأتمل
الغىن).
وكذلك الربط بني مراحل التكوين واآلخرة ،حيث تكون التهنئة اإلسالمية على
الزواج (نسأل هللا أن يرزقك الشهادة) ،مث أتيت املعاشرة الزوجية لرتتبط بتقوى هللا{ :نِّ َسآ ُؤُك ْم
َىن ِّشْئ تُ ْم َوقَ ِّد ُمواْ ألَن ُف ِّس ُك ْم َواتَّ ُقواْ اَّللَ} (البقرة .)223 :وكذلك
ث لَّ ُك ْم فَأْتُواْ َح ْرثَ ُك ْم أ َّ
َح ْر ٌ
السعي من أجل الرزق يرتبط ابإلحساس ابآلخرة؛ ألن االنفصال بني السعي للرزق وتذكر
ِّ
ض
اآلخرة هو الذي ينشئ االنشغال؛ وهلذا يقول هللا سبحانهُ { :ه َو الَّذي َج َع َل لَ ُك ُم ْاأل َْر َ
ِّ
ور} (امللك.)15 :
َذلُ ًوال فَ ْام ُشوا ِّيف َمنَاكِّبِّ َها َوُكلُوا ِّمن ِّرْزق ِّه َوإِّلَْي ِّه الن ُ
ُّش ُ
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فتذكر اآلية ابلنشور هلل مع األمر ابلسعي للرزق ،ويف كل ما ميلكه اإلنسان يف حياته،
وحىت أيسر األشياء جيب قيام هذا الربط من خالهلا ،فدعاء ركوب الدابة فيه( :سبحان
الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني وإان إىل ربنا ملنقلبون).43
ودعاء لبس الثوب اجلديد فيه( :البس جديداً وعش سعيداً ومت شهيداً محيداً) ،غري
أن األمر اخلطري حقيقة والذي يسبق يف خطورته كل العوامل السابقة ليتحقق التوافق بني
واقع األسرة والدعوة ،هو (اختيار الزوجة أو الزوج).

االختيار
والقرآن حيدد ضرورة اختيار الزوجة أو الزوج مبقتضى الدعوة ،فيقول هللا سبحانه:
ِّ
ات ح َّىت ي ْؤِّم َّن وألَمةٌ ُّم ْؤِّمنَةٌ خي ر ِّمن ُّم ْش ِّرَك ٍة ولَو أ َْعجب ْت ُكم والَ تُ ِّ
ِّ
نك ُحواْ
{ َوالَ تَنك ُحواْ الْ ُم ْش ِّرَك َ ُ َ َ
ٌَْ
َ ْ ََ ْ َ
ِّ ِّ
ك يَ ْدعُو َن إِّ َىل الن ِّ
ني َح َّىت يُ ْؤِّمنُواْ َولَ َعْب ٌد ُّم ْؤِّم ٌن َخْي ٌر ِّمن ُّم ْش ِّر ٍك َولَ ْو أ َْع َجبَ ُك ْم أ ُْولَئِّ َ
الْ ُمش ِّرك َ
َّار َواَّللُ
ِّ ِِّّ
ي ْدعو إِّ َىل ْ ِّ
آايتِِّّه لِّلن ِّ
َّاس لَ َعلَّ ُه ْم يَتَ َذ َّك ُرو َن} (البقرة.)221 :
اجلَنَّة َوالْ َم ْغفَرِّة ِّإبِّ ْذنه َويُبَ ِّ ُ
ني َ
َ َُ
وواضح من اآلية حكمة رفض املشركة أو املشرك؛ يف أهنم أصحاب دعوة إىل النار،
وأن حياهتم املرتبطة هبذه الدعوة الباطلة ال تتفق مع املؤمن صاحب الدعوة إىل هللا { َواَّللُ
اجلَن َِّّة َوالْ َم ْغ ِّفَرِّة ِّإبِّ ْذنِِّّه} (البقرة ،)221 :والدعوة إىل هللا صبغة حياة الداعية ،والبد
يَ ْدعُ َو إِّ َىل ْ
أن تكون الزوجة والزوج لوانً منسجماً ومتجانساً مع هذه الصبغة.
وقد حدد الرسول صلى هللا عليه وسلم لنا صفات الزوجة الصاحلة بصفة عامة،
بقوله( :تنكح املرأة ألربع :ملاهلا وحلسبها وجلماهلا ولدينها ،فاظفر بذات الدين تربت

 43هو جزء من احلديث قبل السابق الذي أخرجه مسلم يف صحيحه رقم ()1342
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يداك) ،44وقوله صلى هللا عليه وسلم( :الدنيا متاع ،وخري متاعها املرأة الصاحلة؛ إذا نظرت
إليها سرتك ،وإذا غبت عنها حفظتك يف نفسها ومالك) .45ويف رواية( :أال أخربك خبري ما
يكنز املرء :املرأة الصاحلة اليت إذا نظر إليها سرته ،وإذا أمرها أطاعته ،وإذا غاب عنها
حفظته).46
وعن ثوابن قال( :ملا نزل يف الفضة والذهب ما نزل قال( :فأي مال نتخذه؟ قال
عمر :أان أعلم ذلك لكم ،فأوضع على بعري فأدركه وأان يف أثره ،فقال اي رسول هللا أي املال
نتخذ؟ قال :ليتخذ أحدكم قلباً شاكراً ولساانً ذاكراً وزوجة تعني أحدكم يف أمر اآلخرة).47
ولن تعني الزوجة زوجها على أمر اآلخرة إال إذا أرادهتا هي.
وهي صفة حمددة مهمة جيب أن تتزود هبا زوجة الداعية :أن تكون امرأة ال تريد إال
اآلخرة ،وهذه الصفة شرط أساسي ملعاجلة الطبيعة اإلنسانية للمرأة يف واقع الدعوة؛ ألن املرأة
ستضحي إبحساس األمان يف حياهتا واحلماية من زوجها ،كما أن املرأة ستضحي ابلتميز
املادي ،وهذه كلها أمور تفرضها الدعوة على الزوجني اللذين يعيشان يف واقعها ،سواء
أكانت الدعوة يف مرحلة االستضعاف واجلهاد من أجل التمكني ،أويف مرحلة التمكني لكي
ال يتحول هذا التمكني إىل إمكانية مادية لتطلعات املرأة ورغباهتا.
وهؤالء هن نسوة النيب صلى هللا عليه وسلم يتظاهرن عليه ويطالَب بتغري املعيشة بعد
أن جاءت األموال وحتقق التمكني؛ فأمر هللا سبحانه النيب صلى هللا عليه وسلم أن يضع
ض ُه ْم
نساءه بني الرضا ابملعيشة اليت هن عليها أو الطالق ،فجاء قوله تعاىلَ { :وأ َْوَرثَ ُك ْم أ َْر َ
ِّ ِّ
ٍ ِّ
ِّ
ك
وها َوَكا َن َّ
َّيب قُل أل َْزَواج َ
َود َاي َرُه ْم َوأ َْم َوا َهلُْم َوأ َْر ً
اَّللُ َعلَى ُك ِّل َش ْيء قَد ًيرا * َاي أَيُّ َها النِّ ُّ
ضا َّملْ تَطَُؤ َ
احليا َة الدُّنْيا وِّزينَ تَ ها فَتَ عالَني أُمتِّع ُك َّن وأُس ِّرح ُك َّن سراحا َِّ
ننت تُِّرْد َن
مج ًيال * َوإِّن ُك ُ َّ
إِّن ُك ُ َّ
َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ََ ً
ننت تُِّرْد َن ََْ
 44متفق عليه :البخاري يف النكاح ،ابب االكفاء يف الدين ومسلم رقم ( )14669يف الرضاع من حديث
أيب هريرة.
 45أخرجه مسلم يف الرضاع ( )1467من حديث عبد هللا بن عمرو بلفظ( :الدنيا متاع وخري متاعها املرأة
الصاحلة ،أما الزايدة ففي رواية أخرجها النسائي  )2/072واحلاكم ( )2/161وهي صحيحة أيضاً.
 46أخرجه أبو داود ( )5/81واحلاكم  )1/409/0408من طريق غيالن بن جايع عن جعفر بن إايس
عن جماهد عن ابن عباس وهو منقطع بني غيالن وجعفر ،راجع السلسلة الضعيفة رقم ( )1319وتفسري
ابن كثري (.)3/390
 47أخرجه أمحد يف املسند ( )5/278والرتمذي يف التفسري ( )8/492 - 491حتفة األحوذي ،وابن
ماجه يف النكاح رقم ( )1856من طريق سامل بن أيب اجلعد عن ثوابن .وسنده منقطع ألن ساملاً مل يسمع
من ثوابن ،كما قال البخاري واإلمام امحد وغريمها وقال الرتمذي :حسن .وحكي عن البخاري أن ساملاً مل
يسمع من ثوابن .ويف إسناد أمحد وابن ماجه (عبد هللا بن عمرو بن مرة) فيه كالم.
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ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
يما} (األحزاب- 27 :
َّار ْاآل ِّخَرَة فَِّإ َّن َّ
َّ
اَّللَ أ ََع َّد ل ْل ُم ْحسنَات من ُك َّن أ ْ
َجًرا َعظ ً
اَّللَ َوَر ُسولَهُ َوالد َ
.)29
فجاء ذكر مرياث األرض والداير واألموال  -وهو السبب الذي جعل النساء يطالَب
بتغري املعيشة  -قبل التخري بني الدنيا وهللا ورسوله والدار اآلخرة.
فاملرأة بطبيعة الضعف والطموح والرغبات املادية ال ميكن أن تصدق يف جهاد إال إذا
جتردت من تلك الصفات وأرادت اآلخرة.
وكما أن إرادة اآلخرة شرط يف زوجة الداعية لتحمل تكاليف الدعوة فهي أيضاً شرط
لكي ال يكون هلا أتثري سىيء يف زوجها؛ إذ إن للمرأة أتثرياً
مباشراً يف إحساس زوجها ابلدنيا؛ وهلذا يعاجل القرآن نظرة النيب صلى هللا عليه وسلم
إىل الدنيا من خالل توجيه زوجاته إىل العبادة ،فيكون تصحيح موقف الزوجة تصحيحاً
ِِّّ
َّن َعْي نَ ْي َ ِّ
إلحساس الزوجَ { :وَال متَُد َّ
احلَيَ ِّاة الدُّنيَا لِّنَ ْفتِّنَ ُه ْم
اجا ِّمْن ُه ْم َزْهَرَة ْ
ك إ َىل َما َمت َّْعنَا به أ َْزَو ً
فِّ ِّيه وِّرْز ُق ربِّك خي ر وأَب َقى ،وأْمر أَهلَك ِّاب َّ ِّ
ك
َ َ َ ٌَْ َ ْ َ ُْ ْ َ
ك ِّرْزقًا َّْحن ُن نَ ْرُزقُ َ
اصطَِّ ْرب َعلَْي َها َال نَ ْسأَلُ َ
لص َالة َو ْ
َوالْ َعاقِّبَةُ لِّلتَّ ْق َوى} (طه .)132 - 131
وحتقق إرادة اآلخرة يعترب أساساً ملعاجلة صفة خطرية يف املرأة وهي (حب التميز) ،إذ
جيب توجيه هذا الشعور إىل اآلخرة تفادايً خطر اجتاهه حنو الدنيا؛ حىت يتفق جتردها للدعوة،
وقد عاجل القرآن هذا الشعور عند نساء النيب صلى هللا عليه وسلم يف قولهَ { :ع َسى َربُّهُ إِّن
ِّ
ات سائِّح ٍ
ِّ ٍ ِّ ٍ ِّ ٍ ِّ ٍ ِّ ٍ
ِّ
ات
اجا َخْي ًرا من ُك َّن ُم ْسل َمات ُّم ْؤمنَات قَانتَات َاتئبَات َعاب َد َ َ
طَلَّ َق ُك َّن أَن يُْبدلَهُ أ َْزَو ً
ثَيِّب ٍ
ات َوأَبْ َك ًارا} (التحرمي.)5 :
َ
ففي هذه اآلية استفزازاً صريح هلذا الشعور من خالل النصَ { :خْي ًرا ِّمن ُك َّن} ،ألن
هذا النص أوجد يف إحساس نساء النيب وجود نساء أخرايت خرياً منهن ،وأصبح حبهن
للتميز متجهاً حنو حتقيق الصفات اليت ذكرها القرآن للنساء البديالت ،وبذلك يصبح التميز
دافعاً للعمل الصاحل.
ولقد تعامل النيب صلى هللا عليه وسلم مع نسائه هذا األسلوب القرآين فكان يربط
التميز بينهن بصاحل العمل ،فيقول( :ستتبعِن منكن أطولكن يداً) 48يقصد الرسول صلى هللا
عليه وسلم ستلحق يب يف اآلخرة أكثركن كرماً ،ولكن نساء الرسول صلى هللا عليه وسلم

 48رواه مسلم ( )16/8يف (الفضائل) وسبق َترجيه.
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فهمن أن املقصود هو الطول الفعلي ،فأخذت كل واحدة تقيس ذراعها ،وتقارنه بذراع
األخرايت؛ فأضحك ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم.49
واختيار زوجة الداعية جيب أن يكون ابعتبارها أنه إدخال امرأة يف واقع الدعوة ،وليس
جمرد إدخال امرأة يف حياة شخص ،وهذه مسئولية الداعية صاحب االختيار ،وهي مسئولية
ليست سهلة؛ فمن أجل هذه املسئولية كان األمر ابمتحان النساء عند دخول واقع الدعوة
َّ ِّ
ِّ
ات
ين َآمنُوا إِّ َذا َجاء ُك ُم الْ ُم ْؤمنَ ُ
يف املدينة ،إذ جئن مهاجرات ،قال تعاىلَ { :اي أَيُّ َها الذ َ
ِّ
ِّ
ِِّّ
ِّ ٍ
ِّ ٍ
ِّ
وه َّن إِّ َىل الْ ُك َّف ِّ
ار َال
وه َّن َّ
وه َّن ُم ْؤمنَات فَ َال تَ ْرجعُ ُ
اَّللُ أ َْعلَ ُم ِّإبِّميَاهن َّن فَِّإ ْن َعل ْمتُ ُم ُ
ُم َهاجَرات فَ ْامتَحنُ ُ
ُه َّن ِّح ٌّل َّهلُْم َوَال ُه ْم َِّحيلُّو َن َهلُ َّن} (املمتحنة ،)10 :فاملرأة حتمل يف طبيعتها عناصر خطرية
مثل عنصر الضعف الذي قد يكون تفسريا هلجرهتا ،حيث تكون اهلجرة ودخول الواقع
اإلسالمي هرواب من واقع شخصي سيئ هلا يف جاهليتها مل تستطع مواجهته أو حتمله ،أو
عنصر الكيد الذي قد جيعل هجرهتا ودخوهلا الواقع اإلسالمي جمرد وسيلة أو أسلوب لتحقيق
مأرب شخصي أو هدف ذايت هلا ،وما يقال يف اهلجرة يقال يف الزواج ألن كال األمرين
إدخال للمرأة يف واقع الدعوة ،ودليل هذه االفرتاضات هو تفسري ابن عباس( :كان ميتحنهن
ابهلل ما خرجت من بغض زوج ،وابهلل ما خرجت رغبة عن أرض إىل أرض ،وابهلل ما خرجت
التماس دنيا ،وابهلل ما خرجنا إال حبا هلل ولرسوله) ،وقول جماهد( :فامتحنوهن) فاسألوهن
عما جاء هبن ،فإن كان الذي جاء هبن غضب على أزواجهن أو سخط أو غرية ،ومل يؤمن
فارجعوهن إىل أزواجهن ،قال عكرمة( :يقال هلا ما جاء بك إال حب هللا ورسوله؟ وما جاء
بك عشق رجل منا وال فرار من زوجك؟).50
ويف اختيار الزوج أو الزوجة شرط معروف ابسم (شرط التكافؤ) .ويف حتقيق هذا
الشرط جيب أن تدخل ظروف الدعوة؛ ألن قبول األخ املسلم ابعتبار ما قدمه للدعوة من
جهاد وبذل يعِن ترسيخ قيم اجملتمع املسلم عندما يقوم ومن هنا جيب أن تنشأ يف التجمع
اإلسالمي احلاسة السليمة اليت أيخذ هبا كل فرد حقه االجتماعي بني املسلمني.
ويشرتط إال يتحول اتريخ الدعاة إىل مهور للزواج ،فال يتكلم أحد عن نفسه وال يذكر
جهادا جاهدة وال حمنة أصابته ويصري هذا احلق مرتبطا بتلك احلاسة االجتماعية العادلة .وىف
حادثة زواج بالل دليل على هذه احلاسة وذلك الشرط،إذ قال فيه من قدمه خلطبة إحدى
النساء انه مؤذن رسول هللا وصاحبه يف جهاده ...فاسكته بالل قائال( :إن تقبلوا فاحلمد هلل،
وان ترفضوا فسبحان هللا!).

 49احلديث رواه البخاري وراجع شرحه من صحيح مسلم شرح النووي (.)16/8
 50ذكره ابن كثري.
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وقبول األخ ابعتبار ما قدمه للدعوة من جهاد ال جيب أن يكون هو السبب الوحيد
يف هذا القبول ،وان كان أساساً له ،ألنه  -جبانب هذا  -جيب أن تكون الزوجة مقتنعة
بزوجها اجتماعياً وشخصياً ومادايً ،ألنه لو قام اختيار األخ ابعتبار دوره يف الدعوة فقط فإن
هذا سيرتتب عليه أن يكون من ضرورات اطمئنان الزوجة إىل زوجها والرضا مبعيشته هو أن
تعرف كل شيء عن دوره يف الدعوة ،ألن املرأة حتب بطبعها أن ترى يف زوجها أسباب
اقتناعها به ،فينشأ خطر رايء الزوج لزوجته يف جهاده ودعوته وعمله.
ومن األخطاء الشائعة يف اختيار الزوجة امتحاهنا فكرايً من خالل منهج احلركة
اإلسالمية وبصورة دقيقة واخلطأ يف ذلك أن دور املرأة يف اجلهاد حمدد بقوله صلى هللا عليه
وسلم( :جهادكن حج مربور) ،51وعلي هذا فيكون الفكر احلركي  -كضرورة للجهاد  -ليس
داخالً يف دور املرأة ولكن من املمكن أن يكون االمتحان الفكري ابعتبار االطمئنان على
ذكائها ،أو االطمئنان على استقرارها الفكري خوفاً من ظاهرة التقلب الفكري املرتبطة
بظروف الفتنة الفكرية لضمان االستقرار االجتماعي بعد الزواج ،واجلدير ابلذكر أن املرأة
يعول كثرياً على االختبار
غالباً ما تتبع ما عليه الزوج ،وهذه احلقيقة جيب أال جتعل األخ َّ
الفكري يف جلسة االختيار.
ويف جلسة االختبار واخلطبة غالباً ما يكون األخ حريصاً على إعطاء صورة خطرية
ملستقبله ،وذلك ابعتبار األمانة واالطمئنان على موقف األخت اليت سيتزوجها ،والواجب يف
هذا األمر ابعتبار األمانة فإنه يكفي فيه األخ إعالن موقفه كمسلم يعيش يف جمتمع جاهلي،
وابعتبار االطمئنان على موقف األخت فإن قبوهلا للزواج من األخ املسلم يعِن ضمناً
لتحمل الصعاب الناشئة عن اَتاذ املوقف اإلسالمي الصحيح يف اجملتمع اجلاهلي،
االستعداد ُّ
ولكن ليس من الصواب االستطراد يف ذكر اخلطر واملبالغة يف تصوير احملن ،إذ إنه قد يصل
الصواب االستطراد يف ذكر اخلطر واملبالغة يف تصوير احملن ،إذ إنه قد يصل هذا اخلطأ إىل
حد تشعر فيه األخت أن الذي أمامها ليس خطيباً يريد الزواج ،ولكنه مصيبة أتتها ،وبالء
متر به.
وبعد حتقيق التوافق بني األسرة والدعوة ،ووضع البيت يف اجتاه احلركة من خالل
معاجلة مفهوم التجرد وحتقيق التوافق أبسلوب الدعوة ،مث حتقيقه يف تكوين البيت تتحقق
اآلاثر الطيبة للزواج ،وتتأكد قيمته يف واقع الدعوة من انحية الفكر والعقيدة وانحية احلركة
والعمل.

 51البخاري يف (احلج) ( )3/381من حديث عائشة رضي هللا عنها.
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آاثر الزواج من انحية الفكر والعقيدة
وأول تلك اآلاثر هو أثر الزواج يف االعتقاد املرتتب على أثر احلب يف الفكر فهناك
حقيقة إسالمية يف النفس اإلنسانية تؤكد أثر القلب واإلحساس يف الفكر اتفاقا واختالفا
ومنطق هذه احلقيقة هو قول الرسول صلى هللا عليه وسلم( :األرواح جنود جمنده ،ما تعارف
منها ائتلف ،وما تنافر اختلف).52
كذلك فهناك حقيقة أخرى توكد أثر العقل والفكر يف القلب واإلحساس اتفاقا أو
اختالفا ،ومنطوقها قول الرسول صلى هللا عليه وسلم( :وال َتتلفوا فتختلف قلوبكم).53
وملا كان للزواج صلة مباشرة إبحساس احلب ولالعتقاد صلة مباشرة بصفة التفكري
أصبحت هناك عالقة مباشرة بني الزواج واالعتقاد ،وهذه أمثلة توكد هذه احلقيقة:
فهذا العاصي بن الربيع – زوج زينب بنت النيب صلى هللا عليه وسلم – خيرج من
مكة فرارا من اإلسالم فتبعث إليه لريجع إىل مكة ،ويدخل يف اإلسالم ،فيبعث إليها برسالة
 52علته البخاري يف (األنبياء) ( )6/369ومسلم رقم ( )2638رواية البخاري من حديث عائشة ،ورواية
مسلم من حديث أيب هريرة.
 53أخرجه أبو داود يف الصالة ( )2/365 - 364والنسائي يف (اإلمامة) )2/90 - 89( ،من حديث
الرباء بن عازب وسنده صحيح.
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هذا بعض نصها( :وهللا ما أبوك عندي مبتهم ،وليس أحب إَل من أسلك معك – اي حبيبة
– يف شعب واحد ،ولكىن أكره لك أن يقال ان زوجك خذل قومه ،فهال عذرتى وقدريت).
وواضح من الرسالة أن العاصي كان حيب زينب ،بدليل أنه يود وحيب أن يكون معها
يف طريق واحد ،أميا كان هذا الطريق ،كما أنه كره هلا أن يقال فيها ما يضايقها ،مث انه يطلب
منها يف النهاية أن تعذر وتقدر ،ومن أجل هذا احلب فان زينب استطاعت أن تذهب إليه،
وأتتى به مسلما.
وهذا الطفيل بن عمرو الدوسى يدخل يف اإلسالم؛ فتأتى امرأته لكي تقرتب منه،
فيمنعها ،ويقول هلا( :لقد أصبحت على حرام ،قالت :ومل؟ قال :أسلمت ،فكان ردها :أان
منك وأنت مِن وديِن دينك) ،وأسلمت ،54من هذا الرد أهنا اعتنقت اإلسالم من خالل
إحساسها بزوجها ،حيث قالت :أان منك وأنيت مىن ،وأخذت من إحساسها أساس اعتناقها
لإلسالم عندما قالت :وديِن دينك.55
وهذه أم حكيم بنت احلارث بن هشام أسلمت يوم الفتح مبكة وهروب زوجها عكرمة
بن أىب جهل من اإلسالم حىت قدم اليمن ،فارحتلت أم حكيم حىت قدمت عليه ابليمن،
فدعته إىل اإلسالم فأسلم فقدم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسلما ،وهذه أم سليم
أيتى أبو طلحة ليتزوجها  -وهو مشرك  -فتأىب وتقول له( :إن أسلمت تزوجتك وصداقي
إسالمك)؛ فأسلم فتزوجته.56
وهذه األمثلة توضح آاثر العالقة الزوجية واحلب يف االعتقاد والفكر.
وإذا قرأان كتب السرية فسنجد أن املالحظة العامة هي أن الذين أسلموا كان إسالمهم
غالبا من خالل هذه العالقة ،وهذا هو أثر الزواج يف العقيدة من انحية احلب.
وكما أن العالقة الزوجية القائمة ابحلب تعترب أساسا لالتفاق يف االعتقاد والفكر ،فان
هذا االتفاق الفكري يعترب بدوره أساسا الستمرار العالقة الزوجية وثباهتا؛ وذلك ألن هذا
االتفاق الفكري بثباته هو الذي يعطى للعالقة الزوجية صفة االستقرار اليت حتميها من أثر
الفتور الوجداين والتقلب النفسي الذي قد يعرض لتلك العالقة.

 54ذكرها ابن إسحاق مرسلة ،أنظر البداية والنهاية (.)3/99
 55أنظر كتاب أُسد الغابة ( )4/70ونسب قريش للزبريي (ص.)310/
 56أخرجه النسائي يف (الكربي) كما يف حتفة األشراف ( )1/39من طريق إمساعيل بن عبد هللا بن أيب
طلحة واثبت عن أنس ومل يعزه ملسلم  -من هذا الطريق وأنظر أسد الغابة (.)7/ 341 - 345
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مث أتتى انحية الفطرة واجلمال واملنفعة كعالقة بني الزواج واالعتقاد ،فاالعتقاد يقوم
ابلفطرة يف اإلنسان واملنفعة واجلمال يف الكون ،وهذه العناصر الثالثة هي مدار العرض
القرآين لقضية االعتقاد ،وهي اليت تتعمق يف النفس ابلزواج؛ ألن الفطرة هي العنصر األول يف
حتقيق اإلميان يف اإلنسان أبعماله الفطرية مهما كانت يسرية ،حىت ولو كان العمل مثل (قص
األظفار) الذي أخربان الرسول صلى هللا عليه وسلم أنه من الفطرة .57وقياسا على هذا العمل
اليسري يصبح الزواج أقوى سلوك فطرى حيقق التزاوج يف اإلنسان ألن هللا خلقنا { ِّمن نَّ ْف ٍ
س
و ِّ
اح َدةٍ َو َخلَ َق ِّمْن َها َزْو َج َها} (النساء .)1 :وبذلك تقوى الفطرة ابلزواج.
َ
وعندما يتزوج اإلنسان أيضا فانه حيقق السرور ابلنظر إىل من اختارها زوجة له ،لقوله
صلى هللا عليه وسلم( :إذا نظرت إليها سرتك) ،وارتباط السرور ابلنظر هو معىن اإلحساس
ابجلمال ،وبذلك أيضا يعمق الزواج يف النفس اإلحساس ابجلمال.
وعندما يتزوج اإلنسان فانه يكون قد حقق خري املتاع لنفسه يف احلياة الدنيا ،وحقق
خري املنافع ألن (الدنيا متاع وخري متاعها املرأة الصاحلة) ،58وبذلك يكون الزواج فطرة
ومنفعة ومجاال ،يعطى اإلنسان عمقا لإلحساس ابلقرآن ،وهو يعرض قضية اإلميان ابهلل من
خالل هذه العناصر الثالثة (الفطرة) يف اإلنسان و (املنفعة) و (اجلمال) يف الكون؛ ولذلك
ِّ ِّ َّ ِّ
ِّ ِّ
اَّللُ ِّمن
احا َح َّىت يُ ْغنِّيَ ُه ْم َّ
ين َال َجي ُدو َن ن َك ً
جاء يف تفسري قول هللا عز وجلَ { :ولْيَ ْستَ ْعفف الذ َ
ضلِّ ِّه} (سورة النور اآلية ) 33 :قول عكرمة( :هو الرجل يرى املرأة فكأنه يشتهى ،فأن
فَ ْ
كانت له امرأة فليذهب إليها وليقضى حاجته منها وان مل يكن له امرأة فلينظر يف ملكوت
السماوات واألرض حىت يغنيه هللا).59
واضح يف قول عكرمة كيف أن النظر يف ملكوت السموات واألرض هو التصرف
املعاجل ألثر افتقاد الزوجية ،وكيف أن الزواج جيمع آاثر النظر يف ملكوت السماوات واألرض،
حيث تكون الفطرة واملنفعة واجلمال.
ونواصل حبث آاثر الزواج يف واقع الدعوة من انحية احلركة ،فالعالقة الزوجية تغرس يف
الن فس طاقة االمتداد بقضااي الدعوة يف حياة الناس ،وذلك عندما ترتبط الدعوة بعملية
التزاوج؛ إذا أن اإلنسان حيب بطبعه أن يكون آي أمر مرتبط بزواجه أمرا عاما يف حياة الناس
كلهم؛ ولذلك نرى أن السيدة عائشة كانت حتب أن يتزوج النساء يف شهر شوال؛ ألهنا
تزوجت يف هذا الشهر.
 57قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (خلمس من الفطرة اخلتان واالستحداد وتقليم األظافر ونتف اإلبط
وقص الشارب) (متفق عليه).
 58رواه مسلم ،وسبق َترجيه.
 59ابن كثري ج.55 :6

منرب التوحيد واجلهاد

()35

بيت الدعوة

عن عائشة رضى هللا عنها قالت :تزوجِن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف شوال،
فأي نساء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان أحظى عنده مىن؟ وكانت عائشة تستحب أن
تدخل نساءها يف شوال).60
وكذلك فان إحساس الغرية والدفاع عن العرض كان اإلمكانية األوىل حلماية الدعوة؛
إذا إن الوالء احلركي نشأ ارتكازا على طبيعة الغرية والدفاع عن العرض ،وهلذا كان نص البيعة
بني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واألنصار هو قوله( :أن حتموين مما حتمون منه نساءكم
وأموالكم) ،61وتبقى طبيعة الغرية اإلنسانية على العرض طاقة مستمرة حلماية الدعوة حىت
تصبح الغرية على الدين قرينة الغرية على العرض ،ولذلك يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم:
(احلالل بني واحلرام بني ،وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس ،فمن اتقى
الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه).62
والعالقة الزوجية تغرس يف نفس اإلنسان صفة أخالقية مهمة تعترب األساس األول يف
االلتزام ابجلماعة املسلمة ،وتلك الصفة هي االرتفاع مبستوى االلتزام ابجلماعة فوق مستوى
االنفعال النفسي ،وذلك ألن العالقة الزوجية هي اليت حتقق يف الطبيعة اإلنسانية صفة االتزان
السلوكي؛ ألن ثبات العالقة الزوجية دون التأثري ابالنفعاالت النفسية قاعدة قرآنية ،إذ يقول
ِّ
ِّ
وه َّن فَ َع َسى أَن تَكَْرُهواْ َشْي ئًا َوَْجي َع َل اَّللُ فِّ ِّيه
وه َّن ِّابلْ َم ْع ُروف فَِّإن َك ِّرْهتُ ُم ُ
هللا عز وجلَ { :و َعاش ُر ُ
َخْي ًرا َكثِّريا} (النساء.)19 :
63
ِّ
ال َوُه َو ُك ْرهٌ لَّ ُك ْم
ب َعلَْي ُك ُم الْ ِّقتَ ُ
ولذلك يقول اإلمام ابن القيم يف قوله تعاىلُ { :كت َ
َو َع َسى أَن تَكَْرُهواْ َشْي ئًا َوُه َو َخْي ٌر لَّ ُك ْم َو َع َسى أَن ُِّحتبُّواْ َشْي ئًا َوُه َو َشٌّر لَّ ُك ْم َواَّللُ يَ ْعلَ ُم َوأَنتُ ْم الَ
وه َّن فَ َع َسى أَن تَكَْرُهواْ َشْي ئًا َوَْجي َع َل
تَ ْعلَ ُمو َن} (البقرة .)216 :وقوله عز وجل{ :فَِّإن َك ِّرْهتُ ُم ُ
اَّللُ فِّ ِّيه َخْي ًرا َكثِّرياً} (النساء.)19 :
(فاآلية األوىل يف اجلهاد الذي هو كمال القوة الغضبية ،والثانية يف النكاح الذي هو
كمال القوة الشهوانية ،فالعبد يكره مواجهة عدوه بقوته الغضبية خشية على نفسه منه ،وهذا
املكروه خري له يف معاشه ومعادة ،وحيب املرأة لوصف من أوصافها ،وله يف إمساكها خري
 60رواه مسلم رقم ( )1423من حديث عائشة رضي هللا عنها.
 61أخرجه أمحد يف املسند ( )3/322من طريق أيب الزبري عن جابر يف حديث طويل وفيه (وعلي أن
تنصروين إذا قدمت عليكم مما متنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبنائكم ،)...وسنده حسن وعند البيهقي
يف السنن ( )9/9التصريح ابلتحديث عن جابر :أن جابراً حدثه .و احلديث صححه احلاكم (- 624
 ،)2/625ووافقه الذهيب وجوده ابن كثري يف النهاية (.)160/3
 62متفق عليه :والبخاري يف اإلميان ( ،)1/126ومسلم رقم ( )1599عن النعمان بن بشري.
 63طريق اهلجرتني وابب السعادتني.
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كثري ال يعرفه ،وحيب املرأة لوصف من أوصافها ،وله يف إمساكها شر كبري ال يعرفه،
فاإلنسان كما وصفه به خالقه (ظلوم جهول) فال ينبغي أن جيعل املعيار على ما يضره
وينفعه ميله وحبه ونفرته وبغضه ،بل املعيار على ذلك ما اختاره له أبمره وهنيه).
وهذا هو املطلوب يف عالقة الرجل ابجلماعة؛ إذا إن االلتزام ابجلماعة املسلمة لن
يكون صحيحا إال إذا ارتفع فوق الظروف النفسية ،ومن هنا كانت البيعة على السمع
والطاعة يف العسر واليسر واملنشط واملكره.
كما أن العالقة الزوجية هي أكرب أسس االلتزام يف الدعوة اإلسالمية من الناحية
التنظيمية ،وذلك ألن والء الزوجة للجماعة يكون من خالل عالقتها بزوجها وقوامته عليها؛
إذ إن عالقة الزوجة بزوجها هي عالقة مسع وطاعة ،وعالقة الزوج ابجلماعة املسلمة هي أيضا
عالقة مسع وطاعة ،وهلذا مل تكن هناك بيعة مباشرة ألي امرأة يف اجلماعة املسلمة ،بدليل أن
الرسول صلى هللا عليه وسلم مل يبايع النساء إال بيعة عامة.
كما أنه ليس هناك والء مباشرة بني امرأة وأخرى؛ ألن املرأة يف الدعوة ال تتوىل
األمور ،والدليل هو قول الرسول صلى هللا عليه وسلم( :ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة).64
والقاعدة يف العالقة بصفة عامة أن الرجال والة النساء ،وهللا يقولَ { :والْ ُم ْؤِّمنُو َن
ِّ
ض ُه ْم أ َْولِّيَاء بَ ْع ٍ
ض} (التوبة :)71 :آي أن املؤمنني أولياء املؤمنات.
ات بَ ْع ُ
َوالْ ُم ْؤمنَ ُ
ومن هنا كانت هناك قاعدة مهمة تتعلق ابلعالقة التنظيمية بني األسرة واجلماعة ،وهي
أنه ال جيوز للجماع ة أن تتدخل يف واقع األسرة إال من خالل الزوج  -صاحب تلك اآلسرة
 بدليل إن الرسول صلى هللا عليه وسلم عندما أراد آن جيعل النساء خيرجن إىل املساجد مليصدر آمرا مباشرا إليهن بذلك ،ولكنه آمر النساء أال خيرجن بدون إذن األزواج ،فقال( :ال
حيل المرأة تؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن َترج من بيتها بدون إذن زوجها) ،65مث أمر الرجال
أبال مينعن النساء من املساجد ،فقال( :ال متنعوا إماء هللا مساجد هللا).66
 64البخاري يف التفسري ( )8/ 126من حديث أيب بكرة.
 65أخرجه أبو داود الطيالسي ( )2/263بلفظ ( ...وأن ال َترج من بيته إال إبذنه )...من طريق الليث
عن عطاء عن ابن عمر ،وأخرجه البزار ( )2/177كشف بلفظ ( ...وال َترج من بيتها إال إبذنه )...من
طريق حنش الرحىب عن عكرمة عن ابن عباس ،وهلما شاهد عند الطرباين يف الكبري ( )20/62من طريق
السكسكي عن معاذ ولفظه :وال حيل المرأة أن أتذن يف بيت زوجها إال إبذنه وال َترج وهو كاره .قال
اهليثمي ( :)4/313رواه الطرباين إبسنادين ورجال أحدمها ثقات.
 66البخاري يف (الصالة) ( )2/382ومسلم ( )442يف (الصالة) من حديث ابن عمر بلفظ آخر.
واللفظ املذكور أليب داود كما يف سنته ( )2/273من حديث أيب هريرة.
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واملالحظة يف احلديث أن الرسول صلى هللا عليه وسلم ذكر النساء بوصفهن إماء هللا
حىت يكون منطقيا أال مينعن عن مساجد هللا ،وذلك لكي ال يطغى إحساس الرجل ابملرأة
اليت حتب عليها طاعته على إحساسه هبا كأمة هلل تريد عبادة هللا.
وهناك مثال تطبيقي لتلك القاعدة التنظيمية اليت حتدد العالقة بني األسرة واجلماعة
من خالل قوامة الرجل على زوجته ووالئه للجماعة ،وهذا املثال هو حادثة كعب بن مالك
عندما َت لف عن غزوة تبوك ،حيث أراد الرسول صلى هللا عليه وسلم أن يقاطعه املسلمون
فأصدر أمره إىل املسلمني مبقاطعته ،ولكن عندما أراد صلى هللا عليه وسلم أن تقاطعه زوجته
مل أيمرها هي يذلك ،بل أمره هو أن يقاطعها ،فأمر كعب زوجته أن تذهب إىل أهلها،
وتصرف الرسول صلى هللا عليه وسلم هبذا األسلوب يثبت هذه القاعدة احملددة للعالقة
التنظيمية بني األسرة واجلماعة.
وإذا كان الزواج بتصور احلركة اإلسالمية ميثل طاقة لالمتداد بقضااي الدعوة ،وامكانية
أساسية حلماية الدين ابعتبار الربط بني الغرية على العرض والدين ،أساسا يف حتقيق االلتزام
ابجلماعة من الناحية النفسية والتنظيمية ،فان إطار احلركة هو إطار العمق النهائي يف املشاعر
الزوجية وصدقها ،ابعتبار وحدة املوقف واهلدف بني الزوجني كأصحاب دعوة يعيشان واقعا
واحدا حييط به اخلطر من كل انحية ،ويذلك أيخذ البيت استمرارية هدف الدعوة وارتفاعه،
وأتخذ العالقة الزوجية عمق االرتباط الفكري الذي قامت عليه اجلماعة املسلمة.
ونواصل حبث آاثر البيت يف الفكر واحلركة ،فنأيت إىل اإلحساس ابألبوة وأثره يف
االعتقاد واحلركة ونبدأ بناحية االعتقاد.
فاإلحساس ابلوالدين يعمق يف اإلنسان واإلحساس ابلعبودية هلل سبحانه إذ إن
العب ودية يف حقيقتها هي اخلضوع هلل واإلحساس بسلطانه علينا؛ ولذلك فان الرسول صلى
هللا عليه وسلم عندما يقر بعبوديته هلل فانه يقر كذلك بعبودية والديه ليزداد اإلحساس
ابلعبودية عمقا ،فيقول( :اللهم إين عبدك وابن عبدك وابن أمتك ،انصييت بيدك ،ماضي يف
حكمك ،عدل يف قضاؤك).67
فيتضح من احلديث كيف أن اإلحساس بسلطان هللا  -الذي عرب عنه الرسول صلى
هللا عليه وسلم( :انصييت بيدك ماض يف حكمك)  -بدأ إبقراره بعبودية والديه.

 67صحيح :أخرجه اإلمام أمحد ( )1/391واحلاكم ( ،)1 /509وابن حبان ( )3272من حديث ابن
مسعود رضي هللا عنه .وهو املعروف بدعاء اهلم.
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ومن هنا كان اإلحساس ابلوالدين محاية لإلنسان من فقدان اإلحساس بسلطان هللا
علينا ،حيث إن فقدان هذا اإلحساس هو سبب اجلربوت والشقاوة والعصيان؛ وهلذا يقول
هللا سبحانه على لسان عيسىَ { :وبًَّرا بَِّوالِّ َدِّيت َوَملْ َْجي َع ْل ِِّن َجبَّ ًارا َش ِّقيًّا} (مرمي ،)32 :وعن
حيىي؛ {وب ًّرا بِّوالِّ َدي ِّه وَمل ي ُكن جبَّارا ع ِّ
صيًّا} (مرمي ،)14 :كما كان ذكر عيسى عليه السالم
ََ َ ْ َ ْ َ َ ً َ
دائما بقول هللا{ :عيسى ابن مرمي} من أساليب اإلثبات لعبوديته ،غري أن هناك موفقا أقوى
أتكيدا لقيمة اإلحساس ابلوالدين كحماية من الغرور ،وهو موقف يوسف عليه الصالة
والسالم يف حلظة التمكني عندما سجد له اخوته ،فكانت معاجلة هذا املوقف أن يوسف رفع
أبويه على العرش؛ ليشعر بسلطان هللا عليه ،وعبوديته له ،ومن هنا كان اإلحساس ابلوالدين
ِّ
اان إِّ َّما
ك أَالَّ تَ ْعبُ ُدواْ إِّالَّ إِّ َّايهُ َوِّابلْ َوال َديْ ِّن إِّ ْح َس ً
ضى َربُّ َ
مالزما لعبوديتنا هلل يف قوله تعاىلَ { :وقَ َ
ند َك الْ ِّكب ر أَح ُد ُمها أَو كِّالَ ُمها فَالَ تَ ُقل َّهلما أ ٍ
ُف َوالَ تَْن َه ْرُمهَا َوقُل َّهلَُما قَ ْوالً َك ِّرميًا}
يَْب لُغَ َّن ِّع َ
َ
ََ َ َ ْ
َُ
(اإلسراء ،)23 :وكان معىن الشكر للوالدين مالزما ملعىن الشكر هلل يف قوله تعاىل{ :أ َِّن
َل الْم ِّ
ا ْش ُكر َِّل ولِّوالِّ َديْ َ ِّ
ص ُري} (لقمان.)14 :
ك إ ََّ َ
ْ ََ
وما سبق يبني أثر اإلحساس ابلوالدين يف االعتقاد.
وندخل يف جمال احلركة حيث يغرس هذا اإلحساس يف نفس الداعية خوفا وقلقا على
اإلنسان الذي يدعوه؛ وهلذا يصور هللا سبحانه مدى حرص الذين يعلمون احلق على الذين
ِّ
ال لِّوالِّ َدي ِّه أ ٍ
ُف لَّ ُك َما
ال يعلمون يف صورة اللذين يدعوان ولدمها إىل اإلميانَ { :والَّذي قَ َ َ ْ
اَّلل وي لَك ِّآمن إِّ َّن وع َد َِّّ
ِّ ِّ
ت الْ ُقرو ُن ِّمن قَبلِّي و ُمها يستَغِّيثَ ِّ
اَّلل
ان ََّ َ ْ َ ْ َ ْ
أَتَع َدان ِِّن أَ ْن أ ْ
ْ َ َ َْ
ُخَر َج َوقَ ْد َخلَ ْ ُ
َح ٌّق} (األحقاف.)17 :
وعالقة األبناء تغرس يف النفوس اإلحساس السليم ابلسلطة ،فان كانت سلطة شرعية
ممثلة يف والدين مؤمنني وجب اخلضوع هلما وطاعتهما ،وان كاان غري ذلك وجب اخلروج
ك بِِّّه ِّع ْل ٌم فَ َال تُ ِّط ْع ُه َما
اه َد َاك َعلى أَن تُ ْش ِّرَك ِّيب َما لَْي
س لَ َ
عليهما؛ ألن هللا يقولَ { :وإِّن َج َ
َ
و ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َل َم ْرِّجعُ ُك ْم فَأُنَبِّئُ ُكم ِّمبَا ُكنتُ ْم
َل ُمثَّ إِّ ََّ
ب إِّ ََّ
ََ
يل َم ْن أ ََان َ
صاحْب ُه َما يف الدُّنْيَا َم ْع ُروفًا َواتَّب ْع َسب َ
تَ ْع َملُو َن} (لقمان ،)15 :وبذلك يصبح للوالدين األثر الكبري يف شخصية الفرد وعالقته
ابلسلطة ،فيصبح اخلروج على السلطة أو اخلضوع هلا مبقياس واحد هو مقياس الشريعة؛
ليتفادى اإلنسان عقدة التمرد على السلطة ابلباطل أو اخلضوع هلا بدون حق .وهذا هو
أساس الدعوة وغايتها.
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الذرية
مث أتتى الذرية فنجد أن البيت يعد أن يتكون  -بتصور احلركة  -يصبح بذاته منطلقا
للتصور احلركي عن الذرية ،فالذرية يف بيت الدعوة ليست جمرد إحساس ابلرغبة يف التناسل؛
إذ إن اإلحساس ابلذرية يف واقع الدعوة أيتى ابعتبار أن هذه الذرية هي االستمرار البشرى
لواقع الدعوة ،مبا يف هذا االستمرار من إمكانية وطاقة ،وهذا معىن ما جاء يف تفسري قول هللا
ِّ ِّ
ب لَنَا ِّم ْن أ َْزو ِّاجنَا وذُ ِّرَّايتِّنَا قَُّرَة أ َْع ُ ٍ
ني إَِّم ًاما} (الفرقان:
اج َع ْلنَا ل ْل ُمتَّق َ
ني َو ْ
عز وجلَ { :ربَّنَا َه ْ
َ َ
 ) 74يعىن الذين يسألون هللا أن خيرج من أصالهبم وذرايهتم من يطيعه ويعبده وحده ال
شريك له.
قال ابن عباس( :يعنون من يعمل ابلطاعة ،فتقر أعينهم يف الدنيا واآلخرة).
وقال عكرمة( :مل يريدوا بذلك صباحة وال مجاال ،ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعني).
وقال احلسن البصري  -وقد سئل عن هذه اآلية ( :-أن يرى هللا العبد املسلم من
زوجته ،ومن أخيه ،ومن محيمه طاعة هللا ،ال وهللا ما شي أقر لعني املسلم من أن يرى ولدا
أو أخا أو محيما مطيعا هلل عز وجل)؛ وهلذا جند زكراي يصرح يف دعائه هلل عز وجل ابلذرية
نك ولِّيًّا * ي ِّرثُِِّن وي ِّر ُ ِّ ِّ
بضرورة االستمرار فيقول{ :فَ َه ْ ِّ َّ
وب َو ْ
اج َع ْلهُ
ث م ْن آل يَ ْع ُق َ
َ ََ
ب َِّل من ل ُد َ َ
ر ِّ
ب َر ِّضيًّا} (مرمي.)6 - 5 :
َ
وكما ارتبطت قرة العني ابلطاعة ارتبطت كذلك ابجلهاد ،وهذا نيب هللا سليمان يرغب
يف إجناب املائة فارس ،حيث جاء يف صحيح البخاري عن النيب صلى هللا عليه وسلم أن
سليمان قال( :ألطوفن الليلة على مائة امرأة تنجب كل واحدة فارسا جياهد يف سبيل
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هللا) .68ومن هنا كان قول النيب صلى هللا عليه وسلم( :ما تعدون فيكم الرقوب؟ قال :قلنا
الذي ال ولد له ،قال :ال ،ولكن الرقوب الذي مل يقدم من ولده شيئا) 69آي يف سبيل هللا.
وهبذا التعريف يكون ارتباط الرغبة يف الذرية ابجلهاد يف سبيل هللا ،وليس أدل على
الدعوة واستمرارها ابلذرية من قصة التيه الذي كتبه هللا على بىن إسرائيل؛ إذ إن املقصود من
هذا احلكم كان إهناء وجود اجليل الضعيف
وإنشاء جيل قوى ،وهو الذرية اليت ولدت يف التيه ،والذين مت على أيديهم فتح بيت
املقدس ،كما جاء عن ابن كثري( :فلما انقضت املدة  -آي مدة التيه  -خرج هبم يوشع بن
نون عليه السالم أو مبن بقى منهم وبسائر بىن إسرائيل من اجليل الثاين  -يعىن الذرية القوية
) ،وىف رواية ابن أىب حامت( :فهلك كل من جاوز األربعني سنة  -يعىن الذرية الضعيفة .)-والذرية تعترب الرصيد الفطري الذي تقوم عليه الدعوة؛ وهلذا دعا نوح هبالك القوم ملا
ِّ
ب َال تَ َذر علَى ْاألَر ِّ ِّ
رأى هذا الرصيد الفطري حيرتق ،وقال نوحَّ { :ر ِّ
ين َد َّاي ًرا *
ْ َ
ْ
ض م َن الْ َكاف ِّر َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
إِّن َ ِّ
َّارا)} (نوح ،)27 - 26 :وهلذا أيضا مل
َّك إن تَ َذ ْرُه ْم يُضلُّوا عبَ َاد َك َوَال يَل ُدوا إَّال فَاجًرا َكف ً
يدع النيب صلى هللا عليه وسلم على قومه ملا كان عنده أمل يف ذرية هؤالء القوم ،فعندما نزل
ملك اجلبال على الرسول صلى هللا عليه وسلم يف الطائف ،وقال له( :مرين أن أطبق عليهم
هذين األخشبني) ،فقال عليه الصالة والسالم( :دعهم؛ فإين أرجو هللا أن خيرج من ظهورهم
من يعبده وال يشرك به شيئا).70
واألمل يف الذرية الذي نؤكد من خالل موقف نوح والرسول صلى هللا عليهما وسلم
هو يف احلقيقة أساس وجود الدين على األرض؛ ألن بقاء احلياة الدنيا مرتبط بوجود الفطرة.
بدليل قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :ال تقوم الساعة إال على لكع بن
لكع) 71يعىن :كافر ابن كافر ،وفيه دليل كفر الناس وذريتهم؛ إذ ينعدم الرصيد الفطري
ويصري أوالد الدنيا كلها مثل أوالد نوح فتقوم الساعة.
وكلما طال عمر اإلنسان يف جاهليته كلما بعد عن الفطرة ،وقل استعداده لاللتزام
ابحلق واجلهاد يف سبيل هللا؛ وهلذا قال الرسول صلى هللا عليه وسلم( :فصدقِن الشباب
 68البخاري يف (النكاح) ( ،)9/339و (اجلهاد) ( )6/ 458عن أيب هريرة ومسلم عنه أيضاً رقم
(.)1654
 69رواه مسلم يف كتاب (الرب) ( )106وأمحد (.)367/5 ،382/1
 70رواه مسلم ( )148يف اإلميان عن أنس.
 71صحيح ك أخرجه الرتمذي رقم ( )2209وأمحد يف املسند ( )5/389من حديث حذيفة رضي هللا
عنه.

منرب التوحيد واجلهاد

()41

بيت الدعوة

ِّ
وسى إِّالَّ ذُ ِّريَّةٌ ِّمن قَ ْوِّم ِّه}
وكذبِن الشيوخ) .وقال هللا تعاىل  -عن قوم موسى{ :فَ َما َآم َن ل ُم َ
(يونس .)83 :وهذه الظاهرة مرتبطة حبقيقة يف النفس اإلنسانية حيددها الرسول صلى هللا
عليه وسلم بقوله( :يكرب اإلنسان ويكرب معه شيئان ،املال واحلياة) ،72ومما الشك فيه أن
حب املال وحب احلياة مها الداءان األوالد يف معرفة احلق وااللتزام به ،وهذا ما حيتم على
أصحاب الدعوة اعتبار فرتة الطفولة والشباب فرصة أساسية يف حياة اإلنسان؛ وهلذا فرح
املسلمون فرحا شديدا مبولد عبد هللا بن الزبري  -وهو أول مولود يف املدينة بعد اهلجرة -
وذلك ألن اليهود وهي اليت تعلم قيمة الذرية يف الدعوة وأثر اآلابء يف األبناء  -هي اليت
حاولت ابلسحر أن توقف االستمرار البشرى للدعوة اإلسالمية؛ وهلذا جاء يف صحيح
البخاري 73أنه ملا ولد عبد هللا بن الزبري وهو أول مولود ولد يف املدينة فرح املسلمون فرحا
شديدا ألهنم قيل هلم إن اليهود سحرتكم فال يولد لكم ،غري أنه لكي تكون الذرية امتدادا
قواي للدعوة اإلسالمية كان البد من الربط بني أسس الرتبية اإلنسانية وضرورات الدعوة ،حىت
تصبح هذه الرتبية هتيئة فعلية للممارسة الصحيحة لتلك الدعوة ،واالستعداد لتحمل
تكاليفها ،ومن أجل الذرية تكون الرتبية.

 72متفق عليه :البخاري ( )11/239يف الرقاق ،ومسلم رقم ( )1047من حديث أنس.
 73البخاري يف (العقييقة) ( )9/587من حديث أمساء بنت أيب بكر ،وأصله يف صحيح مسلم يف
(األدب) رقم ( )2146من حديثها أيضاً.
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أسس الرتبية
واألساس العام يف الرتبية هو حقيقة التوازن.
ألن هذه احلقيقة أساس اخللق ،سواء يف جمال البناء الكوين أو البناء اإلنساين ،حيث
إن العالقة بني البناء الكوين واإلنساين حقيقة اثبتة ذكرها ابن القيم يف كتاب الفوائد حيث
يقول :إن اإلنسان هو الغاية اليت خلق هللا سبحانه ألجلها ما سواه من السماوات واألرض
والقمر والنجوم والرب والبحر ،وأن هللا سبحانه وتعاىل مجع ما فرقه يف العامل يف آدم ،فهو العامل
الصغري ،وفيه ما يف العامل الكبري وأن اإلنسان هو خالصة الوجود ومثرته.
وبذلك تقوم تربية األوالد على أساس التوازن ابعتبار أن مرحلة الرتبية هي مرحلة
التكوين هلذا البناء اإلنساين.
ولذلك نالحظ أن مفهوم التوازن نفسه هو مضمون أساسيات منهج الرتبية.
فنجد التوازن بني املنع العطاء.
والتوازن بني الرتغيب والرتهيب.
والتوازن بني مسلمات حق الطفولة ومقتضيات التهيئة للرجولة.
إىل آخر حقائق التوازن الواضح يف منهج الرتبية.
واآلن وبصورة حمددة ننتقل إىل أساسيات هذا املنهج:
الرضاعة:
أوالً :إمتام َّ
وهذا األمر له منافع كثرية ،ولكنه ميثل ضرورة مهمة للدعوة ،وهي أن إمتام الرضاعة
حيمي الفرد من حب اإلمارة والرغبة يف التسلط 74بدليل هذا احلديث :عن أيب هريرة رضي
هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال( :إنكم ستحرصون على اإلمارة وستكون ندامة
 74قام جمموعة من العلماء إبجراء بعض األحباث والتجارب علي قبائل خمتلفة لبحث العالقة بني الرضاعة
وحب التسلط وكانت النتيجة أن الفرد الذي ال تتم رضاعته ينشأ فاقداً للثقة بنفسه ،تالزمه رغبة شديدة
يف التسلط .وقد ذكران هذه النتيجة ابعتبار موافقتها ملدلول احلديث.
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يوم القيامة ،فنعمت املرضعة وبئست الفاطمة) ،75ولعلنا ندرك قيمة هذا األمر يف مواجهة
واقع التفرق واالختالف.
اثنياً :العقيدة:
وتلقني العقيدة يقوم تربوايً على الثقة يف عقلية الطفل إىل درجة القدرة على التجريد
املعنوي للحقائق ،فيكون الطرح العقدي البسيط على الطفل ،ألن الثقة ال تعِن التعقيد يف
املضمون أو األسلوب.
أما دليل البساطة يف تلقني العقيدة فهو سؤال النيب صلى هللا عليه وسلم جلارية صغرية
عن هللا والرسالة ،عن عبيد هللا بن عتبة بن مسعود أن رجالً من األنصار جاء إىل رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم جبارية له سوداء فقال :اي رسول هللا إن علي رقبة مؤمنة فإن كنت تراها
مؤمنة أعتقه ا ،فقال هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :أتشهدين أن ال إله إال هللا؟ قالت
نعم ،قال :أتشهدين أن حممداً رسول هللا؟ قالت :نعم .قال :أتوقنني ابلبعث بعد املوت؟
قالت :نعم .فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعتقها).
ويف إطار التلقني العقدي للطفل جيب أن ننأى بقضااي اخلالف عن أبناء الدعوة ،ألن
تعرضهم يف طفولتهم هلذه القضااي جيعل منها خلفية فكرية لعقليتهم ،بل وجيعل هذه القضااي
عندما يصطدمون هبا يف صغرهم حموراً حلياهتم االجتماعية أبسرها.
وهذا مثل مضحك هلذه النتيجة ،وهو من مضحكات الفنت ،وذلك أن زوجة لرجل
قدري (الذين يعتقدون أنه ال مشيئة لإلنسان وأن األمر آنف) أخطأت خطأ أخالقياً
جسيماً فأراد أن يعاقبها ويفتك هبا ،فلما رأت أهنا هالكة ال حمالة قالت :اي رجل أمل تعلم أن
األمر آنف وأنه ال حيلة َل فيما فعلت ،أم أنك تريد أن تقول مبذهب ابن عباس ،فثاب
الرجل إىل رشده واستغفر على حماولة عقاهبا!
ومن أهم أساسيات تربية األوالد عقدايً هو تنشأهتم على حب الرسول صلى هللا عليه
وسلم ذلك أن الرتبية على حب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هلا قيمة تربوية عليا ،ألهنا
حتمي الشخص املسلم من التيه يف مرحلة اختيار املثل  -مرحلة الشباب  -فيمنعه ذلك أن
يتأثر أبي شخصية أخرى مهما بلغ شأهنا ويصبح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو القدوة
واألسوة احلسنة.

 75البخاري يف األحكام ( )13/125من حديث أيب هريرة.
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ولعل النص القرآين يف التعقيب على التأسي برسول هللا هو الذي حيدد العالقة بني
هذا التأسي وبني الغاية النهائية للمسلم .وهي هللا واليوم اآلخر.
ول َِّّ
فقالت اآلية{ :لََق ْد َكا َن لَ ُكم ِّيف رس ِّ
اَّللَ َوالْيَ ْوَم
ُس َوةٌ َح َسنَةٌ لِّ َمن َكا َن يَ ْر ُجو َّ
اَّلل أ ْ
ْ َُ
اَّللَ َكثِّرياً} (األحزاب.)21 :
ْاآل ِّخَر َوذَ َكَر َّ
وأساس االرتباط بني التأسي برسول هللا وحتقيق غاية املسلم هو أن هذا احلب حيقق
أعمق بُعد عاطفي للتصور االعتقادي يف كيان اإلنسان املسلم .ولعل حادثة ابِن عفراء دليل
على قيمة االنطالق من هذا احلب يف واقع الدعوة.
أخرج الشيخان عن عبد الرمحن بن عوف رضي هللا عنه قال( :بينا أان واقف يف
الصف يوم بدر نظرت عن مييِن ومشاَل فإذا أان بني غالمني من األنصار حديثة أسناهنما
متنيت لو كنت بني أضلع منهما فغمزين أحدمها فقال اي عم هل تعرف أاب جهل قال قلت
نعم وما حاجتك إليه اي بن أخي قال أخربت أنه يسب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
والذي نفسي بيده لئن رأيته ال يفارق سوادي سواده حىت ميوت األعجل منا قال فتعجبت
لذلك فغمزين اآلخر فقال مثلها قال فلم أنشب أن نظرت إىل أيب جهل يزول يف الناس
فقلت أال تراين هذا صاحبكما الذي تسأالن عنه قال فابتدراه فضرابه بسيفهما حىت قتاله
مث انصرفا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخرباه فقال أيكما قتله فقال كل واحد منهما
أان قتلت فقال هل مسحتما سيفيكما قاال ال فنظر يف السيفني فقال كالكما قتله).76
ولعلنا نالحظ أن االثنني كاان مندفعني إىل غايتهما من اإلحساس ابألمل من سب أيب
جهل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،حىت بلغا هذه الغاية اليت كانت وال شك بعيدة.
فالظرف الذي يسألون فيه عن بغيتهم كان ظرفاً قتالياً ...وبغيتهم مل تكن شخصاً
عادايً ،بل كانت رأس الكافرين الذي كان وال شك حماطاً بسياج من احلماية العسكرية .أو
بتعبري راوي احلديث (جيول يف الناس) ومع ذلك بلغا بغيتهما وجنحا يف املهمة.

اثلثاً :حت ّقق العبودية هلل:

 76أخرجه البخاري ومسلم واحلاكم والبيهقي عن عبد الرمحن بن عوف بنحوه.
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العبودية هلل هي الغاية النهائية للدعوة ،لذلك يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
(علموا أوالدكم الصالة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم يف املضاجع) ،77وهذا املر
هو الذي سيغرس يف نفس الولد اإلحساس ابلتناقض بينه وبني أي جمتمع ال يقيم الصالة،
وسيبقي اإلحساس ابلتناقض آخذاً صورة العمل للتمكني هلذه العدوة حىت ينتهي هذا
َّ ِّ
َّاه ْم ِّيف ْاأل َْر ِّ
الص َال َة}
ض أَقَ ُاموا َّ
ين إِّن َّم َّكن ُ
اإلحساس إبسالم اجملتمع وإقام الصالة{ :الذ َ
(احلج.)41 :
حتمل تكاليف الدعوة ،ولذلك
كما أن األمر ابلعبادة هو منبع القدرة الفعلية على ُّ
الصالَةِّ إِّ َّن اَّلل مع َّ ِّ
ينَ ،والَ تَ ُقولُواْ لِّ َم ْن يُ ْقتَ ُل ِّيف
لص ِّْرب َو َّ
استَعِّينُواْ ِّاب َّ
يقول هللا تعاىلْ { :
َ ََ
الصاب ِّر َ
س ِّ ِّ
َحيَاء َولَ ِّكن الَّ تَ ْشعُ ُرو َن} (البقرة ،)154 - 153 :واألمر ابلصالة هو
بيل اَّلل أ َْم َو ٌ
ات بَ ْل أ ْ
َ
الذي حيمي احلركة اإلسالمية  -عند اجلهاد والقتال  -من اخلروج عن طبيعتها وغايتها ،إذ
إن الرسول صلى هللا عليه وسلم عندما سئل أي العمل أفضل قال( :الصالة على وقتها،
قيل :مث أي؟ قال :بر الوالدين ،قيل :مث أي؟ قال :اجلهاد يف سبيل هللا).78
فيأيت اجلهاد من منطلق العبادة وبعد بر الوالدين ،فال خيرج القتال عن هدف حتقيق
العبودية هلل يف األرض ،ومحاية اجملتمع املسلم القائم ابلرب ،وعلي هذا فاملسلم الذي يقيم
الصالة هو الذي يندفع بكل طاقته اإلنسانية لتحقيق غاية الدعوة  -إذا كان يعيش واقعاً
جاهلياً  -وحتقيق التوافق بني تصوره والواقع الذي يعيشه ،وينتزع إحساسه ابلتناقض بينه
وبني اجملتمع اجلاهلي بعملية التغيري اليت متثل احلركة اإلسالمية.
وعنصر الضرب من أجل الصالة معناه التدخل املباشر يف تكوين الشخصية اإلنسانية
مبا يتفق مع غاية الدعوة ،وهذا ينمي يف تلك الشخصية ممارسة اإلذعان للحق.
اآلنية.
أجل).

واحلقيقة أن ما يقابل ضرب األوالد على الصالة هو النهي عن ضرهبم على كسر
فقال صلى هللا عليه وسلم( :ال تضربوا أبنائكم على كسر اآلنية فإن هلذه األشياء

 77صحيح :أخرجه أبو داود ( )2/162من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسنده وبنحوه
أخرجه الرتمذي يف (الصالة) ( )407وأبو داود أيضاً من حديث سربة وسنده صحيح .وهو شاهد قوي
حلديث عمرو بن شعيب.
 78البخاري يف (الصالة) ( )2/9من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه.
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وهذا التقابل يف غاية األمهية.
ذلك ألنه ينشئ يف نفس الطفل معياراً أساسياً لألمهية والقيمة يف حياته.
فالعبادة أهم ما ميكن أن يكون يف حياة الطفل أما األمور املادية الدنيوية ...فال
يُضرب عليها ...فينشأ الشخص وقد ترتبت يف حياته األمور حسب أمهيتها.
ولكن الصالة ابلنسبة للطفل جيب أن تكون يف املسجد ويف هذا قيمة تربوية عظيمة،
جندها بداية يف تقوية اإلحساس ابلرجولة حيث خيالط الرجال يف املسجد.
ولكنه ال يتجاوز هبذا اإلحساس من هم أكرب منه ،حيث يعرف مكانه بينهم من
خالل ترتيب الصفوف ،فهو يرى صف الرجال مث األطفال.
وعندما يكرب ويتقبله املصلون الرجال يف صفوفهم فإن هذه اخلطورة ستكون أعظم
موقف يف حياته الرتبوية حيث يشعر بذاته ورجولته من خالل عبادته ومسجده.
وعندما يشارك الرجال يف جملس العلم ...ويفتح هللا عليه بفهم أو كالم يشعر أن
عالقته مبن يسمعه ممن هو أكرب منه سناً ،عالقة رمحة وتقدير ،وأن ترتيب الصفوف ال يعِن
االمتهان أو التحقري ألهنم وهم يرجعون به إىل صفوف األطفال ...هم أنفسهم يسمعون له،
ويفرحون بفهمه ويقرون بصوابه.
توازن مطلق...
كما أنه عندما جيلس يف جملس علم فإنه ميارس حتصيل العلم إبرادته ورغبته فيحب
العلم ،ويسعي إليه ...وميتد من خالل هذه اإلرادة والرغبة واحلب إىل مجيع جماالت العلوم
النافعة.
وعندما حيفظ القرآن والعلم بسهولة ويسر ألنه يف بداية عمره وكمال طاقته الذهنية،
اثق بعقليته وذاكرته وذهنه طوال عمره.
فإنه يظل و ٌ
وهذا أبو هريرة رضي هللا عنه يلتقي بغالم فيظنه مثل الغلمان ،حىت يكتشف فيه
الرجولة ،فيتعامل معه معاملة الرجال ،ويف املسجد كانت التجربة ...وكان الدرس...
عن أيب أيوب عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :دخلت معه املسجد يوم اجلمعة،
فرأى غالماً ،فقال :اي غالم اذهب العب ،قال :إمنا جئت إىل املسجد ،قال :اي غالم اذهب
العب ،قال :إمنا جئت إىل املسجد .قال :فتقعد حىت خيرج اإلمام ،قال :مسعت رسول هللا
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صلى هللا عليه وسلم يقول( :إن املالئكة جتيء يوم اجلمعة ،فتقعد على أبواب املسجد،
فيكتبون السابق والثاين والثالث ،والناس على منازهلم حىت خيرج اإلمام ،فإذا خرج اإلمام
طويت الصحف).79
رابعاً :املعاملة:
وحتدد  -هنا  -الكيفية الصحيحة للتعامل مع األوالد واملدخل إىل هذا التعامل هو
اجلانب العاطفي هلم.
ألن الطفل ال يشعر بعالقته بغريه إال من خالل إحساسه حبياته وظروفه.
وهذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرجع من إحدى الغزوات منتصراً.
ولنا أن نشري إىل احلالة النفسية لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم كقائد منتصر راجع
إىل مدينته.
حيث نفاجئ ابنتقاله من هذه احلالة وتوجهه إىل غالم من األنصار كان له عصفور
يربيه وكان رسول هللا قد ترك املدينة وعصفور الغالم مريض.
فإذا به يسأل الغالم ويكون ذلك أول ما فعله بعد الرجوع من الغزو :اي أاب عمري ما
فعل النغري.
وكأن عصفور الغالم كان يشغل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يف أخطر
حاالت االنشغال ابحلرب والقتال.
فالبد أن يشعر هذا الغالم أنه ليس على هامش احلياة ...وأنه يف صلب اجملتمع ،بل
وقمة االهتمام به ،ألنه اهتمام رسول هللا وهو يف أهم املهام.
هكذا يشعر أبناؤان بذاوهتم.
ومل يكن أمر بسيط أن يعلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثبوت صفة اخلريية لألمة
على العالقة العاطفية بني الرجال واألبناء حيث يقول( :لن تزال أميت خبري ما دام صغريها
يوقر كبريها وكبريها يعطف على صغريها) .ويتمم أساس التعامل ...أساس اآلداب ...وأمهه
آداب اإلسالم على النعمان.
 79رواه أمحد.
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عن أنس بن مالك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليهم،
ويف رواية فمر على صبيان فسلم عليهم.
وابتداءاً ابلسالم ،نبلغ احلد النهائي يف احلق االجتماعي لألوالد ،وميثل هذا احلق...
هذا احلديث.
عن سهل بن سعد رضي هللا عنه( :أن رسول هللا عليه وسلم أيت بشراب فشرب منه
 وعن ميينه غالم وعن يساره األشياخ  -فقال للغالم :أأتذن َل أن أعطي هؤالء؟ فقالالغالم :وهللا اي رسول هللا ال أوثر بنصييب منك أحداً ،قال فتله رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم يف يده).
وكل ما سبق من أساسيات يف العقيدة والعبادة والتعامل واآلداب ،ال جيب أن نتجاوز
به الواقعية التامة يف التعامل مع األطفال.
فالطفل هو الطفل .ال مانع من شغله ابللعب عن اجلوع يف الصيام .فيكون اللعب
معيناً له على الصرب .فال نرتك الطفل حلقيقة الصرب دون أن خنفف عنه اإلحساس به .ولكننا
حني نضع له اللعب ،فإننا ال خنرج هبا عن غايتنا الرتبوية فيه فاللعب له أحكام.
كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :كل هلو هو ابطل ما عدا مداعبة أهله
وفرسه ورمية بسهم).
قد يكون لعب األطفال من جنس اللهو الذي يلهو به الكبار ،فيكون لعب الذكور
كله متجه حنو حتقيق خصائص الرجولة.
أما لعب اإلانث فإنه يكون متجهاً حنو حتقيق خصائص األنوثة فيهن.
وهذا هو حق اللهو.
ولعل تدخل رسول هللا مه عائشة وهي جارية يف لعبة كانت تلعب هبا دليل على دقه
اختيار اللعب .حيث وجدها تصنع فرساً له أجنحة .فسأهلا( :ما هذا اي عائشة فرس له
أجنحة) ومعِن السؤال أن اللعبة جيب أن يكون هلا معناها املعقول.
ولكن عائشة تثبت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذا املعىن فتقول له :أما علمت
أنه كان لسليمان فرس له أجنحة فضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
غري أن الرتبية هلا بداية زمنية سابقة على كل هذه األساسيات.
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وهذه البداية تبدأ مع الوالدة والرضاعة.
فمنذ حلظة الوالدة اليت يكون فيها اآلذان أول ما يطرق مسعه.
ومروراً ابلعقيقة.
اليت يسمي فيها الطفل ويصري له نصيب من امسه ،ويقص فيها من شعره ليوزن ذهب
يتصدق به ،فتحدد عالقته ابلذهب من خالل الشعر املتساقط منه ،ليبقي املسلم طول عمره
بعد ذلك مالكاً للمادة وسيداً عليها ...ال يعلوه أي قيمة مادية مهما بلغت.
ويذبح له فيها الذبيحة ...تكرمياً له ووليمة للمسلمني اجملتمعني من أجله الفرحني به.
وذلك عندما يرى كل طفل ما يصنع للمولود ،فيعرف أنه قد صنع له مثلما يرى.
والتحديد املنهجي ملكانة الذرية يف تصور الدعوة هو الذي حيقق أكرب أثر هلذه الذرية
على الواقع اجلاهلي.
وقد حدد لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذه املكانة عندما أراد أن جيعل من
الشيطان لعبة ألوالد املدينة كما يف احلديث الذي رواه مسلم والنسائي عن أيب الدرداء قال:
( قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول :أعوذ ابهلل منك ،مث قال ألعنك
بلعنة هللا ثالاثً ،مث بسط يده كأنه يتناول شيئاً ،فلما فرغ من الصالة قلنا :اي رسول هللا قد
مسعناك تقول يف الصالة شيئاً مل نسمعك تقوله من قبل ذلك ،وأريناك بسطت يدك ،فقال
إن عدو هللا إبليس جاء بشهاب من انر ليجعله يف وجهي فقلت أعوذ ابهلل منك فلم
يستأخر مث قلت ذلك فلم يستأخر مث أردت أخذه فلوال دعوة أخينا سليمان ألصبح موثقاً
يلعب به ولدان أهل املدينة).
وكان مضمون املوقف هو أن (األوالد) عندما يكونوا أوالد (املدينة) وهي منطلق
الدعوة الزماين واملكاين من بدايتها ومعقلها األخري حىت هنايتها مه هناية الزمان.
عندما يكون األوالد أوالد هذه املدينة يصري إبليس هو اللعبة.
خامساً :قوة الشخصية:
قوة الشخصية القادرة على مواجهة احلياة دون ضعف ،من خالل تكوين هذه
الشخصية بطاعة هللا واإلميان ابلقدر ،ولذلك يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم البن
العباس( :اي غالم! احفظ هللا حيفظك ،احفظ هللا جتده جتاهك ،إذ سألت فأسال هللا ،وإذا
منرب التوحيد واجلهاد

()50

بيت الدعوة

استعنت فاستعن ابهلل ،واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إال
بشيء قد كتبه هللا لك ،ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إال بشيء قد كتبه
هللا عليكُ ،رفعت األقالم وجفت الصحف).80
وهذا احلديث له صلة مباشرة بطبيعة الدعوة من حيث إن الذي ميارس من هذه
الدعوة جيب أن يكون مؤمناً بقضاء هللا وقدره إمياانً قوايً اثبتاً.
سادساً :املمارسة الفعلية للدعوة:
وهذه كانت نصيحة لقمان البنه ،وقيمة هذه النصيحة هي تنمية اإلحساس أبي
الص َال َة
ِن أَقِّ ِّم َّ
خطأ ،والقدرة على الدعوة إىل كل خري حفاظاً على شخصية االبنَ { :اي بُ ََّ
ِّ
ِّ
وف وانْهَ َع ِّن الْمن َك ِّر و ْ ِّ
ِّ
ك ِّم ْن َع ْزِّم ْاأل ُُم ِّ
ور} (لقمان:
ك إِّ َّن ذَل َ
َصابَ َ
اص ْرب َعلَى َما أ َ
ُ َ
َوأْ ُم ْر ابلْ َم ْع ُر َ
.)17
ويف ذكر تلك النصيحة بصيغة توجيه من األب إىل االبن حماط مبشاعر األُبوة يف جمال
الدعوة ،حيث إن حرص الدعاة على الناس ال يقل عن حرص األب على ابنه ،ولذلك جاء
يف تفسري هذه اآلية( :فقد أاته هللا احلكمة وهو يوصي ولده الذي هو أشفق الناس عليه
وأحبهم إليه ،فهو حقيق أن مينحه أفضل ما يعرف.81
وهكذا الدعاة يشفقون وحيبون ومينحون أفضل ما يعرفون.
العيلة،
وهناك يف مسألة الذرية أمر خطري ،وهو أن الذرية تنشئ يف اإلنسان إحساس ْ
وهذا اإلحساس جيب معاجلته ،إذ إنه من الضروري أن يسعى املسلم الداعية إىل قوت عياله
مثلما يسعى متاماً يف مصلحة الدعوة ،ألن توافر القوت سيجعل واقع الداعية االجتماعي
لتحمل الرسالة قول
منطلقاً حراً ،وهلذا كان من اإلعداد العملي للرسول صلى هللا عليه وسلم ُّ
ِّ
ِّ
ض ًّاال فَ َه َدىَ ،وَو َج َد َك َعائًِّال فَأَ ْغ َىن}
آوىَ ،وَو َج َد َك َ
يما فَ َ
هللا سبحانه وتعاىل (أََملْ َجي ْد َك يَت ً
(الضحى ،) 8 - 6 :ألن احتياج اإلنسان لقوت عياله سيتولد عنه إحساس ابلذل يتناىف مع
طبيعة الدعوة واالستعالء ابإلميان.
علي أنه من املهم أيضاً أن يكون هذا السعي حمدوداً ابالحتياج الفعلي ،حىت ال
يتعدى هذا السعي تلك احلدود ،فيتحول إىل انشغال ابملال واألهل مثلما قال املنافقون:
 80أخرجه الرتمذي ( ،)2516وأمحد يف مسنده ( ،)1/293واحلاكم ( )3/541كلهم من حديث ابن
عباس ،وله اسانيد عن ابن عباس .وصححه احلاكم ولكن عنده منقطع .كما صححه الرتمذي ،وهو كما
قال وإن كان فيه ابن هليعة فإنه اتبعه الليث بن سعد وهو من رواية ابن املبارك عنهما.
 81ابن كثري ص 328 :ج .6
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وان} (الفتح ،)11 :ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعطينا املقياس
{ َشغَلَْت نَا أ َْم َوالُنَا َوأ َْهلُ َ
معاىف يف
الذي نفصل به بني السعي الضروري واالنشغال اخلطري ،فيقول( :من أصبح
ً
جسده ،آمناً يف ِّسربه ،ميلك قوت يومه فقد ملك الدنيا مبا عليها).82
وبعد أن ملسنا اآلاثر الضخمة الطيبة للبيت يف واقع الدعوة فكراً وحركة ترتفع يف
نفوسنا قيمة البيت ارتفاعاً حيقق اإلحساس بضرورة محايته ،وينشئ شعور احلذر من َتريبه.

محاية البيت
ولكن بيت الدعوة يف احلقيقة بيت ال يعرفه اخلراب ،ألنه يتكون ومعه أسباب محايته،
وما علينا إال أن نفهم هذه األسباب وأنخذ هبا:
 82حسن لغريه :أخرجه الرتمذي يف الزهد ( )2346وابن ماجه ( ،)4141واحلميدي رقم ( )439وهو
يف احللية ( )5/249وابن حبان ( )671يف صحيحه من حديث أيب الدرداء وللحديث طرق يتقوى هبا
ويرتقي.
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وسنبدأ بذكر أسباب أصلية نتبعها أبسباب أخرى حمددة من خالل النصوص القرآنية
واألحاديث النبوية.
أما األسباب األصلية فهي احلب والرضا.
وعندما نذكر الناحية الوجدانية ابعتبارها سبباً من أسباب محاية البيت ،إمنا يكون
ذلك بنظرة معينة إىل تلك الناحية ،فاملشاعر الزوجية هي قمة اإلحساس ابحلب اإلنساين،
وكذلك احلب بني الزوجني إطار حمدد ال يعيش فيه إال الزوجان ،وهذا الفارق اجلوهري بني
احلب اإلنساين عموماً وبني املشاعر الزوجية قد بينه النيب صلى هللا عليه وسلم بقوله من
انحية الزوجة( :أن للرجل يف املرأة شيء ليس إال له) ،83ومن انحية الزوج لزوجته فقد وضح
عندما سئل النيب صلى هللا عليه وسلم عن أحب الناس إليه فقال :عائشة ،قالوا :من الرجال؟
قال :أبوها.84
فاحلب بني الزوجني هو أن يكون الزوج أحب الناس إىل زوجته ،والزوجة أحب الناس
إىل زوجها ،وهذا خيتلف عن جمرد احلب املتبادل الذي يكون بني الناس.
حىت يف اجلنة تكون هذه حقيقة احلب بني األزواج ،وهلذا تعرب زوجة املؤمن يف العالقة
الزوجية تعترب مصدراً ذاتياً هلذا احلب ،وهذا معناه أن مشاعر احلب تزداد بني الزوجني
ابستمرار هذه العالقة ،وهذا هو الذي جعل احلب سبباً أصلياً حلماية العالقة الزوجية،
ولذلك جاءت امرأة إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تطلب الطالق من زوجها ،ومل يكن
قد مت بينهما فرتة تكفي لتحقيق املودة القوية ،فرفض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذا
الطالق قائالً( :ال ،حىت تذوقي غُسيلته ويذوق عُسيلتك).85
وتذوق العسيلة هو اجلماع ،أقوي منابع احلب إذا كان سليماً يف العالقة الزوجية،
ُّ
وأخطر أسباب الفشل يف تلك العالقة إذا كان خطأ ،بدليل أن رسول صلى هللا عليه وسلم
أقر امرأة أخرى على الطالق من زوجها ملا فشلت بينهما املعاشرة اجلنسية ،إذ قالت املرأة:
(اي رسول هللا! إن فالانً ال أعيب عليه خلقاً وال ديناً ،ولكن أكره الكفر بعد اإلميان) ،ويف
رواية أخرى عللت طلب الطالق مباشرة هبذا الفشل اجلنسي ،وملا كان األمر هبذه اخلطورة

 83أخرجه ابن ماجه يف اجلنائز ( )1590ن واحلاكم يف (معرفة الصحابة) ( )4/62 - 16ورواه أبو
داود.
 84متفق عليه :البخاري يف املناقب ( ،)7/18ومسلم يف (الفضائل) ( )2384من حديث عمرو بن
العاص رضي هللا عنه.
 85متفق عليه :البخاري يف (اللباس) ( )10/264ومسلم ( )1433من حديث عائشة.
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كان البد من االهتمام ابملعاشرة الزوجية غري أن االهتمام جيب أن يرتكز على وصااي النيب يف
هذا األمر وأمهها:
أوالً :أن يكون اجلماع يف جو عاطفي ميلؤه احلب واالنسجام ،ويقول الرسول صلى
هللا عليه وسلم( :ال يضرب أحدكم زوجته ضرب األمة يف أول النهار حىت أييت آخر الليل
فيضاجعها) .86وكما جيب أن يسبق ويالزم اجلماع جو عاطفي وجداين ،وهو مفهوم
احلديث ،فإن هذه العاطفة وذلك الوجدان جيب أن تبقيا دائماً حىت وإن مل يكن هناك مجاع،
وهذا حديث عائشة الذي تصف فيه معاملة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يف حال
حيضها ،حيث ال يكون مجاع ،إذ تقول (كنت أتعرق العرق وأان حائض فأعطيه النيب صلى
هللا عليه وسلم فيضع فمه يف املوضع الذي وضعت فمي فيه ،وأشرب الشراب ،فأانوله،
فيضع فمه الذي كنت أشرب منه).87
ونواصل ذكر وصااي النيب صلى هللا عليه وسلم يف اجلماع.
اثنياً :وأن يتم التزيُّن ،فيجب أن تكون املرأة حريصة على أن يراها زوجها مجيلة ،فمن
صفات املرأة الصاحلة قول الرسول صلى هللا عليه وسلم( :إذا نظرت إليها سرتك) ،88وكان
النيب صلى هللا عليه وسلم يبعث عند عودته ابجليش من خيرب أهل املدينة( :حىت متتشط
الشعثاء وتستحد املغيبة) ،89وكان الرسول صلى هللا عليه وسلم يوصي الصحابة ابال يدخلوا
على أهلهم ليالً ،جاء يف الصحيح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه هنى أن يطرق
الرجل أهله طروقاً ،ويف رواية :ليالً يتخوهنم ابلليل ،وكان الصحايب 90يقول( :كنا نتزين
لنسائنا كما كانت نساؤان تتزين لنا).
اثلثاً :كما تستحب املداعبة بدليل قول الرسول صلى هللا عليه وسلم جلابر ابن عبد
هللا( :أما تزوجتها بكراً تالعبها وتالعبك).91

 86متفق عليه :البخاري ( )8/755ومسلم ( )2855عن عبد هللا بن زمعة.
 87أخرجه مسلم من حديث عائشة يف احليض رقم ( )300وهو عند النسائي ( )6/148وغريه( .ولعل
هذه املعاملة الراقية هي الصورة املقابلة ملعاملة اليهود للحائض حيث ال يؤاكلوهنا وال يشاربوهنا وال يبيتون
معها يف مكان واحد).
 88سبق َترجيه (ص.)36 :
 89البخاري يف (النكاح) من حديث جابر رضي هللا عنه .جاء يف الصحيح عن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم أنه هنى أن يطرق الرجل أهله طروقاً ،ويف رواية ليالً يتخوهنم.
 90القائل :عبد هللا بن عباس أخرجه ابن جرير ( )4/532موقوفاً عليه.
 91متفق عليه :البخاري يف (النكاح) عن جابر ،ومسلم يف الرضاع أيضاً رقم ( )1466ابب (.)15
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رابعاً :وكذلك التطيب بدليل أن الرسول صلى هللا عليه وسلم كان دائماً ميس طيباً،
ويعتِن ابلرائحة ،وخصوصاً رائحة الفم ،حىت أن نساء الرسول صلى هللا عليه وسلم ملا غرن
من ذينب بنت جحش ،ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم كان أيكل عندها عسالً اتفقن
92
فاغتم النيب صلى
مجيعاً على أن يقلن للرسول صلى هللا عليه وسلم( :رائحة فمك مغافري)
َّ
هللا عليه وسلم بذلك حىت حرم على نفسه العسل ،ونزل القرآن ينهاه عن التحرمي).93
خامساً :كما جتب مراعاة التسمية ،بدليل قول الرسول صلى هللا عليه وسلم :إذا أتى
أحدكم أهله فسمي هللا ،وقال :اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ،فقضي
بينهما ولد ،ال يضره الشيطان).94
ولعلنا نالحظ أن األمر إىل الزوج ابعتبار أن الزوج هو الفاعل ،ومن السنة اجلماع
عند الرغبة مباشرة ،ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم يبني أنه( :إذا رأى أحدكم امرأة فليأت
أهله فإن ذلك يرد ما يف نفسه).95
َىن ِّشْئ تُ ْم} (البقرة:
ث لَّ ُك ْم فَأْتُواْ َح ْرثَ ُك ْم أ َّ
ويقول هللا سبحانه وتعاىل{ :نِّ َسآ ُؤُك ْم َح ْر ٌ
 ،)223وذلك لتفادي خطورة كبت الرغبة.96
سادساً :أن ال يرتكها بعد أن يقضي حاجته منها قبل أن تقضي زوجته حاجتها
فليصدقها (يعِن
أيضاً ،ملا روي أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال( :إذا جامع أحدكم زوجته،
ُ
فليجامعها بصدق) 97فإن قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فليصرب حىت تقضي
حاجتها).98
ويفضل االعتدال مبعِن أن تكون الرغبة طبيعية ،وأن يكون اجلماع يف حدود القدرة
اإلنسانية بال إرهاق زائد ،وال يدخل يف هذا أي عامل غري تلك الرغبة الطبيعية.

 92نبات له رائحة كريهة.
 93البخاري يف (النكاح) ( )9/374ومسلم (.)1474
 94البخاري عن ابن عباس ( )9/228ومسلم عنه أيضاً و (.)1234
 95أخرجه مسلم يف النكاح رقم ( )1403من حديث جابر.
 96يراجع كتاب الطب النبوي البن القيم (فوائد اجلماع عند الرغبة مباشرة).
 97أخرجه عبد الرازق يف املصنف ( )6/194عن طريق (ابن جريج) عن أنس أخرجه أبو يعلي يف مسنده
رقم ( )4200و ( )4201من طريق ابن جريج عمن مسع أنس عن أنس مرفوعاً وفيه جمهول ،ولذلك قال
اهليثمي يف اجملمع (( :)4/295رواه أبو يعلي وفيه راو مل يسم وبقيه رجاله ثقات.
 98حىت تشعر الزوجة برغبة الزوج الصادقة واحلقيقة فيها.
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ومع تذوق العسيلة ،مث احلمل وانتظار الولد ،مث الوالدة يقوى احلب حىت تصبح
املشاعر يف قمة التآلف ،ويتحقق التوافق التام يف التفكري واإلحساس بني الزوجني ،ونراها
كما وصفها القرآن تصل إىل حد دعاء الزوجني بدعاء واحد ومشاعر واحدة ولسان واحد.
ِّ
{هو الَّ ِّذي خلَ َق ُكم ِّمن نَّ ْف ٍ ِّ ٍ
ِّ
ت
َّاها َمحَلَ ْ
س َواح َدة َو َج َع َل مْن َها َزْو َج َها ليَ ْس ُك َن إِّلَْي َها فَلَ َّما تَغَش َ
َ
َُ
محالً خ ِّفي ًفا فَمَّرت بِِّّه فَلَ َّما أَثْ َقلَت َّدعوا اَّلل ربَّهما لَئِّن آتَي ت نا ص ِّ
احلاً لَّنَ ُكونَ َّن ِّمن الشَّاكِّ
ِّ
ين}
ر
َ ْ
َْ َ
َ َ َ َ ُ َ ْ ْ ََ َ
َ
َ
(األعراف.)189 :
ولعل وصول العالقة الزوجية إىل ذلك الوجدان عند الوالدة من أهم أسباب احلكم
الشرعي الذي يقضي بتحرير اجلارية إذا ولدت من سيدها ،ألن هذه العالقة الراقية وجدانياً
ال يتفق معها أن تظل (أم الولد) رقيقاً يُباع ويُشرتى.
والتعبري عن مشاعر احلب من األمور اليت تزيده وتنعشه ،ولذلك كان من وصااي
الرسول صلى هللا عليه وسلم لنا قوله( :إذا أحب الرجل أخاه فليخرب أنه حيبه) .99أما عندما
يكون بني الزوجني فيجب أن يكون التعبري صفة دائمة وبكل األساليب ،وهذا أحد أساليب
النيب صلى هللا عليه وسلم مع عائشة ،إذ يقول هلا( :إين أعرف عندما تكوين غاضبة مِن
تقوَل :ورب إبراهيم ،وعندما تكوين راضية عِن تقوَل :ورب حممد) ،100وتبادله عائشة
مشاعر االهتمام الدقيق مبشاعرها ،فتقول( :وهللا اي رسول هللا ال أهجر إال امسك).
وال حرج من اإلعال ن عن احلب بني الزوجني يف الواقع احمليط هبما ،وقد مر بنا
احلديث الذي سألت فيه الصحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أحب الناس إليه قال:
عائشة ،قالوا :من الرجال؟ قال :أبوها ،101ولعلنا نالحظ أن تقرير رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم أبن عائشة أحب الناس إليه كان بال حرج ،كما نالحظ أن الرسول صلى هللا عليه
وسلم ملا ذكر أاب بكر ابعتبار أحب الناس إليه من الرجال ذكره بصفته أابً لعائشة فقال:
أبوها).
وقد كان حب الرسول صلى هللا عليه وسلم معروفاً لدى الصحابة إىل درجة اعتبار
هذا احلب مقياساً حلب اخلري كما جاء يف احلديث :عن أم سلمة رضى هللا عنها أن نساء
النيب صلى هللا عليه وسلم كلمنها لتكلم النيب صلى هللا عليه وسلم أن الناس يتحرون هبداايهم
 99أخرجه الرتمذي ( 7/71حتفة) يف الزهد وقال :حسن صحيح وأبو داود يف األدب ( )14/29من
حديث املقدام بن معدي كرب وسنده صحيح وأخرجه أيضاً احلاكم ( )4/71وسكت عليه هو والذهيب،
وأمحد (.)4/130
 100متفق عليه :البخاري يف النكاح ال ( ،)9/310ومسلم ( )15 /253من حديث عائشة ابختالف
يف اللفظ.
 101متفق عليه وسبق َترجيه.
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يوم عائشة ،وتقول له :إان حنب اخلري كما حتب عائشة ،فكلمته فلم جييبها ،فلما دار عليها
كلمته أيضاً ،فلم جيبها ،وقلنا :ما رد عليك؟ قالت :مل جييبِن .قلنا :ال تدعيه حىت يرد
عليك ،أو تنظرين ما يقول فلما دار عليها كلمتها ،فقال( :ال تؤذوين يف عائشة ،فإنه مل ينزل
علي الوحي وأان يف حلاف امرأة منكن إال يف حلاف عائشة).102
و أما أخطر األمور على مشاعر احلب اليت جيب أن ننتبه إليها فهو استغالل تلك
املشاعر بصورة غري سليمة ولو أبدىن مدى ،وسنذكر موقفاً وقفته السيدة عائشة مع رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم ارتكزت فيه على حبه هلا ،فغضب منها غضباً شديداً ،فقد كان
الرسول صلى هللا عليه وسلم حيب أن ميسك اجلمل الذي حيمل هودج السيدة عائشة .وقد
كانت كل زوجات الرسول صلى هللا عليه وسلم تعلم ذلك ،فقالت هلا حفصة ذات مرة:
هال تبادلنا اهلودج ،فركبيت أنيت هودجي ،وركبت أان هودجك ،فننظر ماذا يفعل رسول هللا؟
فقالت عائشة :أفعل ،فلما ركبت حفصة مكان عائشة وسحب الرسول صلى هللا عليه وسلم
اجلمل على أن عائشة يف اهلودج نظر فوجد حفصة ،فغضب ،وعُرف ذلك يف وجهه إىل حد
أن قالت عائشة( :رب سلَّط علي عقرابً أو حية تلدغِن) ،وذلك بعد أن وضعت رجليها يف
األذخر الذي تكثر فيه اهلوام ،فدعت على نفسها قبل أن يقول هلا الرسول :ملاذا فعلت
ذلك؟ ،103ولعلنا نالحظ أن حفصة دخلت إىل عائشة من الناحية اليت حتب عائشة
أتكيدها دائماً ،وهي حب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هلا.
ومع احلب أييت الرضا ،فالزوجة عندما تكون راضية عن زوجها وعيشتها فإن هذا
الرضا ميثل يف محاية البيت طاقة الدفاع الكامل .وإن كانت غري راضية فستخرب بيتها
بيدها ،ولذلك جند أن سيدان إبراهيم عليه السالم عندما زار ابنه إمساعيل وجده قد تزوج،
فسأل زوجته عن احلال واملعيشة ،فقالت :احلال يف ضيق ،فرأى إبراهيم أهنا غري راضية ،فقال
هلا :إذا جاء إمساعيل فأقرئيه مِن السالم ،واطليب منه أن يغري عتبة اببه ،فلما جاء إمساعيل
أخربته مبا حدث ،فقال هلا :أنت العتبة ،احلقي أبهلك وطلقها.104
فنجد يف هذا احلديث أن إبراهيم مسع قول الزوجة فأمر إمساعيل أبن يطلقها دون أن
يتبني حالتها فعالً ،ألن املسالة ال تتعلق حبالة الزوجة الفعلية ،بل تتعلق إبحساسها حباهلا
ومعيشتها ،وقد كان هذا اإلحساس وحده كافياً ألن حيكم إبراهيم اخلليل بطالقها ،إذا إنه ال
أمان للمرأة اليت ال تشعر ابستقرارها وسعادهتا مع زوجها يف بيته ،كما أن إمساعيل مل يرتدد يف
تنفيذ ما طلبه إبراهيم ،ألنه يعلم أن هذا هو احلق.
 102رواه النسائي يف كتاب عشرة النساء برقم (.)3689
 103أخرجه البخاري يف (النكاح) ( )9/310ابب ( )97من حديث القاسم عن عائشة.
 104البخاري يف (األنبياء) ( )6/397 - 396من حديث ابن عباس.
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ولكن كيف يتحقق رضا الزوجة؟
واإلجابة ابختصار أن رضا الزوجة يتحقق أبن جتد املرأة طُمأنينة نفسها ومجال أنوثتها
مع زوجها ويف ب يتها ،وأبن يسد الرجل احتياجاهتا املادية وحيقق هلا رغباهتا النفسية ،وقد قال
النيب صلى هللا عليه وسلم حديثاً يعطي اإلشارة احلقيقية إىل خطر املرأة عندما حتتاج ،فقال:
(كان فيمن كان قبلكم ثالثة نفر كانوا يف سفر فأمطرت عليهم السماء ،فقالوا خنتبئ يف هذا
الكهف فتدحرجت عليهم صخرة ،فسدت عليهم الكهف ،فقالوا تعالوا ندعو هللا بصاحل
أعمالنا عسى أن يفرج عنا ،فكان دعاء أحد الثالثة هو موضع االستشهاد ابلقصة .قال:
اللهم إنك تعلم أنه كانت َل ابنة عم ،وكنت أحبها أشد ما حيب الرجال النساء فراودهتا عن
إَل ،فجاءتِن ،فراودهتا عن نفسها ،فرضيت حىت إذا كنت بني
نفسها ،فأبت ،فاحتاجت َّ
ُشعبها األربع قالت :اي هذا اتق هللا وال ت ُفض اخلامت إال حبقه ،فقمت عنها وأان أشد ما أكون
ففرج عنا ما حنن فيه،
كنت تعلم أين قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك َّ
حباً هلا ،اللهم إن َ
فتدحرجت الصخرة).105
وواضح من احلديث أن هذه املرأة مل يكن عندها أي رغبة يف االحنراف بدليل أهنا
رفضت يف املرة األوىلَّ ،
وذكرته بتقوى هللا يف املرة الثانية ،وهذا معناه أن ذهاهبا إليه كان قهراً
بسبب االحتياج ،وهذه هي حقيقة اخلطر عند احتياج املرأة ،إهنا َتضع وتضعف أمام
االحنراف دون أدىن رغبة فيه ،ويرتتب على هذا أن متارس املرأة االحنراف بغري ضعف أمام
شهوهتا اجلنسية بل ابلضعف أمام احتياجها املادي.
ألجعلن ألرامل
ويذكران هذا احلديث بقيمة قول عمر( :لئن عشت يف العام املقبل
َّ
الكوفة جعالً) لنعلم أن الذي كان يريده عمر هو تفادي خطر االحتياج عند املرأة يف مكان
أخرب الرسول صلى هللا عليه وسلم أن منه ستخرج الفنت ،106ومن أجل خطورة احتياج املرأة
جند أن النيب صلى هللا عليه وسلم جييز للمرأة أن أتخذ من مال زوجها دون علمه وبقدر
حاجتها إذا كان خبيالً ،فقد جاءته هند  -زوجة أيب سفيان  -وقالت :إن أاب سفيان رجل
آخذ من ماله دون علمه؟ فأذن هلا النيب بقدر حاجتها).107
مسيك ،فهل جيوز َل أن ُ

 105البخاري يف اإلجارة ملا ( ،)4/449ومسلم يف (الذكر والدعاء) رقم ( )2743من حديث ابن عمر
رضي هللا عنهما.
 106قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم (إن الفنت ستخرج من املشرق وأشار إىل الكوفة وقال :منها خيرج
قرن الشيطان) أخرجه البخاري ( )13/45يف الفنت ،ومسلم ( )2905عن ابن عمر.
 107متفق عليه :البخاري ( ،)9/507ومسلم رقم (.)1714
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والواقع أن املنع من األهل هو يف احلقيقة اغتصاب ال يرضاه هللا ،إذ إن الزوج عندما
يُرزق إمنا يرزق أهله ،بدليل قول النيب صلى هللا عليه وسلم( :إمنا تُنصرون وتُرزقون
بضعفائكم).108
ومن هنا كان قول النيب صلى هللا عليه وسلم( :دينار أنفقتهَ يف سبيل هللا ،ودينار
أنفقته يف رقبة ،ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الدينار الذي أنفقته على أهلك)،109
ولعل الصورة اليت التقطها قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :حىت اللقمة اليت تضعها يف
فم امرأتك لك هبا صدقة) - 110توضح لنا كيف تكون الكرامة والوجدان يف سد احتياج
املرأة.
واحلقيقة أن سعي الزوج لسد احتياج الزوجة ميثل عند املرأة دليل اهتمام هبا ،وهذا
اجلانب النفسي ال يقل شأانً عن اجلانب املادي بل يزيد ،وهذا اجلانب يتحقق عند املرأة إذا
أحست أن الزوج يبلغ أقصى ما يف وسعه من أجلها ،أو االعتذار الكرمي عن حتقيق رغبة هلا
ض َّن
مل يتمكن من حتقيقها ،وهذا هو املقصود ابلقول امليسور يف قول هللا عز وجلَ { :وإِّ َّما تُ ْع ِّر َ
َّ
ورا} (اإلسراء ،)28 :أي إذا سالك
َعْن ُه ُم ابْتِّغَاء َر ْمحٍَة ِّمن َّربِّ َ
ك تَ ْر ُج َ
وها فَ ُقل هلُْم قَ ْوالً َّمْي ُس ً
أقاربك وم ن أمرانك إبعطائهم وليس عندك شيء وأعرضت عنهم لفقد النفقة{ ،فَ ُقل َّهلُْم
ورا} أي عدهم وعداً بسهولة ولني إذا جاء رزق هللا فسنصلكم إن شاء هللا ،هكذا
قَ ْوالً َّمْي ُس ً
فسر قولهَّ { :
ورا} ابلوعد جماهد وعكرمة وسعيد بن جبري واحلسن وقتادة
111فَ ُقل هلُْم قَ ْوالً َّمْي ُس ً
وغري واحد .
وبذلك ميكن االهتداء هبذا التوجيه القرآين يف التعامل مع الزوجة لالستفادة من
حكمته.
وعندما تكون للزوجة رغبة نفسية ليس هلا جانب مادي فيجب عدم االستهانة
ابالستجابة إليها ،فعن عائشة رضي هللا عنها قالت( :دعاين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
واحلبشة يلعبون حبراهبم يف املسجد يف يوم عيد ،فقال :اي ُمحرياء (تصغري احلمراء يريد البيضاء)
أحتبني أن تنظري إليهم؟ فقلت :نعم ،فأقامِن وراءه ،فطأطأ إىل منكبيه ،ألنظر إليهم،
 108أخرجه البخاري يف اجلهاد مما ( )6/88بلفظ (هل تنصرون إال بضعفائكم) ال من حديث سعد بن
أيب وقاص.
 109رواه مسلم يف الزكاة  ،39أمحد (73 ،472/2ح) ووردت رواية أخرى هلذا احلديث يف مسلم يف
(الزكاة)  358والرتمذي يف الرب  42وابن ماجه يف اجلهاد وأمحد (.)79/9
 110البخاري يف (الوصااي) ( )5/363ابب ( )2من حديث سعد بن أيب وقاص وأصله يف مسلم يف
الوصية ( )1628من حديث سعد أيضاً.
 111ابن كثري ص .67 :65
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فوضعت ذقِن على عاتقه ،وأسندت وجهي إىل خده ،فنظرت من فوق منكبيه  -ويف رواية
من أذنه وعاتقه  -وهو يقول :دونكم اي بِن أرفدة حىت شيعت) ،112وبذلك خنرج بقاعدة
مهمة يف االستجابة لرغبة الزوجة ،فإذا كانت الرغبة مادية فيجب أن يكون حتقيقها بقدر
اإلشباع ،وهبذه القاعدة ال نتجاوز الرغبات املادية الفعلية ،وال نقصر يف حتقيقها نفسياً ،وهذا
هو عني الرضا.
ومن أهم األمور اليت حتقق للمرأة إحساسها مع زوجها ورضاها عن بيتها هو أال ترى
زوجها يعيبها يف تصرفاهتا ووظيفتها كزوجة ،وعلي هذا جيب على كل زوج أن يتخلَّق
أبخالق الرسول صلى هللا عليه وسلم يف هذه الناحية ،إذ تقول السيدة عائشة عن الطعام:
(ما عاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طعاماً قط ،إن اشتهاه أكله ،وإن كرهه تركه).113
وعن جابر رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه سأل أهله األدم فقالوا :ما
عندان إال اخلل ،فأخذ يقول( :نِّعم األدم اخلل).114
وكذلك ال ترى الزوجة زوجها يعيبها يف شكلها ومظهرها ،ولذلك هني النيب صلى هللا
عليه وسلم عن أن يقبَّح الرجل زوجته فيقول هلا :قبَّحك هللا.
كما جيب على الرجل أن يستجيب لطبيعة املرأة اليت ال ميكن أن تتغري فيها مثل
طبيعة حب احلديث اليت تعترب من أبرز طبائع املرأة ،فيتحتم على الرجل مساع حديث زوجته،
وأن يُظهر جتاوابً واهتماماً ،وهذا حديث لعائشة مسعه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منها
استجابة لطبيعتها( :حدثنا هشام بن عروة عن عبد هللا بن عروة عن عائشة قالت :جلست
إحدى عشرة امرأة تعاهدون وتعاقدن أن ال يكتمن من أخبار أزواجهن شيئاً.
قالت األوىل :زوجي حلم مجل غث على رأس جبل وعر ال سهل فريتقي وال مسني
فينتقي.
وجبره.

قالت الثانية :زوجي ال أبث خربه ،إين أخاف أن ال أذره ،إن أذكره أذكر عجره
قالت الثالثة :زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق.

 112البخاري يف (العيدين) ،ومسلم يف (الصالة) )892( ،من حديث عائشة رضي هللا عنها.
 113متفق عليه :البخاري يف (األطعمة) ( ،)9/547ومسلم ( )2064ن عن أيب هريرة.
 114أخرجه مسلم يف ( )2051من حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه .وهو مما انفرد به دون
البخاري
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قالت الرابعة :زوجي كليل ِّهتامة ال حر وال قر وال خمافة وال سآمة.
قالت اخلامسة :زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد وال يسأل عما عهد.
قالت السادسة :زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ،وال يوجل
الكف ليعلم البث.
قالت السابعة :زوجي غياايء طباقاء ،كل داء له داء شجك أو فلك أو مجع كاللك.
قالت الثامنة :زوجي الريح ريح زرنب واملس مس أرنب.
قالت التاسعة :زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد.
قالت العاشرة :زوجي مالك وما مالك خري من ذلك ،له إبل كثريات املبارك قليالت
املسارح ،وإذا مسعن صوت املزهر أيقن أهنن هوالك.
قالت احلادية عشرة :زوجي أبو زرع فما أبو زرع؟ أانس من حلي أذين ومأل من شحم
إَل نفسي ووجداين يف أهل غنيمة بشق فجعلِن يف أهل صهيل
عضدي وجبحِن فبجحت َّ
وأطيط ودانس ومنق ،فعنده أقول فال أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح.
أم أيب زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح.
ابن أيب زرع فما ابن أيب زرع؟ مضجعه كسل شبطه ويشبعه ذراع اجلفرة.
وبنت أيب زرع فما بنت أيب زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها ،وملء كسائها وغيظ جارهتا.
جارية أيب زرع فما جارية أيب زرع؟ ال تبث حديثاً تبثيثاً وال تنفث مريتنا تنفيثاً وال متأل
بيتنا تعشيشاً ،قالت خرج أبو زرع فلقي امرأة معها ولدان هلا كالفهدين يلعبان من حتت
خصرها برمانتني فطلقِن ونكحها فنكحت بعده رجالً سرايً ركب شرايً وأخذ خطياً أو
ضحياً ،وأراح علي نعماً ثرايً وأعطاين من كل رائحة زوجاً وقال ك كلي أم زرع ومريي أهلك،
قلت فلو مجعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أيب زرع.
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعائشة( :كنت لك كأيب زرع ألم زرع)،115
وعلي الرغم من أن حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم مل تكن تتسع فعالً لسماع هذا
احلديث إال أن الرسول صلى هللا عليه وسلم مسعه مع أن هللا  -تبارك وتعاَل  -أمر املؤمنني
 115شرح هذا احلديث ملحق ِبخر الكتاب.
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أن يقدموا صدقة إذا أراد واحد منهم أن يتناجى مع الرسول صلى هللا عليه وسلم وأمر
املؤمنني كذلك أال ينتظروا يف بيت الرسول صلى هللا عليه وسلم حىت يطيب الطعامَ{ :ال
ِّ
ٍ
ِّ
وت النِّ ِّ َِّّ
ين إِّ َانهُ} (األحزاب.)53 :
تَ ْد ُخلُوا بُيُ َ
َّيب إال أَن يُ ْؤذَ َن لَ ُك ْم إ َىل طَ َعام َغْي َر َانظ ِّر َ
وذلك ألن وقت الرسول صلى هللا عليه وسلم زمن نبوة ،ومع ذلك مسع الرسول
حديث عائشة وعلق تعليقاً ال يزيد معناه عن حماولته ألن تشعر أنه كان معها يف حديثها،
وهو قوله( :كنت لك كأيب زرع ألم زرع).
وبعد ذلك يبقى على الزوجة أن تسعى إلرضاء زوجها ،وهذا السعي له سبيل أساسي
هو طاعة الزوج وحتقيق رغباته .وسنعطي أمثلة لزوجات فهمت كل واحدة منهن كيف يكون
اإلحساس برغبة الزوج ورضاه ،وكيف كان حتقيق رغبة الزوج عندهن أقوى من إحساسهن
أبنفسهن وطبيعتهن ،ومل يكن جمرد أداء واجب من الواجبات عليهن:
 امرأة إبراهيم تقدر رغبة زوجها الطبيعية يف أن خيلف ولداً فتزوجه هاجر متنازلةعن رغبتها الطبيعية كزوجة يف أن يكون زوجها هلا وحدها ،وحىت عندما ُرزق إبراهيم
واشتعلت الغرية يف نفسها مل تطلب من إبراهيم ْتركها بل طلبت التوفيق بني ضرورة حتقيق
رغبة الزوج ،وبني معاجلة الغرية فطلبت منه أن يبعد هاجر وابنها عنها.
 وسودة بنت زمعة زوجة النيب صلى هللا عليه وسلم تتنازل حبقها وليلتها لعائشة ملارأت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيبها.
 وهذه أم سليم تكبت يف نفسها حزهنا على ابنها عندما مات وهتيئ نفسهالزوجها فيقضي حاجته منها يف ليلة طيبة وال َتربه بوفاة ابنها إال يف الصباح.
كزوج.

فكانت رغبة إبراهيم يف األوالد عند سارة أقوى من رغبة سارة كزوجة يف االنفراد به

وكانت رغبة الرسول صلى هللا عليه وسلم عند سودة بنت زمعة أقوى من حقها يف
املعاشرة ،ورغبة زوج أم سليم أقوى من األمومة واحلزن على الولد.
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أدب النوم واليقظة
إذا كان من املعروف أن من السنة أن تقول الزوجة لزوجها قبل نومها هل لك يب
حاجة ،فيجب أن يكون من املعروف أيضاً معِن أن تكون الزوجة انئمة.
وبيان هذا املعىن هو أن استئذان الزوجة يف النوم إمنا هو مسئولية الزوج عن هذا النوم،
ألهنا انمت إبذنه فالبد أن يويف حق هذا االستئذان ،ومن هذا املعىن أن استيفاء حق
استئذاهنا يتضمن حقيقة كرامتها عند زوجها ،فالزوجة عندما تنام تشعر بكرامة نفسية
ضخمة إذا حرص زوجها على حالة نومها ،وليس أدل على أن مراعاة النوم تكرمي للنائم من
حديث الثالثة الذين انطبق عليهم الغار.116
وإذا كان االستئذان يف الفراش من أجل قضاء حاجة الزوج من زوجته فإن من أمجل
صور االستئذان خارج الفراش هو أن تنتظره  -فال تنام  -قدر استطاعتها  -حىت جييء إىل
البيت  -فيجدها يف انتظاره.
ولكي يكون النوم زمناً مجيالً يف العالقة الزوجية ،فإن كلمة طيبة قبل النوم تعطي للنوم
حالوة  -جيدها الزوجان معهما حىت االستيقاظ.
ألن اإلنسان يستيقظ على ما انم عليه.
 116كما جاء يف الصحيح
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فيسمي الزوجان ويصبحان حيلقان يف جو السعادة كالطري ،ولكن الطري ال ينسى
التسبيح.
فال يبقى بعد هذه الكلمة الطيبة  -اليت تعطي للنوم حالوة  -إال األذكار اليت تعطي
صاحبها حفظاً يف الدنيا وجنة يف اآلخرة.
وحقيقة تكرمي الزوجة  -مبراعاة نومها  -الواردة يف حديث استئذان الزوجني عند
النوم ،وحديث الغ ار الوارد يف نوم األبوين ،ليس مها النصوص الشرعية الوحيدة املثبتة هلذه
احلقيقة ...ولكن املسألة متفق عليها بني أعظم رسولني.
 جربيل رسول الوحي عليه السالم. وحممد رسول العاملني عليه الصالة والسالم.قالت عائشة( :أال أحدثكم عِن وعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،قلنا بلى.
قالت :ملا كانت ليليت اليت كان النيب صلى هللا عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه
وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إال ريثما
ظن أن قد رقدت ،فأخذ رداءه رويداً وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج مث أجافه رويدا فجعلت
درعي يف رأسي واختمرت وتقنعت إزاري مث انطلقت على إثره حىت جاء البقيع فقام فأطال
القيام مث رفع يديه ثالث مرات مث احنرف فاحنرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر
فأحضرت فسبقته فدخلت فليس إال أن اضطجعت فدخل فقال مالك اي عائش حشيا رابية
قالت قلت ال شيء قال لتخربيِن أو ليخربين اللطيف اخلبري قالت قلت اي رسول هللا أبيب
أنت وأمي فأخربته قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي قلت نعم فلهدين يف صدري هلدة
أوجعتِن مث قال أظننت أن حييف هللا عليك ورسوله قالت مهما يكتم الناس يعلمه هللا نعم
قال فإن جربيل أاتين حني رأيت فناداين فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك ومل يكن يدخل
عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي
فقال إن ربك أيمرك أن أتيت أهل البقيع فتستغفر هلم قالت قلت كيف أقول هلم اي رسول هللا
قال قوَل السالم على أهل الداير من املؤمنني واملسلمني ويرحم هللا املستقدمني منا
واملستأخرين وإان إن شاء هللا بكم لالحقون).
ولعلنا نالحظ من احلديث كيف أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يتصرف
رويداً ،وكيف أن جربيل ينادي رسول هللا دون أن يسمع عائشة ،وهذا معىن فناداين فأخفاه
منك.
وكيف أجاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هبذا األسلوب ،فأجبته فأخفيته منك.
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ويف املقابل فإن هذه املعاين اجلميلة هي اليت تفسر أثر اهلجر يف املضجع ،ليكون
املعىن حينئذ هو عدم اإلحساس ابلوجود الذي كانت أمجل حلظاته هي املضجع.
فاالضطجاع هو حالة ما قبل النوم بكل ما فيها من سنن وأحكام ،وبكل ما فيها
أيضاً من مودة ورمحة ،وبكل ما فيها كذلك من راحة ومتعة.
وابلعودة إىل آداب النوم واليقظة ،فإن كل ما سبق ال ينطبق على حالتني للزوجات:
الزوجة اليت تزوجت لتنام ،وال يراها زوجها يف يقظة إال اندراً حىت جتعله عندما يراها
مستيقظة يظن أهنا رؤية مناميه.
والزوجة اليت تزوجت لتجعل زوجها ال ينام ،اليت حتمل عليه بدالً من أن حتمل عنه،
وجتمع له اهلم بدالً من أن ترفع عنه.
فيجب أن يكون نوم الزوجة يف بيت زوجها قدر حاجتها حىت ال تنام إال وقد غلبها
النوم على اليقظة.
ولذلك تقول إحدى املقرابت لعائشة رضي هللا عنها يف وصفها يف بيتها :هي جارية
تنام على العجني.
أي يغلبها النوم بعد التعب من العجني حىت ال تتمكن من تغطيته من شدة اإلرهاق،
وهكذا يكون طعم نوم الزوجات ،وال يكون هذا إال بعد إرهاق الواجبات.
ونواصل حتديد أسباب احلماية األساسية للبيت من خالل النصوص مباشرة يف
صورة توجيهات حمددة لتستقر يف األذهان ويسهل التطبيق:
()1
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :استوصوا ابلنساء خرياً ،فإهنن ُخلقن من ضلع
اعوج وإن أعوج الضلع أعاله ،إن ذهبت تقيمه كسرته ،وكسر املرأة طالقها) ،117يف هذا
احلديث الوصية مبراعاة االعوجاج يف خلق النساء حىت ال يكون االصطدام يف التعامل
واملعاشرة ،ومراعاة االعوجاج جيب أن يكون حبدود ،حىت ال يكون النشوز أو املعصية نتيجة
هذه املراعاة ،وأهم هذه احلدود أال مراعاة يف معصية شرعية ،ألن الشريعة بذاهتا هي اليت
 117متفق عليه :البخاري يف (النكاح) ( )9/255 - 254ن ومسلم رقم ( )2448من حديث عائشة
رضي هللا عنها.
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حتقق تلك املراعاة ،وال يبقى غري االلتزام الكامل أبحكامها ،وال مراعاة يف معصية الزوج ،ألن
األمر بطاعة الزوج من أحكام تلك الشريعة ومن األفضل أن نذكر مثاالً هلذه املراعاة
املقصود:
كان النيب صلى هللا عليه وسلم يف حجرة السيدة عائشة فبعثت السيدة زينب إبانء
فيه بعض التمر ليأكله النيب فغارت عائشة ،وغضبت ،وأخذت اإلانء وألقته على األرض
أمام النيب ص لى هللا عليه وسلم فماذا كان من النيب؟ ضحك لغرية عائشة وهذه كانت املراعاة
لطبيعة الزوجة ،ولكنه أمرها أن جتمع التمر وتغسله وأتيت إبانء من عندها لتعطيه لزينب بدالً
من الذي كسرته فلم تتمادى عائشة يف غضبها ،بل أطاعت النيب صلى هللا عليه وسلم فيما
أمر به ،فجمعت التمر وغسلته وأعطت اخلادم إانءاً بدل الذي كسرته ،118ومل تتجاوز
بغضبها حدود االلتزام ابحلق.
وألجل االعوجاج الطبيعي يف خلقة املرأة فإن النيب صلى هللا عليه وسلم حيدث حديثاً
يهيئ إحساانً ابملرأة ،حبيث نرى فيها احملاسن واضحة ،ويصغر يف نظران السيئ منها ،فيقول
رسول صلى هللا عليه وسلم( :ال يفرك (يبغض) مؤمن مؤمنة ،إن كره منها ُخلقاً رضي
آخر).119
واحلديث يذكر الزوجة بصفة اإلميان لكي يقوي إحساسنا إبمياهنا على إحساهنا
بعوجها ،وتلك هي روعة املعاجلة ،مث يعلمنا النيب صلى هللا عليه وسلم دعاءاً أبن حيقق هللا لنا
ليسم هللا
خري املرأة ،يقول فيه( :إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشرتى خادماً فليأخذ بناصيتها و َّ
ليدع ابلربكة :اللهم إين أسألك من خريها وخري ما جبلتها عليه وأعوذ بك من
عز وجل و ُ
120
شرها وشر ما جبلتها عليه) .
()2

 118البخاري يف (األنبياء) ( ،)6/313 - 312ومسلم رقم ( )1795ن من حديث عائشة  -رضي هللا
عنها  ، -ولذا بني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه( :ال تقوم الساعة حىت ال يقال يف األرض هللا هللا).
روي يف (النكاح) ( )9/320عن أنس ومسي النسائي يف روايته ( )7/70اليت أرسلت اإلانء أم سلمة ويف
رواية أخرى ( )7/71إهنا .صفية رضي هللا عنهن.
 119أخرجه مسلم يف ( )1469من حديث أيب هريرة .رضي هللا عنه.
 120أخرجه أبو داود يف (النكاح) ال ( ،)6/196واحلاكم ( )2/186 - 185والنسائي يف اليوم والليلة
( ،)240و ( )263وابن ماجه ( )1918من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسنده حسن.
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قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :ال يؤم الرجل الرجل يف بيته إال من بعد إذنه،
وال جيلس على تكرمته إال من بعد إذنه) ،121ألن اإلمامة شكل من أشكال القيادة اليت ال
جيب أن ميارسها غري الزوج يف بيته وسلطانه إال ابإلذن الذي يؤكد للزوج هذه السلطة وتلك
القيادة إذا مارسها أحد غريه.
وال ميكن حتقيق مضمون هذا احلكم يف أي عمل يؤثر يف نظرة الزوجة إىل زوجها غري
الصالة ،مثل املناقشات الفكرية اليت حتب الزوجة كذلك أن يكون لزوجها فيها وضع الرايدة،
وابملوازنة بني حق العم الذي يقتضي الدفاع عن احلق بصرف النظر عن الرجال وحق الزوجة
يف شعورها جتاه زوجها يصري من األوىل إبعاد النساء عن واقع االحتكاكات الفكرية بني
الرجال.
ومن األحاديث اليت تؤكد سلطان الرجل يف بيته على زوجته قول الرسول صلى هللا
تدخل مرفوض يف قوامة
عليه وسلم( :ال يُسأل الرجل فيم ضرب زوجته) ،122لن هذا السؤال ُّ
الزوج على زوجته .ومن صور التدخل يف سلطان الرجل أن يؤذن ألحد يف بيته وهو كاره له،
وهلذا جعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عدم اإلذن ملن يكره الزوج من جوهر حقوق
يوطئ َن فراشكم من تكرهون ،وال
الزوج على الزوجة ،إذ يقول( :فأما حقكم على نسائكم فال ْ
يؤذن يف بيوتكم ملن تكرهون) .123ويف رواية البخاري( :ال حيل المرأة أن تصوم وزوجها
شاهد إال إبذنه وال أتذن يف بيته إال إبذنه).124
()3
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :ال يدخل بيتك إال مؤمن وال أيكل طعامك إال
تقي) ،125فيحذر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أن يدخل بني اإلنسان إال مؤمن ،ألن
املؤمن هو الذي سيقدر حرمة البيت ،وسيكون شريف اجللسة ،وسيلتزم ِبداب الضيافة ،أما
 121أخرجه الرتمذي يف (اإلمامة) ( ،)2772عن أيب مسعود األنصاري ،وقال حسن صحيح وهو كما
قال ،وأخرجه أمحد ( )4/118وابن ماجه (.)980
 122أخرجه أبو داود ( ،)6 /185والنسائي يف العشرة رقم ( )286وابن ماجه ( ،)1986وأمحد
( )1/20من طريق داود بن عبد هللا األودي عن عبد الرمحن املسلي.
 123أخرجه الرتمذي ،)3087( ،وابن ماجه رقم ( )1851يف النكاح عن عمرو بن األحوص وسنده
صحيح.
 124أخرجه البخاري يف (النكاح) ( )9/293عن أيب هريرة.
 125أخرجه الطرباين يف األمر األوسط من حديث عائشة مرفوعاً بلفظ( :ال تدخل بيتك إال تقياً ،وال قول
معروفك إال مؤمناً) ،جممع ( )8/183قال اهليثمي :فيه من مل أعرفهم والشطر اآلخر من احلديث :أخرجه
أمحد ( ،)3/38وأبو داود ( )13/ 179والرتمذي ( ،)2395وغريهم من حديث أيب سعيد وسنده
صحيح.
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األكل فيجب أن يكون فيه أشد احلرص ،ألن معِن أن أيكل رجل من طعام الزوجة وهو غري
تقي ،فإن هذا اإلطعام سيكون خطرياً ،ألن املؤاكلة تقرب بني النفوس ابلطبيعة اإلنسانية،
فال بد أن تكون هنا التقوى اليت جتعل هذا التقارب النفسي طاهراً نقياً .وهلذا ربط الرسول
بني ضرورة اإلميان ودخول البيت ،أما الطعام فقد ربطه بضرورة التقوى.

()4
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :ال تباشر املرأة املرأة فتنعتها لزوجها ،كأنه ينظر
إليها) .126ومن أحكام احلديث النهي عن وصف املرأة امرأة أجنبية لزوجها ،والنهي عن
وصف الرجل الرجل األجنيب لزوجته كأهنا تراه.
فقد يكون اإلنسان حريصاً على محاية بيته من الغرابء ،ولكنه ال حيميه من نفسه،
فيصف الرجل الرجل لزوجته كأهنا تراه ،على الرغم من أن الوصف ال يقل خطراً عن إدخال
رجل غريب يف حياة الزوجة ،إذ إن الوصف له أثر الرؤية يف كيان اإلنسان ابعتبار طبيعة
التخيل ،بل إن الوصف يزيد خطراً عن الرؤية بتحقيق الشوق إىل رؤية املوصوف ،وعندما
يكون الوصف من الزوج نفسه تشعر املرأة أبن هلا حق االستماع لصفات الرجل الذي يصفه
زوجها واالهتمام أبمره والسؤال عنه ابعتبار أن املتحدث هو الزوج.
كما أن املرأة متلك قدرة على املقارنة بني زوجها والرجل املوصوف ،وتنتهي تلك
املقارنة يف إحساس الزوجة غالباً لصاحل الرجل الغريب ،وكل هذا حيدث أيضاً إذا وصفت
املرأة املرأة لزوجها كأنه يراها.
()5
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :إايكم والدخول على النساء) 127فقال رجل:
أفرأيت احلمو؟ فقال :احلمو املوت) ،ففي هذا احلديث يوضح الرسول صلى هللا عليه وسلم
مشكلة مهمة ،وهي دخول الرجل من غري احملارم على املرأة يف غيبة الزوج ،وهذا احلديث
 126أخرجه البخاري يف (النكاح) ( )9/ 338من حديث ابن مسعود مرفوعاً( :ال تباشر املرأة املرأة
فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها) وهو عند أىب داود ( )6/187والرتمذي رقم (.)2790
 127متفق عليه :البخاري يف (النكاح) ( )9/330ومسلم فيه أيضاً رقم ( )2172من حديث عقبة ابن
عامر.
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حيدد القضية أبسلوب خطري ،فهو يتكلم عن احلمو وهو أخو الزوج الذي يعترب أقرب الناس
إىل الزوج ،ولكنه يقول( :احلمو املوت) أي اهلالك واخلراب.
والواقع أن عدم دخول أحد  -من غري احملارم  -على الزوجة يف غيبة الزوج هو
الضمان األول حلماية األعراض ،وهلذا يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم يف دفاعه عن
السيدة عائشة رضي هللا عنها عندما اهتمها املنافقون ابإلفك( :اي معشر املسلمني! من
يعذرين يف رجل بلغِن أذاه أهلي ،فو هللا ما علمت يف أهلي إال خرياً ،وما كان يدخل على
أهلي إال معي).128
()6
قال رسول صلى هللا عليه وسلم( :ال تسأل املرأة طالق أختها لتكفي إانءها).129
يف هذا احلديث يشري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل سبب من أسباب اخلطر
الذي قل أن تتحقق منه النجاة ،وهو حماولة امرأة غريبة أن أتخذ زوجاً من زوجته ،ولذا جيب
أن تكون الزوجة حريصة على أال تُدخل يف حياة زوجها أي امرأة أخرى ،لكي ال تسعي
هذه األخرى إىل االستحواذ عليه وحتاول التأثري فيه ،والغرية غري كافية لتحقيق هذا األمر،
ألن املرأة قد تغري على زوجها ،ولكنها قد تكون غبية ال تفهم ،أو غافلة ال تدرك ،والنساء
على قدر كبري من املهارة يف هذه النواحي ،فأسهل ما يكون أن تغلب امرأة زوجة على
زوجها ،ومل يكن األمر إىل الزوجة ألن األقوى هنا هو املرأة الغريبة ،ابعتبار أن العالقة الزوجية
واستمرارها قد يبلد إحساس الزوج حنو زوجته ،ولكن احساساته لن تكون بليدة مع الغريبة،
وهلذا يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم( :ال تطلب املرأة طالق أختها لتكفي إانءها) ،ألن
املرأة الغريبة هي مصدر اخلطر فعالً.
()7
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :ال خري يف مجع النساء إال لصالة أو قتيل) ،ألن
الصالة ال جيوز معها الكالم ،وألن القتيل أمر يؤكد فيه الفجيعة املانعة من الكالم ،إذ قد
يكون ميتاً مسناً ،ال فجيعة يف موته ،فتستغل النساء مجعهن يف الكالم.
وألن النساء يتأثرن أبخالق بعضهن البعض كان التحذير من مجعهن بصفة دائمة،
وليس أدل على هذا التأثر من قول عمر)( :130كنا نغلب نساءان ،فلما جئنا إىل املدينة
 128البخاري ( )5/692ويف التفسري ،ومسلم أيضاً (.)2770
 129متفق عليه :البخاري ( )4/ 353ومسلم رقم ( )1515بعض حديث أيب هريرة.
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وجدان قوماً تغلبهم نساؤهم) ،يقصد أن نساء املهاجرين أتثرن بنساء األنصار يف غلبة
الرجال ،وكانت تلك شكوى عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه.

()8
أكفئ إانءك،
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :إذا دخلت بيتك ْ
فأغلق اببك ،و ْ
وأطفئ سراجك ،فإن الشيطان ال يفتح ابابً مغلقاً) ،131ولقد وضح يف احلديث أن فائدة
إغالق الباب هي عدم دخول الشيطان ،ويضاف إىل هذا احلديث قول الرسول صلى هللا
عليه وسلم يف حديث آخر:
(إن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة) ،132وبذلك يصبح البيت يف
حرز من الشيطا ن مع قولك بسم هللا عند الدخول وعند األكل ،كما ورد يف حديث( :إذا
دخلت بيتك) ،وأما إكفاء اإلانء فقد جاء سببه يف حديث آخر ،ونصه( :أن مرضاً ينزل من
السماء كل عام فيصيب كل إانء مكشوف) ،133وحكمة إطفاء السراج جاء ت يف رواية
أخرى( :حىت ال أتيت الفأرة فتجر النار وحترق البيت) ،134ولقد أوضحت هذه الوصااي
االهتمام البالغ من الرسول صلى هللا عليه وسلم أبسباب محاية البيت.
()9
خطر األضرار واألحداث العارضة ،وفيه:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :إذا قال العبد :ابسم هللا الذي ال يضر مع امسه
شيء يف األرض وال يف السماء وهو السميع العليم  -ثالث مرات  -أعوذ بكلمات هللا

 130هو قطعة من حديث (اإليالء) الذي أخرجه البخاري ومسلم وسبق َترجيه عند قول عمر البنته :ال
يغرنك إن كانت جارتك هي أوسم منك عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
 131متفق عليه :البخاري ( )6/336ومسلم ن ( )2012عن جابر.
 132أخرجه مسلم ( )780من حديث أيب هريرة.
 133أخرجه مسلم يف (األشربة) ( ،)2014عن جابر رضي هللا عنه.
 134عند البخاري ( )11/85عن جابر أيضاً.
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التامات من شر ما خلق  -ثالث مرات  -فإنه ال يضره شيء ،135وذلك كل صباح وكل
مساء.
أدرك بيتك فقد احرتق ،فقال:
وقد ورد يف هذا احلديث 136أن رجالً صحابياً قيل له ْ
ال ،ما ينبغي له أن حيرتق وقد قلت ...وذكر الدعاء ،مث قال :وقد مسعت رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم يقول :من يقوهلن  -يعِن هذه الكلمات  -ال يضره شيء يف يومه).
األخذ بكل أسباب احلماية للبيت والزوجة تبقي
ويف النهاية نقول إنه على الرغم من ْ
يف نفس الزوج رغبة يف املزيد من اإلحساس ابألمان على زوجته وعرضه ،ولكن هذا
اإلحساس ال ميكن أن يكتمل عند الزوج إال من خالل استقرار عدة حقائق يف ضمريه
وأمهها:
أن العفاف قدر إهلي يتحقق يف الزوجة بعلم هللا هلا ،وعدله فيها ،والدليل يف قصة
هجرة سيدان إبراهيم وزوجته سارة إىل مصر  -اليت مر ذكرها ،137فقد كان امللك أيخذ كل
امرأة مجيلة غصباً ،فإن كان معها أخوها تركه ،وإن كان معها زوجها قتله ،فعلم هذا امللك
بقدوم إبراهيم وسارة ،فطلبها ،فكان موقف إبراهيم أن قال هلا :أخربيه أين أخوك ،وهذا
ابلطبع فيه جناة إلبراهيم .ولكن أين التفكري يف جناة الزوجة؟ هذا ما تركه إبراهيم للزوجة
نفسها ،فوقفت أمام هذا امللك املاجن تدعوا هللا( :اللهم إن كنت تعلم أين قد أحصنت
فرجي إال على زوجي ،فأبعد عِن هذا الشيطان) ،فخسف هللا به األرض واستجاب هلا،
 135حديث أابن بن عثمان عن أبيه  0من قال حني يصبح :بسم هللا الذي ال يضر مع امسه ...احلديث)
أخرجه الرتمذي يف الدعوات رقم ( )3388وابن ماجه رقم ( !)3869قال الرتمذي حسن صحيح
غريب ،وهو صحيح كما قال .وقد ورد حديث آخر ،حديث أيب هريرة قال( :جاء رجل إىل النيب صلى
هللا عليه وسلم( :أما لو قلت حني أمسيت :أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق مل تضرك) أخرجه
مسلم ،واللفظ له رقم ( ،)2709وليس فيه ذكر( :ثالث مرات) ،إمنا ذكرها الرتمذي ( )10/66حتفة،
وطرفه( :من قال حني ميسي ثالث مرات أعوذ ...احلديث).
 136واملقصود هو قصة أيب الدرداء اليت أخرجها ابن السِن يف (عمل اليوم والليلة) رقم ( )56ومن طريق
األغلب بن متيم عن احلجاج بن القرافصة عن طلق بن حبيب قال( :جاء رجل إىل أيب الدرداء فقال :اي
أاب الدرداء فقال :اي أاب الدرداء ،قد احرتق بيتك .قال :ما احرتق ،مل يكن هللا عز وجل  -ليفعل ذلك
لكلمات مسعتهن من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من قاهلن أول هناره مل تصبه مصيبة حىت ميسي ،ومن
قاهلن أخر النهار مل تصبه مصيبة حىت يصبح .اللهم أنت ريب ال إله إال أنت عليك توكلت وأنت رب
العرش العظيم ،ما شاء هللا كان وما مل يكن ال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم .أعلم أن هللا علي كل
شيء قدير وأن هللا قد أحاط بكل شيء علماً .اللهم إين أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت
آخذ بناصيتها إن ريب علي صراط مستقيم) .وزاد يف رواية أخرى عند ابن السِن أيضاً (( .)57وقد قلتها
اليوم اهنضوا بنا ،فقام وقاموا معه فانتهوا إىل داره وقد احرتق ما حوهلا ،ومل يصبه شيء.
 137سبق َترجيها يف أوائل الكتاب.
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ومن الدعاء واالستجابة يتبني كيف أن العفاف قدر حتقق لزوجة إبراهيم أبسباب من عندها،
وهي إحصان فرجها إال على زوجها ،وملا كانت كذلك كتب هللا هلا النجاة والعفاف
وأتكدت بذلك مسئولية املرأة احلقيقية عن نفسها وعفافها.
ونذكر بقصة املرأة  -سابقة الذكر  -اليت احتاجت وأجناها هللا ،138كما أن عبودية
املرأة وخشيتها هلل هي احلماية األصلية هلا من االحنراف ،فإذا أحست الزوجة أهنا قبل أن
تكون زوجة لرجل فهي أمة هلل ،واحنرافها قبل أن يكون خيانة للزوج فهو كبرية عند هللا ،كما
قال الرسول صلى هللا عليه وسلم( :وهللا أغري منا) ،139وقال( :وما أحد أغري من هللا ومن
أجل ذلك أنزل احلدود ،140وهذا قيمته أن تشعر املرأة بغرية هللا عليهاَّ ،
ونذكر هنا بقول املرأة
اليت مسعها عمر تقول( :فوهللا لوال هللا أين أراقبه حلرك من هذا السرير جوانبه).141
وليس قدر العفاف هو قدر النجاة من االحنراف فقط ،ولكنه أيضاً قدر النجاة من
االهتام ابالحنراف .وهو قدر الرباءة الذي حيقق النجاة أمام الناس بعد قدر العفاف الذي
حيقق النجاة أمام هللا.
و عندما نذكر الدليل على قدر الرباءة فبالطبع ستكون قصة مرمي ابنة عمران اليت
ال إِِّّين عب ُد َِّّ
اَّلل َ ِّ
اب َو َج َعلَِِّن نَبِّيًّا
أنطق هللا من أجل براءهتا عيسي وهو يف املهد{ ،قَ َ
َْ
آاتِّينَ الْكتَ َ
ِّ
ِّ
لص َالةِّ َو َّ
ت َحيًّا * َوبًَّرا بَِّوال َدِّيت َوَملْ َْجي َع ْل ِِّن
ص ِّاين ِّاب َّ
الزَكاة َما ُد ْم ُ
* َو َج َعلَ ِِّن ُمبَ َارًكا أَيْ َن َما ُك ُ
نت َوأ َْو َ
ث َحيًّا} (مرمي .)33 - 30
الس َال ُم َعلَ َّي يَ ْوَم ُولِّ ُّ
َجبَّ ًارا َش ِّقيًّا * َو َّ
وت َويَ ْوَم أُبْ َع ُ
دت َويَ ْوَم أ َُم ُ
ولقد رأينا يف قصة جريج كيف أن الغالم نطق يف املهد أيضاً عندما ضربه جريج على
من أبوك؟ قال :أان ابن الراعي.142
صدره وقالَ :
ومن هنا كان النيب صلى هللا عليه وسلم واثقاً أبن هللا سيربئ عائشة.
فقال هلا( :اي عائشة ،إن كنت بريئة فسيربئك هللا).143
 138قصة الثالثة الذين دخلوا الكهف وتوسلوا أبعماهلم الصاحلة سبق َترجيها.
 139البخاري يف (النكاح) ( )9/319ومسلم رقم ( ،)1499من حديث سعد بن عبادة.
 140البخاري يف (النكاح) ( )9/319من حديث ابن مسعود ،ومسلم من حديث عبادة (.)1499
 141أخرجه البيهقي يف السنن ( )9/29من طريق مالك عن ابن دينار عن ابن عمر خرج عمر من الليل
فسمع امرأة تقول :تطاول هذا الليل واسودت جوانبه وأرقِن أن ال حبيب أالعبه فقال حلفصة كم أكثر ما
تصرب املرأة عن زوجها ،فقالت :ستة أو أربعة أشهر ،فقال عمر( :ال أحبس اجليش أكثر من هذا) .وذكره
احلافظ ابن كثري يف تفسري سورة بقرة ( .)1/447( ،)227وعزاه للموطأ وزاد :فوهللا لوال أين أراقبه حلرك
من هذا السرير جوانبه وسند املوطأ جيد قوي.
 142قصة جريج سبق َترجيها ،وأهنا يف صحيح مسلم انظر (ص.)11 ،10 :
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وكما أن قدر العفاف له أسباب فإن قدر الرباءة له أسباب أيضاً.
وأمهها :البعد ابلنفس عن الشبهات.
والدليل هو تصرف النيب صلى هللا عليه وسلم عندما كان يسري مع زوجته صفية ابلليل
رسلكما ،إهنا صفية زوجيت .فقالوا :سبحان هللا!
فرآه اثنان من الصحابة ،فقال هلما( :علي ْ
اي رسول هللا! قال :إن الشيطان جيري من ابن آدم وجمرى الدم ،وإين خشيت أن يقذف يف
قلبكما شيئاً).144
وهبذا التصور جيب أن نكل أمر الزوجة إىل هللا ،سواء من انحية جناهتا من االحنراف
الفعلي ،أو جناهتا من االهتام ابالحنراف أمام الناس.
وأن نتوكل على هللا مع األخذ أبسباب احلماية ،إذ إن صون العرض يف الواقع أكرب
من جمرد األخذ أبي سبب ،ومن اخلطأ االعتماد يف هذا على أي سبب دون التوكل على
هللا ،فإن ظن اإلنسان أن حب زوجته له حيميها من االحنراف فإن القلوب بني أُصبعني من
أصابع الرمحن يقلبها كيف يشاء ،وإن ظن يف نفسه اجلمال أو الغِن أو القوة فهناك من هو
أمجل منه وأغىن منه وأقوى منه .ومن هذا أتيت ضرورة التوكل على هللا مع األخذ ابألسباب
صالحاً للبال وراحة للضمري.
وهذا نبينا عليه الصالة والسالم يقول( :اللهم أنت الصاحب يف السفر واخلليفة يف
األهل) .145وبذلك يستخلف النيب صلى هللا عليه وسلم هللا يف أهله ،وهكذا جيب أن نفعل.

 143سبق َترجيه قصة اإلفك (ص )85 ،79 :أنظرها هناك.
 144متفق عليه :البخاري يف (االعتكاف) ( ،)4/278رقم ( )2175من حديث صفية.
 145سبق َترجيه  -قريباً  -وهو صحيح.
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خطر البيت
وبعد تكوين البيت ومحايته بقي أمر أخري وهو أن حنمي أنفسنا من أخطار البيت،
وليس البيت خطراً إال على الدعاة ،وهلذا كان البد أن يكون ارتباط الداعية ببيته أبصول
حتميه من الرضا مبسكنه ومعيشته دون اجلهاد يف سبيل هللا ،فيقع يف التحذير الذي جاء يف
ِّ
ِّ
ِّ
وها
اج ُك ْم َو َعش َريتُ ُك ْم َوأ َْم َو ٌال اقْ تَ َرفْ تُ ُم َ
آاب ُؤُك ْم َوأَبْنَآ ُؤُك ْم َوإ ْخ َوانُ ُك ْم َوأ َْزَو ُ
قول هللا{ :قُ ْل إن َكا َن َ
ِّ
ِّ
ب إِّلَْي ُكم ِّم َن اَّللِّ َوَر ُسولِِّّه َوِّج َه ٍاد ِّيف َسبِّيلِّ ِّه
َح َّ
َوجتَ َارةٌ ََتْ َش ْو َن َك َس َاد َها َوَم َساك ُن تَ ْر َ
ض ْونَ َها أ َ
ِّ ِّ
ِّ
ني} (التوبة ،)24 :وكذلك التحذير
صواْ َح َّىت َأيِّْيتَ اَّللُ ِّأب َْم ِّرهِّ َواَّللُ الَ يَ ْهدي الْ َق ْوَم الْ َفاسق َ
فَتَ َربَّ ُ
من عداء الزوجة ،ونصه قول هللا يف سورة التغابن{ :إِّ َّن ِّم ْن أ َْزَو ِّاج ُك ْم َوأ َْوَال ِّد ُك ْم َع ُد ًّوا لَّ ُك ْم
وه ْم} (التغابن ،)14 :ومعىن عداء الزوجة واألوالد أن يكونوا سبباً يف ركون اإلنسان
اح َذ ُر ُ
فَ ْ
إليهم والقعود عن اجلهاد .كما أن هناك حتذيراً تنبه فيه النيب صلى هللا عليه وسلم إىل حماولة
الشيطان يف التصاق اإلنسان ببيته وربطه أبهله ،واحلديث يقول( :إذا خرج اإلنسان للجهاد
جلس له الشيطان على قارعة الطريق يقول له :تُنكح الزوجة ،فيمضي فيقول له :يُيتَّم الولد،
فيمضي ،فيقول له :يقسم املال ،فيمضي).146
وهلذا فإن القرآن يعترب أن الذي خيرج من بيته يكون قد أمت معىن اخلروج يف سبيل هللا،
ِّ ِّ ِّ ِّ
اجرا إِّ َىل اَّللِّ
ولو ملِّ حيقق هدف اخلروج بدليل قول هللا عن اهلجرةَ { :وَمن َخيُْر ْج من بَْيته ُم َه ً
ِّ
اَّلل وَكا َن اَّلل َغ ُف ِّ
ِّ
يما} (النساء.)100 :
َوَر ُسوله ُمثَّ يُ ْد ِّرْكهُ الْ َم ْو ُ
ت فَ َق ْد َوقَ َع أ ْ
ورا َّرح ً
ُ ً
َج ُرهُ َعلى َ
وكذلك فإن القدرة على اخلروج من البيت تعادل متاماً القدرة على التضحية ابلنفس ،بدليل
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
يل
قول هللاَ { :ولَ ْو أ ََّان َكتَ ْب نَا َعلَْي ِّه ْم أَن اقْ تُلُواْ أَن ُف َس ُك ْم أ َِّو ْ
اخ ُر ُجواْ من د َايرُكم َّما فَ َعلُوهُ إالَّ قَل ٌ
ِّمْن ُه ْم} (النساء ،) 66 :ومن أجل ذلك فإن القرآن يعاجل اإلحساس ابجلَب عند اإلنسان
مبعاجلة إحساسه ببيته على أنه ليس هو الشيء الذي سيحميه من املوت أو القتل{ :قُل لَّ ْو
ُكنتم ِّيف ب يوتِّ ُكم لَب رز الَّ ِّذين ُكتِّب علَي ِّهم الْ َقْتل إِّ َىل مض ِّ
اجعِّ ِّه ْم} (عمران.)154 :
ُ ْ ُُ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ
وهلذا كان البد من حتديد األصول اليت يعيش هبا الداعية يف مسكنه ،ويتعامل هبا مع
زوجته دون أن ينسي أخرته ودعوته .وأول هذه األصول هي ممارسة إرادة اخلروج يف سبيل
هللا ،ولو يف أيسر الصور واملهام مثلما كان يفعل الرسول صلى هللا عليه وسلم عند خروجه
 146حسن :أخرجه النسائي يف (اجلهاد) ( )6/22 ،21امحد ( )3/483وابن حبان ( )7/57من
حديث سرية بن أيب فاكه ،وطرقه( :إن الشيطان قعد البن آدم أبطرقة ،قعد يف طريق اإلسالم.)...
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إىل الصالة كما تقول عائشة( :كان رسول هللا يف خدمة أهله فإذا مسع املؤذن قام كأنه ال
يعرفنا وال نعرفه) ،147هذا إذا كان مستيقظاً أما إذا كان انئماً (قام وكأنه يف فزع).
وهذا السلوك هو الذي حيقق إرادة اخلروج ،ألن التأخري ولو حلظة عن اخلروج عند
الضرورة هو الذي يسبب القعود ،وهذا موقف وضحت فيه آاثر التأخري عن اخلروج ،وهو
موقف كعب ابن مالك ،حيث مل يكن ينقصه نية اخلروج وال إمكانياته ،لكنه وهو واثق
إبمكانية اللحاق ابجليش مل يتمكن من ذلك وكان من املخلفني ،وعندما سأل رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم عنه يف امليدان كان رد أحد الصحابة يوضح كيف كان االنتباه إىل هذا
األمر ،وكيف كانت دقه التصور عنه ،إذ قال( :اي رسول هللا ،شغله برديه ،والنظر يف
عطفيه) ،148فإن نظرة من اإلنسان إىل حياته إبعجاب أو حلظه أمل يف الدنيا من املمكن أن
تسبب قعوده  ،ولذلك كان األمر أبن يعتزل كعب امرأته تربية له ،إما الصاحبيان اللذان َتلفا
مع كعب طلباً من رسول هللا بقاء زوجاهتما يف البيت خلدمتهما فأذن هلما دون معاشرهتن.
وهذا يعِن أن مشاعر العالقة االجتماعية الكامنة يف كيان اإلنسان بطبعه االجتماعي
البد أن َتضع ملقتضيات الدعوة.
فعندما كانت املقاطعة يف قصة كعب أمراً واجباً كان توجيه تلك املشاعر حنو الزوجة
أمراً ضرورايًكمقدمة للمقاطعة الكاملة.
ولكن عندما يكون قيام العالقة االجتماعية بني املسلم واملسلمني يف الوضع الطبيعي
أمراً واجباً  -كضرورة للدعوة  -يكون احلذر من التقصري يف قيام تلك العالقة االجتماعية
الواجبة ،وتوجيه تلك املشاعر حنو العالقة الزوجية ،ألن هذا ينشئ انفصاالً بني الفرد
واجلماعة ويسبب الركون إىل الزوجة.
وهذا موقف آخر يعطينا منوذجاً إلرادة اخلروج واحلذر من التأخر ،وهو موقف
(حنظلة بن أيب عامر) الذي يسمع نداء اجلهاد (أن اي خيل هللا اركيب) ،وهو يغتسل من
اجلنابة فال يتم االغتسال وخيرج ونتتبعه من حلظة خروجه ،فرتاه يصل إىل قمة التضحية،
حيث استُشهد فقال النيب صلى هللا عليه وسلم( :لقد رأيت املالئكة تغسله).149

 147أخرجه البخاري يف (النفقات) ( )9/507دون الزايدة( :كأنه ال يعرفنا وال نعرفه).
 148قصة كعب أخرجها البخاري ( )8/113يف املغازي ،ومسلم رقم ( )2769من حديث كعب بن
مالك نفسه.
 149أخرجه احلاكم وصححه علي شرط مسلم.
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وتربز حقيقة عظيمة من موقف حنظلة وهي أن حتقُّق قمة التضحية لن يكون إال من
منطلق التجرد الكامل.
أما يف حلظات وجود اإلنسان يف بيته فيجب أن يكون منشغالً عقالً ووجداانً
بدعوته ،وما حدث من عمر بن اخلطاب يوضح هذه الضرورة ،فقد كان لعمر بن اخلطاب
جار يتناوب معه النزول إىل املدينة واإلتيان أبخبار الدعوة ،حيث كان عمر يسكن أعاَل
املدينة مع هذا اجلار فحدثت املفارقة اليت كانت بني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبني
نسائه ،فجاء الرجل إىل عمر ،وانداه من خلف الباب :أ ْن اي عمر لقد حدث شيء جلل،
فقال عمر :أجاءت غسان؟  -وغسان هذه كانت قبيلة متحالفة مع الروم ضد رسول هللا -
فقال الرجل :ال) ،فتشعر من توقع عمر مدى انشغاله أبمور الدعوة يف حلظات وجوده
ببيته.150
وهذه حلظات حزن وفزع يعيشها حنظلة عندما يظن أنه انشغل عن أخوته ،وهو يف
بيته فيخرج ابكياً فرياه أبو بكر ،فيقول له :ما الذي يبكيك اي حنظلة؟ فيقول له :انفق
حنظلة .فقال أبو بكر :كيف؟ قال :نكون مع رسول هللا نذكر اآلخرة فإذا عدان إىل بيوتنا
العبنا أوالدان ،فقال أبو بكر :وهللا أان مثلك ،وذهب االثنان إىل رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم يشتكيان ذلك.
وهلذا جيب أن يعايش املسلم أهله حبذر وحيدد إحساسه بزوجته على أهنا متاع زائل،
وأنه يف حياته مع تلك الزوجة يف الدنيا جمرد إعارة عندها من زوجته يف اآلخرة ،ولذلك يقول
الرسول صلى هللا عليه وسلم( :إذا أغضبت املرأة زوجها قالت زوجته يف اجلنة ال تغضبيه
قاتلك هللا إمنا هو إعارة عندك).
وحنن ال ننكر أن لإلنسان هلفة طبيعية إىل بيته وأهله ،وهذا جابر بن عبد هللا خيرج يف
سبيل هللا عريساً ويقاتل ويرجع مع املسلمني منتصراً ،فيالحظ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
جابراً وهو يسبق اجليش،
فيسأله عن ذلك ،فيقول :اي رسول هللا! تزوجت ،فإسراع جابر يف عودته إىل البيت
دليل على هذا اإلحساس الفطري حبب العودة إىل األهل والبيت ،ولكن هذا اإلحساس مل
يتمثل عملياً إال يف اإلسراع قليالً يف العودة ،ومل يكن مانعاً من اخلروج يف سبيل هللا أصالً.

 150هذا اجلار هو :عتبان بن مالك كما جزم به القسطالين ،والقصة أخرجها البخاري يف مواضع من
صحيحه منها يف (العلم) (.)1/185
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وحىت هلفة العودة بعد اخلروج يف سبيل هللا كان هلا املعاجلة النفسية اليت متنع خطرها،
وهي ُسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الصالة ركعتني بعد الرجوع من السفر وقبل
الدخول يف البيت ،فهااتن الركعتان ترجعان ابملسلم إىل إحساسه الصحيح جتاه بيته وأهله
حىت ال يصل إحساس اللهفة ابإلنسان إىل إحساس الرضا ابملسكن الذي حتذر منه اآلية.
وكذلك سنة دعاء العودة الذي يربط اإلحساس ابلرجوع إىل البيت والعبودية هلل
(آيبون اتئبون عابدون ،لربنا حامدون) .وعند هذا احلد يكون قد تالشى اإلحساس
ابملسكن على أنه موضع االستقرار الذي قد ينازع املسلم يف جترده وكفاحه.
مث أنيت إىل أهم أسباب محاية البيت وأسباب احلماية من خطر البيت معاً ،وهي
حتقيق العبودية هلل يف حياة الزوجني.
حيث جيب أن ميأل معِن العبودية هلل طبيعة العالقة بني الزوج والزوجة ،ومن هذا
ِّ
ِّ
ض ُه ْم أ َْولِّيَاء بَ ْع ٍ
ض} (التوبة .)71 :حيث جاء
ات بَ ْع ُ
التفسري قوله تعاىلَ { :والْ ُم ْؤمنُو َن َوالْ ُم ْؤمنَ ُ
يف تفسريها قول الرسول صلى هللا عليه وسلم( :رحم هللا رجالً قام من الليل فصلى أيقظ
امرأته ،فإن أبت نضح يف وجها املاء ،ورحم هللا امرأة قامت من الليل فصلَّت وأيقظت
زوجها ،فإن أيب نضحت يف وجهه املاء).
الذاكِّر ِّ
الذاكِّ ِّرين َّ ِّ
َّ
وكذلك قوله تعاىلَ { :و َّ
ات} (األحزاب .)35 :ورد يف
َ
اَّللَ َكثرياً َو َ
تفسريها قول الرسول صلى هللا عليه وسلم( :إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصلَّيا
ركعتني ُكتبا من الذاكرين هللا كثرياً والذاكرات).
ِّ
ِّ
ض ُه ْم أ َْولِّيَاء بَ ْع ٍ
ض َأيْ ُم ُرو َن
ات بَ ْع ُ
ولعلنا نالحظ يف بقية اآليةَ { :والْ ُم ْؤمنُو َن َوالْ ُم ْؤمنَ ُ
ِّابلْمعر ِّ
وف َويَْن َه ْو َن َع ِّن الْ ُمن َك ِّر} (التوبة )71 :أن الدعوة إىل األمر ابملعروف والنهي عن
َ ُْ
املنكر هي املقتضي اآلخر للوالية بعد العبودية ،وهو قوله تعاىلُ { :كنتُم خي ر أ َُّم ٍ
ِّ
ت
ج
ر
ُخ
أ
ة
ْ َ ْ
ْ ََْ
ِّ
َّاس َأتْمرو َن ِّابلْمعر ِّ
وف َوتَْن َه ْو َن َع ِّن الْ ُمن َك ِّر} (آل عمران.)110 :
َ ُْ
للن ِّ ُ ُ
غري أن هناك أسلواب هنائياً حيقق التجرد املطلق للمسلم من دنياه ،وهو أن يدخل
البيت ذاته جمال الكفاح املسلح مباشرة ،وأتخذ األسرة مقعدها للقتال ،وهذا ما كان يفعله
الرسول صلى هللا عليه وسلم وصحابته عندما كانوا أيخذون زوجاهتم معهم يف غزواهتم
املتتالية ،فما تكاد تنتهي غزوة حىت تبدأ األخرى.
ويصور لنا القرآن الكرمي مدى قرب البيت من ميدان الكفاح املسلح ،فيقول سبحانه
اعد لِّْل ِّقت ِّال واَّلل َِّمس ِّ
وتعاىل{ :وإِّ ْذ َغدو ِّ ِّ
ِّ
ك تُب ِّو ُ ِّ ِّ
يم} (آل عمران:
ئ الْ ُم ْؤمن َ
َ َْ َ
ني َم َق َ َ َ ُ ٌ
ت م ْن أ َْهل َ َ
يع َعل ٌ
.)121
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فنرى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يغدو من أهله فيبوئ املؤمنني مقاعد القتال،
فنشعر مبدى قرب البيت واألهل من امليدان ومواقع القتال.

وقبل اخلتام نبدأ زايرة بيت الدعوة
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هناك ...يف واقع الدعوة وحتت ظالل السيوف .بني بيوت الربكة ومنازل املالئكة يف
سبيل هللا ...بيت المرأة من أصحاب اليمني هي الرميصاء امرأة أيب طلحة .وكنيتها " أم
سليم).
عن جابر رضي هللا عنه قال :قال الرسول صلى هللا عليه وسلم( :رأيتِن دخلت اجلنة
فإذا أان ابلرميصاء امرأة أيب طلحة).151
فمن البداية طلبها أبو طلحة ليتزوجها  -وهو مشرك  -فاشرتطت عليه اإلسالم
ويكون صداقها إسالمه فأسلم وتزوجته .152وبذلك يتكون بيت ابإلسالم والدعوة.
وجييء ضيف إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم ومل يكن يف بيته طعام فسأل َمن
يستضيف ضيف رسول هللا ،فقال أبو طلحة :أان اي رسول هللا! فذهب ابلضيف إىل بيته
وسأل زوجته أم سليم عن الطعام ،فقالت :ال يوجد غري طعام األوالد أمام الضيف بعد أن
جعلتهم ينامون وتصنعوا أهنم أيكلون دون أن يشعر الضيف حىت أكل طعام األوالد وشبع.
فذهب أبو طلحة إىل صالة الصبح ،فاستقبله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال له( :اي
أاب طلحة لقد ضحك هللا من صنيعكما الليلة).153
وأطعمت الرميصاء ضيف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طعام األوالد وأطعمتنا حنن
معِن إطعام الضيف ،ففي املعىن زاد للتقوى وطعم اإلميان وحالوة اليقني ورائحة اجلنة.
ويبارك هللا تعاَل كرم الرميصاء فيطعم بطعامها مجيع صحابة الرسول صلى هللا عليه
وسلم إذ صنعت الرميصاء طعاماً لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبعثت ابنها أنس بن مالك
يدعو الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل الطعام فقال النيب للصحابة :لقد صنع لكم أبو طلحة
طعاماً ،وذهب مجيع الصحابة إىل بيت الرميصاء ،فقال أبو طلحة :ماذا نصنع؟ فقالت
الرميصاء :رسول هللا أعلم مبا يفعل ،فأمر الرسول صلى هللا عليه وسلم الصحابة أن يدخل
عشرة عشرة حىت أكلوا مجيعاً وشبعوا ،ومل ينقص من طعام الرميصاء شيء.154
كما أييت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليصلي يف بيتها فال جيد إال حصرياً قدمياً
بلي ،فيقول الراوي( :صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بيت أم سليم على حصري

 151البخاري يف (العقيقة) ( )9/587ومسلم رقم ( )2144عن أنس.
 152متفق عليه :البخاري يف (األطعمة) ( )9/574ومسلم رقم ( )2040من حديث أنس.
 153البخاري يف املناقب واملغازي ( )7/361 ،128ومسلم رقم ( )1811عن أنس رضي هللا عنه.
 154انفرد به مسلم فرواه يف اجلهاد رقم ( )1809من حديث أنس.
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قدمي قد تغري من القدم ،قال ونضحته بشيء من ماء فسجد عليه) .رواه أمحد والنسائي وأبو
داود.
ُحد
وتقاتل الرميصاء بنفسها ،عن أنس بن مالك رضي هللا عنه أنه قال :ملا كان يوم أ ُ
اهنزم الناس عن النيب صلى هللا عليه وسلم ولقد رأيت عائشة بنت أيب بكر وأم سليم وإهنما
ملشمراتن أرى خدم سوقهما ينقالن القرب على متوهنما ويفرغاهنا يف أفواه القوم) ،155ويف
غزوة حنني( :عن انس قال :اَتذت أم سليم خنجراً أايم حنني فرآها النيب ذات يوم واخلنجر
معها فقال :ما هذا اي أم سليم؟ فقالت :اَتذته حىت إذا دان مِن أحد من املشركني بقرت
بطنه ،فجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يضحك ،فقالت :اي رسول هللا! اقتُل من ْبع َدان
من الطلقاء الذين اهنزموا بك ،فقال هلا :أم سليم ،إن هللا قد كفى وأحسن).156
ولنا أن نعلم عظمة موقف الرميصاء إذا علمنا أن الذي بقي مع رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم كما ذكر صاحب فتح الباري - 157يف غزوة حنني حنو املائة وبضعة وثالثني من
املهاجرين والبقية من األنصار ،ومن النساء أم سليم وأم حارثة.
ويروي لنا أنس حادثة وفاة الغالم يف بيت الرميصاء( :عن أنس قال مات ابن أليب
طلحة من أم سليم ،فقالت ألهلها :ال حتدثوا أاب طلحة اببنه حىت أكون أان أحدثه ،قال:
فجاء فقربت إليه عشاءاً فأكل وشرب ،قال :مث تصنَّعت له أحسن ما كانت تصنع قبل
ذلك ،فوقع هبا ،فلما رأت أنه قد شبع ،وأصاب منها ،قال :اي أاب طلحة! أرأيت لو أن قوماً
أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم أهلم أن ميعنوهم؟ قال :ال .قالت :فاحتسب مبا كان
ابنك ،قال :فغضب ،وقال :تركتِن حىت تلطخت ،مث أخربتِن اببِن ،فانطلق حىت أيت رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربه مبا كان فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ابرك هللا لكما
يف غابر ليلتكما ،قال :فحملت وأجنبت بعد ذلك عشرة أوالد ،كلهم يقرءون القرآن).158
ومع العشرة أوالد الذي يقرؤون القرآن كان أنس بن مالك الذي وهبته أم سليم خلدمة
النيب صلى هللا عليه وسلم ذلك الغالم الذي مل يبلغ احلُلُم،
وطلب من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أيذن له ابخلروج يف الغزوات ،ولكن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال جييزه للقتال ،ويبكي حلبه للجهاد كان هو الراوي الذي
رويت عنه أكثر أحاديث اجلهاد ،كما روى ألفني ومائتني وستة ومثانني حديثاً.
ُ
 155كتاب املغازي ص 8ص.28 :
 156تقدم قريباً َترجيه.
 157تقدم َترجيه وبيان ما فيه.
 158تقدم غري مرة.
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ومع العشرة أوالد الذي يقرؤون ،كان الرباء بن مالك الذي انتصر املسلمون بدعوته
يف إحدى الغزوات ،حيث كان النيب صلى هللا عليه وسلم ومعه اجليش ابلسيوف مرفوعة
والقوة معدة واألسباب مأخوذ هبا وما وبني هذا والنصر إال دعوة الرباء ،إذ قال له الرسول
ألبره ،ادعُ هللا اي براء ينصران
صلى هللا عليه وسلم( :إن من عباد هللا من لو أقسم على هللا َّ
عليهم).
وكانت تلك بعض معامل البيت.
امرأة من أهل اجلنة جعلت اإلسالم صداق زواجها ،وأطعمت الصحابة من طعامها،
وقاتلت يف سبيل هللا بنفسها ،وأضحكت هللا بكرمها ،وأجنبت عشرة أوالد كلهم يقرؤون
القرآن ،غري الذي انتصرت اجليوش بدعوته وأنس راوي أحاديث اجلهاد عن النيب صلى هللا
عليه وسلم وخادمه ،كما روت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أربعة عشر حديثاً ،وأخرج هلا
منها يف الصحيحني أربعة أحاديث ،أحدمها متفق عليه ،وانفرد البخاري حبديث ومسلم
حبديث ،وروى عنها أنس بن مالك وعبد هللا بن عباس وعمر بن عاصم األنصاري وأبو
سلمة وعبد الرمحن بن عوف وزيد بن اثبت.
وقد كانت الصفة األساسية لتصرفات الرميصاء هي السهولة يف تصور األحداث
واملمارسة املعيشية واحلياة كلها ،فعندما أرادت الزواج قالت البنها( :قم فزوج أمك) ،وعندما
مات ابنها قالت لزوجها( :هدأت نفسه) .وكانت وليمتها اليت أعدهتا لزواج رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم بقية من التمر .وكان طعامها لضيف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طعام
األوالد .وكان فراش بيتها حصرياً قدمياً نضحته ابملاء ،ليسجد عليه النيب صلى هللا عليه وسلم
وقد كانت هذه السهولة هي األثر االجتماعي الناشئ عن الشعور مبسئولية الدعوة يف حياة
أصحاهبا.
وهذا بيت الدعوة الذي نسأل هللا أن يكون يف واقعنا جمتمعاً كامالً وحياة دائمة.

ملحق
(شرح حديث أم زرع)
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ورد هذا احلديث يف البخاري يف كتاب النكاح يف ابب حسن املعاشرة مع األهل
ومسلم والنسائي والرتمذي وقد شرح هذا احلديث علماء كثريون منهم القاضي ِّعياض وهو
أمجعهم وأوسعهم.
وقد خلص اإلمام العسقالين مجيع ما ذكروه يف (فتح الباري شرح صحيح
البخاري) ،وهذا ملخصه:
كانت قرية من قرى اليمن فيها إحدى عشرة امرأة ،فقلن :تعالني فلنذكر بعولتنا مبا
فيهم وال نكذب ،فتعاهدن وتعاقدن على ذلك.
وقد ذ ُكرن أبمسائهن يف ملخص اإلمام العسقالين.
قالت األوىل( :زوجي حلم مجل غث على رأس جبل وعث) والغث يعِن اهلزيل يعِن
صعب املرتقى ومنه وعثاء السفر ومعِن العبارة :أن زوجها شديد يصعب الرقى إليه (ال سهل
فريتقى وال مس ني فينتقى) معِن العبارة :أنه ال اجلبل سهل فال يشق ارتقاؤه ألخذ اللحم ولو
كان هزيالً ،ألن الشيء املزهود فيه قد يؤخذ إذا ُوجد بغري نصب وال اللحم مسني فيتحمل
املشقة يف صعود اجلبل ألجل حتصيله.
واملعىن العام :أهنا شبهت زوجها بلحم مجل غث يعِن قليل اخلري وشبهت خلقه
ابجلبل الوعر أي أن زوجها سيئ اخللق يرتفع ويتكرب ويسمو بنفسه فوق موضعها فيجمع
البخل وقلة اخلري مع سوء اخللق والكرب.
قالت الثانية( :زوجي ال أبث خربه) يعِن حديثه الذي ال خري فيه (إين أخاف أن ال
أذره) يعِن أخاف أال أترك من خربه شيئاً إذا بدأت احلديث عنه فال أستطيع من كثرة
مساوئه ،أو أخاف إن بدأت احلديث عنه أن يصله فيطلقِن وأان أخاف الطالق .ولكن إن
تكلمت سأذكر (عجره وجبره) والعجر أصالً العروق الظاهرة يف اجلسم يف مواضع خمتلفة أما
العقد الظاهرة واخلفية.
العجر والبجر معاً فنعِن ُ
قالت الثالثة( :زوجي العشنق) والعشنق املذموم الطول من غري نفع أو الطويل الذي
ميلك أمر نفسه وال حتكم النساء فيه ،بل حيكم فيهن مبا شاء ،فزوجته هتابه ،إن تنطق حبضرته
تطلق فهي تسكت على مضض (إن أنطق أطلق أو أمسك اعلق).
يعِن إن نطقت يطلقها ،وإن سكتت ال تُطلق ،ولكن تبقى له يف وضع املعلقة ،وهو
وضع ها الدائم معه ،فهي يف كلتا احلالتني ال تنال حقوقها الزوجية منه ،سواء طلقت أو بقيت
معلقة.
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قالت الرابعة( :زوجي كليل هتامة ال حر وال قر وال خمافة وال سآمة) .هتامة بالد حارة
غالب الزمان ،وليس فيها رايح ابردة ،فإذا كان الليل كان وهج احلر ساكناً ،فيطيب الليل
ألهلها ابلنسبة ملا كانوا فيه من أذى النهار ،ومن هنا كان وصفها بليل هتامة ،وأنه ال حر وال
قر ،وأما قوهلا( :ال خمافة وال سآمة) ،فألن هتامة جبال يتحصن هبا أهلها فال خيافون.
فوصفت زوجها جبميل العشرة واعتدال احلال وسالمة الباطن ،فكأهنا قالت :ال أذى
عنده وال مكروه ،وأان آمنة معه فال أخاف من شره ،وال ملل بيننا فيسأم أحدان اآلخر ،فأان
لذيذة العيش عنده كلذة أهل هتامة بليلهم املعتدل ،آمنه معه كأمان أهل هتامة جبباهلم العالية.
قالت اخلامسة :زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد وال يسأل عما عهد.
ألن الفهد يوصف ابحلياء وقلة الشر وكثرة النوم.
واألسد وصف ابجلرأة واإلقدام.
وال يسأل عما عهد كرماً منه.
وهو يف داخل بيته سريع احلركة ونشيط مثل الفهد.
وهو خارج بيته رزين ثقيل مثل األسد.
قالت السادسة( :زوجي إذا أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف وال يوجل
الكف ليعلم البث).
(إذا أكل لف) أي خلط أصناف الطعام من هنمته وشرهه ،مث ال يبقي منه شيئاً.
(وإذا شرب اشتف) أي يستقصي كل ما يشربه فال يبقي منه شيء.
(وإن اضطجع التف) فجاء الذم من جهة االنفصال عنها يف النوم ،وهذا ما يفسره
اجلزء اآليت:
(وال يوجل الكف ليعلم البث) :أي ال ميد يده ليعلم ما هي عليه من احلزن فيزيله.
فجمعت يف وصفها بني اللؤم والبخل والنهمة واملهانة وسوء العشرة.
قالت السابعة :زوجي غياايء أو عياايء طباقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو مجع
كال لك.
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ومعِن (غياايء) مغط عليه من جهله.
(والعياايء) هو َمن يعييه مباضعة النساء.
(طباقاء) األمحق.
(كل داء له داء) .ومعناها كل عيب تفرق يف الناس فهو فيه.
(شجك أو فلك أو مجع كال لك).
إذا ضربك إما أن يشج الرأس أو يكسر العظم أو يفعل االثنني معاً.
وبذلك تكون وصفته ابحلمق والتناهي يف سوء العشرة ،ومجع النقائص أبن يعجز عن
قضاء وطرها مع األذى فإذا حدثته سبَّها ،وإذا مازحته شجها ،وإذا أغضبته كسر عضواً من
أعضائها أو مجع كل ذلك من الضرب واجلرح وكسر العضو وموجع الكالم.
قالت الثامنة( :زوجي املس مس أرنب والريح ريح زرنب) واألرنب هو احليوان
كنت بذلك عن
املعروف لني املس انعم الوبر جداً والزرنب :نبت طيب الريح مثل الزعفران ْ
حسن خلقه ولني عريكته أبنه طيب العرق لكثرة نظافته واستعماله الطيب تظرفاً وحيتمل أن
تكون قصدها بذلك طيب حديثه أو طيب الثناء عليه جلميل عشرته هلا وصربه عليها
ابلشجاعة ،وهو كما قيل ويغلَب الكرام ويغلَب اللئام ،قال عياض :هذا من التشبيه بغري
أداة ،وفيه حسن املنا سبة واملوازنة والتسجيع وأما قوهلا وأان أغلبه لظن أنه جبان ضعيف ،فلما
قالت والناس يغلب دل على أن غلبها إايه إمنا هو من كرم سجاايه ،فتمت هبذه الكلمة
املبالغة يف حسن أوصافه.
الناد).

قالت التاسعة( :زوجي رفيع العماد ،طويل النجاد عظيم الرماد ،قريب البيت من

وصفته بطول البيت وعلوه ،فإن بيوت األشراف كذلك يعلوهنا ،ويضربوهنا يف املواضع
كنت بذلك عن شرفه ورفعة قدره.
املرتفعة ومن الزم طول البيت أن يكون متسعاً ،وقيل ً
(طويل النجاد) هو محالة السيف ،تريد أنه طويل القامة حيتاج إىل طول جنادة ويف
ضمن كالمها أنه صاحب سيف فأشارت إىل شجاعته.
وقوهلا (عظيم الرماد) تعِن أن انر قراه لألضياف ال تُطفأ لتهتدي الضيفان إليها.
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وحمصل كالمهما أهنا وصفته ابلسيادة والكرم وحسن اخللق وطيب املعاشرة.
قالت العاشرة( :زوجي مالك وما مالك خري من ذلك ،له إبل كثريات املبارك،
قليالت املسارح ،إذا مسعن صوت املزهر أيقن أهنن هوالك).
املبارك :موضع نزول اإلبل.
املسارح :موضع رعي اإلبل.
املزهر :الذي يوقد النار فيزهرها للضيف أو آلة اللهو كالدف الذي يضرب ترحيباً
وابلضيف.
مالك وما مالك؟ االستفهام للتعظيم.
مالك خري من ذلك .زايدة يف التعظيم.
له إبل كثريات املبارك قليالت املسارح :الستعداده للضيفان هبا ال يوجه منهن إىل
املسارح إال قليالً ويرتك سائرهن بفنائه ،فإن فاجأه ضيف وجد عنده ما يقريه به من حلومها
وألباهنا.
(إذا مسعن صوت املزهر أيقن أهنن هوالك) يعِن إذا مسعت اإلبل صوت املزهر أيقن
أن ضيفاً قد جاء وأهنن هوالك بسبب ذلك.
وحمصل كالمها أن زوجها ذو مال وكرم.
قالت احلادية عشرة :زوجي أبو زرع :فما أبو زرع؟
(أانس من حلي أذين) :حرك حبلي ثقيلة أي مأل أذنيها مبا جرت عادة النساء يف
التحلي من فرط وشنف من ذهب ولؤلؤ.
(ومأل من شحم عضدي) :أي مسنت عنده وامتألت.
(وجبحِن فبجحت إَل نفسي) فرحِن وعظمِن ففرحت وعظمت إَل نفسي.
(وجدين يف أهل صهيل وأطيط ،ودانس ومنق :أي جعلِن يف أهل ثراء وخيل وإبل
وأهل زرع ودجاج.
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(فعنده أقول فال أقبح) :لكثرة إكرامه هلا وتدللها عليه.
أهلها.

وأرقد فأتصبح :وهو نوم الصبحة إشارة غلي أن هلا َمن يكفيها مؤنة بيتها ومهنة
(وأشرب فأتقمح) :أي حىت ال أحب الشرب من كثرة الشيء الذي يشرب.
(أم أيب زرع) والدة زوجها.
(عكومها رداح) :أمحاهلا اليت جتمع فيها األمتعة ممتلئة ثقيلة.
(وبيتها فساح) :أي فسيح.
فوصفت والدة زوجها أبهنا كثرية اآلالت واألاثث واسعة البيت كثرية املال.

(ابن أيب زرع فما ابن أيب زرع؟) :مضجعه كسل شطبه :ما شطب من اجلريد وهو
سعفه فيشق منه قضبان رقاق تنسج منه اخلضر.
(ويشبعه ذراع اجلفرة) :اجلفرة ولد املاعز ابن أربعة أشهر فوصفته يهيف القد ليس
ببطني ،قليل األكل والشرب أي أن معيشته سهل عليها.
(بنت أيب زرع فما بنت أيب زرع؟).
(طوع أبيها وطوع أمها) :ابرة هبما.
(وملء كسائها) :للداللة على كمال الشخصية ونعمة اجلسم.
(وغيظ جارهتا) :أي أن جارهتا تغري منها جلماهلا.
(جارية أيب زرع فما جارية أيب زرع؟).
(ال تبث) :ال تظهر حديثنا تبثيثاً.
(وال تنفث مريتنا تنفيثاً) :ال تسرع فيه ابخليانة وال تنهبه ابلسرقة أي الطعام.
(وال متأل بيتنا تعشيشاً)ُ :مصلحة للبيت مهتمة بنظافته وال تكتفي بضم ُكناسته
وتركها يف جوانبه كأهنا األعشاش.
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(خرج ابو زرع واألوطاب متخض) :األوطاب مجع وطب وهو وعاء اللَب ومتخض
أي يضع فيها وأرادت أن الوقت الذي خرج فيه كان زمن اخلصب وطيب الربيع توطئة
للباعث على رؤية أيب زرع للمرأة اليت رآها عليها.
(فلقي امرأة ولدان هلا كالفهدين).
(يلعبان من حتت خصرها برمانتني) :أي من خمض اللَب تعبت فاستلقت تسرتيح
فرآها أبو زرع على ذلك .ورجح القاضي عياض أتويل الرومانتني بنهديها فطلقِن ونكحها.
واهليئة.

(فنكحت بعده رجالً سرايً) :أي من ُسراة الناس وهم كرباؤهم فيس حسن الصورة
(ركب شرايً) :أي ركب فرساً عربياً أصيالً ،يستشري يف سريه أي ميضي ال خور...

(وأخذ خطياً) :الرمح نسبة إىل مصدره وهو مكان ابلبحرين امسه (اخلط) جتلب منه
أفضل الرماح.
(وأراح علي نعماً ثرايً) :أي غزا فغنم وأيت ابلنعم الكثرية.
(وأعطاين من كل رائحة زوجاً) :أي أعطاين عن كل شيء يذبح زوجاً أو من كل
شيء يرعى زوجاً.
وقال( :كلي أم زرع ومريي أهلك) :واحلاصل أهنا وصفته ابلسؤدد يف حياته
والشجاعة والفضل واجلود بكونه أابح هلا أن أتكل ما شاءت من ماله وهتدي منه ما شاءت
ألهلها مبالغة يف إكرامها.
(ومع ذلك قالت) ،فلو مجعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أيب زرع :فكانت
أحواله حمتقرة ابلنسبة أليب زرع ،وكان سبب ذلك أن أاب زرع كان أول أزواجها فسكنت حمبته
يف قلبها.
(متخض) :أي يضع منها الزبد.
وآخر دعوان أن احلمد هلل رب العاملني
واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات
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