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احلمد هلل بجميع حمامده ما علمنا منها وما مل نعلم ،وال�صالة وال�سالم
على ر�سول الهدى حممد �صلَّى اهلل عليه و�آله و�صحبه و�سلَّم.
�إن من املحامد التي ا�ستودعها اهلل يف قلوب العباد وعقولهم :ال َغ رْية على ما
ميلكون ،وما ينتمي �إليهم ،وهنا لن ندخل يف كل �أنواع ال َغ رْية لدى الإن�سان ،ولكن
نقف عند ال َغ رْية الزوجية� ،أيَ :غ رْية الرجل على زوجتهَ ،
وغ رْية الزوجة على
زوجهاَ ،
وغ رْية الرجل على �أهل بيته من بنني وبنات.
ومن دواعي كتابة هذه الكلمة التذكري بنعم اهلل تعاىل التي يغفل عنها
البع�ض وتتحول �إىل �شيء من املا�ضي؛ في�صبح بعدها امل�سلم فاقد ًا لغريزة
�إميانية عظيمة وهي ال َغ رْية على �أهله وعلى من حوله ،وي�صبح بعد ذلك �إن�سان ًا
متبلد امل�شاعر ال يعرف معروف ًا وال ينكر منكراً.
وقد لوحظ ت�ساهل بع�ض من ال�شباب يف مو�ضوع ال َغ رْية ،بل �إن بع�ضهم يعد
ذلك الت�ساهل انفتاح ًا وحترراً ،ولي�س الأمر كذلك ،ففقدان ال َغ رْية له �أ�ضرار
ج�سيمة على الأ�سرة واملجتمع.
ولأهمية املو�ضوع ال بد من الإ�شارة �إىل �أهمية ال َغ رْية مع وقفات لإ�صالح
ما ميكن �إ�صالحه من خالل بع�ض التوجيهات عرب هذه الوقفات:
 -1تعريف ال َغ رْية يف اللغة :م�شتقة من تغري القلب وهيجان الغ�ضب
ب�سبب امل�شاركة فيما به االخت�صا�ص ،يقال :غار الرجل على امر�أته من فالن،
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وهي عليه من فالنة ،يغار غرية وغياراً� :أَن َِف ،من احلمية وكره �شركة الغري يف
حقه بها� ،أو يف حقها به(((.
 -2ال َغ رْية من الغرائز الب�شرية التي �أودعها اهلل يف الإن�سان ،وهي
أح�س �شركة الغري يف حقه بال اختيار منه� ،أو حني يرى امل�ؤمن
َت رْبز كلما � ّ
حرمات اهلل تنتهك (((.
 -3الغرية على حقوق الآدميني التي �أقرها ال�شرع م�شروعة ،ومنها
َغ رْية الرجل على زوجته �أو حمارمه ،وتركها مذموم.
وورد يف ال�سنة قول ر�سول اهلل ﷺ عندما حتدث �سعد عن غريته ،قال

ري مني » .ويف
ري منه ،واهلل �أغ ُ
النبي ﷺ� « :أتعجبونَ من َغرية �سعد؟ لأنا �أغ ُ

الرواية الأخرى� « :إنه لغيور ،و�أنا �أغري منه ،واهلل �أغري مني »(((.
 -4وبعد تعريف الغرية ،يرد علينا �س�ؤال� :أين ذهبت ال َغ رْية؟

وللإجابة على هذا ال�س�ؤال ،ال بد لنا �أن نقف وقفة ت�أمل ،و�أن نقدِّ ر نعمة
الدين التي دعت �إىل املحافظة على العالقات الأ�سرية واملجتمعية ،و�أن نتذكر
�أحاديث ر�سول اهلل ﷺ يف هذا املو�ضوع الذي هو من الأهمية مبكان ،ول�سوف
((( لسان العرب وتاج العروس ،وفتح الباري.)320/9( :
((( فتح الباري.)320/9( :

((( حدي�ث( :أتعجب�ون م�ن غيرة س�عد ،)...أخرج�ه البخ�اري( :فت�ح الباري
 ،)174/12ومس�لم ( .)1136/2م�ن حدي�ث املغيرة بن ش�عبة ،والرواية
األخرى ملسلم.
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نتناول �أحاديث ر�سول اهلل ﷺ التي ب ّينت ال َغ رْية و�أهميتها حلفظ الأن�ساب،

وهو مق�صد من مقا�صد ال�شريعة ،ولو ت�سامح النا�س بذلك الختلطت الأن�ساب،
لذلك قيل :كل �أمة و�ضعت ال َغ رْية يف رجالها ،و�ضعت ال�صيانة يف ن�سائها.
ومن عظيم نعم اهلل علينا نعمة الإميان ،فلنغتنم فر�صة ال َغ رْية املحمودة؛
لأنها من الإميان والنور الرباين الذي و�ضعه اهلل يف قلوبنا ،فلنحركه يف
االجتاه ال�صحيح لت�سعد به القلوب ،وي�سند هذه امل�شاعر قوله ﷺ « :امل�ؤمن
يغار ،واهلل �أ�شد َغ رْي ًا »(((.

ف�إذن ال َغ رْية من الإميان ،لهذا �إذا قلنا �أين ذهبت ال َغ رْية؟ نقول �أين
ذهب الإميان؟ فالإميان مرتبط بالأعمال ،ومنها ال َغ رْية التي يفتقدها بع�ض
الرجال والن�ساء ،وتلك نتيجة حتمية للذنوب كما يذكر ذلك ابن القيم
رحمه اهلل حيث يقول :ومن عقوبات الذنوب �أنها ُتطفي من القلب نار ال َغ رْية،
و�أ�شرف النا�س و�أجدُّ هم و�أعالهم هِ َّمة �أ�شدّ هم َغ رْية على نف�سه وخا�صته

وعموم النا�س .ولهذا كان النبي ﷺ �أغري اخللق على الأمة ،واهلل �سبحانه
�أ�شد َغ رْية منه.

وعلى ما تقدم من �أقوال يت�ضح �أن الفطرة ال�سلمية التي مردها �إىل الدين
والإميان تدعونا �إىل التذكري بهذا املو�ضوع الذي هو جزء من الفطرة نف�سها.
ولقد خ�ص�صنا هذا الإ�صدار لل َغ رْية التي هي من فـطـرة الإن�سان �صاحب
القلب ال�سليم الذي ا�ستودع اهلل فيه الإميان ،فال َغ رْية م�شتقة من تغري القلب
((( مسلم.2761:
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وهيجان الغ�ضب ب�سبب امل�شاركة فيما به االخت�صا�ص ،و�أ�شد ما يكون ذلك
بني الزوجني ،و�أنها من �صفات الكمال ،وال بد من �إي�ضاح م�س�ألة مهمة كذلك
ال تتوقف ال َغ رْية بني الزوج فقط بل كذلك الزوجة تغار على زوجها وهي
م�شروعة �أي�ض ًا لأن ال َغ رْية من الغرائز الب�شرية التي �أودعها اهلل يف الإن�سان،
رج ًال كان �أو امر�أة ،وهي فطرية تربز كلما �أح�س الإن�سان �أن هناك من �شاركه
يف حقه بال اختيار منه ،وال �سبيل �إىل ا�ستئ�صالها من النف�س الب�شرية ،وال
خيار للإن�سان فيها ،فهي �أمر طبيعي ،فال �إثم �إن غارت املر�أة على زوجها من
غريها من الن�ساء ما مل تفح�ش يف القول ومل تخرج عن طاعة زوجها(((.
وكذلك يقا�س عليها َغ رْية الأهل على بع�ضهم مثل َغ رْية الأخ على �أخواته
و�أهله و�أقربائه وهكذا تكون ال َغ رْية حلقة و�صل بني الأهل والأقارب جميع ًا.
وينبغي الإ�شارة �إىل �أن ال َغ رْية على املر�أة ال يعني طعن ًا يف �أخالقها واتهام ًا
لها ،بل هو حماية لها من �أي �ضرر حميط قد مي�س �سمعتها وكرامتها ،وذلك
لعلو �ش�أنها ومكانتها يف الإ�سالم.

 -5من فوائد الغرية:
( �أ ) �صيانة الأعرا�ض وحفظ احلرمات.
( ب ) م�ؤ�شر على قوة الإميان ور�سوخه يف القلب.
( جـ ) تعظيم �شعائر اهلل وحفظ حدوده.
( د ) مظهر من مظاهر الرجولة احلقة.
((( إحياء علوم الدين.)180/3( :
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( هـ ) ن�شر الف�ضيلة يف املجتمع وتطهريه من الرذيلة.
( و ) الغرية الطبيعية ت�شعر املر�أة مبكانتها العالية يف الإ�سالم الذي جاء
حلمايتها و�صيانتها.

� -6أين ذهبت ال َغ رْية؟ وكيف تعود؟
�إن �أ�سباب ذهاب ال َغ رْية كثرية وخا�صة يف هذا الزمان الذي تباعد النا�س
فيه بع�ضهم عن بع�ض ،وكرثت الغفلة والذنوب التي جعلت قلب امل�سلم ال ي�شعر
بال َغ رْية على �أهله و َم ْن حوله ،وهناك الكثري من الأمثلة التي يراها الإن�سان يف
حياته ومن �أعظمها �ش�أن ًا و�سبب ًا يف الهالك هي م�س�ألة التربج التي انت�شرت بني
الن�ساء اليوم ،ف�صرنا نرى الرجل مي�شي ومعه زوجته وهي كالدمية من زينتها،
وزوجها �أو ويل �أمرها � -إذا مل تكن ذات زوج  -بجانبها ك�أن الأمر ال يعنيه
ون�سي قول اهلل تعاىل ﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ﴾ [التحرمي.]6:

�إن م�س�ؤولية ال َغ رْية عند الرجل على �أهل بيته مطلب �إمياين وعمل مهم

يف حياة امل�سلم ،وقد �أو�صانا بذلك ر�سولنا الكرمي ﷺ حني قال « :كلكم

را ٍع وكلكم م�س�ؤول عن رعيته »((( ،فالرجل را ٍع لهذه املر�أة ،وهو م�س�ؤول عن
القيام ب�ش�ؤونها الدنيوية واملحافظة على �أمورها الدينية؛ لذلك جند املر�أة

يف الإ�سالم حماطة بوالية �شرعية وعدد كبري من الوالة؛ ليحافظوا عليها ملا
لها من منـزلة كبرية.
((( صحيح البخاري (.)893/2
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�إذن امل�س�ؤولية كبرية يف املحافظة على املر�أة ،وال َغ رْية عليها من الدين،
وذلك لي�صبح املجتمع جمتمع ًا طاهر ًا عفيف ًا عن نظرة ال�سوء ،وعن اال�ستهتار
بال�شرف والعر�ض .و�إن ترك املر�أة بال �ضوابط وال مراقب يعر�ضها ملا مي�س
كرامتها ،وهو عائد �إىل ق�ساوة قلوب الرجال بالذنوب ،وهي الذنوب غري
الظاهرة ،خا�صة التخلي عن بع�ض قيم الدين وهو ال يدري ب�أهميتها مثل لب�س
احلجاب و�سرت عورة املر�أة ،فهذا يدل على �ضعف ال َغ رْية يف قلبه على �أهله،
وهذا خمالف لتوجيهات ر�سول اهلل ﷺ يف م�س�ألة ال َغ رْية و�أهمية املحافظة
على العِر�ض بال �إفراط وال تفريط ،وبال �شدة وعنف ،وبال ت�ضييق على املر�أة

بجهل� ،أو تركها دون ن�شر العلم ال�شرعي والرقابة الذاتية من اهلل وتعليمها
قيم الدين حتى تخاف اهلل يف نف�سها و�أهلها وتكون امر�أة �صاحلة يف املجتمع.
أحد
ويف حديث طويل �آخره قال ر�سول اهلل ﷺ« :يا أ� َّم َة محمد ،إ�ِنْ من � ٍ
تزني �أَ َمتُهُ  ،يا �أ ّم َة محمد ،واهلل لو تعلمون ما
يزني عبدُ ُه �أو َ
أَ�غْ َي ُر من اهلل �أن َ

�أعلم لبكيتم كثيراً ،ول�ضحكتم قلي ًال� ،أال هل بلغت»(((.

ومما جاء عن ال َغ رْية :يروى �أن �أعرابي ًا ر�أى امر�أته تنظر �إىل الرجال
فطلقها ،فعوتب يف ذلك ،فقال:
و�أترك ُح ّبها من غري بغ�ض

وذاك لكرثة ال�شركـاء فيـهِ

�إذا وقع الذباب على طعـام

رفعت يدي ونف�سي ت�شتهيهِ

وجتتنب الأ�سـود ورود مـاء

كـن الكــالب ولـغـن فيهِ
�إذا ّ

((( صحيح البخاري ( ،)5221/9مسلم (.)501
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�أخي امل�سلم �أختي امل�سلمة �إن �س�ؤالنا �أين ذهبت ال َغ رْية؟ هو �س�ؤال يجب
�أن نعمق النظر فيه للمحافظة على قيم الدين الذي به ت�صلح قيم املجتمع،
وعليه عواقب احلياة ،ومنه يكون اال�ستعداد للقاء اهلل �سبحانه وتعاىل يف
الآخرة؛ هو �س�ؤال جد خطري ،وعلينا �أن ن�صلح �أمرنا ،وجنمع �شتات عقولنا،
ونعمل على �إنارة قلوبنا بالأعمال ال�صاحلة ومن �أهمها حماية النف�س
والأهل من النار والعياذ باهلل تعاىل منها ،وحتى ال نكون من منكو�سي القلب،
منقلبي الفطرة.
تلك الكلمات ر�سالة من قلب حمب لكم� ،أ�س�أل اهلل تعاىل �أن ينفعنا
و�إياكم بالقر�آن الكرمي و�سنة ر�سوله الرحيم ﷺ ،ويجعلنا من العاملني بها
واملحافظني عليها يف �أنف�سنا و�أهلينا.
وعلى ما تقدم من �إ�شارات ن�س�أل اهلل لها القبول والعمل بني امل�سلمني و�أن
ي�صلح اهلل لنا ولكم �أزواجنا و�أوالدنا وذرياتنا ،و�أكرمنا اهلل جميع ًا بطاعة من
�أمرنا بطاعته ،و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني.
واحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات.
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