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إعداد: ضاري المطيري

كثرت ف�ي اآلون�ة األخي�رة رؤيتنا صفح�ات إس�امية متخصص�ة في اجلرائ�د احمللي�ة والعاملي�ة لتلبي 

رغبة ش�ريحة كبي�رة من الق�راء،  ومتي�ز بعضها بأس�لوب العرض فأب�دع، بينما س�لك البع�ض اآلخر وهم 

األكثر اس�لوبا جام�دا وطرح�ا تقليدي�ا،   فبهتت الص�ورة اجلميلة وثقل�ت الفائ�دة املرجوة عل�ى القارئ.

»األنباء« كما عودتكم تسعى دائما الى اجلديد واملفيد، وتتلمس ما يرغب فيه قراؤها على اختاف شرائحهم،  فها 

هي تقدم بني أيديكم صفحة إسامية غير تقليدية، بحلة جديدة تواكب اإلبداع واالبتكار في طريقة العرض، أسميناها 

»خواطر إسامية«،  ال نزعم الكمال أو العصمة فيها، لكن طموحنا دائما لألفضل لن يكون له حد،  سنحرص على تقدمي 

الفائدة على طبق جذاب ومشوق مع رشفة من اخلواطر والفوائد واألخبار اإلسامية، تأتيكم كل يوم اثنني بإذن اهلل.

أك�د الداعية املعروف محمد حس�ان أن الناظر إلى التاريخ س�يجد أن املرأة كانت مهان�ة عند جميع امللل 
والش�عوب ولم يعرف لها قدرها وكرامتها إال اإلسام، مشيرا إلى أن املرأة في الغرب يستمتع بجمالها عند صغرها 

ويتسلى ويلهى بها، فإذا كبرت رميت بدور العجزة واملسنني، فا يسأل عنها وعن حالها أقرب الناس إليها.
وأوضح حس�ان، في لقائه مع »األنباء«، أن الذي ينادون بخروج املرأة وتخليها عن مس�ؤولية بيتها وأسرتها ال 

يريدونها أن تخرج أجياال جديدة من العلماء والدعاة واملصلحني إلى املجتمعات اإلسامية، 
مبينا أنه ال ميكن التقليل من شأن وقدر دور املرأة في رعاية األوالد وتنشئتهم خاصة في 

ظل غياب وانشغال معظم اآلباء عن متابعتهم.
وأضاف أن تعدد الزوجات ليس مجرد استمتاع بالفراش إمنا تتبعه مسؤوليات 

عديدة يجب على املسلم مراعاتها، كما ال ينبغي للمرأة أن ترفضه ألن اهلل 
تعالى لم يكن ليشرع شيئا يصادم فطرة وغيرة املرأة، مؤكدا أن اإلسام 

لم ينشئ التعدد ابتداء إمنا قام بحده وضبطه وتقنينه.
كما طالب حسان بأال ينشغل الدعاة بالظهور على الفضائيات 

على حساب دروسهم العلمية والوعظية في بيوت اهلل عز وجل، 
الفتا إلى أنه ال يقلل أبدا من قدر الظهور على الفضائيات، حيث 

اجلمهور املس�تفيد كبير جدا. أس�ئلة عديدة ومتنوعة حول 
ما يحل للم�رأة من زينة أمام زوجه�ا ومحارمها من إخوانها 
وأبنائها وما يحرم عليها أجاب عنها الداعية محمد حسان، 

وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

أكد لـ »األنباء« أن وظيفة المرأة 
المسلمة في بيتها وتربيتها لألجيال 
على كتاب اهلل وسنة رسوله وعلى العمل 
واإلنتاج أعظم خدمة تقدمها لإلسالم

الذين ينادون بخروج المرأة وتخليها عن مسؤولية بيتها ال يريدونها أن تخرّج للمجتمعات اإلسامية أجياالً جديدة من العلماء والدعاة

الداعية محمد حسان 

محمد حسان: من يطالع تاريخ المرأة 
عند اليهود والهنود واإلغريق والروم وعند 
العرب في الجاهلية يعلم علم اليقين أنها 
ما ُكّرمت إال في اإلسام

بحر الحبالمصائب سلم التفوق

 البع��ض يش��كك في جدوى عم��ل املرأة في 
بيته��ا ويقلل م��ن أهمية دورها في األس��رة 
ويدعو إلى خروجها واس��تثمار قدراتها أكثر، 

فما رأيك بهذه الدعوة؟
بداية أسأل اهلل أن يحفظ على الكويت 
رخاءها وأمنها وأمانها واستقرارها إنه ولي 
ذلك والقادر عليه، وإجابة عن السؤال أقول: 
من يقولون إن املرأة قد ظلمت في اإلسالم 
وانها رئة معطلة وشق مهمل هم يخالفون 
احلقيقة الت���ي يعرفونها جيدا، فمن طالع 
تاريخ املرأة عند الهنود أو اليهود أو اإلغريق 
او الروم أو حتى عند العرب في اجلاهلية قبل 
اإلسالم يعلم علم اليقني ان املرأة ما كرمت 
إال في اإلسالم وفي دين النبي ژ، وال يتسع 
الوقت لسرد األدلة القرآنية والنبوية، لكن 
فقط أود أن أقول ان وظيفة املرأة في بيتها 
وأن إعدادها وتربيتها جليل على كتاب اهلل 
وسنة رسول اهلل ژ وعلى العلم والعمل 
واإلبداع واإلنتاج أعظم خدمة تقدمها املرأة 
املسلمة لإلسالم، وال ينبغي أبدا أن نقلل من 
شأن هذا، فإن كانت املرأة املسلمة بنفسها 
تش���كل نصف املجتمع فهي متنح املجتمع 
نصفها اآلخر من أبنائها وبناتها، لكن ما قيمة 
هذا اجليل إن لم يترب بداية في البيت على 
كتاب اهلل وسنة رسول اهلل وعلى اخللق، 
ألن النبي ژ يلفت انتباهنا وأنظارنا إلى 
أثر البيئة األول���ى فيقول صلى اهلل عليه 
وس���لم كما في الصحيحني من حديث أبي 
هري���رة ÿ »كل مولود يولد على الفطرة 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه«، 
والشك أنك ستوافقني أن كثيرا من اآلباء قد 
انشغل بسبب الوضع االقتصادي الصعب 
الذي نحياه فيبقى على األم مسؤولية عظيمة 
ودور كبير، وال ينبغي أبدا أن نقلل من شأن 
هذا الدور، أو من قيمته ألنه ال يعلم قيمته 

وقدره إال اهلل.

المرأة بنظر الغرب

البع��ض ي��رودد ويزع��م أن ما تدع��ون إليه 
وتفتون به من وجوب حج��اب املرأة والقرار 
في البيت إمنا هو من أمور اجلاهلية واإلسالم 

منه براء، فما ردكم؟
من يقولون ذلك يعلمون يقينا أن املرأة في 
بالد الغرب يتلهى بها ويتسلى بها ويستمتع 
بها، وهي فتاة حسناء جميلة، فإذا وصلت إلى 
سن معينة يرمى بها في احدى دور العجائز 
واملسنني، بل ورمبا ال يزورها أوالدها إال في 
املناسبات وأعياد امليالد، بل ولرمبا يكتفون 

باالتصال فقط، فمن يقولون ذلك يعلمون 
أن املرأة التي يظنون أنها النموذج للتحرر 
واحلرية مهانة، أما املرأة في اإلس���الم فإن 
لها وظيفتها ودوره���ا العظيم في العناية 
باألسرة، وهؤالء ال يريدون من املرأة املسلمة 
أن تخ���رج إلى املجتم���ع أجياال جديدة من 

العلماء الربانيني والدعاة واملصلحني.

حياء المرأة

يقي��س البع��ض ثقاف��ة املرأة مب��دى جمالها 
وتبرجها وقل��ة حيائها، ب��ل البعض يرى أن 
املرأة التي ال تخاطب الرجال هي امرأة معقدة 

نفسيا؟
إذا لم تخ�ش عاقب�ة الليال�ي 

ولم تست�ح فاصنع ما تشاء
فال واهلل ما في العيش خي�ر

وال الدني�ا إذا ذه�ب احلياء 
وصدق النبي ژ إذ يقول »إذا لم تستح 
فاصنع ما شئت«، فهذه هي النظرة اجلاهلية 
حني تعرض املرأة كسلعة في السوق يراها 
كل أحد يريد أن ينظر إليها، هذه هي النظرة 
اجلاهلية، وأنا أس���أل هؤالء مبنطق العقل 
من الذين يريدون للمرأة أن تتحلل وتتبرج 
بدعوى احلرية، وأق���ول بهذا املنطق الذي 
حتكمون به ملاذا إذن ال تتركون املرأة تتحجب 
من هذا املنطلق إن كانت ترغب في احلجاب؟ 
ملاذا ال تنظرون إلى املسألة بهذا املنظار؟ إن 
كنتم ترون أن املرأة املتحررة هي املرأة التي 
اختارت لنفسها هذا وألنها ليست معقدة، 
فلماذا حتجرون على امرأة اخرى ترى لنفسها 
احلجاب الشرعي وأال تخرج إال بهذه احلشمة 
وبهذا الوقار؟ ألق���اه في اليم مكتوفا وقال 

إياك إياك أن تبتل باملاء.

عمل المرأة

البعض بدأ بشعار تعليم املرأة ثم تاله بشعار 
عم��ل املرأة، فقيادة امل��رأة، فاالختالط، وكان 
نتاج هذا تأخير س��ن الزواج ل��دى الكثيرات 
وإهمالهن البيت والزوج على حس��اب التعليم 

والعمل والقيادة، فما تعليقك؟
»يا حرة، يا درة حفظت باألمس غالية

واليوم يبغونها للهو واللعب
يا حرة قد أرادوا جعلها أمة 

غريبة العقل غريبة النسب
هل يستوي من رسول اهلل قائده

دوما وآخر هاديه أبولهب؟
وأين من كانت الزهراء أسوتها 

ممن تقفت خطى حمالة احلطب 

فال تبالي مما يلقون من شبه 
وعندك الشرع إن تدعيه يستجب

سليه من أنا من أهلي ملن نسبي
للغرب أم أنا لإلسالم والعرب؟

ملن والئي ملن حبي ملن عملي 
هلل أم لدعاة اإلثم والكذب؟
هما س���بيالن يا أختاه م���ا له من ثالث 
فاكسب خيرا أو اكتسبي سبيل ربك والقرآن 
منهجه، نور من اهلل لم يحجب ولم يغب« 

هذا تعليقي بهذه الكلمات على سؤالك.

المكياج والتزيين للزوج

ما حكم املكياج للمرأة وقصات الشعر احلديثة 

منها خاصة؟ وما الضوابط بش��كل عام لزينة 
املرأة املباحة؟

ال حرج على امل���رأة أن تتزين لزوجها 
بأي صورة من صور الزينة املباحة التي ال 
يترتب عليها ضرر طبي، ويقرر هذا األطباء 
املتخصص���ون في هذا املجال، فال حرج أن 
تتزين املرأة بوضع املكياج ما لم يكن ضارا 
بها، وال حرج أيضا أن تقص شعرها، فلقد 
ثبت في صحيح مسلم أن أم املؤمنني عائشة 
رضي اهلل عنها كانت تقص ش���عرها كأنه 
ملة أو كأنة جمة، وهو الش���عر الذي يصل 
إلى الكتفني، فال حرج للمرأة أن تتزين، بل 
قد تكون الزينة واجبا أحيانا، أما أن تظهر 

املرأة بزينتها امام األجانب فحرام، لكن واجب 
عليها ان تظهر زينتها لزوجها وأن تتجمل 
وان تتطيب له الس���يما ونحن نعيش هذه 

الفنت املهلكة من الشهوات والشبهات.

النمص والوشم والوصل

لك��ن أال تدخل مثل هذه الزينة في املنهي عنه 
من تغيير خل��ق اهلل أو من ضمن الزينة التي 

فيها تشبه بالكافرات؟
ال، ليس هذا م���ن باب تغيير خلق اهلل 
تبارك وتعالى، وإمنا هذا من باب التزيني الذي 
كانت تصنعه نساء املؤمنني، كما أنه ال يدخل 
من ضمن التشبه، فهو مما كانت تصنعه ام 
املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها، أما تغيير 
خلق اهلل فمسألة أخرى، كأن تتفلج املرأة 
لتغيير اخللق او ان تنمص حاجبيها وان 
تضرب الوشم فهذا هو التغيير الذي تعرض 
املرأة به نفسها للعنة اهلل وال حول وال قوة 
إال باهلل، كما قال صلى اهلل عليه وسلم من 
حديث عبداهلل بن مس���عود: »لعن رسول 
اهلل ژ النامصة واملتنمصة، والواش���مة 
واملستوش���مة، والواصل���ة واملتوصل���ة، 
واملتفلجات للحس���ن املغيرات خلق اهلل«، 
أما إن تزين���ت املرأة بأي صورة من صور 
هذه الزين���ة ما لم يترتب على املرأة ضرر 

فال حرج البتة في ذلك.

المرأة بين إخوانها وأبنائها

م��اذا يحل للم��رأة أن تكش��ف م��ن زينتها 
حملارمها من إخوانها وأوالدها، خاصة في ظل 
متادي بعضهن ولبس املالبس الضيقة كلبس 
»الس��ترتش« مثال؟ وم��ا املعيار ف��ي الزينة 

املباحة أمام احملارم؟
ال أرى أن تعود األم بناتها على هذا حتى 
ولو كان هذا في البيت أمام إخوانها، فالستر 
أولى للبنت، وال حرج على اإلطالق أن تظهر 
بني إخوانها بثوب محتشم، وال اقول تتحجب 
حجابها الشرعي الكامل الذي تخرج به أمام 
األجانب من الرجال، وإمنا أقول لو احتشمت 
لكان أفضل وأولى له���ا، ولذلك أنا أنصح 
اخواتي من األمهات ان يحتشمن امام األوالد، 
وال ينبغي أن تتحلل املرأة من كثير من ثيابها 
بدعوى أنها بني أوالده���ا وبناتها في بيت 
واحد، بل لتحتفظ األم بوقارها وحشمتها 
وجمالها امام اوالدها وامام بناتها، ولتلبس 
ما تش���اء من املالبس والثياب لزوجها في 
حجرة نومها، ألنه ال ميكن أن تتعلم البنت 
الفضيلة اذا رأت امها مستهترة، وال ميكن 

ان تتعلم البنت حب احلجاب اذا رأت امها 
متبرجة اال اذا ش���اء ربي شيئا، فاحلشمة 

أولى والستر أولى.

تقييد اإلسالم للتعدد

بعض النساء ترفض فكرة تعدد الزوجات وقد 
يصل بها األمر إلى بغض وكره هذا التش��ريع 

اإلسالمي فما تعليقك؟
التعدد لم ينشئه اإلسالم وإمنا أتى اإلسالم 
والتعدد موجود في اجلزيرة، وإمنا قام االسالم 
بتحديده وتقنينه وتقييده، وأنا أقول مبلء 
فمي: التعدد ال يصلح ألي أحد، وال يصلح أي 
أحد، فال ينبغي أن يتصور كثير من إخواننا أن 
التعدد ما هو إال حلظات لالستمتاع بالفراش 
بزوج����ة أخرى، وامنا يجب أن يعلم من أقدم 
على هذه الس����نة يقينا انه يتعامل مع امرأة 
لها قلبها ولها عقلها ولها أطفالها ولها بيتها، 
وال ينبغ����ي على اإلطالق أن يتصور أنه أمام 
أمر للمتعة املادية اجلس����دية فحس����ب، وفي 
املقابل أنصح أخواتي وأقول ال يجوز للمسلمة 
أن تعترض على أمر قد ش����رعه ربنا تبارك 
وتعالى في القرآن وفي الس����نة النبوية، ألن 
اهلل الذي خلق املرأة وفطرها على الغيرة هو 
الذي شرع هذا، ومحال أن يشرع اهلل شرعا 
يصادم فطرة النس����اء، وأخشى ما أخشاه أن 
يصل األمر إلى حد كره هذا التشريع، ألن هذا 
الكره قد يحب����ط العمل وال حول وال قوة إال 
باهلل، قال تعالى: )ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل 

اهلل فأحبط أعمالهم(.

ليس هناك غنى عن المسجد

بحس��ب جتربتك الش��خصية في اخلروج على 
الفضائي��ات هل ت��رى إمكانية إكتف��اء الداعية 
بظهوره على بعض الفضائيات واالنصراف عن 

التدريس والوعظ في املساجد كما في السابق؟
ال يكف���ي أبدا، بل إني أق���ول ان بيئتنا 
األصلية للتوجيه والتربية هي املس���اجد، 
وأكرر دائما لطالبنا في مصر أن لقائي في 
املسجد عندي أهم بكثير من لقاء الفضائية 
وإن كان اجلمهور املستفيد من الفضائية أكبر، 
أما جلوس الشيخ بني طالبه في اجلامع او 
في املسجد امنا هو من باب التربية العملية، 
يرى الطالب سمة الشيخ وهديه وصالته 
وعبادته ورده وأخالقه وتعامله، فأنا ال أقلل 
أبدا من قدر الظهور على الفضائيات، لكن 
أرجو من إخوانن���ا أال يقتصر عملهم على 
الظهور على الفضائيات وأال يتركوا دروسهم 

العلمية في بيوت اهلل عز وجل.

دخلت املسجد وعمري 26 سنة، 
فجلست دون أن أصلي ركعتني، فقال 
لي رجل: قم وصل حتية املس���جد، 
فصلي���ت، ثم دخلت املس���جد قبل 
أذان املغرب، يتابع ابن حزم قوله: 
فأردت أن أصلي حتية املسجد، فقال 
لي رجل: اجل���س فليس اآلن وقت 
صالة، فشعرت باحليرة واخلزي، 
فبدأت تعلم الفقه. ثم أصبح بعدها 
من كبار علم���اء الظاهرية. فكانت 
املصيبة سببا في تألقه وصيرورته 
إلى عالم فقيه يحاور ويناظر وله 
املؤلفات اجلليلة. فالذكي وصاحب 
الهمة العالية هو الذي يتحدى نفسه 
ومصيبته ليصبح منها علما نافعا 

لنفسه وللبشرية.
سيبويه � قبل أن يتعلم النحو � جاء إلى اخلليل بن 
أحمد يشتكي إليه من حماد بن سلمة العالم احملدث. قال: 
سألت حمادا عن حديث فيه أن »رجاًل َرُعف« فانتهرني 
وقال لي: أخطأت إمنا هو َرَعف. فقال اخلليل لسيبويه: 
صدق حم���اد. أتلقاه مبثل هذا اخلط���أ؟ فبعدها الزم 
سيبويه اخلليل بن أحمد لتعلم النحو حتى أصبح عاملا 
يضرب به املثل في النحو، فال ينبغي لك أن تستجيب 

لألحزان إذا م���ا وقعت في مصيبة 
وتندب حظك وتغطي وجهك كلما 
ذكرت املوقف احلرج، ثم تغلق على 
نفسك الباب، بل عليك أن تسفر عن 
وجهك وتشمر عن ساقيك ثم تنطلق 

في طريق النجاح.
قال أبو زيد العالم النحوي: كان 
الذي حداني على طلب األدب والنحو 
أني دخلت على العالم في احلديث 
جعفر بن سليمان. فقال لي: ادُنه: 
. وأردت أنا قريب  فقلت: أنا دن���يٌّ
 ، منك. فق���ال جعفر: ال تقل أنا دنيٌّ
ألنها من الدناءة، ولكن قل: أنا داٍن. 
فأحرجه أمام اجلموع، ولكن انطلق 
بعدها أبو زيد في تعلم النحو حتى 

أصبح عاملا فيه.
لذا قيل إن آدم عليه السالم بعد خروجه من اجلنة 
أصبح أعلى درجة عند اهلل تعالى منها قبل خروجه من 
اجلنة إذ ازداد ذال هلل تعالى وتوبة واستغفارا وذكرا 
وعبودية جلالله )ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من اخلاسرين(، فكانت النتيجة أن 
رف���ع اهلل مكانته واجتباه )ثم اجتباه ربه فتاب عليه 

وهدى( فكانت مصيبته سببا لتفوقه وتقدمه.

وقع اختيارنا لهذا اليوم على شريط بعنوان »بحر 
احلب أو بحر املودة«، وسمي »بحرا« تفاؤال بدوام تدفقه 
فاحلب واملودة ال يشيخان أبدا بل يبقيان في شبابهما 
إذا ما اعتني بهما وأعطيا حقهما، والشريط من إلقاء 
فضيلة الشيخ د.إبراهيم بن عبداهلل الدويش، وهو من 
األشرطة التي ذاع صيتها والقت قبوال منقطع النظير 
في أوساط الشباب والشابات املقبلني على الزواج، أو 
من يريد جتديد العالقة مع زوجته، إذن فهو ال يصلح 

للعزاب كما أوضح ذلك الدويش في مقدمته.
الش����ريط خاص لكال الزوجني على سواء، الرجل 
واملرأة، وإن كانت النساء ستفرح أكثر لرقتهن وسرعة 
تأثرهن، احملاضر لن يذكر قصص الطالق واالنهيارات 
األسرية التي عمت البلدان العربية واإلسالمية مؤخرا 
مع األسف، بل سيذكر صورا جميلة حول جمال احلب 

في حدود األدب.
هو شريط يصلح لكل مقبل على الزواج أو يسأل 
عن ماهية احلب في اإلس����الم أو يريد جتديد املشاعر 
بينه وبني زوجه، مستذكرا صورا من املودة في بيت 
النبوة ليعلم اجلميع ان في ديننا مودة ومحبة، شريط 
ال ميكنك عند سماع أوله إال أن تكمل بقيته، بل وتكرر 

سماعه مرات ومرات، حيث أجاد وأفاد معده فجزاه اهلل خيرا.
«بحر احلب« طائفة من اخلواطر في معنى احلب، ونتف من أحاديث املودة، 
وبقية من ذكريات الشوق واحلنني، »بحر احلب« حديث قلب إلى قلب، يهمس 

بالكلمات الرقيقة، وينبض باملعاني الرفيعة ويتحدث 
عن عواطف����ه وآماله، »بحر احلب« نبضات قلب فيها 
اللهفة واحلنني، وفيها األماني العذاب، وفيها ذكريات 
وذكريات، و»بحر احلب« هو رسالة إلى أصحاب العواطف 
الهازلة والكلمات اخلادعة وإلى لصوص األعراض إلى 

الذين صيروا احلب بابا من أبواب املكر واخلداع. 
احلب الذي يعنيه هذا الشريط هو املودة بني الزوجني 
ال بني العشيقني، ونشكو إلى اهلل من أفسد معنى احلب 
وجعله حب األجنبية أو الفحش والتفحش، إمنا احلب 
احلقيق����ي هو املودة التي قال اهلل تعالى: فيها  )ومن 
آياته أن خلق لكم من أنفس����كم أزواجا لتسكنوا إليها 

وجعل بينكم مودة ورحمة(.
سر السعادة الزوجية هو ان يقوم البيت على محبة 
اهلل وطاعته، فاهلل تعالى هو القادر على تأليف قلبي 
الزوجني، في حني أن املعصية هي الس����بب الرئيس 
لتنازع الزوجني كما قال تعالى »وما أصابكم من مصيبة 

فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير«.
والشريط هو من إنتاج »رواسن لإلنتاج اإلعالمي 
والتوزيع« في الرياض، وميكن للقارئ الكرمي احلصول 
على هذا الشريط من أي تسجيالت إسالمية في الكويت، 
أو حتميله بصيغة MP3 من املواقع اإلس����المية العديدة على ش����بكة اإلنترنت 
والتي من أبرزها موقع نداء اإلس����الم )http://islam-call.com( والذي يشرف 

عليه الداعية الكويتي بدر احلجرف.

)محمد ماهر( الداعية محمد حسان متحدثا للزميل ضاري املطيري

الداعية محمد حسان يتوسط بعض العاملني في وزارة األوقاف ويبدو الداعية بدر احلجرف 

غالف الشريط

بقلم: عدنان عبدالقادر

اإلسامي الشريط االرتقاء بالذاتسلسلة 

نمص الحاجبين والوشم ووصل الشعر والتفلج للمرأة ليس 
من الزينة المباحة ب�ل من تغيير خل�ق اهلل الملعون فاعله

تعدد الزوج�ات كان قب�ل اإلس�ام فأتى وح�ّدده وقّننه 
وأردفه بمس�ؤوليات كبي�رة لذلك فهو ال يصل�ح ألي أحد


