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اإلميـان

فلذات األكباد

الشيخ د.ناظم املسباح

الطالق من دون لفظ
بدأت تتوارد على ذهني ألفاظ الطالق 

وفمي مغلق مرتني، ولوال أن فمي مغلق 
لكنت تكلمت، فقلت في نفسي أال يكفي 

هذا دليال على الوسوسة؟! وتذكرت فتوى 
كتب لي فيها املفتي (يكفيك أن تأخذ مبا 

أفتيناك به حتى تخرج من احليرة).
١ ـ فبدأت أقول: (أخرج من احليرة) وفي 

ذهني الطالق؟ فتساءلت: هل قولي «أخرج من 
احليرة» يقع بها الطالق؟

٢ ـ بعدها قلت: (أخرج من احليرة بالطالق) 
فرجعت أقول هل هذه الكلمة الثانية وهي 

(أخرج من احليرة بالطالق) يقع بها الطالق؟ 
بعدها وأنا مشغول باجلملة الثانية متفكرا فيها 

جاء في ذهني معناها «اخترت الطالق».
٣ ـ بعدها قلت: (اخترت الطالق) وجاء بعدها 

في ذهني أن أكرر هذه اجلملة مرة ثانية 
فامتنعت، ولكنني وأنا أقول «اخترت الطالق» 
في املرة األولى فتهيّأ لي حضور نية الطالق، 

فهل وقع الطالق؟ وتقّوى عندي هذا األمر وهو 
نية الطالق عندما أردت كتابة ما حدث ألسأل 
عنه، فقلت حتى ولو لم تكن (اخترت الطالق) 

صريحة في الطالق اال انها بالنية صارت 
طالقا، فهل وقع الطالق في املسائل الثالث 

السابقة؟ خاصة السؤال الثالث، وما يؤرقني 
هو إحساسي بالنية.

٭ الطالق البد له مــن لفظ يدل عليه، 
وحالتك ال يوجد فيها لفظ، وإمنا هو حديث 
نفس، واهللا تعالى قد جتاوز عن اإلنسان 
في حديــث النفس لقوله عليــه ژ: «إن 
اهللا عز وجل جتاوز ألمتي ما وسوســت 
به وحدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم 
بــه» (متفق عليه) من حديث أبي هريرة. 
قــال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل 
العلم، أن الرجل إذا حدث نفســه بالطالق 
لــم يكن شــيء حتى يتكلم بــه، حتى لو 
تلفظت بلفظ الطالق من دون قصد الطالق 
فإنــه ال يقع، والذي يظهــر من حالتك أن 
مــا متر به هــو وسوســة متقدمة ينبغي 
عليك تركها وعدم االكتراث لها واالجنرار 
وراءها، وال أثر لها في األحكام الشــرعية 
بل إن الوسوســة في الشريعة إن اشتدت 
تلحق باإلكراه امللجئ واألمور إمنا تعتبر 

مبقاصدها فقط. واهللا أعلم.

روائع التاريخ اإلسالمي

حديث ومعنى

د.بسام الشطيالشيخ د.عثمان اخلميس د.محمد احلمود النجديد.سيد محمد الطبطبائي

فلذات األكباد
فرقوا بينهم في املضاجع

السؤال الصعب

آية املنافق ثالث

لم يدع رسول اهللا ژ إلى التفريق في املضاجع 
بشــكل مجرد، وإمنا كانت دعوته ژ لها مغزى 

كبير وعظيم األثر.
عن عمرو بن شــعيب عن ابيه عن جده قال: 
قال رسول اهللا ژ: «مروا أوالدكم بالصالة وهم 
أبناء ســبع ســنني واضربوهم عليها وهم أبناء 
عشــر وفرقوا بينهم في املضاجــع»، فالتفريق 
قاعدة تربوية إسالمية من حق كل طفل، ويجنب 
اطفالنا الوقوع في الفاحشــة، ويحد من انتشار 
الشذوذ اجلنسي وزنا احملارم، والتي يتجاهلها 
الكثيــرون من أولياء األمور ســواء عن قصد او 
دون قصد بسبب النوم املشترك في نفس الفراش 
مع األخت أو األخ والتصاق أجســادهم وخاصة 
مع انتشــار الوسائل التكنولوجية احلديثة من 

مواقع متعددة يتصفحها األطفال في هذه املواقع التي تنشــر االفالم االباحية 
وااليحاءات اجلنسية، فيوسوس الشيطان في نفوسهم بتطبيق ما يشاهدونه، 
وألن األطفال بحكم براءتهم ال يعرفون حدود ما يجوز وما ال يجوز، فهنا يكون 
اللوم كله على األهل والوالدين لعدم امتثالهم ألمر رسول اهللا ژ في التفريق 
بني األبناء في املضاجع، ومع عدم التفريق ووقوع الفاحشــة يتعرض الطرف 
املجني عليه للصدمة النفســية والكثير من املشاكل النفسية التي تؤثر عليه 
في حياة الطفولة وحياته في املستقبل أيضا، مسببة له عقدا نفسية ومشاعر 
عــدم التوازن والقلــق والغضب من املعتدى عليه، أو الغضب من أهله نتيجة 
عــدم قدرتهم علــى توفير احلماية الالزمــة له وجتنبه مثل هــذه االعتداءات، 
فاألوالد أمانة أودعها اهللا في أيدي األباء واألمهات وعليهم أن يكونوا على قدر 
املســؤولية في احلفاظ على هذه األمانة متســكا بقول اهللا تعالى: (يوصيكم 

اهللا في أوالدكم)، وبقول رسوله ژ «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته».

جاء شــيخ كبيــر إلى مجلــس اإلمام 
الشــافعي، فســأله: ما الدليل والبرهان 
في دين اهللا؟ فقال الشافعي: كتاب اهللا.

؟ قال: سنة  فقال الشيخ: وماذاـ  أيضاـ 
رسول اهللا. قال الشيخ: وماذا ـ أيضا ـ؟ 

قال: اتفاق األمة.
قال الشيخ: من أين قلت اتفاق األمة؟ 
فسكت الشافعي، فقال له الشيخ: «سأمهلك 
ثالثة أيام»، فذهب اإلمام الشــافعي إلى 
بيته، وظل يقرأ ويبحث في األمر. وبعد 

ثالثة أيام جاء الشيخ إلى مجلس الشافعي، 
فســلم وجلس. فقال له الشافعي: قرأت 
القرآن في كل يوم وليلة ثالث مرات، حتى 
هداني اهللا إلى قوله تعالى: (ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبني له الهدى ويتبع 
غير سبيل املؤمنني نوفه ما تولى ونصله 
جهنم وســاءت مصيــرا). فمن خالف ما 
اتفق عليه علماء املسلمني من غير دليل 
صحيح أدخله اهللا النار، وساءت مصيرا. 

فقال الشيخ: صدقت.

«آية املنافق ثالث: إذا حدث كذب، وإذا وعد 
أخلف، وإذا اؤمتن خان».

يبــني احلديث النبوي القســم الثاني من 
أقســام النفاق، وهو النفاق العملي ـ القسم 
األول هو النفاق االعتقاديـ  وهو غير مخرج 
عن ملة اإلسالم.. والنفاق العملي متمثل بترك 
ما أمر به الدين اإلسالمي، كأن يفعلها ظاهرا 
امام الناس ليحترموه ويتركها سرا، هذا عن 

النوع الثاني بعمومه، أما بخصوص ما ورد في 
احلديث عن عالمات تظهر في سلوك املنافق، 
اولها الكذب، وتكون في قول ما يخالف احلقيقة 
والواقع عن عمد، وهو خلق مذموم حتى في 
اجلاهلية، فكان العرب يتحرون الصدق لئال 
يقال انهم وقع على لسانهم الكذب، ومن اعظم 
الكذب في االسالم الكذب على رسول اهللا ژ 

فهو من الكبائر.

سليمان الرومي

علماء الشرع: الوشم ليس جتميًال بل تشويه وتغيير خللق اهللا
أصبح الوشم أو «التاتو» 
ظاهرة على أجساد بعض 
الشباب بأشــكال مختلفة 
ُتوائــم املوضــة، ويعتمد 
الوشــم على اإلبــر إلدخال 
مادة من احلبر حتت اجللد 
لكتابة كلمات أو رسومات 
ذات داللة خاصة بصاحبها، 
فماذا يقول أهل الشرع عن 

هذه الظاهرة؟
في البداية، يؤكد الشيخ 
د.عثمان اخلميس ان الوشم 
محرم ألنه تغيير خللق اهللا 
تبارك وتعالى، والنبي ژ 
قال: «لعن اهللا الواشــمات 
واملستوشــمات»، وكــون 
الوشــم ُلعن، فمعنــاه أنه 
كبيرة مــن الكبائر وحرام 
وال يجوز سواء كان الوشم 
دائمــا او مؤقتــا، واملؤقت 
تشــبه بغير املسلمني، أما 
اســتخدام احلنة فهي غير 
الوشم، وكانت تستخدم أيام 
النبي ژ وكان يضع احلنة 

على رأسه.
والوشم جاء فيه اللعن 
ولــو فعلــه الرجــال فهــم 

ملعونون.
محرم

مــن جهته، أكد ايضــــا 
العميــد الســابق لكليــــة 
الشريعــــة والدراســــات 

بإكراه. لذا حرمه الرسول ژ 
بقوله: «لعن اهللا الواشمة 
واملستوشــمة»، مؤكدا ان 
الوشم محرم وتغيير خللق 
اهللا، وعلــى من قام بفعله 
أن يتوب الــى اهللا تعالى، 
وهذا يعم الرجال والنساء.

من عمل الشيطان

وردا على الصور اجلديدة 
للوشــم بــأن يوضــع عند 
اجلفون رســم بإبرة ليظل 
وشــم الكحل مستمرا، قال 
النجدي:  د.محمد احلمــود 
املذكور من الوشــم احملرم 
ان يغــرز اجللــد بإبرة ثم 
يحشى الكحل فيزرق أثره 
او يخضر، والواشــمة هي 
التي تفعل ذلك، واملستوشمة 
التي يفعل بها ذلك، كما ورد 
في حديث النبي ژ. فالوشم 
من تغيير خلق اهللا تعالى 
وهو من أعمال الشيطان، كما 
قال تعالى عنه: (وآلمرنهم 
فليغيرن خلــق اهللا)، قال 
تعالى: (ومن يتخذ الشيطان 
وليًا من دون اهللا فقد خسر 
خســرانًا مبينــًا)، وتغيير 
خلق اهللا تعالــى، كما ذكر 
أهل التفسير يتناول: الوشم 
والنمص ووشــر األســنان 
وتفليجها وغيره مما أغوى 

به الشيطان الناس.

والتدليس محرمة شــرعا، 
مؤكدا ان الوشــم تشــويه 
خللق اهللا تعالى والتصرف 
في وديعة هي اجلسد بغير 
حق، والواشم واملستوشم 
ملعونان. واعتبر ما يقوم 
به الشــباب انحرافا فكريا 
وســلوكيا، مطالبا توعية 
الشــباب بخطــورة هــذا 

عاداتنا وديننــا، وقد كان 
اللعن في حكم الوشم وذمه 

شرعا.
وأصبح الشباب العربي 
يقلــدون الغرب في رســم 
الوشــم، وعن سبب حرمة 
الوشــم ألن الــدم اخلارج 
جنس، وبالتالي فهو ينجس 
نفســه عن اختيار وليس 

العمــل والعودة الى منهج 
اإلسالم لتجنب معصية اهللا 

واإلضرار بأنفسهم.
ملعون صاحبه

من جهته، قال د.بســام 
الشطي عن ظاهرة الوشم: 
انتشر مؤخرا الوشم وأصبح 
عادة سيئة ال تتناسب مع 

اإلسالميــــة د.سيد محمد 
الوشــم  ان  الطبطبائــي 
حرام لقول النبي ژ: لعن 
اهللا الواصلة واملستوصلة 
والواشــمة واملستوشــمة 
واملتنمصــة  والنامصــة 
املغيرات خللق اهللا»، الفتا 
الــى ان التجميل او الزينة 
التــي تقــوم علــى الغش 

اخلميس: كون اهللا تعالى لعن صاحبه معناه أنه كبيرة من الكبائر وال يجوز

الشطي: على من قـام بالوشم أن يتوب إلى اهللا تعالى رجـاًال أو نسـاء
الطبطبائي: ال بد من توعية الشباب بخطورة هذا العمل والعودة إلى شرع اهللا

النجدي: من أعمال الشيطان وإغوائـه للناس بتغيير خلـق اهللا تعالـى

الباقيات الصاحلات

قال اهللا تعالى: (والباقيات الصاحلات خيٌر 
عند ربك ثوابا وخيٌر أمال).

مــا أحوجنا إلــى باقيات صاحلــات وأعمال 
خالصات وحسنات جاريات.. ال متحى من كتابنا، 
وال تفنى مبوتنا، يراد بها وجه اهللا تعالى، فهي 

ا). (خيٌر أمال)، و(خيٌر مردَّ
الباقيــات الصاحلــات هو كل فعــل خير أو 
قــول فيه ذكــر اهللا، قال النبي ژ: «ســبحان 
اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكبر، هي 

الباقيات الصاحلات».
امــأل صحيفتــك يــوم القيامــة بالباقيــات 
الصاحلات، فإنها باقية في ميزانك يوم القيامة، 
اللهم اغفر لنــا ولوالدينا وأحبابنا وللمؤمنني 
واملؤمنات واملســلمني واملسلمات األحياء منهم 

واألموات.

خليل الشطي

أنواع الوشماألزهر: حالل في حالتني حكمة حترمي 
وصف األزهر في مصر الوشــم بأنه «من كبائر الوشم

الذنوب» لكنه اســتثنى حالتني فقط من ذلك وهما 
أن يكون الوشم عالجا ألحد األمراض، أو مرسوما 

مبواد يسهل إزالتها مثل احلناء.
وأضــاف  في بيــان : «صورة الوشــم (التاتو) 
املعاصــرة تكون بإدخال أصباغ إلى طبقات اجللد 
الداخلية بوخز إبرة موصولة بجهاز صغير يحمل 
انبوبا يحتوي على صبغة ملونة، وفي كل مرة تغرز 
اإلبرة في العضو املوشوم تدخل قطرة صغيرة من 
احلبــر الى طبقات اجللد الداخلية وتختلط بالدم، 
ومن ثم يبقى أثر هذه العملية مدى احلياة، او يظل 
مدة ٦ أشهر فأكثر». وأوضح البيان أن حكم الوشم 

في االسالم هو «احلرمة». وقال ان «بعض الفقهاء 
عد الوشم كبيرة من كبائر الذنوب». وأكد أن احلكم 

الفقهي «يشمل الرجال والنساء على السواء».
وأضاف البيان ان «الوشم ينقل األمراض التي 
تنتقل عن طريق الدم كڤيــروس االلتهاب الكبدي 
الوبائي، ومرض نقص املناعة البشــرية (اإليدز)، 

في حال تلوث اآلالت املستخدمة».
وبدأ فن رســم الوشــم في االنتشار مؤخرا في 
العالم العربي، خصوصا بني الفئات الشابة على وجه 
التحديد، على الرغم من أن الكثير من املجتمعات، 
خصوصا احملافظة منها، ترى حرمته، بل إن بعض 

الدول أصدرت قوانني وتشريعات متنعه.

١ ـ الوشم الثابت: وهو آثار 
وخــز اجللــد باإلبــرة وملئه 

بالكحول او أي مادة اخرى.
٢ ـ الوشــم املؤقــت: وهــو 
ينقســم الــى قســمني: وشــم 
مؤقت ال يزال سريعا، ويدخل 
حتته اصالح عيوب لون اجللد 
باستخدام ابرة معقمة، وتزال 
آثاره بعد مدة، ووشــم مؤقت 
يزول سريعا مثل وشم احلناء 
والطبــع على اجللد وتســهل 

ازالته باملاء.

الفقهاء  أقوال  تعددت 
في حكمة حترمي الوشم، 
اخفــاء  فيــه  ان  فقيــل 
للعيوب وغشا وتزييفا، 
واكــد الفقهاء ان الوشــم 
تغييــر خللــق اهللا، كما 
انــه يعد تعذيبا جلســد 
االنســان دون حاجــة او 

ضرورة لذلك.

صفحة اسبوعية تصدر كل يوم جمعة
Lailaelshafie١@hotmail.com  :ملقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر االمييل

يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة املهمالت ملا حتتويه من آيات قرآنية.

من إعداد: ليلى الشافعي

الوشم تغيير خللق اهللا

قبس من سورة الكهف


