�أين دور الدول واملنظمات
الإ�سالمية مبا يحدث يف �سوريا؟
خزانة القرويني...
كتب �صفراء ت�ستغيث

Al-forqan
العدد  636االثنني  11رجب 1432هـ  -املوافق 2011/6/13م

الفساد اإلداري
وعالجه من منظور إسالمي
الزواج المبكر
حصانة من
الرذيلة
أعرب عن أسفه ملا آلت إليه األمور في اليمن

الشيخ أبوبكر هدار :وحدة
المسلمين وجمع كلمتهـم همـا
ما يجـب أن تكون عليـه األمة

}و�أن هذا �رصاطي م�ستقيم ًا فاتبعوه وال تتبعوا ال�سبل
فتفرق بكم عن �سبيله ذلكم و�صاكم به لعلكم تتقون{

في هذا العدد

المـحتـويـات

مجلة إسالمية أسبوعية تصدر عن
جمعية إحياء التراث اإلسالمي
الفرق���ان  11 - 636رج���ب  1432ه���ـ
اإلثن�ي�ن 2011/6/13-م

26

22
الزواج املبكر
حصانة من الرذيلة

الشيخ أبوبكر هدار :وحدة املسلمني
وجمع كلمتهـم همـا ما يجـب أن
تكون عليـه األمة

رئيس مجلس اإلدارة

طارق سامي العيسى
رئيس التحرير

د .بسام الشطي

املقاالت واآلراء املنشورة ال تعبر
بالضرورة عن رأي الفرقان واملجلة غير
ملزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر

سعر النسخة يف الكويت  250فلسا

26
الفساد اإلداري
وعالجه من منظور إسالمي

35
أين دور الدول واملنظمات اإلسالمية مبا
يحدث في سوريا؟

< كلمات في العقيدة :في هذه الدنيا كل شيئ مؤقت.

13
16

< خزانة القرويني كتب صفراء تستغيث.

36
38
46

< اخلالف املعتبر وأثره على الفتوى.

< العمل الصالح واسع امليادين.
< همسة تصحيحية :فقه االستفادة من الصيف.

السعودية  4رياالت  -البحرين  350فلسا  -قطر  4رياالت  -سلطنة عمان  500بيسة األردن  500فلس  -املغرب  5دراهم  -اإلمارات  4دراهم

www.al-forqan.net
E-mail: forqany@hotmail.com

السالم عليكم
لقد ك��ان مشايخ ال��دع��وة السلفية ف��ي مصر ه��م اآلبرز
في وسائل اإلع�لام تتجه أنظار ماليني الشعب املصري
واملسلمون عامة؛ وذلك لصفاء منهجهم ووضوح حجتهم
وبساطة طرحهم وثقة الناس الكبيرة بهم ،كما كان املنهج
السلفي هو السائد في مصر ويقبل عليه ماليني املصريني
ويؤمنون به؛ ألنه منهج احلق الذي ارتضاه الله لعبادة.
بعد ال��ث��ورة املصرية وزوال النظام البوليسي ال��ذي كان
مينع الدعاة إلى الله تعالى من ممارسة دعوتهم بجميع
الوسائل املمكنة ومنها املشاركة السياسية؛ قرر السلفيون
في مصر ب��أن الوقت قد ح��ان لدعم املرشحني املخلصني
القادمني ملجلس الشعب أو التقدم خلوض تلك املنافسة
وال��وص��ول إل��ى ه��ذا املكان املهم إلص�لاح اخللل في البالد،
وذل��ك التوجه ه��و م��ن صميم العمل ال��دع��وي اإلسالمي
وال يخالفه ،لكن هذا التوجه اجلديد قد نبه كثيرا من
األطراف الالعبة على الساحة،
ً
���ض�ل�ا ع���ن اإلع�ل�ام���ي���ة في
ف
م���ص���ر ال����ت����ي خ����اف����ت من
س����ح����ب ال����ب����س����اط من
حتت أقدامها إذا حشد
ال��س��ل��ف��ي��ون األص���وات
ل������ف������وز امل����رش����ح��ي�ن
أصحاب التوجهات
امل��ن��ح��رف��ة إل���ى أن

املراسالت
دولة الكويت

ص.ب  27271الصفاة
الرمز البريدي 13133
هاتف( 25362733 :مباشر)
 25348664-25348659داخلي ()2733
فاكس25339067 :
حساب مجلة الفرقان
بيت التمويل الكويتي
01101036691/2

ب���دأت ف��ي ش��ن احل��م�لات املنظمة للتغيير م��ن السلفيني
وتشويه صودتهم وب��ث اإلش��اع��ات واألراج��ي��ف حولهم،
منها أنهم يسعون لتكسير املزارات والقبور واألضرحة التي
يقصدها كثير مم��ن ضللتهم ال��ط��رق الصوفية وغيرها،
ومنها أنهم يسعون إلى نشر املذهب الوهابي املتشدد الذي
يكفر الناس ويدعو إلى العنف ،وتلفيق األقوال املكذوبة
على أقطاب املشايخ السلفيني ،وهكذا.
إن الدعوة السلفية حتتاج احلذر ورص الصفوف وتنظيم
أعمالهم ودراسة خطط أعداد الدين للنيل منهم ،ويتطلب
منهم بنذ جميع اخلالفات التي ميكن أن متزق صفوفهم
وت��ه��وي ب��إجن��ازات��ه��م وال سيما م��ع ال��دخ��ول ف��ي املعترك
السياسي ال��ش��ائ��ل ال���ذي سقط فيه كثير م��ن الدعوات
اإلسالمية أو انحرفت.
يقول الله تعالى{ :إدع إلى سبيل ربك باحلكمة واملوغظة
احلسنة وجادلهم بالتي هي أحسن» ويقول{ :وال تنازعوا
فتفشلوا وتذهب ريحكم ،واصبروا إن الله مع الصابرين}.
ويقول{ :وال تكونوا ..كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما
جائهم البينات وأولئك ولهم عذاب عظيم}.
إن ال��ع��ال��م اإلس�لام��ي مي��ر ال��ي��وم مبنعطف خطير ويعاد
تشكيله من جديد ،والدور األكبر معقود على الدعاة إلى
الله تعالى أصحاب املنهج الصحيح ،وال بد لهم من توجيه
دفة األم��ة اإلسالمية نحو طريق اخلير والصالح{ :وقل
اعموا فسيرى الله عملكم ورسوله واملؤمنون}

االشرتاكات
االشتراكات السنوية

<  15دينارا لألفراد (أول مرة)
<  11دينارا التجديد ملدة سنة
<  25دينارا للمؤسسات والشركات داخل
الكويت أو ما يعادل  83دوالرا أمريكيا
ملثيالتها خارج الكويت.
<  15ديناراً كويتياً (للدول العربية)
<  20ديناراً كويتياً (للدول األجنبية)

وكالء التوزيع
< دولة الكويت :املجموعة اإلعالمية العاملية
هاتف -24826820/1/2 :فاكس24826823 :
< مملكة البحرين :مؤسسة األيام للصحافة
والنشر هاتف 727111
< اململكة األردنية الهاشمية :الوكالة
األردنية للتوزيع هاتف4630191 :
< سلطنة عمان :العمانية للتوزيع
واملطبوعات هاتف685558 :
< دولة قطر :مكتبة دار الثقافة هاتف:
4622182

فتاوى
الفرقان

من فتاوى
سماحة الشيخ
عبد العزيز بن
عبد اهلل بن
محمد آل الشيخ
مفتي عام
المملكة العربية
السعودية

توجيه لمن يهجر كتاب اهلل ولم يقرأ القرآن
أيامًا وشهورًا
> ما توجيهكم ملن متر عليه األيام الكثيرةَ { ،و ُق ْرآ َن الْف َْجرِ ِإ َّن ُق ْرآ َن الْف َْجرِ َكا َن َم ْش ُهو ًدا} (اإلسراء:
بل الشهور دون أن يقرأ في كتاب الله؟ وهل َ { )78ومِ َن اللَّيْلِ َفتَ َه َّج ْد ِبهِ نَافِ ل َ ًة ّلَ َك َع َسى أَن يَبْ َعثَ َك
َر ّبُ َ
��ك َمقَا ًما َّم ْح ُمو ًدا} (اإلس��راء .)79 :إن أولياء الله
ّ
التفضل ببيان فضائل القرآن
ي��أث��م؟ م��ع
املتقني املالزمني لقيام الليل الذين تتجافى جنوبهم عن
الكرمي وجزاكم الله خيراً.
< من نعمة الله على اإلنسان أن يوفقه لقراءة املضاجع يتلون كتاب الله ويحركون فيه قلوبهم وتذرف
ال��ق��رآن وأن تكون ت�لاوت��ه للقرآن ت�لاوة حسنة ،الدموع وتخشع القلوب وتقبل النفوس على الله ج َّل
خالية من اللحن ،تقام فيها احلروف حق قيامها جالله ،لقد كان نبينا[ كثير القراءة للقرآن يتهجد به
من غير غلو وال تنطع ،ومن نعمة الله عليه أيضاً في ليلته ،فرآه حذيفة ليلة يقرأ البقرة ثم يركع ثم قرأ
أن مين الله عليه بحفظ كتابه العزيز أو بحفظ النساء ثم قرأ آل عمران ،ما مر بآية وعد إال سأل ،وال
جزء منه ،فكلما حمل ص��دره كتاب الله وحفظه بآية وعيد إال استعاذ ،وكان سلفنا الصالح يحيون ليلهم
عن ظهر قلب نال خيراً كثيراً أو فضال كثيرا ،وكان بالقرآن ولهم في ذلك أخبار عجيبة من تدبر اآليات
أصحاب رس��ول الله[ يعظمون ش��أن من حفظ وتأملها وتعقلها ،ورمبا شغلت بعضهم اآلية الواحدة في
ا كبيراً ،تدبرها وتعقل معناها حتى مير عليه معظم الليل وهو
ال��ق��رآن فيهم ويجعلون ل��ه منزلة وف��ض�ل ً
ومن نعمة الله على العبد أن يرزقه ت�لاوة القرآن ما زال في تفكر واعتبار ،قام بعضهم بقوله سبحانه:
ات ّأن جَّ ْ
الس ِ ّيئَ ِ
ن َعل َ ُه ْم َكا ّلَذِ ي َن
وأن يكون ممن يتلون القرآن حق تالوته ،فإن من {أً ْم َح ِس َب ا ّلَذِ ي َن ْ
اجتَ َر ُحوا َّ
الصالحِ َ ِ
ات َس َوا ًء َّم ْح َيا ُهم وَممَ َ اتُ ُه ْم َساء
وفقه الله لتالوة القرآن فقد هداه إلى اخلير الكثير؛ آ َمنُوا َو َعمِ لُوا َّ
ففي تالوة القرآن صالح القول وزكاة النفوس وقوة َما يَ ْح ُك ُمونَ} (اجلاثية .)21 :كل هذا من تدبر القرآن،
والله تعالى يقول{ :أَ َف َ
ال يَتَ َد ّبَ ُرو َن الْ ُق ْرآ َن َولَ ْو َكا َن مِ ْن
اإلمي��ان ،وفي ت�لاوة القرآن األم��ور العظيمة ،فـ«من
ِعندِ َغيْرِ اللّهِ لَ�� َو َج�� ُدوا ْ فِ يهِ اخْ ِت َ
ال ًفا َكثِي ًرا} (النساء:
قرأ آية من كتاب الله فله بكل حرف حسنة ،ال أقول:
َاب أَن َزلْنَاهُ ِإلَيْ َك ُم َبا َر ٌك ِ ّل َي َّد ّبَ ُروا آيَاتِهِ
الم ،حرف ولكن ألف حرف والم حرف وميم حرف» .)82 ،وقال{ :كِ ت ٌ
اب} (ص ،)29 :فهو التدبر والتعقل
وال��ق��رآن شفيع ألصحابه ي��وم القيامة الذين عملوا َو ِل َيتَ َذ َّك َر أ ُ ْولُو الأْ َلْ َب ِ
ِك وجعلت تالوته وسيلة إلى ذلك ،والذي مير عليه العام
َاب يَتْلُونَ ُه َح َّق ِت َ
ال َوتِهِ أ ُ ْولَئ َ
به {ا ّلَذِ ي َن آتَيْنَا ُه ُم الْكِ ت َ
يؤْمِ نُو َن ِبهِ } (البقرة .)121 :إن تالوة القرآن لها شأن والشهور وما تال كتاب الله وال نظرت عينه املصحف
ُ
عظيم في إصالح القلب والعمل؛ لذا قال الله لنبيه[ :فقد فاته خير كثير وحرم خيراً كثيراً.
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> ما دعاء االستفتاح في صالة آخر الليل؟
< يروى عن النبي[ أمرين أوالً :حديث “اللهم أنت
رب السموات واألرض وم��ن فيهن ،ول��ك احلمد أنت
ن��ور السموات واألرض وم��ن فيهن ،ول��ك احلمد أنت
قيوم السموات واألرض ومن فيهن ،فلك احلمد أنت
احلق ووعدك حق ولقاؤك حق واجلنة حق والنار حق
والنبيون حق ومحمد[ حق ،اللهم لك أسلمت وبك
آم��ن��ت وعليك توكلت وب��ك خاصمت وإل��ي��ك حاكمت
فاغفر لي ما أس��ررت وم��ا أعلنت» .واآلخ��ر“ :وجهت

وجهي للذي فطر السموات واألرض حنيفاً مسلماً وما
أنا من املشركني إن صالتي ونسكي ومماتي ومحياي لله
رب العاملني ال شريك له وبذلك أمرت وأنا أول املسلمني،
اللهم أنت امللك ال إله إال أنت ،أنت ربي ،ظلمت نفسي
واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت،
واهدني ألحسن األخ�لاق ال يهدي ألحسنها إال أنت،
واص��رف عني سيئها ال يصرف عني سيئها إال أنت،
لبيك وسعديك ،واخلير في يديك ،والشر ليس إليك،
أنا منك وإليك ،ال ملجأ وال منجا منك إال إليك».

مذهب السلف في الجمع بين الرجاء
والخوف
> كيف يتم اجلمع بني الرجاء واخلوف
وما مذهب السلف في ذلك؟

< إذا تدبرت كتاب الله وسنّة رسول[ وجدت
فيهما ما يحث على الرجاء وطمعك فيما عند
الله م��ن الفضل ،ووج���دت فيه م��ا يرغبك في
البعد عن املعاصي ،وينأى بك عن املخالفات
وي��ش��د ع��ض��دك وي��ق��وي عزميتك ويبعدك عن
الكسل واخلمول ،يقول الله في الرجاءُ { :ق ْل
يَا ِع َبادِ َي ا ّلَذِ ي َن أَ ْس َر ُفوا َعلَى أَنف ُِسهِ ْم لاَ تَ ْقن َُطوا
وب َجمِ ي ًعا ِإ ّنَ ُه
مِ ن َّر ْح َمةِ اللَّهِ ِإ َّن اللَّ َه يَغْفِ ُر ال ّ ُذنُ َ
ُه َو الْ َغفُو ُر ال َّر ِحي ُم} (الزمر ،)53 :وتدبر قول
الله تعالىُ { :ق ْل يَا ِع َبادِ َي ا ّلَذِ ي َن أَ ْس َر ُفوا َعلَى
أَنف ُِسهِ ْم} – أي املعاصي – {لاَ تَ ْقن َُطوا مِ ن َّر ْح َمةِ
اللَّهِ } وال تيأسوا منها {إن الله يغفر الذنوب
جميعاً إنه هو الغفور الرحيم} ،فهذا ترغيب
للعاصي وتقوية للرجاء والطمع فيما عند الله
من الفضل العظيم ،وقال ج َّل وعالِ { :إ َّن اللّ َه الَ
يَغْفِ ُر أَن يُ ْش َر َك ِبهِ َويَغْفِ ُر َما ُدو َن َذل َ
ِك لمِ َن يَ َشاء}
(النساء .)48 :ويقول سبحانه للخوف الشديد:
صلِيهِ ْم نَا ًرا ُكلَّ َما
{ ِإ َّن ا ّلَذِ ي َن َك َف ُروا ْ بِآيَا ِتنَا َس ْو َف نُ ْ
نَ ِض َج ْت ُجلُو ُد ُه ْم بَ َّدلْنَا ُه ْم ُجلُو ًدا َغيْ َر َها ِل َي ُذو ُقوا ْ
اب ِإ َّن اللّ َه َك��ا َن َعزِ يزًا َحكِ ي ًما} (النساء:
الْ�� َع�� َذ َ
َ
ني فِ ي ال َّد ْر ِك األ ْس َفلِ
 .)56ويقولِ { :إ َّن المْ ُنَافِ قِ َ

ت َد لَ ُه ْم نَ ِصي ًرا} (النساء،)145 :
مِ َن النَّارِ َولَن جَ ِ
وال��ل��ه ج�� َّل وع�لا ح�� َّذرن��ا م��ن طاعة الشيطان:
ات َّ
{يَ َأ ّيُ َها ا ّلَذِ ي َن آ َمنُوا لاَ تَ ّتَ ِب ُعوا خُ ُط َو ِ
الشيْ َطانِ
ات َّ
َو َمن يَ ّتَ ِب ْع خُ ُط َو ِ
الشيْ َطانِ َف ِإ ّنَ ُه يَ ْأ ُم ُر بِالْف َْح َشاء
ض ُل اللَّهِ َعلَيْ ُك ْم َو َر ْح َمتُ ُه َما َز َكا
َوالمْ ُن َكرِ َولَ ْولاَ َف ْ
مِ ن ُكم ِ ّم ْن أَ َح ٍد أَبَ��دًا َولَكِ َّن اللَّ َه يُز ِ َّكي َمن يَ َشاء
َواللَّ ُه َسمِ ي ٌع َعلِي ٌم} (النور ،)21 :والله ج َّل وعال
أخبرنا أنه محص علينا كل أقوالنا وأفعالنا:
{يَ�� ْو َم يَبْ َعثُ ُه ُم اللَّ ُه َجمِ ي ًعا َفيُنَ ِ ّبئُ ُهم بمِ َ ��ا َعمِ لُوا
صاهُ اللَّ ُه َونَ ُسوهُ َواللَّ ُه َعلَى ُك ِ ّل َش ْيءٍ َشهِ ي ٌد}
أَ ْح َ
(املجادلة .)6 :وأخبرنا أن أعضاءنا تشهد علينا
بأعمالنا{ :الْ َي ْو َم نَخْ ِت ُم َعلَى أَ ْف َو ِ
اههِ ْم َوتُ َك ِلّ ُمنَا
أَيْدِ يهِ ْم َوت َْش َه ُد أَ ْر ُجل ُ ُه ْم بمِ َ ��ا َكانُوا يَ ْك ِسبُونَ}
(ي��س ،)65 :وق��الَ { :ويَ��� ْو َم يُ ْح َش ُر أَ ْع��� َداءُ اللَّهِ
اءوها
ِإلَ��ى ال�� ّنَ��ارِ َف ُه ْم يُ��و َز ُع��و َن َحتَّى ِإ َذا َم��ا َج َ
صا ُر ُه ْم َو ُجلُو ُد ُه ْم بمِ َ ا
َشهِ َد َعلَيْهِ ْم َس ْم ُع ُه ْم َوأَبْ َ
َكانُوا يَ ْع َملُونَ} (فصلت ،)20 - 19 :وقال ع َّز
وج َّلَ { :و َقالُوا لجِ ُ لُودِ ِه ْم ِل َم َشهِ مّ ُ ْ
دت َعلَيْنَا َقالُوا
نط َقنَا اللَّ ُه ا ّلَذِ ي أَ َ
أَ َ
نط َق ُك َّل َش ْيءٍ َو ُه َو خَ ل َ َق ُك ْم
أَ َّو َل َم َّرةٍ َو ِإلَيْهِ تُ ْر َج ُعو َن َو َما ُكنتُ ْم ت َْستَ ِت ُرو َن أَ ْن
صا ُر ُك ْم َولاَ ُجلُو ُد ُك ْم
يَ ْش َه َد َعلَيْ ُك ْم َس ْم ُع ُك ْم َولاَ أَبْ َ
ما تَ ْع َملُو َن }
َولَكِ ن َظنَنتُ ْم أَ َّن اللَّ َه لاَ يَ ْعل َ ُم َكثِي ًرا ِ مّ َّ
(فصلت.)22 -21 :

البيوت تعمر
بقراءة القرآن
> ما حكم قراءة القرآن على املاء
ورش ��ه ع�ل��ى ال�ب�ي��وت واستعماله
للغسل؟
< هذا كله ال أصل له ،البيوت تعمر
بقراءة القرآن ،يقول الرسول[« :إن
الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ
فيه سورة البقرة» ،وأخبر أن الصالة
نور للبيوت ،فالبيوت نورها أن نصلي
فيها النوافل وأن نتلو فيها كتاب الله.
وأما قراءة القرآن في ماء ورشه على
حيطان املنزل وأساساته ،فهذا من
األم��ور التي ال أصل لها في الشرع،
والتوسع في هذا املجال غير مشروع،
والسنة في الرقية :أن ترقي املريض
مباشرة بالنفث عليه وهو أفضل ،أو
بالقراءة في امل��اء ثم شربه؛ حلديث
ثابت بن قيس بن شماس أن رسول
الله[ دخل عليه وهو مريض فقال:
«اكشف الباس رب الناس عن ثابت
بن قيس بن شماس» .ثم أخذ تراباً
من بطحان فجعله في قدح ثم نفث
عليه مباء وصبه عليه.

> م� ��ا ح��ك��م ص� �ي ��ام ي � ��وم ال��س��ب��ت في
النافلة ،وهل من سأله أحد الناس وهو
صائم فيجيب بأنني صائم ِ ّ
يؤثر على
صومه؟ وهل يستطيع أن يقول :إنني
لست صائم ًا؛ خوف ًا من الرياء؟
< إفراد يوم السبت بالصوم مكروه ،فال يفرد يوم
السبت بالصوم إال أن ينوي أن يصوم يوماً قبله أو
يوماً بعده ،وأما إفراده وحده فال ينبغي .أما لو كان
أف��رده وح��ده لقضاء رمضان أو واف��ق يوم عرفة،
أو العاشر من شهر الله احمل��رم فإنه ال مانع من
ذلك ،إمنا املكروه إفراده بصيام نافلة مطلقة دون

أن يكون قبله يوم أو بعده يوم .أما إذا سأله أحد
من الناس فإن النبي [ يقول« :وإن سابه أحد أو
قاتله فليقل :إني امرؤ صائم» ،فال يقل إني صائم
إال إذا جهل عليه جاهل أو سفه عليه سفيه .وأما
إذا سألك أحد عن صومك وكان للسؤال سبب كأن
دع��اك ألك��ل طعام أو ناولك شيئاً تشربه وأردت
تبي له أن تركك هذا الشيء الذي ناولك أن
أن ِ نّ
تشربه ليس كراهية ل��ذل��ك ،وإمن���ا ألنك
صائم فقلت  :أنا صائم ،فال مانع
من ذلك ،وأرجو من الله
أال يعد هذا من
الرياء.
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إفراد يوم السبت بالصوم مكروه
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المحليات

منع سفينة الجبلي المنتمي إليران من التـ
منع رئيس ال ��وزراء العراقي املالكي سفينة

متنها عناصر من ميليشيات جيش املهدي،

ال �ع��راق ال�س��اب��ق امل �ع��روف بإنتمائه إلي��ران

البريطانية واألمريكية من سجن بوال في

ك��ان��ت ي �ن��وي أح �م��د اجل �ب �ل��ي رئ �ي��س وزراء
إرس��ال �ه��ا إل ��ى ال�ب�ح��ري��ن ب�ح�ج��ة مساعدات

للمعارضة هناك ،وه��ذه السفينة كان على

وبعضهم ك��ان معتقال بتهمة ق�ت��ال القوات
البصرة.

هذا وقد استدعت البحرين القائم باألعمال

«إحياء التراث» بالصباحية تختم دروس القواعد
الفقهية لمنظومة السعدي
أك��د رئيس الهيئة اإلداري ��ة جلمعية إحياء
ال �ت��راث اإلس�ل�ام��ي ف ��رع ال�ص�ب��اح�ي��ة علي
الوصيص استمرار اجلمعية في إمتام كافة
برنامج الفنون العشرة لطلبة العلم ،مشيرا
إل��ى أن من أول��وي��ات اجلمعية في الدعوة
إل��ى الله نشر العلم الشرعي في املجتمع
وأعداد كوادر وطنية من طالب العلم على
أص��ول شرعية ،وأعلن الوصيص االنتهاء
من دروس الفن اخلامس (ملنظومة القواعد
ال�ف�ق�ه�ي��ة ل �ل �س �ع��دي) م��ن ب��رن��ام��ج الفنون

العشرة للتأصيل الشرعي التي استمرت
ثالثة أيام ،وقام بشرحها الشيخ د .مبارك
جزا احلربي – رئيس قسم الفقه املقارن
في كلية الشريعة  -وحضرها عدد كبير من
أئمة املساجد وطالب العلم في املنطقة.
وق ��ال ال��وص �ي��ص :ت�ع��د منظومة القواعد
الفقهية الفن اخلامس من برنامج الفنون
العشرة للتأصيل الشرعي الذي مت االنتهاء
منه ،وذل��ك بعد االن�ت�ه��اء م��ن ف��ن العقيدة
على يد الشيخ د .سعود العقيل عميد كلية

الشريعة في جامعة محمد بن سعود فرع
األح�س��اء ،وكذلك فن النحو وف��ن الصرف
وفن البالغة في اللغة العربية على يد د.
بومية الشنقيطي.
كما وعد الوصيص :طالب العلم باإلعالن
ق��ري��ب�اً ع��ن ال��ف��ن ال��س��ادس م��ن برنامج
الفنون العشرة وهو دروس في شرح منت
الورقات للجويني في أصول الفقه على
يد أحد املتخصصني في فن أصول الفقه
بإذن الله.
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مركز «همم» الدعوي يؤكد انطالق أنشطته الصيفية
بمشاركة  300شاب

8

أكد رئيس مركز «همم» الدعوي التابع
جلمعية إح �ي��اء ال �ت��راث اإلس�لام��ي ـ
فرع سعد العبدالله ،ن��واف الظفيري
أن األنشطة الصيفية التابعة للمركز
انطلقت ف��ي األول م��ن ي��ون�ي��و ،حيث
فتح التسجيل لنادي «همم» الصيفي
للناشئة وسيستقطب أكثر م��ن 300
طالب في الفترة املسائية على مدار
ث�لاث��ة أي� ��ام ف��ي األس� �ب ��وع ،وستكون

األنشطة متنوعة ك��دروس في األخالق
واحل� ��اس� ��وب ،ودروس حت �س�ين اخلط
والسباحة والرحالت ،والسيما أن أهداف
النادي تركز على غرس القيم اإلسالمية
في نفوس الناشئة وم��لء أوق��ات الفراغ
مبا هو نافع ومفيد.
وب نّ�ّي� الظفيري في تصريح صحافي أن
املشروع الثاني هو مشروع همم القرآني
الصيفي الثاني لطلبة الثانوية ،ويهدف
هذا املشروع لالهتمام بأوقات الشباب

في الفترة الصيفية بحفظ  5أجزاء
من القرآن الكرمي تبدأ برحلة عمرة
للديار املقدسة مل��دة  10أي��ام يحفظ
الشباب م��ن خاللها ج��زءا كامال في
احلرم املكي ،وذلك في أوقات الفراغ
التي تزيد على  75يوما خالل العطلة
الصيفية ،وما أجمل أن يتربى الشاب
ع �ل��ى ح �ف��ظ ال� �ق ��رآن ال��ك��رمي وال���ذي
سيحفظه ال �ل��ه م��ن خ�ل�ال حفظه له
ويبعده عن كل ما يسيء له.

العراقية احتجاج ًا على التصريحات
املعادية للبحرين من قبل اجلبلي ،إال أن
القائم باألعمال أكد أن هذه التصرفات
ليس لها عالقة باحلكومة العراقية،
وإمنا متثل بعض األشخاص فقط.

اليهود تظاهروا ضد استمرار
احتالل أراض فلسطينية
ت��ظ��اه��ر آالف م���ن ال��ي��ه��ود الرافضني
الس��ت��م��رار اح��ت�لال إس��رائ��ي��ل األراض���ي
الفلسطينية ،وذل��ك في الذكرى الرابعة
واألرب����ع��ي�ن الح���ت�ل�ال ال��ض��ف��ة الغربية
وقطاع غ��زة ،وطالب املتظاهرون بقيام
دولة فلسطينية ضمن حدود  1967التي
سبقت اندالع حرب يونيو.

 400مليون دوالر قدمتها
السعودية لألردن لدعم
االستقرار المالي
ق��دم��ت السعودية منحة مالية ت��ق��در بـ
 400مليون دوالر ستساعد األردن على
حتسني االستقرار املالي بعد العجز في
املوازنة ،وهذه املنحة النقدية ستستخدم
في متويل مشاريع للبنية التحتية.

مستوطنون متطرفون
يضعون مجسما للهيكل
المزعوم فوق أسوار القدس
وضع مستوطنون متطرفون يهود مجسما
ل��ل��ه��ي��ك��ل امل���زع���وم ف���وق أس�����وار القدس
التاريخية ،على باب العامود أحد أبواب
املسجد األقصى املبارك ،وهذا املجسم
مت وضعه بطريقة ال تظهر للعيان في
هذه املرحلة ،بسبب أعمال الترميم.

عقوق اإلنسان وحقوقه !
وليد إبراهيم األحمد()
سألني منذ أي��ام أحد الزمالء عما إذا كنت فقد فعلت ذلك بوالدي؟!!
أستطيع إي �ج��اد أس ��رع وس�ي�ل��ة إلي ��داع أحد [ (ثالث دعوات مستجابات ال شك فيهن
امل��رض��ى دور ال��رع��اي��ة االجتماعية للعجزة دعوة املظلوم ،ودعوة املسافر ودعوة الوالد
على ولده ).
واملسنني ؟
سألته  :ماهذا الطلب املفاجئ ؟
شركات (نصب) للعمالة!
قال  :إنه ألحد الذين صد عنه أبناؤه فألقوه تفاعلت وزارة الشؤون مشكورة مع مطالبات
في شقة اليزوره بها أحد؟
العمالة اخلاصة بالشركة التي سلطنا عليها
قلت  :ومن يرعاه ؟
الضوء منذ فترة من خ�لال تسلم مرتباتهم
قال  :بعد الله  ..فلبينية تسهر على راحته امل�ت��أخ��رة ،وه��و م��ا يحسب ل �ل��وزارة التي كنا
تطبخ له الطعام وتوكله وتسبحه وحتضر له نرجو أن تتفاعل قبل هجومنا عليها وإثارة
الطلبات من البقالة القريبة؟
املوضوع كون الظلم يوم القيامة ظلمات .
قلت  :وهل هو في وعيه؟
وباملناسبة فقد كنت منذ أسبوعني أو ثالثة
قال  :بل هو في أوج وعيه؛ فمازال ستيني حت��ت (ال�ش�م��وس) ال�لاه�ب��ة ف��ي زي ��ارة ألحد
العمر لكن جحود ذريته وأهله جعله يعاني (دك ��اك�ي�ن) ال �ع �م��ال��ة ال��رخ �ي �ص��ة ف��ي شرق،
ح��ال��ة امل�ل��ل ال�ت��ي أص��اب�ت��ه وش �ع��وره بالبؤس فوجدت مجموعة من العمالة تقف مكسورة
واألحباط فتكالبت عليه األمراض؟
اجل��ن��اح أم� ��ام م��وظ��ف االس �ت �ق �ب��ال تطالب
قلت :وم��ن سيتابع أوراق��ه إذا لتقدمي طلبه بانكسار بتسلم حقوقها املتأخرة واملوظف
ل�لان �ض �م��ام ل � ��دار رع ��اي ��ة امل �س �ن�ين ب � ��وزارة يقول لها« :بعدين بعدين ،تعالوا بكرة»!
الشؤون؟
هذا األمر أثار فضولي وجعلني أسجل أرقام
قال  :هو بنفسه!
تلك العمالة ألتواصل معها ألكتشف (بالوي)
قلت  :كيف؟
فيها حت�ت��اج ال��ى متابعة وال�ت��أك��د م��ن مدى
قال  :سيتصل وهو في فراشه بالوزارة طالبا مصداقيتها قبل إثارة املوضوع وفضح أصحاب
من يأتي النتشاله من بؤسه احلالي إلى دار بقاالت النصب واالحتيال التي جعلت (ماما)
العجزة بعد أن قال له أبناؤه :ال يوجد لدينا أم��ري�ك��ا تغضب علينا وت�ض��ع ف��ي سجالتنا
وقت ملتابعة طلب اإليداع ؟
املتعلقة بحقوق اإلنسان ثالث نقاط سوداء
قلت  :يا سبحان الله! هل هناك اقسى من (ألبت) علينا املواجع وأصبحت فضيحتناب
قلب هؤالء األناء الذين عن إاليداع والدهم (جالجل) أمام العالم بقضية اصبحت اليوم
هم منشغلون ؟!
منظورة حتت املراقبة الدولية!
غير
�أن
�
ش
�
ل
ا
�ب
�
ح
�ا
�
ص
�
ف
..
�ب
ق ��ال  :ال ت�ع�ج�
على الطاير
مصدوم في ذريته ويبتسم مبرارة كلما ملتهم ترى  ..ما الفرق بني عقوق اإلنسان وحقوقه
وأسفت جلحودهم له ؟
فيما سبق ؟!
قلت  :كيف وملاذا ؟
وم��ن أج��ل تصحيح ه��ذه األوض��اع ب��إذن الله
قال  :كونه كلما ملت أبناءه يقول لي :التلمهم؛ نلقاكم!.
waleed_yawatan@yahoo.com
() كاتب كويتي
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ـــوجه إلى البحرين

أوضاع تحت المجهر!
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درا�سات �شرعية
شرح كتاب التفسير من مختصر صحيح مسلم للمنذري()21

()3

خطر النفاق على صاحبه
كتب  :الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي

احلمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا .واحلمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون
للعاملني نذيرا .واحلمد لله الذي جعل كتابه موعظة وشفاء ملا في الصدور ،وهدى ورحمة ونورا للمؤمنني.
وأشهد أن ال إله إال الله وحده ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله [ ،وعلى آله وصحبه ،ومن اهتدى
بهديه إلى يوم الدين ،وسلم تسليما كثيرا.
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أحد
(س��ورة ب��راءة) ب��اب :في قوله تعالى{ :وال ُت�ص� ِ ّ�ل على ٍ
منهم مات أبد ًا وال َتقم على قبره} (التوبة . )84 :
فيه حديث ابن عمر ،وقد تقدم في فضائل عمر رضي الله
عنه (رقم . )1636
الشرح :أورد في األنفال حديثا واح��دا ،ثم انتقل إلى سورة براءة،
وهي سورة التوبة ،سميت براءة؛ ألن أولها كلمة ( براءة ) فسميت
بذلك؛ إذ يتبرأ فيها الله سبحانه وتعالى ورسوله [ من جميع
املشركني .
وسميت بـ«سورة التوبة» ألن الله سبحانه وتعالى تاب فيها على النبي
تاب الله
واملهاجرين واألنصار ،في غزوة العسرة كما في اآلية{ :لقد َ
النبي واملهاجرين واألنصار الذين اتّبعوه في َساعة ال ُعسرة}
على
ّ
(التوبة . )117 :
وأيضا  :تاب الله فيها على الصحابة  :كعب بن مالك وصاحبيه،

10

وأن��زل توبتهم في أواخرها ،في قوله تعالى{ :وعلى الثالثة الذين
تاب عليهم ليتوبوا إ ّن الله هو الت ّواب الرحيم}
خُ لّفوا} إلى قوله{ :ثم َ
(التوبة. )118 :
وأيضا :في هذه السورة العظيمة دعا الله سبحانه وتعالى املشركني
إلى التوبة من الشرك ،والدخول في اإلس�لام ،في أكثر من موضع
الص َ
الةَ َوآتَ ُوا ْ ال َّز َكاةَ َف َخلّ ُوا ْ َسبِيل َ ُه ْم
فقال سبحانهَ { :ف ِإن تَابُوا ْ َوأَ َقا ُموا ْ َّ
ِإ َّن اللّ َه َغفُو ٌر َّر ِحي ٌم} (التوبة .)5 :
الص َ
الةَ َوآتَ ُوا ْ ال َّز َكاةَ فإخوانكم في
وقال بعدهاَ { :ف ِإن تَابُوا ْ َوأَ َقا ُموا ْ َّ
الدين} (التوبة .)11 :
ات أَبَداً
قول املنذري :باب في قوله تعالىَ { :والَ ت َُص ِ ّل َعلَى أَ َح ٍد ِ ّمنْ ُهم َّم َ
َوالَ تَ ُق ْم َعل َ َى َقبْرِ هِ} هذه اآلية الرابعة والثمانون من سورة التوبة.
وق��ال :فيه حديث ابن عمر ،وقد تقدم في كتاب الفضائل ،أي في
فضائل عمر بن اخلطاب رضي الله عنه ،فهذا احلديث إمنا أشار
إليه املؤلف إشارة هنا ،بأنه قد تقدم في كتاب الفضائل ،حيث أورده
اإلمام مسلم هناك ،واإلمام مسلم قد أورد هذا احلديث الذي له تعلق
بهذه اآلية من سورة التوبة ،أورده في باب فضائل عمر رضي الله عنه؛
ملوافقته للحق ونزول اآلية مبا رأى واختار .
واحلديث املشار إليه هو  :عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :
سمعت عمر بن اخلطاب رضي الله عنه  :أنه ملا توفي عبد الله بن،
ج��اء ابنه عبد الله بن عبد الله إل��ى رس��ول [ الله[ ،فسأله أن
يعطيه قميصه يكفن فيه أباه ،فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه! فقام
رسول الله [ ليصلي عليه! فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله [!
فقال :يا رسول الله ،أتصلي عليه ،وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟
{استَغْفِ ْر لَ ُه ْم أَ ْو الَ
فقال رسول الله [« :إمنا خيرني ربي ،فقال:
ْ
ني َم َّر ًة َفلَن يَغْفِ َر اللّ ُه لَ ُه ْم} وسأزيد
ت َْستَغْفِ ْر لَ ُه ْم إِن ت َْستَغْفِ ْر لَ ُه ْم َسبْعِ َ
على السبعني « قال عمر  :إنه منافق ! قال  :فصلى عليه رسول الله
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صلى الله عليه وسلم ،فأنزل الله عز وجل آية { َوالَ ت َُص ِ ّل َعلَى
ات أَبَداً َوالَ تَ ُق ْم َعل َ َى َقبْرِ ِه ِإ ّنَ ُه ْم َك َف ُروا ْ بِاللّهِ َو َر ُسولِهِ
أَ َح ٍد ِ ّمنْ ُهم َّم َ
َو َماتُوا ْ َو ُه ْم َف ِ
اسقُونَ} (التوبة .)84 :
وهكذا أيضا رواه البخاري في صحيحه ،ورواه اإلمام أحمد
بزيادات فيه  :أنه ملا قام النبي [ رسول الله ،أعلى عدو الله
عبد الله بن أبي؟! القائل يوم كذا ..كذا وكذا ،ويوم كذا ..كذا
وكذا ،يعدد أيامه».
أي :يعدد األيام التي كانت له فيها مواقف مشينة ،بل كفرية
وفيها محادة لله ورسوله ،صدرت عن عبد الله بن أبي؛ ألنه
كان رأس��ا من رؤوس النفاق ،وقد آذى الله ورسوله في غير
ما مناسبة ،فمن ذلك كلمته املشهورة التي حكاها القرآن عنه
في اآلية{ :يَقُولُو َن لَئِن َّر َج ْعنَا ِإلَى المْ َدِ ينَةِ لَيُخْ رِ َج َّن الأْ َ َع ّ ُز مِ نْ َها
الأْ َ َذ َّل} (املنافقون  ،)8 :هذه كلمته ،ونقلها الله سبحانه وتعالى
عنه في كتابه ،وهو وأصحابه أيضا القائلون{ :لاَ تُنفِ قُوا َعلَى
َضوا} (املنافقون ،)7 :أي  :ضيقوا
َم ْن عِ ن َد َر ُسولِ اللَّهِ َحتَّى يَنف ّ ُ
عليهم اإلن�ف��اق ،واقطعوا عنهم األم ��وال؛ حتى تضيق عليهم
األح��وال ،ويشتد عليهم الفقر واحلاجة ،فيتفرقوا عن رسول
الله[ بسبب اجلوع والفقر ،وهذا كله من الصد عن سبيل الله
تعالى ،واملكر اخلبيث ،والبغض للنبي [ وأصحابه ،بل كراهية
اإلسالم وانتشاره وقوته وعلوه!
وهذه احليل وهذا املكر وهذه اخلطط الشيطانية تتكرر في كل
عصر ومصر ،فاليوم يضيق الكفار من أهل الكتاب وغيرهم
على أهل اإلسالم ،ويضيق على اجلمعيات اخليرية ،والهيئات
الدعوية في جمع األموال والتبرعات ،ويضيق عليهم في نقل
األم��وال للمحتاجني والفقراء ،أو بناء املساجد وغيرها ،في

مختلف بالد املسلمني ،مع اتهامهم بشتى أنواع التهم املنفرة،
كل ذل��ك ملنعهم من العمل وال��دع��وة إلع�لاء كلمة الله تبارك
وتعالى في األرض ،لكن الله سبحانه وتعالى { ُم ِت ّ ُم نُورِ ِه َولَ ْو
َكرِ هَ الْ َكافِ ُرونَ} (الصف.)8 :
فالنبي [ ملا ع � ّدد له عمر رض��ي الله عنه أي��ام عبدالله
ابن أبي وما فعل مع نبي الله واملسلمني تبسم ،حتى إذا أكثر
عليه قال« :أخر عني يا عمر ،إني خيرت فاخترت ،قيل لي:
ني َم َّر ًة
{استَغْفِ ْر لَ ُه ْم أَ ْو الَ ت َْستَغْفِ ْر لَ ُه ْم إِن ت َْستَغْفِ ْر لَ ُه ْم َسبْعِ َ
ْ
َفلَن يَغْفِ َر اللّ ُه لَ ُه ْم} ،ولو أعلم أني لو زدت» على السبعني
غفر لهم زدت ،ثم صلى عليه ومشى معه وقام على قبره حتى
فرغ منه ،قال عمر :فعجبت من جرأتي على رسول الله [
وسلم ،والله ورسوله أعلم « أي  :كيف جترأت ووقفت على
النبي [ وقلت له :أتصلي على عدو الله ،أتصلي عليه وقد
قال كذا وكذا؟! يوم كذا وكذا ،وعدد أيامه ،قال عمر :فوالله
ما كان إال يسيرا ،حتى نزلت هاتان اآليتانَ { :والَ ت َُص ِ ّل َعلَى
ات أَبَداً َوالَ تَ ُق ْم َعل َ َى َقبْرِ هِ} (التوبة  ،)84 :فما
أَ َح ٍد ِ ّمنْ ُهم َّم َ
صلى رسول الله [ بعده على منافق ،وال قام على قبره حتى
قبضه الله عز وجل .
وفي هذا احلديث  :أن رس��ول الله [ كان من هديه ومن
سننه أن��ه يصلي على موتى الصحابة ويدعى إل��ى ذل��ك من
قبلهم .
ومن هديه [ أيضا  :أنه كان يقف على القبر بعد أن يدفن
صاحبه وال ينصرف مباشرة ،إذ ك��ان يدعو ل��ه ،وك��ان يقول
ألصحابه إذا وقف على القبر« :استغفروا ألخيكم ،وسلوا له
التثبيت؛ فإنه اآلن يسأل» رواه أبو داود (.)3221
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ففي هذا احلديث استحباب االقتداء بالنبي [ في هذه السنة
املهجورة عند الناس .
فهذا لعموم املسلمني ،ولكن في هذه اآلية منعه الله عز وجل من
الصالة على املنافقني ،الذين ظهر نفاقهم ،وبان كفرهم للمسلمني
بأفعالهم وأقوالهم؛ ولهذا قال الله تعالى له :ال تص ِّل عليهم ،وال تقم
على قبورهم ،وال تستشفع لهم؛ فإن الشفاعة فيهم ال تقبل ألنهم
ليسوا أهال لذلك .
وقد يقول قائل  :إذاً ملاذا النبي [ فعل ذلك مع عبد الله بن أبي؟!
واجل��واب :أوال :ال شك أن ما فعله النبي [ كان اجتهادا منه ،ال
يخالف نصاً صريحا ،بل كان مراعاة ملصالح يراها [ ،وترغيبا منه
لقوم بن أبي في اإلسالم ،وسعياً في تأليف قلوب أتباعه ،وتثبيتهم
على الدين وهي مصلحة كبيرة.
وأيضا :كان النبي [ رؤوف�اً رحيماً كما وصفه الله تعالى بقوله:
{باملؤمنني رؤوف رحيم} ،فلعله طمع أن يغفر الله له ما تقدم من
ذنبه ،وإن كان َمن كان ،لكن الله سبحانه وتعالى نهاه عنه .
وأم��ا إلباسه ثوبه ،فقد ذكر بعض أهل السير :أن النبي [ إمنا
أعطاه ثوبه وكساه قميصه ،ألن عبد الله بن أبي كان قد كسا العباس
عم النبي [ مثله ،وذلك ملا قدم العباس املدينة ،وطلب له قميص
فلم يوجد على ق��دره إال ث��وب عبد الله بن أب��ي؛ ألن��ه ك��ان ضخما
طويال فأعطاه ثوبه ،ففعل النبي [ به ذل��ك مكافأة ل��ه ،ورد له
اجلميل.
وقوله« :ألستغفرن لك ما لم أنه عنك» يدل على أنه [ كان يطمع
في حصول املغفرة له؛ ألنه كان يظهر اإلسالم ،واملنافق جتري عليه
أحكام اإلسالم الظاهرة ،وأنه خير فيه لقوله تعالى{ :استغفر لهم
أو ال تستغفر لهم} وأن ذكر السبعني مراد ،وليس للمبالغة ،ولذلك
قال [ :سأزيد عليها  .وقد يكون قد قاله تألفا لقومه .
وهذا النهي عن الصالة على املنافقني وعن القيام على قبورهم ،ملن
ظهر نفاقه وفجوره أو االستغفار له ،هو نهي لألمة وليس للرسول
[ وحده ،فاألمة عليها أن تتابع نبيها في ذلك ،ولكن على املسلم
أن يأخذ بالظاهر وال يسأل عن السرائر ،فمن ظهرت منه أمارات
اإلسالم واإلميان ،صلينا عليه ووقفنا على قبره ،أما من ظهرت منه
أم��ارات الكفر بعمل أو قول ،اجتنبناه ولم نصل عليه ،أما من كان
تاركا لبعض الفرائض ،أو مسرفا على نفسه بالكبائر وهو أقرب إلى
الكفر ،فهذا ينبغي يصلى عليه أال األكابر من املسلمني ،من العلماء
والفضالء واملشهورين بالصالح ،فهؤالء ال يصلون عليه زج��راً له
وألمثاله من العصاة.
وكان عمر بن اخلطاب ] ال يصلي على جنازة من جهل حاله حتى
يصلي عليها حذيفة بن اليمان؛ ألنه كان يعلم املنافقني بأعيانهم؛ إذ
كان النبي [ قد أخبره بأسماء املنافقني ،وكان يكتم هذا السر؛

ولذلك كان يقال له  :صاحب السر ،يعني ال��ذي ال يعلمه غيره من
الصحابة  .وقول الله عز وجل { ِإ ّنَ ُه ْم َك َف ُروا ْ بِاللّهِ َو َر ُسولِهِ } يعني :
أنه ال تصح الصالة على هؤالء الكفار ،ومن أظهر الكفر بالله ورسوله،
ال تصح الصالة عليه .
{وماتوا وهم فاسقون} الفسق هو اخل��روج عن الطاعة ،وهي في
األصل دون الكفر ،لكن قد يجتمع مع الكفر ،فقد يكون الرجل كافرا
وفاسقا ،وقد يكون كافرا ليس عنده ما يفعله أهل الفسق والكبائر،
فقد ي�ك��ون ك��اف��را بالله ع��ز وج��ل لكنه ال ي�ش��رب اخل�م��ر ،وال يأتي
الفواحش واملنكرات ،فإذا جمع بني هذا وهذا قيل له :كافر فاسق،
وقد جتتمع به أيضا صفة الظلم للخلق ،والصد عن سبيل الله ،وهذا
مما يزيد في عذابه ،كما قال تعالى{ :إن الذين كفروا وصدوا عن
سبيل الله قد ضلوا ضالال بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله
ليغفر لهم وال ليهديهم سبيال} (النساء .)168 – 167 :
وقال سبحانه{ :الذين كفروا وص� ّدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً
فوق العذاب مبا كانوا يفسدون} (النحل  ) 88 :أي  :ضاعفنا لهم
العذاب .
فهناك الكفار ،وهناك أئمة الكفر ،ودع��اة الضالل ،ممن جمع بني
ضالل نفسه وإضالل غيره ،وهذا أشد ،وعذابه عند الله أكبر .
وفي احلديث  :جواز اإلعالم بوفاة امليت ،وأن ذلك ال يدخل في النعي
املنهي عنه  .وفيه  :جواز العمل بالظاهر إذا كان النص محتمال .
وفيه  :جواز تنبيه املفضول الفاضل على ما يظن أنه سها عنه .
هذا ما تيسر ،وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم.

�إميانيات

كلمات في العقيدة

يف هذه الدنيا ..كل شيء مؤقت
 أشعر بالشبع من الدنيا ،مضت ستون سنة،ذهبت القوة التي كنا نتباهى بها ،والعنفوان الذي
كنا نتصرف من خالله ،والصحة التي كنا نتمتع
بها ،ذهبت لذة الشهوات ،ولذة الطعام ،ولذة
النوم ،ولذة املزاح ،وأصبحت األشياء ال قيمة لها،
واإلغراءات ال بريق لها ،هل هي حقيقة األشياء
أم تقدم العمر الذي نال منا؟!
هكذا بدأ صاحبي حديثه ،وكنا في جلسة هادئة
بأحد مقاهي جبل لبنان ..تابع حديثه:
 ها نحن أوالء نتمتع باجلو اجلميل ،واملناظرالطبيعية ،ولكن سرعان ما سينتهي هذا ونرجع
إلى الديار ،وال يبقى من هذه اللذة شيء.
شعرت أنه يريدني أن أعلق:
 لقد وصف الله عز وجل هذه احلالة ،ولكن أحدناال يعرفها على حقيقتها حتى مير بها ،استمع إلى
قول الله تعالى{ :الله الذي خلقكم من ضعف
ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة
ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير}
(الروم ،)54 :فمن رحمة الله أن يأتي الضعف مع
تقدم العمر ،حتى تتهيأ لإلنسان أسباب الرجوع
إلى الله والكف عن املعاصي؛ وذلك أن دواعي
املعصية تضعف والرغبة بالشهوات تضمحل؛
فيتجه اإلنسان إلى ربه مع تقدم عمره.
هذا مايتعلق باإلنسان ،أما الدنيا بالنسبة له
فأيضاً بينها الله في كتابه ،فقال عز وجل{ :وما
احلياة الدنيا إال متاع الغرور} (احلديد،)20 :
فهي متاع ،واملتاع لغة هو كل ما يستمتع به،
() كاتب كويتي

والغرور :اخلداع ،مبعنى أن الدنيا متاع خادع يغر
صاحبه ال يلبث أن يضمحل ويذهب.
قاطعني:
 إي والله ،هذا ما أشعر به. هل هو شعور باحلزن؟! أم ماذا؟ كال ..وإمنا حالة تفكر ،ملاذا نبذل كل هذااجلهد والوقت في شيء زائل مؤقت ،بل هو أشبه
بالسراب منه باملاء احلقيقي؟!
 ألننا بشر ،خلقنا الله لنعيش في هذه الدنيا،نتمتع بحاللها ،ونتجنب احلرام فيها ،ونعبد الله
حتى يأتينا اليقني (املوت)؛ فهي فترة ومرحلة
من مراحل اإلنسان ،ال خيار له حتى تبدأ وحتى
تنتهي ،ولكن له اخليار فيما يعمل فيها ،والرسول
[ بينّ لنا تفاصيل ما نحتاج إليه لنعبر هذه
املرحلة بنجاح ،فقال [« :ما لي وللدنيا؟ وما أنا
والدنيا؟! إمنا مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل حتت
شجرة ثم راح وتركها» (السلسلة الصحيحة) هذه
هي حقيقة الدنيا ،سنبقى فيها فترة قصيرة
مهما عمرنا ،ثم نتركها ومنضي ،والسؤال :مباذا
سنمضي ،بأعمال اخلير أم بأثقال تعجزنا في
سفرنا إلى الدار اآلخرة؟
والعاقل من استثمر معرفته بحقيقة الدنيا
للتقرب إلى الله عز وجل ،والسيما إذا تقدم به
العمر ،ففي هذه املرحلة تضعف أو تزول متاماً
دوافع املعاصي ،وتفقد اللذات بريقها؛ ولذلك
كان الذنب أعظم بعد الستني ،ففي البخاري عن
أبي هريرة قال :قال رسول الله[« :أعذر الله
إلى امرئ أخّ ر أجله حتى بلّغه ستني سنة».
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بقلم :د .أمي ـ ــر احلـداد()
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درا�سات �شرعية

احلكمـة ضالـة املؤمن ()26

ال يكلف الله نفسا ً إال وسعها
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د .وليد خالد الربيع ()
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هذه اآلية الكرمية دليل على سعة رحمة الله تعالى بعباده ،وكرمي
فضله وإنعامه عليهم؛ إذ إن التكاليف الشرعية واملطلوبات الدينية
موضوعة على حسب القدرة والطاقة ،ال تخرج عن الوسع اإلنساني
واجلهد البشري ،وذلك لرحمة الله تعالى بعباده ،وعلمه بضعفهم
وعجزهم ،ومن هنا ندرك أن مقصود الشارع احلكيم هو التيسير
على املكلفني ،وأن ما تشتمل عليه التكاليف الشرعية من مشقة
ليس املقصود منها املشقة ذاتها ،وإمنا املقصود املصالح املترتبة على
تلك التكاليف ،كمثل الطبيب املاهر يلزم املريض بتناول الدواء املر ال
يقصد بذلك إيالمه وإمنا يقصد سالمته من املرض.
َ
َ
َ
عها} أي:ال ُي َك َلّف أ َحد
قال ابن
كثير«:ق ْوله{ :ال ُي َك ِلّف ال َلّه َنفْ ًسا ِإ َاّل ُو ْس َ
َ
ْ
َف ْوق َطاقتهَ ،و َه َذا ِم ْن ُل ْطفه َت َعا َلى ِب َخل ِْق ِه َو َرأ َفته ِب ِه ْم َو ِإ ْح َسانه ِإ َل ْي ِه ْم،
َو َه ِذ ِه ِه َي َّ
{و ِإ ْن
الر ِاف َعة لمِ َا َك َ
الن ِ
الص َح َابة ِفي َق ْولهَ :
ان َأ ْشفَ َق ِم ْن ُه َّ
اس َخة َّ
اس ُ
ُت ْب ُدوا َما ِفي َأ ْنفُ ُ
اس َب
وه ُي َح ِ
سك ْم َأ ْو ُت ْخفُ ُ
بك ْم ِب ِه ال َلّه} َأ ْيُ :ه َو َو ِإ ْن َح َ
َ
با يمَ ْ ِلك َّ
الش ْخص َدفْ عهَ ،فأ َّما َما لاَ يمَ ْ ِلك َدفْ عه
َو َس َأ َل َل ِك ْن لاَ ُي َع ِ ّذب ِإ َاّل مِ َ
يثها َف َه َذا لاَ ُي َك َلّف ِب ِه الإْ ِ ن َْسان »اهـ.
ِم ْن َو ْس َو َسة َّ
النفْ س َو َح ِد َ
() أستاذ الفقه املقارن بكلية الشريعة  -جامعة الكويت

قال الطبري »:يَ ْعنِي ِب َذل َ
ِك َج� َّل ثَ�نَ��ا ُؤهُ{ :ال
دها إال
يُ َك ِلّف اللَّه نَف ًْسا اَّإل ُو ْسع َها} َف َيتَ َع َّب َ
با يَ َسع َها َ ,ف اَل يُ َ
دها،
ض ِ ّيق َعلَيْ َها َ ,ولاَ يُ ْجهِ َ
مِ َ
َع ْن ابْن َع َّباس َق ْوله{ :ال يُ َك ِلّف اللَّه نَف ًْسا اَّإل
ُو ْسع َها} َقا َلُ :ه ْم مْالُؤْمِ نُو َن َو ِس َع اللَّه َعلَيْهِ ْم
أَ ْمر دِ ينه ْم َ ,فقَا َل اللَّه َج َّل ثَنَا ُؤهَُ { :و َما َج َع َل
الدين مِ ْن َح َرج}َ ،و َقا َل{ :يُرِ يد
َعلَيْ ُك ْم فِ ي ِ ّ
اللَّه ِب ُك ْم الْيُ ْسر َولاَ يُرِ يد ِب ُك ْم الْ ُع ْسر}َ ،و َقا َل:
است ََط ْعتُ ْم}»اهـ.
{ا ّتَقُوا اللَّه َما ْ
قال ابن سعدي« :ملا نزل قوله تعالى{ :وإن
تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم
به الله} شق ذلك على املسلمني ملا توهموا
أن م��ا يقع ف��ي القلب م��ن األم ��ور الالزمة
والعارضة املستقرة وغيرها مؤاخذون به،
فأخبرهم بهذه اآلية أنه ال يكلف نفسا إال
وسعها ،أي :أمرا تسعه طاقتها ،وال يكلفها
ويشق عليها ،كما ق��ال تعالى{ :وم��ا جعل
عليكم في الدين من حرج} ،فأصل األوامر
والنواهي أنها ليست من األم��ور التي تشق
على النفوس ،بل هي غ��ذاء ل�لأرواح ودواء
ل�لأب��دان ،وحمية عن ال�ض��رر ،فالله تعالى

المشقة التي اشتملت
عليها التكاليف الشرعية
مشقة معتادة محتملة،
كتلك التي يحتملها
الناس عند القيام
بمصالحهم الحياتية
عسر عليهم وال ضيق وال حرج».
فالذي يظهر لنا أن املشقة التي اشتملت
عليها التكاليف الشرعية مشقة معتادة
محتملة ،كتلك التي يحتملها ال�ن��اس عند
ال �ق �ي��ام مب�ص��احل�ه��م احل �ي��ات �ي��ة كالدراسة
والعمل ونحوهما من مشاق مألوفة معتادة،
فمشقة التكاليف ال��دي�ن�ي��ة ليست مشقة
خارجة عن قدرتهم ،وال هي مشقة عظيمة
ترهقهم وتثقل عليهم ،فالشارع احلكيم يريد
التخفيف عن العباد ورحمتهم والرفق بهم،
فمشقة التكاليف معتادة محتملة.
ومن هنا نقرر أنه ليس للمكلف أن يقصد
إل��ى املشقة م��ن حيث ه��ي مشقة يريد أن
يرهق نفسه يظن أن األجر على قدر املشقة
ألن ��ه ب��ذل��ك ي�خ��ال��ف م�ق�ص��ود ال��ش��ارع من
تشريع األح �ك��ام التكليفية ،ول��م يفرق بني
املشقة العارضة واملشقة املقصودة ،فاملشقة
من حيث هي مشقة ليست مقصودة ،وإمنا
إذا عرضت املشقة له أثناء امتثاله فصبر
عليها فهنا يقال :األج��ر على قدر املشقة،
كمن ص��ام رم�ض��ان ف��ي الصيف احل��ار ،أو
توضأ باملاء البارد الذي ال يجد ما يسخنه

رحمة اهلل تعالى واسعة
تجلت في خلقه وشرعه،
فعلى المكلف أن يدرك
هذه الرحمة ،ويشكر ربه
عليها ،ويعمل بها وفق
المقاصد الشرعية
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أمر العباد مبا أمرهم به رحمة وإحسانا،
ومع هذا إذا حصل بعض األعذار التي هي
مظنة املشقة حصل التخفيف والتسهيل،
إما بإسقاطه عن املكلف ،أو إسقاط بعضه
كما ف��ي التخفيف ع��ن امل��ري��ض واملسافر
وغيرهم»اهـ.
من املعلوم أن التكليف :هو إل��زام مقتضى
خطاب الشرع ،وشرطه العلم والقدرة ،قال
شيخ اإلسالم« :من استقرأ ما جاء به الكتاب
والسنة تبني له أن التكليف مشروط بالقدرة
على العلم وال�ع�م��ل؛ فمن ك��ان ع��اج��زا عن
أحدهما سقط عنه ما يعجزه ،وال يكلف الله
نفسا إال وسعها» ،فالبد من أمرين ليتحقق
التكليف :األول :التمكن من العلم ،والثاني:
القدرة على العمل.
ومن األدلة على األمر األول :قوله عز وجل:
{وما كنا معذبني حتى نبعث رسوال} ،وقال
ع��ز وج��ل{ :رس�لا مبشرين ومنذرين لئال
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل}،
قال شيخ اإلسالم :بني سبحانه أنه ال يعاقب
أح��داً حتى يبلغه ما جاء به الرسول ،ومن
علم أن محمدا رسول الله فآمن بذلك ولم
يعلم كثيرا مما جاء به الرسول ،لم يعذبه الله
على ما لم يبلغه ،فإنه إذا لم يعذبه على ترك
اإلميان بعد البلوغ فأنه ال يعذبه على بعض
شرائطه إال بعد البلوغ أولى وأحرى .وقال:
فمن لم يبلغه أمر الرسول في شيء معني لم
يثبت حكم وجوبه عليه.
ومن األدلة على األمر الثاني :قوله عز وجل:
{فاتقوا الله م��ا استطعتم} ،وق��ول��ه{ :ال
يكلف الله نفسا إال وسعها} ،وقال عز وجل:
{ال نكلف نفسا إال وس�ع�ه��ا} ،ق��ال شيخ
اإلس�لام« :تضمن ذلك أن جميع ما كلفهم
به أمرا ونهيا فهم مطيقون له قادرون عليه
وأنه لم يكلفهم ما ال يطيقون ،وتأمل قوله
{إال وسعها} كيف جتد حتته أنهم في سعة
ومنحة من تكاليفه ،ال في ضيق وال حرج
ومشقة؛ فإن الوسع يقتضي ذلك ،فاقتضت
اآلي��ة أن ما كلفهم به مقدور لهم من غير

ب��ه ،فهنا املشقة ع��ارض��ة وليست الزمة،
بدليل أن رمضان قد يأتي بالشتاء ،وماء
الوضوء ميكن أن يسخن لدفع برده.
ول �ه��ذا ك ��ان ال �ن �ب��ي[ مي�ن��ع أص �ح��اب��ه من
قصد املشقة لذاتها ألن ذلك ليس مقصودا
للشارع ،فقد قال [« :عليكم من األعمال
ما تطيقون» فإن الله ال ميل حتى متلوا»،
وح�ين ق��ال��ت ل��ه عائشة رض��ي ال�ل��ه عنها:
هذه احلوالء بنت تويت زعموا أنها ال تنام
الليل ،فقال [« :ال تنام الليل ! خذوا من
األع�م��ال م��ا تطيقون ،فوالله ال يسأم الله
حتى تسأموا» ،وفي حديث أنس قال :دخل
رس��ول الله [ املسجد وحبل مم��دود بني
ساريتني ،فقال :ما هذا؟ قالوا :حبل لزينب،
تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به فقال:
«حلوه! ليص ّل أحدكم نشاطه ,فإذا كسل أو
ّبي
فتر قعد» ،وعن ابْنِ َع َّب ٍ
اسَ ،قا َل :بَيْنَا النَ ّ ُ
َ
[ يَخْ ُط ُب ِإ َذا ُه َو ِب َر ُج ٍل َقائ ٍِمَ ،ف َسأ َل َعنْهُ،
ِس َرائِي َل نَ َذ َر أَ ْن يَقُو َم َوال يَ ْق ُع َد،
َفقَالُوا« :أَبُو إ ْ
ّبي
َوال يَ ْست َِظ َّلَ ،وال يَتَ َكلَّ َم َويَ ُ
صو َمَ .فقَا َل النَ ّ ُ
�س�لا ُمُ « :م�� ْرهُ َفل ْ َيتَ َكلَّ ْمَ ،ولْ َي ْست َِظ َّل،
َعلَيْهِ ال� َّ
ص ْو َمهُ».
َولْ َي ْق ُع ْدَ ،ولْيُ ِت َّم َ
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنها سأل
النبي [ عن أخت له نذرت أن حتج ماشية
غ�ي��ر م�خ�ت�م��رة ،ف �ق��ال« :م��روه��ا فلتختمر
ولتركب ولتصم ثالثة أيام» وفي رواية« :إن
الله غني عن مشي أختك؛ فلتركب ولتهد
بدنة» ،وفي رواي��ة أخ��رى«:إن الله ال يصنع
بشقاء أختك شيئا ،لتحج راكبة ثم لتكفر
ميينها».
وع� ْن أَنَ� ٍ�س أن ال ّنَب ِ ِّي [ رأى شيخا يهادى
َ
بني ابنيه فقال: «ما بال هذا؟ » قالوا :نذر
يب
أن ميشي»، َقا َلِ »:إ َّن اللَّ َه لَ َغن ّ ٌِي َع ْن تَ ْعذِ ِ
َه َذا نَف َْس ُه» وأمره أن يركب.
فاخلالصة أن رحمة الله تعالى واسعة جتلت
في خلقه وشرعه ،فعلى املكلف أن يدرك
هذه الرحمة ،ويشكر ربه عليها ،ويعمل بها
وف��ق املقاصد الشرعية ،دون إف ��راط وال
ت�ف��ري��ط ،وال مخالفة ملقاصد ال �ش��ارع وال

15

نفحات �إميانية
وقفات فقهية ()26

الركون إلى الذين ظلموا
والحذر من مكرهم ()2-2
د .حسني بن محمد بن عبدالله آل الشيخ ()
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حتدثنا في احللقة السابقة عن عدم الركون إلى الذين ظلموا
واحلذر منهم ،وذكرنا أنهم أهل الكتاب وقد نهى اإلسالم عن
اإلعجاب ببدعهم وضاللهم ،وذكرنا أيض ًا سماحة اإلسالم وحرصه
على السالم ،وكذلك احلذر من التشبه بهم وتقليدهم  ،واحلذر من
مكرهم ،ونستكمل في هذه احللقة ماتبقى من معاني الركون إلى
الذين ظلموا.

16

ح��ادي عشر :زعموا أنهم ي��راع��ون حقوق
اإلن�س��ان ،وك��ان اإلس�لام خالياً من اإلنسانية
وحقوقها ،والله تعالى يقول{ :ونضع املوازين
ال��ق��س��ط ل��ي��وم ال��ق��ي��ام��ة ف�لا تظلم ن��ف��س شيئا
وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى
بنا حاسبني} (األنبياء ،)47 :فال تظلم نفس
مؤمن أو ك��اف��ر ،وق��ول��ه{ :وب��ال��وال��دي��ن إحسانا
وذي القربى واليتامى واملساكني وقولوا للناس
حسنا} (البقرة .)83 :وكلمة «للناس» تشمل
املسلم وغيره ،وه��و ما يوضحه قوله[« :من
سره أن يزحزح عن النار ويدخل اجلنة فلتأته
منيته وهو يشهد أن ال إله إال الله وأن محمدا
رسول الله ،ويأتي إلى الناس ما يُحب أن يؤتى
إليه» ،وأخرج أحمد وابن املنذر وابن أبي حامت
واحلاكم وصححه واب��ن مردويه والبيهقي في
شعب اإلميان :عن عائشة ،عن رسول الله [:
قال« :الدواوين يوم القيامة ثالثة :ديوان ال يغفره
الله ،وديوان ال يعبأ الله به شيئا ،وديوان ال يدعه
الله لشيء ،فأما الديوان الذي ال يغفره فإن الله
ال يغفر أن يشرك به ،وق��ال{ :إن��ه من يشرك
بالله فقد حرم الله عليه اجلنة ومأواه النار وما
للظاملني من أنصار} ،وأما الديوان الذي ال يعبأ
() إمام وخطيب المسجد النبوي  -المدينة المنورة

الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبني
رب��ه من ص��وم ي��وم تركه ،أو ص�لاة تركها ،فإن
الله عزوجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء ،وأما
ال��دي��وان ال��ذي ال يترك الله منه شيئا ،فظلم
العباد بعضهم بعضا ،القصاص ال محالة».
ح��ت��ى احل���ي���وان ن���ال ح��ق��ه ف��ي اإلس��ل��ام ،ففي
احلديث« :بينما رج��ل ميشي بطريق إذ اشتد
عليه العطش ،فوجد بئرا فنزل فيها فشرب،
فخرج فإذا كلب يلهث ،يأكل الثرى من العطش،
فقال الرجل :لقد بلغ هذا الكلب من العطش
مثل الذي بلغ مني ،فنزل البئر فمأل خفه ،ثم
أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب ،فشكر الله
له فغفر له ،فقالوا :يا رسول الله ،وإن لنا في
البهائم أج��را؟ فقال :في كل كبد رطبة أجر»
قال أبوعمر في «التمهيد» :وكذا في اإلساءة إلى
احليوان إثم ،وقد روى مالك ،عن نافع ،عن ابن
عمر؛ أن النبي [ قال« :دخلت امرأة النار في
هرة ربطتها ،فال هي أطعمتها ،وال هي أطلقتها
تأكل من خشاش األرض» ،فماذا بعد هذا من
حقوق للخلق في اإلس�لام! أما حقوق اإلنسان
لديهم فتوزن بأكثر من مكيال ،فلهم احلق في
غزو وقتل وسجن من شاؤوا ،ومتى شاؤوا وأينما
شاؤوا دون محاكمة أو مس ّوغات شرعية دولية

أقروها ،ودميوقراطية ابتدعوها ملن واالهم ،ال
ملن خالفهم ،وميلكون من السالح أشده فتكا مع
حق االستعمال وليس ذلك لغيرهم{ :استكبارا
في األرض ومكر السيئ وال يحيق املكر السيئ
إال بأهله} (فاطر .)4٣ :فهم من{ :الذين إذا
اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو
وزنوهم يُخْ ِسرون} (املطففني .)٣ :فمن ظن من
املسلمني أن ه��ؤالء حماة حلقوق اإلنسان فهو
ظالم لنفسه ،مفسد ألمره ،مسيء لدينه.
ثاني عشر :وم��ن مكرهم اختيارهم أمورا
يظنون أنها ضعف في املسلمني ،منها محاربة
التزام املرأة املسلمة بدينها ،فاملرأة املؤمنة أعظم
وأكرم أن تنتهك محارم اإلسالم من خاللها بإذن
الله ،فعن أبي سعيد اخلدري أن رسول الله [
قال« :يا سعيد ،من رضي بالله ربا وباإلسالم
دينا ومبحمد [ رسوال ونبيا وجبت له اجلنة»
ق��ال :فعجب لها أبوسعيد فقال :أعدها علي
ي��ا رس��ول ال��ل��ه ،ف��ف��ع��ل »...رواه مسلم .فاملرأة
املسلمة ممن رضي بالله رب��ا ..ولم تكن املرأة
املسلمة ف��ي غفلة م��ن م��راده��م ،ب��ل كثيرا ما
يشكو املستغربون في وسائل اإلعالم من شدة
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معارضتها لفسادهم ،ولقوة تأثيرها فقد ضرب
الله بها مثال ،للذين كفروا وللذين آمنوا ،يقول
الله تعالى{ :ضرب الله مثال للذين كفروا امرأة
نوح وام��رأة لوط كانتا حتت عبدين من عبادنا
صاحلني فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله
شيئا وقيل ادخ�لا النار مع الداخلني وضرب
الله مثال للذين آمنوا ام��رأة فرعون إذ قالت
رب اب��ن لي عندك بيتا في اجلنة وجنني من
فرعون وعمله وجنني من القوم الظاملني ومرمي
ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه
من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت
من القانتني} (التحرمي )12-10 :وأن هدفهم:
{ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد
إميانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد
ما تبني لهم احلق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي
الله بأمره إن الله على كل شيء قدير} (البقرة:
 ،)109ولنعلم بقول الله تعالى{ :أني ال أضيع
عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من
بعض} (آل عمران.)195 :
ث ��ال ��ث ع� �ش ��ر :وم� ��ن م �ك��ره��م س �ع �ي �ه��م في

التركيز على اخلالف املذهبي بني املسلمني
إلحداث الفرقة ،كما هو حادث في العراق ،علما
أن االختالف سنة الله في خلقه{ :وال يزالون
مختلفني إال من رحم ربك} (هود،)119-118 :
مع علمنا بقوله تعالى{ :واعتصموا بحبل الله
جميعا وال تفرقوا واذك���روا نعمت الله عليكم
إذ كنتم أع���داء ف��أل��ف ب�ين قلوبكم فأصبحتم
بنعمته إخوانا} (آل عمران )103 :وبقوله{ :إن
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في
شيء إمنا أمرهم إلى الله ثم ينبئهم مبا كانوا
يفعلون} (األنعام ،)159 :وبقوله{ :وأطيعوا الله
ورس��ول��ه وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم
واصبروا إن الله مع الصابرين} (األنفال)46 :
علما بأنهم أشد منا خالفا واختالفا وفرقة،
إال في محاربتهم اإلسالم خلوفهم من هيمنته
عليهم والله تعالى يقول{ :بأسهم بينهم شديد
حتسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم ال
يعقلون} (احلشر.)14 :
راب��ع عشر :وم��ن مكرهم ب��ذر الشقاق بني
املسلمني ومواطنيهم من أه��ل الكتاب كما
حدث ويحدث في مصر ولبنان والعراق ،وجنوب
السودان وكانت النتائج مخيبة آلمالهم ،فهاجر
الكثير من أقباط مصر ،وموارنة لبنان ،وكلدانيي
العراق ،وأسلم من أسلم منهم ،واحلمد لله{ :قل
بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير
مما يجمعون} (يونس ،)58 :أما السودان فيعلم
الله آثار سياستهم فيه{ :والله غالب على أمره
ولكن أكثر الناس ال يعلمون} (يوسف.)21 :
خ��ام��س ع�ش��ر :وم��ن مكرهم سعيهم لبذر
ال�ش�ق��اق ب�ين املسلمني أنفسهم م��ن حيث
ال�ل�غ��ة ،وه��و م��ا ن��ش��اه��ده ف��ي ش��م��ال أفريقيا
بني العرب والبربر ،وفي السودان بني العرب
واألف���ارق���ة (دارف�������ور) ،وش��م��ال ال���ع���راق عرب
وأكراد ،واللوم علينا ،فالقرآن كان وال يزال ميثل
شرعة املسلمني ومنهج حياتهم ،جعله الله مع
اللغة العربية أداتني فاعلتني من أدوات العالم
املجتهد ،وليزيال معا الفوارق بني البشر ،فما

كانت العربية يوما حكرا على العرب ،وما كان
الدين اإلس�لام��ي يوما مما اختص به العرب،
فالعربية لسان من تكلم بها فهو عربي ،ففي
األثر :أيها الناس ،إن الرب واحد ،واألب واحد،
وليست العربية بأحدكم من أب أو أم ،وإمنا هي
اللسان؛ فمن تكلم العربية فهو عربي ،والعربية
وعاء اإلسالم املختار والله تعالى يقول{ :الله
أع��ل��م حيث يجعل رس��ال��ت��ه} (األن��ع��ام)124 :؛
فجعل رسالته في العربية ،وليس من عجب أن
ترى دهاقنة العربية وأساطني علوم الدين من
غير العرب ،وذل��ك دالل��ة عظمى على شمولية
اإلسالم وعاملية لغته ،التي كانت في زمان لغة
احلضارة والفكر وال ت��زال ب��إذن الله ،وسيعود
ما غاب من مجدها { ...ويريد الله أن يحق
احلق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق احلق
ويبطل الباطل ولو كره املجرمون} (األنفال7 :
 .)8وقد امتدح الله العربية ،فال تخالفوه ،فهي لسان
العقل {إنا أنزلناه قراءنا عربيا لعلكم تعقلون}
(ي��وس��ف ،)2 :وه���ي ل��س��ان األح��ك��ام {وكذلك
أنزلناه حكما عربياً} (الرعد ،)37 :وهي لسان
العلم {كتاب فصلت آياته قراءنا عربيا لقوم
يعلمون} (فصلت ..)3 :إلخ.
إن احلفاظ على اللغة العربية من مستلزمات
احلفاظ على الذكر (ال��ق��رآن) وق��د تكفل الله
بذلك في قوله تعالى{ :إن��ا نحن نزلنا الذكر
وإنا له حلافظون} (احلجر ،)9 :فهل يكون لنا
الشرف بأن نكون أدوات في ذلك؟ أما من عادى
العربية من املسلمني فقد عادى اإلسالم ،وأما
األعداء ومن نحا نحوهم{ :فإمنا هم في شقاق
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم} (البقرة:
 ،)137فقد جمعوا للمسلمني والله تعالى يقول:
{ال��ذي��ن ق��ال لهم الناس إن الناس قد جمعوا
لكم فاخشوهم فزادهم إميانا وقالوا حسبنا الله
ونعم الوكيل} (آل عمران.)173 :
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�إميانيات

الخالف المعتبر وأثره على الفتوى
بقلم :الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل ()
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اخلالف املعتبر هو اخلالف السائغ ،ووجوده بني األمة ظاهرة طبيعية ال
بأس فيها وال توجب فرقة وال تناقض ًا وال حتزب ًا وال معاداة ،فهو اختالف
التنوع كما يعبر عنه محققو العلماء.
وهو معلم من معالم كمال الشريعة وصالحها لكل زمان وإنسان ومكان،
وهو اخلالف املبني على موارد االجتهاد املعتبر ،وهي :ما ترددت بني
طرفني واضحني وأصلني شرعيني ،احلق متردد بينهما ،وبه حصل اإلشكال
واخلالف .فقد يكون اخلالف قريب ًا ،كاالختالف في أمر مشروع لكن هل هو
واجب أم مستحب؟ وأيض ًا اخلالف في غير املشروع هل هو محرم أم مكروه؟!
وقد يكون بعيد ًا كاالختالف في شيء هل هو محرم أم مباح أم واجب؟!

18

وشيخ اإلس�لام ملا ذك��ر اختالف التنوع،
أورد أنه على وجوه:
 -1منه م��ا يكون ك��ل واح��د م��ن القولني
أو الفعلني مشروعاً ،كما في القراءات
التي اختلف فيها الصحابة؛ فزجرهم عن
االختالف رسول الله[ وقال« :فكالكما
() األستاذ بجامعة اإلمام بالرياض

محسن» رواه البخاري.
ومثله االختالف في صفة األذان واإلقامة
والتشهد واالستفتاح.
 -2وم�ن��ه م��ا ي�ك��ون ك��ل م��ن ال�ق��ول�ين هو
ف��ي معنى ال�ق��ول اآلخ��ر ،لكن العبارتني
مختلفتان ،ثم اجلهل أو الظلم يحمل على
حمد إحدى املقالتني وذم األخرى.

 -3ومنه ما يكون املعنيان غيرين ،لكن ال
يتنافيان ،فهذا قول صحيح ،وه��ذا قول
صحيح ،وإن لم يكن معنى أحدهما هو
معنى اآلخ��ر ،وه��ذا كثير في املنازعات
جداً.
 -4ومنه ما يكون طريقتني مشروعتني،
ورج��ل أو ق��وم ق��د سلكوا ه��ذا الطريق،
وآخرون قد سلكوا اآلخر ،وكالهما حسن
في الدين ،ثم اجلهل أو الظلم يحمل على
ذم إحداهما أو تفضيلها بال قصد صالح،
أو بال علم ،أو بال علم وبال نية.
اختالف أهل الشام والعراق في حروف
ال � �ق� ��رآن ،االخ � �ت �ل�اف ال � ��ذي ن �ه��ى عنه
النبي[ فكان جمع عثمان رض��ي الله
عنه ال�ق��رآن على ح��رف واح��د وت��رك ما
س��واه سنة راش��دة ،وخطة موفقة حمده
عليها ال �ن��اس ،وش �ك��ره عليها أصحاب
النبي[ ،وك��ان بها املقصد العظيم من

الناس ،ومراتب القوة والضعف ،والصحة
والفساد ،والوضوح واالحتمال ،والناسخ
وامل �ن �س��وخ ،وامل�ط�ل��ق وامل�ق�ي��د ف��ي الدليل
ودالالت ��ه .فمث ً
ال حرمة الربا والتشديد
على أه�ل��ه ،ف��ي رب��ا الفضل أو النسيئة
أو هما معاً أمر قطعي الثبوت والداللة،
وليس هذا نظرياً ،بل في مسائله الواقعية
العملية ،فاخلالف فيها غير وارد ،وإن ورد
فهو غير معتبر به ،ثم من خالف فيه من
العلماء فيعتذر له وال يوافق في خالفه؛
لألصل الذي أشرت إليه.
وكذلك من مواضع اخلالف غير املعتبر
اخلالف على ما انعقد اإلجماع عليه من
الصحابة والتابعني أو تابعيهم بإحسان؛
ف ��إن األص���ل ال �ث��ال��ث م��ن أص���ول األدلة
الشرعية اإلجماع ،واإلجماع املعتبر هو
ما عليه السلف الصالح وهو ما حصل في

الخالف غير المعتبر
هو الخالف ما انعقد
اإلجماع عليه من
الصحابة والتابعين أو
تابعيهم بإحسان

القرون الثالثة؛ إذ بعدهم كثر اخلالف
وان�ت�ش��رت األم ��ة؛ ول �ه��ذا اعتبر العلماء
كثيراً من اخل�لاف واحلالة هذه شذوذاً
مط ّرحاً غير معتبر به.
واخل�لاف ال�ن��ازل أو الناشئ  -في غير
النوازل -األصل عدم اعتباره حتى يرجع
إلى أص��ول اخل�لاف العلمية أو العملية،
ف��أم��ا اخل �ل�اف ال �ع��ال��ي ب�ي�ن الصحابة
والتابعني أو فقهاء اإلسالم املعتبرين فإنه
معتبر لقيام دواع��ي اعتباره ،وسالمتهم
م��ن ق� ��وادح ذل ��ك م��ن ال �ه��وى والتعصب
واجلهل ..وخ�لاف التضاد يجمع أنواعاً
م��ن اخل�ل�اف امل��ذم��وم ال��ذي أك�ث��ر صوره
غ�ي��ر م�ع�ت�ب��رة ،وخ�ل�اف ال�ت�ض��اد ه��و في
القولني أو املذهبني املتنافيني إم��ا في
األصول أو في الفروع.
وت�ك�ث��ر ص ��وره وأف � ��راده ف��ي ال �ف��روع في
ق��ول�ين م �ت �ض��ادي��ن أح��ده �م��ا بالوجوب
واآلخر باحلرمة ،أو أحدهما باالستحباب
واآلخ� ��ر ب��ال �ك��راه �ي��ة ،أم ��ا ف��ي األص ��ول
�ول بالسنّة
ف��أف��راده ظ��اه��رة وك�ث�ي��رة ك �ق� ٍ
وآخر بالبدعة ،وال شك أن احلق واحد،
واملصيب فيهما واحد .والله املسؤول أن
يلهمنا ويرشدنا ،ويدلنا إل��ى محبوباته،
ويحذرنا مسخطاته ..آمني.
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عدم اختالف األمة ،في كالم ربها،
ب��ل أضحى املسلمون ف��ي أقصى
الدنيا وأدن��اه��ا كلهم يقرأ كالماً
واحداً لربهم كما يصلون إلى قبلة
واحدة ،ويتعبدون الله بدين واحد.
والشيخ اب��ن تيمية مل��ا ع��رض لهذا
ق ��ال :ن�ه��ى ال�ن�ب��ي[ ع��ن االختالف
الذي فيه جحد كل واحد من املختلفني
ما مع اآلخر من احلق؛ ألن كال القارئني
ك��ان محسناً فيما ق��رأه ،وعلل ذل��ك بأن
من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا ،فأفاد ذلك
بشيئني:
 1ـ أحدهما :حترمي االختالف في مثل
هذا.
 2ـ وال �ث��ان��ي :االع �ت �ب��ار مب��ن ك��ان قبلنا،
واحلذر من مشابهتهم.
واعلم أن أكثر االختالف بني األمة الذي
ي��ورث األه ��واء جت��ده م��ن ه��ذا الضرب،
وه ��و :أن ك��ل واح ��د م��ن املختلفني كان
مصيباً فيما يثبته ،أو في بعضه ،مخطئاً
في نفي ما عليه اآلخر ،كما أن القارئني
كل منهما كان مصيباً في القراءة باحلرف
الذي علمه ،مخطئاً في نفي حرف غيره؛
فإن أكثر اجلهل إمنا يقع في النفي الذي
هو اجلحود والتكذيب ،ال في اإلثبات؛
ألن إحاطة اإلنسان مبا يثبته أيسر من
إحاطته مبا ينفيه؛ ولهذا نهيت األمة أن
ت�ض��رب آي��ات ال�ل��ه بعضها ببعض،؛ ألن
مضمون الضرب :اإلميان بإحدى اآليتني،
والكفر باألخرى ،إذا اعتقد بينهما تضاداً؛
إذ الضدان ال يجتمعان .وهذا الذي ذكره
الشيخ متني ول��ه اعتبار ق��وي في موارد
االختالف غير املعتبرة.
ـ وكذلك االختالف مع قيام الدليل القطعي
في ثبوته أي في صحته ،والقطعي في
دالل�ت��ه س��واء ك��ان نصاً أو ظ��اه��راً ،غير
محتمل ،ف��اخل�لاف فيه غير معتبر وال
يلتفت إليه؛ ألن مورد االجتهاد في الدليل
غير القطعي ثبوتاً أو داللة ،والذي رمبا
تطرق إليه اخلالف للتفاوت في مدارك
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�أحكام فقهية

ضوابط اإلعالنات التجارية
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كتب  :الشيخ الدكتور محمد احلمود النجدي
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رب ال �ع��امل�ين ،والصالةُ
احل �م� ُ�د ل�ل��ه ِ ّ
ً
رحمة
الله
والسالم على َم ْن أرسله ُ
ُ
وإخوانه
وص ْح ِب ِه
ِ
للعاملني ،وعلى آله َ
الدين .
إلى يوم ِ ّ
ّأم� ��ا ب �ع��د :ف �م� َّ�م��ا ال ي�خ�ف��ى أهمية
اإلعالن التجاري في عصرنا احلالي،
ً
وسيلة
وقد أصبح في عصرنا احلالي
ً
بالسلع والبضائع
أساسية للتعريف ِ ّ
واخل��دم��ات األس��اس �ي��ة والكمالية،
وال� �س ��ؤال ال ��ذي ي �ف��رض ن�ف�س��ه :ما
ضوابط اإلعالنات التجارية؟
والسيما مع كثرة الصحف واملجالت
التي تعمل في هذا املجال؟ وما حكم
تصميم اإلع�لان��ات ملختلف السلع
ال�ت�ج��اري��ة ،وم��ا حت��وي��ه أح�ي��ان��ا من
صور للنساء وغيرها؟!
وما حكم عرض اللوحات اإلعالنية
ف ��ي م�خ�ت�ل��ف األم ��اك ��ن والطرقات
وغيرها ،وأخذ األجرة على ذلك؟
نقول وبالله تعالى التوفيق:
اإلعالنات التجارية في الصحف أو في غيرها،
ُ
تدخل في قسم املعامالت والعادات ،واألصل فيها
شرعي،
اإلباحة واجلواز ،ما لم يقترن بها محظو ٌر
ٌّ
كما هو مقرر عند أهل العلم ،أي ما لم ينقل هذا
احلك َم إلى املنع والتحرمي شيء.
وميكن أن يحافظ اإلع�لان اإلش�ه��اري على حكم
بجملةٍ من الشروط،
اإلباحة واحلِ ِ ّل ،إذا ما انضبط ُ
جنملها على الوجه التالي ،وهي مستفادة من كالم
أهل العلم :
مباحا ف��ي َح � ِ ّ�د ذاته،
األول  :أن يكون اإلع�ل�ان
ً
الدعايات
خال ًيا من املخالفات الشرعية؛ فال جتوز ِ ّ
التي تُنافي األحكام الشرعي َة ،أو األخالق والقِ َي َم

اإلسالمي َة وآدابَها ،كتصميم اإلعالنات التي حتتوي
على الصور املثيرة للغرائز ،واملهيجة للشهوات،
كعرض جسد املرأة أو بعضه ،ونحوها من الصور
العارية ،أو صور املتبرجات!
وكذلك ال يحل الدعاية لألفالم املاجنة واملثيرة ،أو
األقوال الفاحشة والبذيئة.
وكذا يحرم نشر الكالم املثير للفتنة بني الناس ،أو
السب والقذف ،أو إثارة العداوات والبغضاء ،ونحو
ذلك مما هو محرم ،قال سبحانه {ياأيها الذين
آمنوا اتقوا الله وق��ول��وا ق��والً سديدا يُصلح لكم
أعمالكم ويَغفر لكم ذنوبكم و َمن يُطع الله ورسوله
فقد فا َز فوزا عظيما} (األحزاب .)71 - 70 :
فالقول السديد :هو املوافق للحق والصواب ،من
ذك��ر ال�ل��ه ت�ع��ال��ى ،واألم ��ر ب��امل �ع��روف ،وال�ن�ه��ي عن
املنكر ،وتعليم الناس اخلير ونحوه .
ال �ث��ان��ي :أن ي �ك��ون اإلع �ل�ان ل �ش��يء م �ب��ا ٌح أصال؛
فال يجوز الدعاية لكتب الكفر واإلحل��اد والبدع
والضالل مثال ،أو كتب السحر والشعوذة ،واألفكار
املنحرفة ،أو كتب أهل الفساد والفجور.
وك��ذل��ك ال ي�ج��وز ال �ت��روي��ج وال��دع��اي��ة للخمر وال
امل� �خ � ِ ّ�درات وال ال��دخ��ان وغ �ي��ره��ا ،وال احلفالت
املنكرة ،وال للنوادي الليلية ،وال ل�ن��وادي القِ مار
وامليسر والرهان ،وال بطاقات اليانصيب ،بل يجب
جت ّنُ َبها والتحذير منها ،وجتنب الدعاية لها؛ أل َّن
ُك� َّل وسيلةٍ حرمها الشر ُع وأبطلها وذ َّمها ،لشرها
للدين أو ا ُ
خللق،
وضررها وفسادها ،وإفسادها ِ ّ
بنص
فهي مح َّرمة ،والتعاون عليها مح َّر ٌم أيضاّ ِ ،
قوله تعالىَ { :وتَ � َع��ا َونُ��واْ َعلَى الْ�ب� ِ ّ�ر َوال � ّتَ� ْق � َوى َوالَ

تَ َعا َونُواْ َعلَى ا ِإلثْ ِم َوالْ ُع ْد َوانِ واتقوا إن الله شديد
العقاب} (املائدة .)2 :
َ
الثالث  :أن يتح َّرى املع ِل ُن ال�ص��د َق واألم��ان �ة في
عرض السلع واملنتوجات ومواصفاتها املختلفة ،أو
يصور األمر على غير
اخلدمات التي يق ّدمها؛ فال ِ ّ
حقيقته ،بالكذب أو إخفاء العيوب والتدليس ،أو
باملبالغة في حجم السلعة املراد تصميم إعالنها،
ونشرها كذلك في الصحف أو املجالت ،أو تضخيم
محاسنها للمستهلك أو الزبون .
فالواجب على املسلم أن يتحرى الصدق واألمانة،
في كل أقواله وأفعاله؛ فإن التح ِلّي بالصدق سبب
للبركة ،وأم��ا ال�ك��ذب وكتمان العيوب ف��إن��ه عِ لة
للسلع ،وسبب حَ ْ
امل��قِ للبركات ،كما قال
الكساد ّ
نبينا[ « :املُتَ َبا ِي َعانِ ِباخلِ َيار َما لَ ْم يَتَ َف َّر َقا؛ َف ِإ ْن
َص َد َقا َوبَ َّينَا ،بُ��ورِ َك لَ ُه َما فِ ي بَيعِ ه َماَ ،و ِإ ْن َك َذبَا
َو َكتَ َماُ ،م ِحق َْت بَ َر َك ُة بَيْعِ هِ َما « متفق عليه .
الرابع  :كذلك ال يجوز إشاع ُة إعالن يقوم أصال
على الغِ ش واخلِ ��داع ،أو التهويل واملكر والتزوير؛
س مِ نَّا» رواه مسلم.
لقوله [َ « :م ْن َغ َّشنَا َفلَيْ َ
يس مِ نَّاَ ،واملَك ُر َواخلِ َدا ُع
وقال أيضاَ « :م ْن َغ َّشنَا َفل َ َ

ويحرم الترويج والدعاية
للخمر والمخدرات والدخان
وال الحفالت المنكرة وال
النوادي الليلية وال لنوادي
القمار والميسر والرهان
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ال يجوز نشر اإلعالنات التي
تحتوي على الصور المثيرة
للغرائز ويحرم الدعاية
لألفالم الماجنة والمثيرة
واألقوال الفاحشة

فِ ي النَّارِ » رواه الطبراني وصححه ابن حبان.
عيب أو نقص ،فإنه يجب بيانه
وإذا كان بالسلعة ٌ
للمشتري ،وال يحل كتمانه؛ ألن��ه خ�لاف النصح
للمسلم ،فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال:
قال [« :امل ُ ْس ِل ُم أَخُ و امل ُ ْسل ِِمَ ،والَ يَ ِح ّ ُل مل ُِسل ْ ٍم بَا َع
مِ ْن أَ ِخيهِ بَيْ ًعا ،فِ يهِ َعيْ ٌب ،أَالَ بَ ِ ّينَ ُه له» رواه أحمد (
 ) 157/4وابن ماجة ( .)2246
اخلامس :أال يضر بإعالنه غيره من التجار ،أو
يتع ّرض ملنتوجاتهم وسلعهم بالتحقير ،أوالتهوين
�ذم لها ،من أجل حتقيق مصاحله
ألوصافها ،وال� ِ ّ
ورب �ح��ه ،على حساب مصالح غيره م��ن التجار؛
وسلَّم  « :ال َض َر َر َوالَ ِض َرار
لقوله َصلَّى الل ُه عليه َ
« رواه أبوداود .
َ
َ
َ
ولقوله [ « :ال يُؤْمِ ُن أ َح ُد ُك ْم َحتَّى يُ ِح َّب أل ِخيهِ ،
َما يُ ِح ّ ُب ِلنَف ِْسهِ « رواه الشيخان من حديث أنس
رضي الله عنه.
السادس :أن يتجنب اخلداع والتغرير باملستهلكني،
وذل ��ك باستغالل التشابه ف��ي االس ��م التجاري،
أو في العالمة التجارية ،س��واء وق��ع التشابه في
التسمية موافقة ،أو تعمده بسوء نيته وتدليسه،
يبتغي بذلك إيهام املستهلكني والزبائن بأنها هي
البضائع املشهورة في األسواق؟! أو املماثلة لها في
اجلودة واإلتقان؛ ليقع املستهلك فريسة التضليل
واإليهام ؟! فهذا كله مخالف للصدق والبيان كما
يح ُةُ ،قلنَا:
تقدم ،ومخالف لقوله [ّ ِ :
«الدي ُن النَ ِّص َ
َ
ني
لمِ َ ْن؟ َقا َل :للهِ َو ِل َر ُسولِهِ َولِكِ تَا ِبهِ َ ،وأل ِئ َّمةِ امل ُ ْسلِمِ َ
َو َعا َّمتِهِ ْم » رواه مسلم .
السابع  :أن يحرص على ش��روط عقد البيع أو
اإلجارة عند اإلعالن عنها ،ومنها :
اإلع�لام بثمن السلعة ،وعددها أو وزنها ،وموعد
تسليمها  .أو ب�ي��ان م�ك��ان اإلج� ��ارة ،و ُم � َّدت �ه��ا بني
املتعاقدين .وأن يكون مح ّل اإلج��ارة منتف ًعا به،
وم�ق��دورا على تسليمه ,وخلو العقد من اجلهالة
والغرر ,ونحو ذلك من احملاذير .
هذه تقريبا ضوابط اإلعالن التجاري ،والتي بها
يحصل احملافظة على سالمة املجتمع املسلم من
املخالفات للشرع املطهر ،والبقاء على ما يحب الله
تعالى ورسوله [ من االستقامة ،والعمل الصالح،
وس�لام��ة ص ��دور املسلمني م��ن ح �ص��ول م��ا يثير
العداوات والبغضاء والشحناء .
والله تعالى أعلى وأعلم ،وآخ ُر دعوانا أنِ احلم ُد
رب العاملني ،وصلى الله وسلم على نبينا محمد
للهِ ِ ّ
وآله وصحبه وسلم.
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اليمن
أعرب عن أسفه ملا آلت إليه األمور في اليمن

الشيخ أبوبكر هدار:
وحدة املسلمني وجمع
كلمتهـم همـا ما يجـب
أن تكـون عليـه األمــة
حاوره :عالء الدين مصطفى
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قال الشيخ أبوبكر هدار رئيس مؤسسة الضمير اخليرية االجتماعية :إن
وحدة املسلمني وجمع كلمتهم ونبذ الفرقة واالختالف مقصد من مقاصد
الشريعة الغراء ،مشيرا إلى أن ذلك هو الوضع الطبيعي الذي يجب أن
تكون عليه األمة اإلسالمية في ماضيها وحاضرها ومستقبلها.
وقال :إن االئتالف السلفي اليمني تكمن أهميته في وحدة املصير والتقارب
والتآلف بينهم في ظل ما تشهده اليمن والساحة العربية واإلسالمية من
األزمات والثورات التي قد تؤثر على الدعوة اإلسالمية .وأعرب هدار عن
أسفه ملا آلت إليه األمور في اليمن من بداية حرب أهلية ال يعلم مداها إال
الله ،داعيا الله أن يجنب اليمن والبالد العربية واإلسالمية الفنت.
وشدد على ضرورة أن جتتمع األطراف املتنازعة من املعارضة والشباب
واحلكومة ،وأن يحكّ موا العقل وأن تغلب املصلحة العامة على املصلحة
اخلاصة ،وحقن الدماء في البالد واحملافظة على املمتلكات ،وأن يفوت
اليمنيون الفرصة على أعداء األمة والوطن .وهذا نص احلوار:
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< احلل من وجهة نظري  -والله أعلم  -على

> في البداية نود أن تعطينا فكرة عن
الوضع في اليمن ،كيف تراه اآلن؟
< الوضع في اليمن معقدة وشائك ،واجلميع املعتصمني واحل�ك��وم��ة حتكيم العقل وتغليب
يعلم اآلن ما آل��ت إليه األم��ور من بداية حرب املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة وجتنيب
البالد والعباد الفنت ،وحقن الدماء واحلفاظ
أهلية ندعو الله أن يجنبنا ويالتها.
> م��ا احل��ل م��ن وج�ه��ة ن�ظ��رك للوضع على املمتلكات العامة ،وعدم هدم البنية التحتية
ل�ل�ب�لاد ،وت�ف��وي��ت ال�ف��رص��ة ع�ل��ى أع� ��داء األمة
القائم اآلن؟
جميع األط��راف املتنازعة املعارضة والشباب

والوطن «أي اليمن» وما يخطط
لها ولألمة العربية واإلسالمية في ظل األوضاع
والتطورات التي تشهدها املنطقة العربية اليوم،
والرجوع إلى كبار أهل العلم واحلل والعقد في
اليمن كما ق��ال تعالى{ :وإذا جاءهم أم��ر من
األمن أو اخلوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول
وإلى أولي األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه
م �ن �ه��م« ..اآلي� � ��ة» ،وال ��رج ��وع إل ��ى ل �غ��ة احل ��وار
والتفاهم ضمن إطار املبادرة اخلليجية.
> هل احلوثيون استغلوا األحداث في
اليمن ،وسيطروا على مناطق داخل
التراب اليمني؟
< والله أعلم ،استغلوا الوضع الراهن والتطورات
األخيرة في اليمن في ظل التعتيم اإلعالمي،
فقد سيطروا على معظم محافظة صعدة وهم
اآلن زاح�ف��ون على محافظة اجل��وف ويقومون
بقتل األب��ري��اء وس�ف��ك دم ��اء ال��رج��ال والنساء
واألطفال الذين يدافعون عن أرضهم وممتلكاتهم
وأعراضهم؛ مما أدى إلى ترميل النساء وتيتيم
األطفال ،وإلى الله املشتكى وعليه التكالن وال
حول وال قوة إال بالله العلي العظيم.
ونسأل الله جل جالله بأسمائه احلسنى وصفاته

البد من الرجوع إلى
احلوار في اليمن حتى
نفوت الفرصة على
أعداء األمة والوطن
العال أن يجنب اليمن
وجميع ال�ب�لاد العربية
واإلس�ل�ام��ي��ة ال �ف�تن م��ا ظهر
منها وما بطن ،ويحفظها من كل سوء
ومكروه ،إنه ولي ذلك وهو القادر عليه.
> دعنا نسألك :ملاذا االئتالف السلفي
اليمني؟
<  -ك�م��ا قلنا  -إن وح ��دة امل�س�ل�م�ين ،وجمع
كلمتهم ونبذ أسباب الفرقة واالختالف مقصد
عظيم من مقاصد الشريعة الغراء ،وهو الوضع
الطبيعي الذي ينبغي أن تكون عليه أمة اإلسالم
في ماضيها وحاضرها ومستقبلها؛ انطالقا من
قول الله تعالى{ :وإن هذه أمتكم أمة واحدة
وأن ��ا رب�ك��م ف��ات�ق��ون} (امل��ؤم �ن��ون ،)52 :وقوله
تعالى{ :واعتصموا بحبل الله جميعا وال تفرقوا
واذك��روا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف
ب�ين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخ��وان��ا} (آل
عمران ،)103 :وبعد أمره باالجتماع واالئتالف
ح��ذر سبحانه م��ن الفرقة واالخ �ت�لاف فقال:
{وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما
جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم} (آل
عمران.)105 :
> ما أهميته واحلاجة إليه في الوقت
احلالي؟
< التأكيد على أمر الوحدة والتقارب والتآلف
ب�ين املسلمني ع��ام��ة ،وب�ين العاملني لإلسالم

بصورة خاصة في احلاالت اآلتية:
 -1عندما ننظر إل��ى ما تشهده بالدنا اليمن
وال �س��اح��ة ال�ع��رب�ي��ة واإلس�لام �ي��ة م��ن األزم ��ات
والثورات التي قد توثر على الدعوة اإلسالمية
سلبا أو إيجابا.
 -2عندما يكون احلفاظ على املجتمع وشريعته
وهويته وثوابته ضروريا للوقوف أمام التحدي
احل �ض��اري ال ��ذي ي��واج��ه أم�ت�ن��ا ،وال� ��ذي ميثل
مرحلة خطيرة من مراحل االستعمار.
 -3ع�ن��دم��ا يُ �خ��اف م��ن تعطيل وظ�ي�ف��ة األمر
ب��امل �ع��روف وال �ن �ه��ي ع��ن امل �ن �ك��ر ،ويُ �ت �خ��اذل عن
ن �ص��رة اإلس �ل��ام؛ ي�ص�ب��ح م��ن ال� �ض ��روري على
ال�ع��ام�ل�ين ل�لإس�لام أن ي��وح��دوا ج�ه��وده��م في
احملافظة على ص�لاح املجتمع وحتقيق الوالء
لله تعالى ،ويعمقوا في املجتمع أصالة االنتماء
لألمة ،ويوجهوا طاقات العاملني لإلسالم ،من
جماعات ومؤسسات وأفراد للوصول إلى وحدة

االئتالف السلفي اليمني
يهدف إلى احلفاظ على
وحدة اليمن ومناصرة
القضايا اإلسالمية
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يجب أن جتتمع األطراف
املتنازعة في اليمن
ويحكّ موا العقل ويغلبوا
املصلحة العامة حتى
نحقن الدماء في البالد

املوقف السياسي الشامل ،على الصعيد العاملي،
واإلسالمي ،والعربي ،والوطني؛ حتقيقا لواقعية
اإلس�ل�ام ف��ي مختلف ش ��ؤون احل �ي��اة التربوية
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وتأكيدا
على املمارسة امللتزمة بأخالق اإلسالم وقيمه،
وتفعيال للجهود السياسية في البناء ،والتوجه
نحو تطبيق الشريعة اإلسالمية.
 -4عندما نرى أن اجلماعات السلفية صاحبة
املنهج احلق ،واحلجة الناصعة ،تعمل لإلسالم
وجتتهد في خدمته ،لكنها مع كل ذل��ك تعمل
مشتتة اجلهود ،مهدرة الطاقات.
مكونات االئتالف
ألج��ل ك��ل ذل��ك ف�ق��د اج�ت�م��ع ع��دد م��ن ممثلي
فصائل الدعوة السلفية وفي مقدمتها:
 -1جمعية احلكمة اليمانية.
 -2الشيخ أبواحلسن املأربي وإخوانه.
واتفقوا على إنشاء كيان ميثلهم وأطلقوا عليه
اسم« :االئتالف السلفي اليمني» بوصفه وسيلة
ض��روري��ة ل��رص ال �ص �ف��وف ،وت��وح �ي��د الكلمة،
ويعبر عن املواقف املشتركة ،ويسعى للحفاظ
على ثوابت األمة ،ويدافع عن قضاياها ،وميثل
أف��راده املنتسبني إليه ،وميثلونه ،ويدافع عنهم
ويجسد مواقفهم ،ويوحد جهودهم ،ويساعدهم
على استخراج مكنونات طاقاتهم للوصول إلى
حتقيق طموحاتهم بكل الوسائل املشروعة.
واالئ �ت�لاف ه��و جتمع شعبي ي�ه��دف إل��ى تبني
جهود العاملني وتوجيهها للمساهمة في بناء
البالد وتطورها ،على أس��اس مبادئ اإلسالم
وأح �ك��ام��ه ،وي��أخ��ذ ب �ك��ل ال��وس��ائ��ل املشروعة
لتحقيق أهدافه.
واملقر الرئيس :لالئتالف :العاصمة صنعاد وله
أن يفتح فروعا في جميع احملافظات واملناطق
والقطاعات في اجلمهورية اليمنية وفي جتمعات
املغتربني اليمنيني في اخلارج.
> م� ��ا امل� � �ب � ��ادئ ال� �ت ��ي ي �ن �ط �ل��ق منها
االئتالف؟
< ينطلق االئتالف في أنشطته وأهدافه ووسائله
من املبادئ اآلتية:
 -1اإلسالم عقيدة وشريعة :عقيدة ينبثق منها
تصور شامل للكون واإلنسان واحلياة ،وشريعة
تنظم احلياة مبختلف مجاالتها.
 -2ك�ت��اب ال�ل��ه تعالى وس�ن��ة رس��ول��ه [ بفهم
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اليمن
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السلف الصالح ،أصل الشرعية وكل ما يخالفهما
باطل ومردود.
 -3ال �ش��ورى أس �ل��وب مل�م��ارس��ة احل�ك��م ورفض
االس �ت �ب��داد ب�ك��ل أش �ك��ال��ه وأل ��وان ��ه ،وتعميقها
في األم��ة واعتمادها ملزمان في أم��ور احلكم
الراشد كافة.
 -4ال �ع��دال��ة غ��اي��ة وف��ري�ض��ة أوج ��ب ال�ل��ه على
املسلمني أن يقيموا حياتهم اخلاصة والعامة
عليها حتى يقوم الناس بالقسط.
 -5احلرية مبفهومها اإلسالمي حق فطري كرم
الله بها اإلنسان وال تستقيم احلياة اإلنسانية
إال بها.
 -6اليمن أرض��ا وشعبا وح��دة ال تتجزأ ،وهي
عربية إسالمية ال تنفصل ع��ن األم��ة العربية
واإلسالمية بحال من األحوال.
 -7األم ��ة ال�ع��رب�ي��ة واإلس�لام �ي��ة أم ��ة واح ��دة،
والسعي لتحقيق وحدتها واجب شرعي.
> ما األهداف وما الغايات الكبرى التي
تسعون إليها من وراء االئتالف؟
< يسعى االئتالف إلى حتقيق الغايات الكبرى
واألهداف العامة اآلتية:
 -1ال��دع��وة إل ��ى حت�ق�ي��ق ال�ت��وح�ي��د وااللتزام
ب��ال �ش��ري �ع��ة اإلس�ل�ام �ي��ة ف��ي م�خ�ت�ل��ف ميادين
احلياة.
 -2احل �ف��اظ ع�ل��ى وح ��دة ال�ي�م��ن واستقراره،
وس� �ي ��ادت ��ه ،وم� �ق ��اوم ��ة ال��ن��ف��وذ االستعماري
واألجنبي.
 -3ال��دف��اع ع��ن ك��رام��ة اإلن�س��ان وحقوقه وعن
احل ��ري ��ات ب �ص��ورة ع��ام��ة ف��ي ض ��وء الشريعة
اإلسالمية.
 -4القيام باحلسبة والنصيحة لألمة حكاما
وم �ح �ك��وم�ين ف ��ي ك ��ل امل� �ج ��االت وبالضوابط
الشرعية.
 -5اإلسهام في بناء األمة في اجلوانب كافة،
ونشر العلم النافع ،والعمل على التنمية الشاملة
للمجتمع.
 -6غرس القيم األخالفية في املجتمع وحمايته
من الغزو الفكري واألخالقي.
 -7التعاون مع كافة اجلهات املماثلة فيما يحقق
املقاصد الشرعية.
 -8م�ن��اص��رة ق�ض��اي��ا أم�ت�ن��ا اإلس�لام �ي��ة ودعم

مطالبها العادلة.
> م� ��ا ال� �ب� �ي ��ان ��ات ال� �ت ��ي ص� � ��درت عن
االئتالف أثناء األحداث في اليمن؟
< انعقد امللتقى السلفي العام الثاني في مدينة
ت�ع��ز ،حت��ت ش�ع��ار «ن�ح��ن ك�ي��ان م��وح��د للدعوة
السلفية في اليمن»؛ تلبية جلمع كلمة السلفني
وق�ي��ام��ا ب��واج��ب ال�ب�ي��ان للموقف ال�ش��رع��ي من
األحداث التي متر بها اليمن ،وبناء على ما دار
في امللتقى من تقدمي الرؤى الشرعية والنقاشات
وامل��داخ�لات العلمية فقد أك��د املجتمعون على
اآلتي:
أوال :التأكيد على ما تضمنته بيانات العلماء
واملجالس العلمية مبا ي��ؤدي إلى إطفاء الفتنة
وج�م��ع الكلمة وح�ف��ظ أم��ن اليمن واستقراره
وسيادته.
ث��ان �ي��ا :إن م��رج�ع�ي��ة ال �ك �ت��اب وال �س �ن��ة وسيادة
الشريعة في كل مجاالت احلياة هي الضمان
احل �ق �ي �ق��ي إلق ��ام ��ة ال� �ع ��دل وح� �ف ��ظ احلقوق
واحلريات الشرعية وحتقيق احلياة الكرمية.

االئتالف السلفي اليمني
يهدف إلى احلفاظ على
وحدة اليمن ومناصرة
القضايا اإلسالمية

ثالثا :التمسك برابطة األخ��وة اإلميانية التي
جتمع بني أبناء الشعب اليمني املسلم.
رابعا :مواصلة علماء اليمن ووجهائه جلهودهم
في تقدمي احللول املناسبة مبا يسهم في احلفاظ
على ثوابت األمة وهويتها وأخالقها اإلسالمية.
خامسا :إدان��ة سفك الدماء املعصومة من أي
ط��رف ك��ان لقول النبي [« :ك��ل املسلم على
املسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه».
س��ادس��ا :التحذير م��ن تصعيد األم ��ور بجميع
أشكاله من أي طرف كان؛ ملا في ذلك من جر
البالد إلى الفرقة والفساد وإراقة الدماء.
سابعا :دع��وة جميع األط��راف للتعاطي اجلاد
واإليجابي واملسؤول مع املبادرة اخلليجية مبا
م��ن شأنه أن يخرج اليمن م��ن محنته ويحقق
طموحات الشعب ومطالبه املشروعة.
ثامنا :إمياننا باحلوار والتعايش والتواصل مع
ك��ل ال�ك�ي��ان��ات امل��وج��ودة ف��ي املجمتع مبختلف
أطيافها بالضوابط الشرعية مب��ا يسهم في
اس�ت�ق��رار األوض���اع وي��زي��ل ال�ن�ع��رات الطائفية
وال�ع�ص�ب�ي��ات احل��زب�ي��ة وامل��ذه�ب�ي��ة واملناطقية
والتنابز باأللقاب.
تاسعا :التمسك باملنهج السلفي القائم على
ال��وس �ط �ي��ة واالع� �ت���دال وال �س �ع��ة وامل ��رون ��ة في
التعامل مع مستجدات العصر ومتطلباته ،مع
إمياننا بضرورة التغيير نحو األفضل بالضوابط
الشرعية.
ع��اش��را :وح ��دة العاملني ف��ي ال��دع��وة السلفية
وأن�ص��اره��ا ،وانطالقا م��ن ذل��ك فإننا نعلن من
هذا امللتقى تأسيس وإشهار «االئتالف السلفي
اليمني» وسيلة للتنسيق والتكامل وتقارب الرؤى
وتوحيد املواقف بني كل األطراف السلفية املكونة
لالئتالف ،وندعو بقية إخواننا لإلسهام واملشاركة
ف��ي النهوض ب�ه��ذا االئ �ت�لاف وال�ق�ي��ام بواجبهم
الشرعي نحو جمع الكلمة واحتاد املواقف.
حادي عشر :نذكر أنفسنا وكافة أبناء الشعب
اليمني بقوله تعالى{ :إن الله ال يغير ما بقوم
حتى يغيروا ما بأنفسهم} وندعوهم إلى االلتجاء
إلى الله والتضرع بني يديه والتوبة النصوح حتى
يرفع عنهم ه��ذه الغمة ،سائلني الله أن يغير
أحوالنا وأح��وال املسلمني إلى أحسن حال وأن
يهيئ لهم من أمرهم رشدا.

عيسى القدومي

الكل منا سمع ورأى الصندوق األسود ،على الرغم من أنه برتقالي
اللون فقد جرى العرف بتسميته الصندوق األسود؛ ألنه اقترن
بكوارث الطائرات وما حواه من معلومات الرحلة والدقائق األخيرة
قبل الكارثة .ولكن من منا قد سمع عن الصندوق األزرق ذلك
الصندوق الصغير الذي يجب أن نعرفه جيداً؛ ألنه يذكرنا بكارثة
احتالل أرض فلسطني وتهويد القدس وجمع شتات اليهود على أرض
املسلمني ،وتشريد أهلها إلى بقاع األرض.
ذلك الصندوق الصغير رسمت عليه جنمة
اليهود السداسية  -زعموا أنها جنمة داود
عليه السالم  -وأض��اف��وا رسما خلريطة
فلسطني على أن�ه��ا دول��ة ال�ي�ه��ود وصمم
ال �ص �ن��دوق ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة زرق�� ��اء؛ ليكون
أداة جل�م��ع ال �ت �ب��رع��ات م��ن ي �ه��ود العالم
وم��ؤي��دي�ه��م ،حيث أرس�ل��ت م�ئ��ات اآلالف
من الصناديق ال��زرق��اء لتوضع في بيوت
أعضاء اجلماعات اليهودية؛ لتساهم كل
عائلة يهودية آخر كل شهر مبا يزيد عن
مصروفها الشهري للمشاركة في تهويد
القدس وسلب األراض ��ي وتغيير املعالم،
والهدف األسمى لليهود هو بناء الهيكل
املزعوم مكان املسجد األقصى في القدس

الصندوق األزرق
تم تأسيسه في
المؤتمر الصهيوني
األول لجمع األموال
من اليهود ولشراء
األراضي في فلسطين
ومازال يعمل حتى اآلن

احملتلة.
ويتبع ذل��ك ال�ص�ن��دوق منظمة صهيونية
عاملية تدعى «الكيرن كييمت» الصندوق
القومي اليهودي ،التي تأسست في عام
 1901بتوصية عاجلة اتخذت في املؤمتر
الصهيوني األول ال��ذي عقد ف��ي بازلب
سويسرا في ع��ام 1897م كوسيلة جلمع
األم ��وال م��ن اليهود ل�ش��راء األراض ��ي في
فلسطني ،وإقامة املغتصبات اليهودية في
أرض فلسطني والسعي إليجاد موطئ قدم

لليهود في القدس.
وق��د استند ال�ص�ن��دوق القومي اليهودي
في املقام األول إلى مساهمات من يهود
العالم .وق��د مت جمع ه��ذه التبرعات في
املقام األول من خالل الصندوق األزرق،
ويُ َعد الصندوق القومي اليهودي مؤسسة
م��ال �ي��ة ض �خ �م��ة مت �ل��ك األص � ��ول الثابتة
والنقدية والشركات العديدة ،ولها أسهم
ف��ي ش��رك��ات م�خ�ت�ل�ف��ة ،م��ا ي �ق��در مبئات
املاليني من الدوالرات.
ونحن إذ ن��رى ه��ذا الصندوق وم��ا قدمه
للمشروع اليهودي من دور فاعل في جمع
ال�ت�ب��رع��ات ،فإننا نستهجن تلك احلرب
املستعرة على مؤسساتنا اخليرية والوقفية
والتطوعية ،باعتبارها داعمة لإلرهاب،
ح�ت��ى ح��ورب��ت ص�ن��ادي��ق ج�م��ع التبرعات
واحلصاالت في عاملنا العربي واإلسالمي
وكأنها أسلحة دم��ار ش��ام��ل!! ومنعت أية
حتويالت مالية للمؤسسات اخليرية في
فلسطني ،وفي املقابل تفتح األب��واب لكل
املؤسسات الغربية واليهودية لدعم إقامة
املغتصبات وإم ��داد امل��ؤس�س��ات اليهودية
ال �ع��ام �ل��ة ع �ل��ى ه� ��دم امل �س �ج��د األقصى
امل �ب��ارك وإق��ام��ة الهيكل على أنقاضه..
واملشاريع الهادفة لتغيير معالم القدس
وت �ه��وي��ده��ا ..م �ف��ارق��ة ع�ج�ي�ب��ة ،أصحاب
األرض وامل �ق��دس��ات ي�س�ت�ج��دون النصرة
من محيطهم العربي واإلسالمي ،وشتات
اليهود يدعم بكل السبل ،للسلب والقتل
والتشريد ..حال ُفرض علينا ولكننا على
يقني أن��ه ل��ن يستمر؛ فالظلم والعدوان
مآله إلى زوال ،وحقوقنا وأرضنا ستعود
للمسلمني بإذن الله تعالى ..وعلينا العمل
ونصرة إخواننا بالعطاء والدعاء .
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الصندوق األزرق ..وكارثة فلسطين
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قطوف �أ�سرية

الزواج المبكر ..حصانة من
الرذيلة ومفتاح للفضيلة
متابعة :سليمان الصالح
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ورغبهم فيهَ :
الزواج نعمة عظيمة َّ
امنت الله بها على عباده وأح َلّه لذكورهم وإناثهم ،بل أمرهم به َّ
اب
{ف ِ
انك ُحو ْا َما َط َ
َ
َ
َ
الن َساء َمثْ نَ ى َو ُث َ
اع َف ِإ ْن ِخفْ تُ ْم أ َّ
ي ُان ُك ْم } (النساء .)3 :وهو سنة خامت
َل ُكم ِ ّم َن ِ ّ
ال َت ْع ِد ُلو ْا َف َو ِ
اح َد ًة أ ْو َما َم َل َك ْت أ مْ َ
ال َث َو ُر َب َ
املرسلني [؛ قال [« :النكاح من سنتي؛ فمن لم يعمل بسنتي فليس مني ،وتزوجوا فإني مكاثر بكم األمم ،ومن كان
ذا َط ْول فلينكح ،ومن لم يجد فعليه بالصوم؛ فإن الصوم له وجاء» رواه ابن ماجه وصححه األلباني رحمه الله .وهو
{ولَقَ ْد َأ ْر َسلْنَ ا ُر ُس ً
ال ِ ّمن َق ْب ِل َك َو َج َعلْنَ ا َل ُه ْم َأز َْواج ًا َو ُذ ِ ّر َّي ًة} (الرعد .)38 :وهو إعفاف
سنة املرسلني من قبل؛ قال تعالىَ :
للزوجني وحماية لهما من الوقوع في الفاحشة.
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الزواج مشروع صعب
يؤكد الدكتور البريك في البداية أن من أفضل
ما يتخذ اإلنسان في دنياه كيما يستقيم دينُه،
قلب شكور ،ولسان ذاكر ،وزوجـة صاحلـة تـعينُه
من أجل هذه املصالح؛ فعن ثوبان ] قال:
ض َة َوالَ
ملا نزلت { َوا ّلَذِ ي َن يَ ْك ِنزُو َن ال َّذ َه َب َوالْفِ َّ
ِيم}
يُنفِ قُونَ َها فِ ي َسبِيلِ اللّهِ َف َب ِ ّش ْر ُهم ِب َع َذ ٍاب أَل ٍ
(التوبة ،)34 :قال :كنا مع رسول الله [ في
بعض أس�ف��اره ،فقال بعض أصحابه :أُنزلت
في الذهب والفضة ،لو علمنا أي امل��ال خير
فنتخذه ،فقال [“ :أفضله لسان ذاكر وقلب
شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إميانه” .رواه

أحمد والترمذي وغيرهما.
لقد َّ
رغب الشرع في الزواج وحث على تيسيره
يبي
وتسهيل طريقه ،ول�ك��ن ال ��زواج – كما ِ نّ
الدكتور البريك – أصبح من أصعب األمور
ف��ي زماننا نتيجة س��وء التصرف م��ن بعض
ال�ن��اس واجل�ش��ع والطمع وقلة ال��وع��ي وعدم
حتمل املسؤولية ،بل هو أصعبها على اإلطالق،
ال� �ع ��زوف ع��ن ال�� ��زواج امل �ب �ك��ر خ �ط � ٌر أحدق
بالشباب من اجلنسني ،وينذر بالفناء وفساد
األخالق وجتهم احلياة وظالم البصيرة وفوات
احلظوظ الشرعية وانعكاس املفاهيم وضياع
املستقبل وإضاعة املال والترمل املزري بعدما
يصبح كل منهما هيك ً
ال بالياً عال ًة على األهل

أو األقارب ،ثقي ً
ال على نفسه وعليهم؛ فعاش
األيامى من الشباب والفتيات عيشة املساكني
فانطووا على أنفسهم وأخ�ل��دوا إل��ى األرض
وض�ع�ف��وا ع��ن م�ح��اك��اة اآلخ��ري��ن احملظوظني
ممن أنعم الله عليهم باألزواج واألوالد وفازوا
بالغبطة والسرور واحلبور.
عادات وعوائق سلبية
ويضيف فضيلته :العوائق السلبية والعادات
البالية جعلت بعض املسلمني ال يهتمون بأمور
يقدرون أخطار العزوبة احملدقة
العازبني ،وال ِ ّ
بهم وعواقب حرمانهم من زينة احلياة الدنيا
ولذاتها ومتاعها املتجدد باحلصانة والصيانة
وإجن� ��اب ال��ذري��ة وح �ص��ول امل� ��ودة والرحمة

الزواج من أهم مقومات
الدين واألدب وكمال
الرجولة وقمة األنوثة

األخ�ل�اق؛ فيبحث ك�لا الطرفني ع��ن الطرق
احملرمة لتفريغ الشهوة وقضاء الوطر ،ومنها
الفراغ القاتل وطول األرق والسأم ألجسامهم
وطول التفكير واليأس من طيب احلياة باملال
والبنني وزينتها وظالم املستقبل أمامهم .قال
ّاس ُح ّ ُب َّ
الش َه َو ِ
ات مِ َن ال ِن َّساء
تعالىُ { :ز ِ ّي َن لِلنَ ِ
َوالْ َب ِننيَ} (آل عمران ،)14 :فق َّدم سبحانه ذكر
النساء والبنني على سائر احملبوبات من متاع
الدنيا ملا أباح الله بني الزوجني من اإلفضاء
إل��ى بعضهم البعض وال�ع�ف��اف وب�ل��وغ األرب
والغايات املنشودة واحلرث املثمر جلني الكرم
ونور احلياة ومدخر املمات.
غالء املهور واملبالغة في رفعها
ومن أسباب تأخر الزواج أو امتناعه كما يقول
الدكتور البريك :غالء املهور واملبالغة في رفعها
بعد أن جعلت محلاً للمفاخرة واملتاجرة ال
لشيء إال مللء املجالس باحلديث عن ضخامة
هذا املهر أو ذاك ،دون تفكير في عواقب ذلك
وما يؤول إليه؛ مما جعل الزواج عقبة صعبة
ج��داً أو مستحيلة أم��ام كثير من اخلطاب ال
ميكنه جت��اوزه��ا ،وه��ذا خ�لاف امل�ش��روع فإن
املشروع في املهور تخفيفها وكلما كانت أقل
فهي أفضل وأنفع .فإذا جاء أحدهم خاطباً
البنته أو موليته أخذ يح ّ ُد شفرته ولكنه لم
ي��رِ ح ذبيحته ،ليفصل ما بني حلمه وعظمه،
َّ
وهشم العظم وج َّرده من
فإذا قطع منه اللحم
ك��ل م��ا ميلك سلمها ل��ه وه��و ف��ي حالة بؤس
وفقر شديدين مثق ً
ال بأوزار الديون التي من
لوازمها الهموم والغموم؛ فتذله بالنهار وتقض
مضجعه بالليل ،ويغلي بنارها قلبه حتى جتعل
القوي ضعيفاً والسمني نحيفاً:
واله ّ ُم يخترم اجلسيم نحافة
ويُشيب ناصية الصبي ويُهرم
ق��ال عمر ] :ال تغلوا في ص��داق النساء؛
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والسكن النفسي؛ فإن ال��زواج بوقته املناسب
م ��ن أه���م م �ق��وم��ات ال ��دي ��ن واألدب وكمال
الرجولة وقمة األنوثة ،وهو الطريق الطبيعي
ملواجهة امليل العميق بني الرجل واملرأة ،وهو
الغاية النظيفة إلدراك الراحة والسكن والعفة
واإلح �ص��ان وب�ن��اء األس��ر وإن�ق��اذ املجتمع من
غوائل التحلل واالنحراف ومن زوابع املخاوف
وظ �ل �م��ات ال �ط �ب��ع وجت �ه��م احل��ي��اة واألفكار
السوداء التي ِ
وتقض املضاجع
تنغّص العيش
ُّ
وتقوض الكيان وحتطم مستقبل
وتقلق الراحة ِ ّ
الشباب والفتيات؛ فالنساء للرجال خُ لقن
ولهن خلق الرجال.
الدراسة ليست عائق ًا
ويشدد الدكتور البريك على أن الدراسة ليست
عائقاً في سبيل الزواج كما يحدث من الفتاة
أو وليها اللذين يردان اخلاطب الكفء بحجة
أنها ما زالت على مقاعد الدراسة ،ويجعالن
ذلك عقبة أمام ال��زواج املبكر ،وفي ذلك من
ال �ض��رر ع�ل��ى ال�ف�ت��اة نفسها وع �ل��ى املجتمع
�ري ب��امل��رأة وول��ي أمرها أال
ما ال يخفى ..ح� ٌ
ي��ردا اخلاطب متى ك��ان كفئا ،س��واء َقبِل أن
تواصل دراستها أو عملها أم لم يقبل ،مع أن
من الشباب من ال ميانع من مواصلة زوجته
ال��دراس��ة أو العمل؛ ألن��ه يحس أن املجتمع
بحاجة إل��ى مثلها للتدريس ونحو ذل��ك مما
يحتاجه املجتمع املسلم احمل��اف��ظ .وق��د يُر ّ ُد
اخلاطب ألن له زوجة أخرى أو لرأي زميلة أو
ملشورة حاسدة وحلجج واهية :هذا كبير في
السن ،هذا فقير ،هذا متدين متشدد ،وما آفته
عندهن في احلقيقة إال أنه ال يوافق مزاجهن،
وي��وم يتولى السفهاء والسفيهات زم��ام أمر
النساء تضيع املسؤولية وتهدر املصالح ويفسد
األمر ،فتمضي السنون متالحقة والفتاة بني
التسويف والتأجيل ،ويتعاقب الليل والنهار
ف�ي��ذه��ب ال �ش �ب��اب ال��رط �ي��ب وي�ت�ج�ع��د الوجه

املليح ،وهناك تذبل ال��زه��رة ال��وردي��ة وتفقد
شذاها العطري وتذهب فتوتها ،وتدخل باب
الكهولة ثم اخلمول والترمل .وعندها ال يغني
املال عن طيب احلياة والذرية الصاحلة ،وال
جتدي الشهادات العالية عن سكينة الزواج،
وال تنفع الندامة على ع��دم االلتحاق بركب
التأي
احمل �ظ��وظ��ات ،وال ي�ج��دي األل ��م على
مّ ُ
والتبتل.
يجب على ولي املرأة الرشيد احلازم إذا تأكد
من صالحية اخلاطب ورضيته املخطوبة أن
يقدم على التزويج وال ي��دع فرصة للعابثني
واملفسدين؛ قال [“ :إذا أتاكم من ترضون
دينه وخلقه فزوجوه ،إال تفعلوا تكن فتنة في
األرض وف�س��اد كبير” وتتأكد املسارعة في
ت��زوي��ج ال�ك��فء إذا ك��ان ميلك ال �ق��درة املالية
والصحية على جمع أك�ث��ر م��ن ام���رأة ،وإذا
كانت املرأة املخطوبة مطلقة أو أرملة أو تقدم
بها السن أو كان بها عيب خلقي ونحو ذلك،
فرمبا يكتب الله لها ذري��ة صاحلة من هذا
التعدد أفضل بكثير لها من جلوسها السنني
الطوال بدون زواج .وإن في نساء النبي [
أسوة حسنة لكل مؤمنة .وفي سنة النبي [
ط��رد لكل ت��ردد وح �ي��رة ،فقد رغ��ب بالزواج
املبكر وح� َّ
�ث عليه فقال“ :يا معشر الشباب،
من استطاع منكم الباءة فليتزوج ،فإنه أغض
للبصر وأحصن للفرج ،وم��ن لم يجد فعليه
بالصوم فإنه له وِ جاء” ،ومفهوم احلديث أن
طول التأمي يفضي بالشباب من اجلنسني إلى
أمور ال حتمد عقباها :كنشر الرذيلة وحتلل
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قطوف �أ�سرية
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فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في
اآلخرة كان أوالكم بها النبي [.
قصة واقعية تتكرر
وي ��ورد فضيلة احمل��اض��ر قصة واقعية تدلل
على طمع بعض أولياء الفتيات وتزويج بناتهم
صغيرات السن ملن هم أكبر منهن بكثير ،ال
لشيء إال من أجل احلصول على املهر الكبير،
ت �ق��ول ص��اح�ب��ة ال�ق�ص��ة ع�ل��ى ل �س��ان الشيخ:
زوجني أبي بعد موت أمي وأنا صغيرة عمري
ثالثة عشر عاماً ال أفقه احلياة وال أعرف
شيئاً عن احلياة الزوجية ،وكان الزوج رج ً
ال
عجوزاً ،وذلك طم ًعا في املهر الذي دفعه؛ إذ
بلغ مائة وثمانني ألف ريال ،كنت أكرهه ولم
أشعر بالراحة مطلقاً ولم أذق طعم السكينة
طلبت إليه أن يطلقني بعد مضي سنة على
زواجنا وبعدما أجنبت منه بنتاً فأبى إال بعد
أن دفعت له مبلغ عشرة آالف ري��ال ،وعدت
أدراج��ي إلى بيت أبي كما خرجت منه ولكن
برفقتي صغيرة عمرها س�ن��ة ،وب�ع��د سنتني
إلي رجل كهل عمره خمسون عاماً ،فلما
تقدم َّ
مت��ت ال��رؤي��ة رف�ض��ت ال���زواج وجلست أبكي
حتى الصباح إال أن أب��ي أص � َّر على زواجي
منه ،فرضخت مجبرة كسيرة ذليلة ،ومضت
علي السنون الطوال وأنا في شقاء وتعب معه
َّ
وم َّر على زواجي به ستة عشر عاماً ،فأنا ما
زلت في ريعان شبابي حيث جاوزت الثالثني
علي حتى
بسنتني ،وهو جاوز السبعني ومضت َّ
اآلن أربع سنوات لم أعرف فيها طعم العشرة
الزوجية ،فكرت في الفاحشة إال أن خوفي
من الله منعني من ذل��ك ،وزوج��ي العجوز ال
يبالي بي وال يشعر مبعاناتي ،وأنا أنتظر سن
اليأس وفوات قطار العمر وزهرة شبابي التي
تذبل أمام عيني ،أبكي كلما نظرت إلى املرآة
وأحتسر على ما ضاع مني وأتألم مما صنعه

بي والدي هداه الله.
ه��ذه م��أس��اة واح ��دة م��ن آالف ال�ن�س��اء الالتي
يتجرعن كؤوس البؤس والتعاسة من أزواجهن
بعدما زوجهن أولياء أمورهن طمعاً فيما يُدفع
لهم من مهور عالية .إن ضخامة املهر مما يسبب
كراهة ال��زوج لزوجته وتب ّ ُرمه منها عند أدنى
سبب ،وإن سهولته مما يسبب الوفاق واحملبة
بينهما ويجلب البركة في الزواج .قال [“ :إ َّن
أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة” رواه أحمد.
التحجير عادة جاهلية
ويشير الدكتور البريك إلى عادة جاهلية كما
يقول تعد من عوائق الزواج ،وهي التي تسمى
بـ (التحجير) وهي مشتهرة بني بعض القبائل،
حيث يحجر على البنت الب��ن عمها أو غيره
بينما هي ال تريده ،ويرد وليها اخلطاب بحجة
احل�ج��ر ه ��ذا ،وق��د ي �ت��زوج اب��ن عمها أو من
حجرت له بغيرها وفي هذا هضم حلقوقها
وامتهان لكرامتها ،قال [“ :ال تنكح البكر
حتى تستأذن ،وال تنكح األمي حتى تستأمر،
ق��ال��وا ي��ا رس��ول ال�ل��ه وك�ي��ف إذن �ه��ا؟ ق��ال :أن
تسكت” رواه البخاري ومسلم .فمن حق البنت
التي ُح ِجر عليها أن ترفع أمرها إلى القاضي
لينظر في تظلمها من هذا احلجر املفروض
عليها بحكم التقاليد املخالفة للشرع.
وم��ن ه��ذه امل�ع��وق��ات أي �ض �اً :أ َّن بعض اآلباء
واألول �ي��اء ي ��ردون كثيراً م��ن اخل�ط��اب بحجة
أنهم أقل منهم نسباً أو ليسوا من قبيلتهم أو
بلدهم؛ فيتأخر ال��زواج وتفوت الفرصة التي

غالء املهور واملبالغة في
رفعة جعل الزواج عقبة
مستحيلة أمام الكثيرين
وهذا مخالف للشرع الذي
أمر بتخفيض املهور

ك��ان م��ن املمكن حصولها إذا قبلوا املتقدم
للزواج إن كانوا يرضون دينه؛ إذ ال فرق بني
ال �ن��اس فكلهم س��واس�ي��ة وأك��رم�ه��م عند الله
ّاس ِإ ّنَ��ا َخل َ ْقنَا ُكم ِ ّمن َذ َك ٍر
أتقاهم{ :يَ َأ ّيُ َها النَ ُ
َوأُنثَى َو َج َعلْنَا ُك ْم ُش ُعوباً َو َق َبا ِئ َل ِلتَ َعا َر ُفوا ِإ َّن
أَ ْك َر َم ُك ْم ِعن َد اللَّهِ أَتْقَا ُك ْم} (احلجرات،)13 :
والدين واألمانة واألخ�لاق هي املقاييس في
هذا الشأن ،وقد زوج رس��ول الله [ رقيقه
زي��د ب��ن ح��ارث��ة م��ن زي �ن��ب ب�ن��ت ج�ح��ش ابنة
عمته [ ،وتزوج [ صفية بنت حيي بعدما
أسلمت وكانت بني السبايا ،وزوج أبو حذيفة
رضي الله عنه ابنة أخيه هنداً ملواله ،واإلسالم
أباح الزواج من الكتابية مع وجود املخالفة في
الدين والنسب.
رؤية املخطوبة سنة نبوية
ومن معوقات الزواج إصرار بعضهم حتى اآلن
على عدم متكني اخلاطب من رؤية املخطوبة
قبل العقد؛ مما يجعل الشاب يبحث طوي ً
ال
ع��ن األس ��رة ال�ت��ي تقتنع ب��ال��رؤي��ة الشرعية،
وهذا البحث الطويل مما يؤخر الزواج ويضيع
فرصاً ثمينة لكل من الذكر واألنثى .إن الرؤية
قبل العقد سنة نبوية؛ قال [ لرجل خطب
ام ��رأة“ :اذهب فانظر إليها فإنه أج��در أن
ي��ؤدم بينكما” ،رواه أحمد وال��دارم��ي ،وقال:
“فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعو إلى
نكاحها فليفعل” رواه أحمد وأبو داود ،وقال
ل��رج��ل خطب ام���رأة“ :أنظرت إل�ي�ه��ا؟ قال:
ال ،ق��ال :اذه��ب فانظر إليها” رواه أصحاب
السنن .وق��د يبحث الشاب طوي ً
ال فال يجد
أس��ر ًة تعمل بهذه السنة الثابتة فيقدم على
الزواج بدون رؤية ،وقد ال يقتنع بالزوجة بعد
الدخول فيحصل الطالق أو الضم مع الكره
وعدم الراحة النفسية ،وال يستطيع الطالق
بسبب امل�ه��ر ال��ذي دف�ع��ه أو بسبب مجاملة
أهله أو أهلها خاصة إن كانوا من األقارب ،أو
بسبب األوالد الذين ُرزقهم منها.

للمرء في احلياة وبعد املمات ،أما في الدنيا
فما يحصل لألبوين م��ن ب� ِ ّ�ر أوالده �م��ا لهما
وقيامهم بشؤونهما ورعايتهما ف��ي كبرهما
واالهتمام بهما وإسعادهما:
سعادة امل��رء خمس إذا اجتمعت
ص�ل�اح ج �ي��ران��ه وال �ب��ر ف��ي ولده
وزوج � ��ة ح�س�ن��ت أخ�لاق �ه��ا وكذا
ِخ� � ٌ ّ�ل وف� � ٌ ّ�ي ورزق امل���رء ف��ي بلده
وأم ��ا ب�ع��د امل �م��ات فيكسب ال ��وال ��دان إحياء
ذك��ره�م��ا وام �ت��داد نسلهما ودع ��اء أوالدهما
لهم واحلج عنهما واألضحية لهما والتصدق
عنهما ،وغير ذلك من القربات التي يقوم بها
األوالد واألحفاد الصاحلون وفاء للوالدين وبراً
بهما بعد موتهما فينتفعان بها انتفاعاً عظيماً؛
قال [“ :إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال
من ثالث :صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو
ولد صالح يدعو له” رواه مسلم .أما انتفاع
اجلماعة بهؤالء األوالد الذين أت��وا مبكرين
بسبب ال ��زواج املبكر فعظيم؛ حيث يستفاد
من زيادة سنوات اشتغالهم بشتَّى القطاعات
املتعددة من زراعية وصناعية وجتارية وقتالية
ونحوها مما يعود بالفائدة على الفرد أوالً ثم
على املجتمع.
وم��ن ف��وائ��د ال���زواج تعويد امل��رء نفسه على
حتمل املسؤولية والقيام بأعبائها؛ فاملتزوج
مبكراً يستشعر مسؤولية وجود الزوجة والولد
فيسارع إلى العمل ويترك البطالة والكسل،
فإن كان طالباً جد واجتهد في حتصيل العلم،
وحتول الزواج إلى محرك يدفعه إلى األمام،
وإن ك��ان ع��ام� ً
لا ف��ي أي مجال م��ن املجاالت
فإنه يحاول مضاعفة إنتاجه وجهوده بتكثيف
نشاطه وزي��ادة همته ،وهو بهذا الفعل يُعِ ّ ُ
ف
نفسه وأسرته عن الكسب احل��رام واملسألة
ويكسب األج��ر وال �ث��واب م��ن ال�ل��ه على هذا
العمل متى ما أصلح نيته.
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وم ��ن امل��ع��وق��ات :ال�ت�ك��ال�ي��ف ال �ب��اه �ظ��ة التي
ابتدعها الناس ومتادوا فيها حتى أثقلت كاهل
اخلاطب ونف َّرته عن ال��زواج ،كاإلسراف في
ش��راء األقمشة الغالية واملصاغات الطائلة
ال�ب��اه�ظ��ة ال�ث�م��ن ،وامل�ب��ال�غ��ة ف��ي ت��أث�ي��ث بيت
ال��زواج والتبذير في إقامة الوالئم واألطعمة
وكلف الزيارات املتبادلة بني أسرتي الزوجني.
كل هذه األمور تثقل كاهل الزوج وليست في
صالح الزوجة ،بل تستفيد منها جيوب الباعة
وأصحاب احملالت وتذهب هدراً وتضيع س ًدى
وتسد طريق املسلمني إلى الزواج الذي هو من
أهم ضرورياتهم.
ومن املعوقات :إحجام بعض العزاب عن الزواج
بحجة قلة امل��ال وع��دم االستطاعة على دفع
مهر الزوجة والنفقة على الزوجة واألوالد،
وهذا اخلوف ال مسوغ له؛ فالله تكفل للفقراء
الراغبني ال��زواج بأن يغنيهم من فضله ،قال
ني مِ ْن
الصالحِ ِ َ
تعالى { َوأَنكِ ُحوا الأْ َيَا َمى مِ ن ُك ْم َو َّ
ِع َبادِ ُك ْم َو ِإ َما ِئ ُك ْم إِن يَ ُكونُوا ُف َق َراء يُ ْغنِهِ ُم اللَّ ُه
ضلِهِ } (النور ،)32 :وق��ال [“ :ثالثة
مِ ن َف ْ
حق على الله عونهم :الناكح يريد العفاف،
واملكاتب يريد األداء ،والغازي في سبيل الله”
رواه أحمد والترمذي .فعلى كل شاب أن يوقن
بهذه النصوص وأن يستسلم للقضاء والقدر
ويتوكل على الله ويسعى باألسبابَ { :و َمن
يَتَ َو َّك ْل َعلَى اللَّهِ َف ُه َو َح ْسبُهُ} (الطالق.)3 :
ومنها متسك بعض الشباب باختيار األبكار
م��ن ال��زوج��ات ،وه��ذا أم��ر م�ب��اح ،ول�ك��ن رمبا
كبيرة ف��ي السن أو مطلقة أو أرم�ل��ة أفضل
بكثير من صغيرة؛ فالكبيرة واألرملة واملطلقة
تقنع باليسير من املهر ،ولنا في رس��ول الله
[ أس��وة حسنة لكل مسلم {لَ� َق� ْد َك��ا َن لَ ُك ْم
فِ ي َر ُسولِ اللَّهِ أ ُ ْس َوةٌ َح َسنَ ٌة ِ مّلَن َكا َن يَ ْر ُجو اللَّ َه
َوالْ� َي� ْو َم الآْ ِخ � َر } (األح��زاب)21 :؛ فقد تزوج
[ خديجة رض��ي الله عنها وه��ي أكبر منه
بسنوات وسائر زوجاته ثيبات ولم يتزوج بكراً

إال عائشة رضي الله عنها ،وكان صداق بناته
وزوجاته أربعمائة درهم.
فوائد الزواج املبكر وآثاره االجتماعية
وحتدث فضيلته عن فوائد الزواج املبكر وآثاره
االجتماعية ،فذكر أن من بركات الزواج املبكر
أن��ه يفتح ب��اب األم��ل الباسم أم��ام الزوجني
فتطيب لهما احل �ي��اة ب��ال�ت�ع��اون امل�ث�م��ر على
عبور خضم احلياة بسالم من عوائق الشرور
حسا
واالنحرافات املردية والضارة بأصحابها ً
ومعنًى وبسمعتهم حاضراً ومستقب ً
ال ،فالشباب
مرحلة مدفوعة بنمو األجسام ودوافع الغريزة
الفطرية وجحافل الفنت املعروضة بالتلفاز
والقنوات والصحف واملجالت ،والزواج املبكر
هو العالج وإال عاشوا في ذل التسكع تتجاذبهم
ن ��وازع ال�ش��ر وخيبة اآلم���ال ،كما أن الزواج
وسيلة مشروعة لقضاء الوطر والتمتع بالنعمة
وحصول السكينة وال��راح��ة النفسيةَ { :ومِ ْن
آيَاتِهِ أَ ْن َخل َ َق لَ ُكم ِ ّم ْن أَنف ُِس ُك ْم أَ ْز َواجاً ِ ّلت َْس ُكنُوا
ِإلَيْ َها َو َج َع َل بَيْنَ ُكم َّم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة} (الروم.)21 :
والسكن إلى املرأة يشمل سكن النفس وسكن
اجلسم ،وامل��ودة والرحمة من أجمل املشاعر
التي أودعها الله في اإلنسان ،وبالزواج يبلغ
الرجل واملرأة مرحلة الكمال اإلنساني ،حيث
تتوزع احلقوق والواجبات بني الرجل وزوجته
توزيعاً ربانياً قائماً على ال�ع��دل واإلحسان
والرحمة ،فالراحة النفسية واجلسدية تعمل
عملها في نفس اإلنسان وفكره وقواه فيشعر
بالرضا والسعادة ،وتتصرف الطاقة والغريزة
بأنظف الطرق وأطهرها ،وينشأ بني الزوجني
ال��وف��اء واحل ��ب احلقيقي ال�ق��ائ��م ع�ل��ى الود
والرحمة واملشاركة ،ال ذل��ك امليل احليواني
القائم على تفريغ الشهوة وقضاء الوطر دون
وج��ود ال��وف��اء وال��رح�م��ة ،وأي�ض��ا ف��إن الزواج
املبكر من أسباب كثرة النسل وحصوله بإذن
الله للزوجني ال�ش��اب�ين؛ فينعكس ذل��ك على
ال �ف��رد واجل �م��اع��ة .ف��ال��ذري��ة ال�ص��احل��ة ذخر
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الفساد اإلداري
وعالجه من منظور إسالمي
بقلم/هناء مياني ()
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ال يكاد يخلو مجتمع من املجتمعات قدميها وحديثها من مظاهر الفساد اإلداري مبا فيها مجتمع
اإلسالم على الرغم من الطهر والعفاف والعفة والنقاء التي ميزت الفكر اإلسالمي على مر العصور
واألزمنة  .إن الناظر ال تخطئ عيناه صور اخللل ،واملفارقات الكبيرة  ،واملباينات الشاسعة بني واقع
األمة ومنهج اإلسالم .
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ف��ال �ن��اظ��ر ي� ��رى ص� ��ور االن � �ح� ��راف كثيرة يدب إلى النفوس  ،ويوهن من عزائمها.
وعميقة ،ومتعددة األمثلة وب ّينة فيما تبديه فيا عجباً ألمة (اقرأ) كيف خ ّدرها اجلهل!
من ممارسات ظاهرة أو مستترة  ،حتى إن ويا عجباً ألمة (سورة احلديد) كيف أناخ بها
اإلنسان إذا أمعن في جمع هذه املتفرقات ،الضعف !
وأك �ث��ر م��ن ح�ش��د األم�ث�ل��ة وال �ص��ور ظهرت
ويا عجباً ألمة (سورة العصر) كيف رضيت
حينئذ رمب��ا ص��ورة مفزعة  ،جتعل اليأس
أن تكون خارج العصر !
() داعية سعودية متخصصة
ويا عجباً ألمة تنام في النور  ،وألمم تستيقظ

في الظالم !
وسن ٌة ،وهم في أحلك
بأيديه ُم نُ��وران :ذك ٌر ُ
الظلمات !!! .

وب��ال �ت��ال��ي جن ��د أن ه��ن��اك ان �ف �ص��ام��ا بني

النظرية والتطبيق وب�ين التصور والسلوك

وبني القناعات واألداء ومرد هذا إلى ضعف
التدين وغلبة الهوى والسعي واللهث نحو

حتقيق املصالح الشخصية فض ً
ال عن ضعف
الرقابة الداخلية ورقابة املجتمع .ولكن النبي
[ وخلفاءه الراشدين ومن تبعهم بإحسان
إلى يوم الدين استطاعوا معاجلة هذا األمر
م��ن خ�ل�ال اس �ت �خ��دام ع ��دد م��ن األساليب
كأسلوب الترغيب والترهيب ،وهذا ما سيتم
تفصيله الحقا .
إن احلديث عن الفساد ال يخص مجتمعا
بعينه أو دولة بذاتها  ,وإمنا هو ظاهرة عاملية
تشكو منها كل ال��دول؛ ملا له من خطر على
األمن االجتماعي والنمو االقتصادي واألداء
اإلداري  ,وم��ن هنا ح ��ازت ه��ذه الظاهرة
اهتمام كل املجتمعات وك��ل ال��دول وتعالت
ال� �ن ��داءات اإلدان �ت �ه��ا واحل ��د م��ن انتشارها
ووضع الصيغ املالئمة لذلك .
الفساد في القرآن الكرمي :
لقد تناول القرآن جانب الفساد ,وتعددت
اآلي ��ات ال�ت��ي ت��ذك��ر لفظ ال�ف�س��اد  ,ويذكر
(ح��م��ودي  )1 :أن االن �ط �ب��اع األول الذي
ت�ب��ادر عند املالئكة حينما خلق الله آدم ,
وأخبرهم أنه جاعل في األرض خليفة كان
استفهاما استغرابيا عن إنشاء هذا املخلوق
اجلديد ,وذلك بقولهم  { :قالوا أجتعل فيها
من يفسد فيها ويسفك الدماء } (البقرة
 ,)30 :ومعنى ذلك بأن األرض كانت مكانا
يسوده االطمئنان والسالم والهدوء ال فساد
وال خراب وال جتاوز وال ٍ
تعد حتى كان هذا
املخلوق امل�ك� ّرم عند الله هو مبدأ الفساد
وسفك الدماء  ,وكان الرد الرباني على هذا
االستغراب املالئكي  { :قال إني أعلم ما ال
تعلمون } ( البقرة  , ) 30 :إشارة إلى سر في
هذا املخلوق وحكمه في وجوده على األرض
وطبيعته ومسيرته وتكامله فيها  ,ولعل في
اجلواب اإللهي للمالئكة إقرارا بهذا اجلانب
في الظاهرة اإلنسانية ،وكأن الفساد وسفك
الدماء مالزمان لطبيعة اإلنسان مبا ميلكه

من قدرة على االختيار واإلرادة
والتجاوز { :إنا هديناه السبيل
إما شاكرا وإما كفورا} (الدهر
.)3:
ومم ��ا س �ب��ق ن �خ��رج ب�ح�ق�ي�ق��ة أن
ال�ف�س��اد ظ��اه��رة إنسانية حتكمها
ق��وان�ي�ن اإلن� �س ��ان ف� ��ردا وم�ج�ت�م�ع��ا ,
وأن ما يقابل هذه الظاهرة هو الصالح
واإلص�لاح وأن حركة التضاد املوجودة بني
هاتني الظاهرتني هي من العوامل التي حتكم
مسيرة األمم على األرض وم��ن ث��م حتكم
أنواع الفساد
مسيرة اإلنسان ونهاية األرض { :ولقد كتبنا
اإلداري :
في الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها
يقسم ( الشميمري  ) 26 :الفساد اإلداري
عبادي الصاحلون } (األنبياء ) 105 :
إلى أربع مجموعات  ,وهي :
مفهوم الفساد اإلداري :
ي �ق �ص��د ب��ال �ف �س��اد اإلداري وج � ��ود اخللل  .1االنحرافات التنظيمية  ,ويقصد بها تلك
ف��ي األداء نتيجة اخلطأ والنسيان واتباع املخالفات التي تصدر عن املوظف في أثناء
الشهوات وال��زل��ل واالن �ح��راف ع��ن الطريق تأديته ملهمات وظيفته والتي تتعلق بصفة
املستقيم  .ويذكر مقال ( الفساد اإلداري أساسية بالعمل  ,ومن أهمها :
واملالي  )1:1أن الفساد هو« :سوء استغالل • ع��دم احترام العمل  ,وم��ن ص��ور ذل��ك ( :
التأخر في احلضور صباحا – اخلروج في
السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة» .
يذكر ( بحر  ) 1 :أن الفساد اإلداري يحتوي وقت مبكر عن وقت الدوام الرسمي – النظر
على ق��در من االن�ح��راف املتعمد في تنفيذ إلى الزمن املتبقي من العمل بدون النظر إلى
العمل اإلداري املناط بالشخص ,غير أن ثمة مقدار إنتاجيته – قراءة اجلرائد واستقبال
انحرافا إداريا يتجاوز فيه املوظف القانون ال��زوار – التنقل من مكتب إل��ى آخ��ر .....
وسلطاته املمنوحة دون قصد سيئ بسبب ) .
اإله �م��ال وع ��دم امل��ب��االة ,وه ��ذا االنحراف • امتناع املوظف عن أداء العمل املطلوب منه
ال يرقى إل��ى مستوى الفساد اإلداري لكنه  ,ومن صور ذلك ( :رفض املوظف أداء العمل
انحراف يعاقب عليه القانون وقد يؤدي في املكلف به – عدم القيام بالعمل على الوجه
الصحيح – التأخير في أداء العمل .) ....
النهاية إذا لم يعالج إلى فساد إداري .
• ال�ت��راخ��ي  ,وم��ن ص��ور ذل��ك « :الكسل –

> هناك انفصام بني النظرية والتطبيق
ومرده ضعف التدين وغلبة الهوى واللهث
وراء حتقيق املصالح الشخصية

الفرق ��ان  11 - 636رج ��ب 1432ه� �ـ  -االثن�ي�ن 2011/6/13 -م

> الفساد اليخصب مجتمع ًا بعينة أو دولة بذاتها إمنا
هو ظاهرة عاملية تشكو منها جميع الدول ملا له من
خطر على األمن االجتماعي والنمو االقتصادي
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> الفساد ينجم عن غياب الرؤية وتداخل
لقضايا وقد تكون الثقافة املجتمعية من
األسباب املؤدية لظاهرة الفساد
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الرغبة في احلصول على أكبر أجر مقابل
أقل جهد – تنفيذ احلد األدن��ى من العمل
.» ....
• عدم االلتزام بأوامر الرؤساء وتعليماتهم
 ,ومن صور ذلك « :العدوانية نحو الرئيس
– عدم إطاعة أوامر الرئيس – البحث عن
املنافذ واألع��ذار لعدم تنفيذ أوامر الرئيس
.» .....
• السليبة  ,ومن صور ذلك ( :عدم املباالة –
عدم إبداء الرأي – عدم امليل إلى التجديد
والتطوير واالبتكار – العزوف عن املشاركة
ف��ي ات�خ��اذ ال �ق��رارات – االنعزالية – عدم
الرغبة في التعاون – ع��دم تشجيع العمل
اجلماعي – جتنب االتصال باألفراد ......
).
• عدم حتمل املسؤولية  ,ومن صور ذلك :
( حتويل األوراق من مستوى إداري إلى آخر
– التهرب من اإلمضاءات والتوقيعات لعدم
حتمل املسؤولية . ) .....
• إفشاء أسرار العمل .
 .1االنحرافات السلوكية  ,ويقصد بها تلك
املخالفات اإلداري���ة التي يرتكبها املوظف
وتتعلق مبسلكه الشخصي وتصرفه ,ومن
أهمها :
• عدم احملافظة على كرامة الوظيفة  ,ومن
صور ذلك  ( :ارتكاب املوظف لفعل مخل باحلياء
في العمل كاستعمال املخدرات أو التورط في

جرائم أخالقية
).
• س ��وء استعمال
السلطة  ,ومن صور
ذل���ك« :ت �ق��دمي اخلدمات
ال �ش �خ �ص �ي��ة وت �س �ه �ي��ل األم� ��ور
وجتاوز اعتبارات العدالة املوضوعية في
منح أق��ارب أو معارف املسؤولني ما يطلب
منهم».
• احملسوبية  ,ويترتب على انتشار ظاهرة
احملسوبية شغل الوظائف العامة بأشخاص
غير مؤهلني مما يؤثر على انخفاض كفاءة
اإلدارة في تقدمي اخلدمات وزيادة اإلنتاج.
• ال��وس��اط��ة  ,فيستعمل ب �ع��ض املوظفني
الوساطة شكال من أشكال تبادل املصالح .
 .1االنحرافات املالية  ,ويقصد بها املخالفات
املالية واإلداري� ��ة التي تتصل بسير العمل
امل�ن��وط باملوظف  ,وتتمثل ه��ذه املخالفات
فيما يلي :
• مخالفة القواعد واألحكام املالية املنصوص
عليها داخل املنظمة .
• فرض املغارم  ,وتعني قيام املوظف بتسخير
سلطة وظيفته لالنتفاع من األعمال املوكلة
إليه في فرض اإلتاوة على بعض األشخاص
أو استخدام القوة البشرية احلكومية من
العمال واملوظفني في األمور الشخصية في
غير األعمال الرسمية املخصصة لهم .
• اإلس��راف في استخدام املال العام  ,ومن
ص��وره  :تبديد األم��وال العامة في اإلنفاق
على األبنية واألثاث – املبالغة في استخدام
امل�ق�ت�ن�ي��ات ال �ع��ام��ة ف��ي األم� ��ور الشخصية
– إق��ام��ة احل �ف�لات وال��دع��اي��ات ب�ب��ذخ على
ال��دع��اي��ة واإلع�ل��ان وال �ن �ش��ر ف��ي الصحف
وامل�ج�لات ف��ي مناسبات التهاني والتعازي

والتأييد والتوديع.
.1االن �ح��راف��ات اجلنائية  ,وم��ن أكثرها ما
يلي:
• الرشوة .
• اختالس املال العام .
• التزوير .
أسباب الفساد اإلداري :
يذكر ( الفقي  ) 2 :أن املجتمعات تعاني
فساداً بسبب غيبة الرؤية وتداخل القضايا
ب��ل وازدواج النظرة أحيانا  ,ويضيف بأن
ال�ث�ق��اف��ة املجتمعية م��ن األس��ب��اب املؤدية
لظاهرة الفساد ،وأن ع�لاج الفساد يكمن
في التركيز على اإلصالح االجتماعي وليس
مجرد التوقف عند اإلص�ل�اح االقتصادي
ألن – من وجهة نظره – املناخ العام في كل
مجتمع هو الذي يحدد درجة تقبله للفساد
م��ن عدمه وي�ط��رح أيضا أس�ل��وب مواجهته
سواء مت ذلك بالطرق القانونية أو اجلهود
الثقافية .
وي��ذك��ر م�ق��ال ( الفساد اإلداري واملالي:1
 )1أن الفساد يعود في الغالب إلى سببني
رئيسني  ,هما  :الرغبة في احلصول على
منافع غير مشروعة – ومحاولة التهرب من
الكلفة الواجبة .
وتتعدد األسباب املؤدية إلى الفساد اإلداري,
ويقسمها ( بحر  ) 3 :إلى مجموعتني :
 .1أسباب بيئية اجتماعية خارجية  ,وتنقسم
إلى :
• أسباب تربوية وسلوكية  :بعدم االهتمام
بغرس القيم واألخ�ل�اق الدينية في نفوس
األطفال مما يؤدي إلى سلوكيات غير حميدة
بقبول الرشوة وعدم املسؤولية وعدم احترام
القانون .
• أسباب اقتصادية  :فيعاني أكثر املوظفني

تشير كثير من الدراسات النظرية والتطبيقية
أن الفساد اإلداري واملالي له آثار سلبية على
النمو االقتصادي؛ حيث إن خفض معدالت
االستثمار ومن ثم خفض حجم الطلب الكلي
سيؤدي إلى تخفيض معدل النمو االقتصادي
.
أث��ر ال�ف�س��اد اإلداري ع�ل��ى م�س�ت��وى الفقر
وتوزيع الدخل
ي��ؤدي الفساد اإلداري إل��ى توسيع الفجوة
بني األغنياء والفقراء ,وهذا األثر يتم عبر
طرائق عدة أهمها :
• تراجع مستويات املعيشة يؤدي إلى تراجع
معدالت النمو االقتصادي وهذا األمر يساعد
على تراجع املستويات املعيشية .
• ق��د يتهرب األغ �ن �ي��اء م��ن دف��ع الضرائب
ومي��ارس��ون سبال ملتوية للتهرب كالرشوة,
وهذا يساعد على تعميق الفجوة بني األغنياء
والفقراء .
• ي��ؤدي الفساد إل��ى زي��ادة كلفة اخلدمات
احلكومية مثل  :التعليم والسكن وغيرها من
اخلدمات األساسية  ,وهذا بدوره يقلل من
حجم هذه اخلدمات وجودتها مما ينعكس
سلبا على ال�ف�ئ��ات األك�ث��ر ح��اج��ة إل��ى هذه
اخلدمات .
عالج الفساد اإلداري من منظور
إسالمي
إن األم��ان��ة ف��ي أداء العمل خلق ح��ث عليه

الدين اإلسالمي في كثير من مواطن القرآن
والسنة النبوية املطهرة  ,يقول تعالى { :إن
الله يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها }
(النساء  , )58 :ويقول تعالى  { :إنا عرضنا
األمانة على السموات واألرض واجلبال فأبني
أن يحملنها وأشفقن منها وحملها اإلنسان
إنه كان ظلوما جهوال} ( األحزاب , ) 72 :
ويقول [ « :أ ِّد األمانة إلى من أئتمنك وال
تخن من خانك»  ,وفي حديث آخر يروي أبي
هريرة – رضي الله عنه – قال  :بينما النبي
[ في مجلس يحدث قومه ج��اءه أعرابي
فقال  :متى الساعة ؟ فمضى رس��ول الله
[ يحدث ,فقال بعض القوم  :سمع ما قال
فكره ما قال  ,وقال بعضهم  :بل لم يسمع
 .حتى إذا قضى حديثه ق��ال  ( :أي��ن أراه
السائل عن الساعة ؟ ) قال هأنا يا رسول
الله  .ق��ال « :ف��إذا ضيعت األم��ان��ة فانتظر
الساعة» ,قال :كيف إضاعتها؟  ,قال « :إذا
وسد األمر إلى غير أهله فانتظر الساعة».
ويذكر ( بحر  ) 4 :أن الدين اإلسالمي هو
أكثر األدي��ان معرفة بنفسية البشر وكيفية
معاجلتها؛ ولذا جنده قد استخدم أسلوبني
ملعاجلة ذلك الفساد  ,وهما أسلوب الترغيب
والترهيب .
• وي�ق�ص��د ب��أس�ل��وب ال�ت��رغ�ي��ب  :استخدام
أساليب التحفيز املختلفة التي من شأنها أن
جتعل املوظف يقبل على عمله بنفس راضية
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– خ�ص��وص��ا ف��ي ال� ��دول ال�ن��ام�ي��ة – نقصاً
كبيراً في ال��روات��ب واالم�ت�ي��ازات  ,ما يعني
عدم القدرة على الوفاء مبتطلبات املعيشة
ومن هنا يجد املوظف نفسه مضطرا لتقبل
الهدية ( الرشوة ) من املواطنني ليسد بها
النقص املادي الناجت عن ضعف الرواتب.
• أس �ب��اب س�ي��اس�ي��ة :ت��واج��ه ب�ع��ض الدول
وخصوصا في ال��دول النامية تغييرات في
احل �ك��وم��ات وال�ن�ظ��م احل��اك�م��ة فتنقلب من
دميوقراطية إلى ديكتاتورية والعكس ,األمر
الذي يخلق جوا من عدم االستقرار السياسي
مما يهيئ اجلو للفساد اإلداري.
 .1أسباب بيئية داخلية ( قانونية ) :
وقد يرجع االنحراف اإلداري إلى سوء صياغة
القوانني واللوائح املنظمة للعمل وذلك نتيجة
لغموض مواد القوانني أو تضاربها في بعض
األحيان  ,األمر الذي يعطي املوظف فرصة
للتهرب من تنفيذ القانون أو الذهاب إلى
تفسيره بطريقته اخلاصة التي قد تتعارض
مع مصالح املواطنني .
آثار الفساد اإلداري :
يذكر مقال (الفساد اإلداري واملالي )2 ,1
أن الفساد اإلداري له آثار كبيرة على الدولة
في عدد من مناحيها  ,ميكن إدراجها على
النحو اآلتي :
أث� ��ر ال� �ف� �س ��اد اإلداري ع �ل��ى اإلي�� � ��رادات
احلكومية:
تخسر احلكومات مبالغ كبيرة من اإليرادات
املستحقة عندما تتم رش��وة موظفي الدولة
حتى يتجاهلوا ج��زءا م��ن اإلن �ت��اج والدخل
والواردات في تقوميهم للضرائب املستحقة
على هذه النشاطات االقتصادية  ,باإلضافة
إلى ذلك تهدر احلكومات كثيرا من مواردها
ع�ن��دم��ا ي�ت��م ت�ق��دمي ال��دع��م إل��ى ف�ئ��ات غير
مستحقة ولكنها تتمكن من احلصول عليه
برشوة أو نفوذ أو أي وسيلة أخرى  ,وهذا
األم��ر يؤثر ب ��دوره على األداء االقتصادي
للدولة .
أثر الفساد اإلداري على النمو االقتصادي
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> إن عالج الفساد يكمن في التركيز
على اإلصالح االجتماعي وليس مجرد
التوقف عند اإلصالح االقتصادي
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وبحماس كبير فينجز إجن��ازا عاليا ويؤدي
أدا ًء متميزا .
فمن آيات الترغيب مثال قوله تعالى { :قل يا
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا
من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا
إنه هو الغفور الرحيم } (الزمر ,)53:وكان
النبي [ يستخدم في إدارته للدول أسلوب
الترغيب والترهيب  ,فكان يحبب لهم عمل
اخلير وينهاهم عن فعل الشر .
ويجدر بالذكر أن أسلوب الترغيب باحلوافز
املعنوية هو ما ن��ادت به اإلدارات احلديثة ,
فتمثلها ( ماسلو )  ,فيذكر ( النمر وآخرون :
 ) 73أن ماسلو قام بترتيب احلاجات اإلنسانية
ع �ل��ى ش �ك��ل ه���رم مت �ث��ل ق��اع��دت��ه احلاجات
الفسيولوجية األساسية وتتدرج تلك احلاجات
ارتفاعا حتى تصل إلى قمة الهرم حيث احلاجة
إلى حتقيق الذات  ,وكان من بني تلك احلاجات
( احلاجة إلى التقدير واالحترام ) .
أما أسلوب الترغيب باحلوافز املادية فقد
نادت به اإلدارة العلمية  ,فقد وضع (فايول)
أربعة عشر مبدأ من مبادئ اإلدارة كان من
بينها  ( :مبدأ املكافأة والتعويض )  ,ويذكر
(ال�ش�ل�ع��وط )38:أن ه��ذا امل�ب��دأ يتضمن أن
مكافأة األفراد ووضع أجورهم بصورة عادلة
يعدان ركنا أساسيني في العمل إذ يقتضيان
بإنصاف العاملني ووضع طرائق وإجراءات
واضحة لدفع أتعاب األفراد كل حسب جهده

وعمله .
• أما أسلوب الترهيب :
فيعتني باستخدام أسلوب
ال�ت�خ��وي��ف ب��أن��واع��ه املتدرجة
وي�ش��ار إليها ف��ي اإلدارة احلديثة
باحلافز السلبي.
فقد كان سيدنا عمر بن اخلطاب – رضي
اله عنه – من أكثر اخللفاء تطبيقا ألسلوب
الترهيب على ال ��والة وال�ع�م��ال ف��ي الدولة
اإلس�لام�ي��ة  ,فقد ك��ان ش��دي��دا على الوالة
وال �ع �م��ال وم��ن م�ق��والت��ه « :إن أه ��ون شيء
وال إذا اشتكى
عندي أن أضع واليا مكان ٍ
منه ال �ن��اس» وك ��ان يقاسمهم أم��وال �ه��م إذا
تكاثرت دون مسوغ ،وكان يعاقبهم إذا رأى
فيهم الفساد أو االنحراف املالي .
ويتمثل أس�ل��وب الترهيب ملكافحة الفساد
اإلداري في مفهوم الرقابة على أداء العاملني
بهدف كشف األخطاء وتصحيح االنحرافات
قبل أن تستفحل ،وال��رق��اب��ة ه��ي الوظيفة
الرابعة من وظائف املدير أو القائد وتنتهي
إلى االطمئنان إلى سير العمل اإلداري وفقا
للخطة املوضوعة متاما دون إخالل .
وتبدأ الرقابة للفرد املسلم بالرقابة الذاتية
ال�ت��ي ميارسها امل��وظ��ف املسلم على نفسه
بدافع من ضميره احلي  ,غير أن اإلنسان
بشر معرض للخطأ وقليل م��ن ال�ن��اس من
تردعه نفسه عن ال��زل��ل؛ ولذلك ف��إن املرء
يحتاج إلى رقابة عليه  ,ولقد جعل الله تعالى
مسؤولية الرقابة مسؤولية جماعية تقوم بها
ال��دول��ة واملجتمع املسلم بأكمله  ,ونستدل
على ذلك قول عمر بن اخلطاب – رضي الله
عنه – « :أرأيتم إن استعملت عليكم خير من
أعلم ثم أمرته بالعدل فيكم ,أكنت قضيت ما
علي ؟ قالوا  :نعم  ,قال  :ال  ,حتى أنظر في
أعمِ ل مبا أمرته أم ال» .
عمله َ

وتتركز الرقابة اإلدارية السليمة في أمرين
أساسيني :
 .1وضع القوانني واللوائح واألساليب التي
توضح األخ�ط��اء اإلداري��ة وحت��دد العقوبات
املناسبة لها.
 .2تطبيق ه��ذه القوانني بعدل وح��زم دون
تفريط أو إفراط .
لقد أدرك عمر بن اخلطاب – رض��ي الله
عنه – منذ أول يوم من توليه نقطة البداية
في الفساد اإلداري  ,فجمع أهل بيته وقال
لهم « :إن الناس ينظرون إليكم كما ينظر
الطير إل��ى اللحم  ,ف��إذا وقعتم وقعوا وإن
هبتم هابوا  ,وإني والله ال أوتي برجل منكم
وقع فيما نهيت الناس عنه إال ضاعفت له
العذاب ملكانه مني» .
ويذكر ( محمود  ) 2 ,أن عمر بن اخلطاب
– رض��ي ال �ل��ه ع�ن��ه – رف��ع ش �ع��ارا حملاربة
الفساد وه��و (احل��اك��م في رقابة احملكوم )
 ,فيحكى أنه دعا الناس فصعد على املنبر
فقال « :يا معشر املسلمني  ,ماذا تقولون لو
ملت برأسي إلى الدنيا  ...؟ إني أخاف أن
أخطىء فال يردني أحد منكم تعظيما لي ,
إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني ,
فقال رجل :والله يا أمير املؤمنني لو رأيناك
معوجا لقومناك بسيوفنا» ,وعندها أجاب
اخلليفة الزاهد والفرحة تعمر قلبه قائال :
«رحمكم الله واحلمد لله ال��ذي جعل فيكم
من يق ّوم عمر بسيفه».
وه�ن��اك أن��وع أخ��رى م��ن العالجات للفساد
اإلداري من منظور اإلدارات احلديثة ،ومن
ال �ض��روري االس�ت�ف��ادة مم��ا جلبته لنا رياح
الفكر اإلداري غير اإلسالمي بعد متحيصه
وتطويعه وف��ق مبادئنا وقيمنا املستقاة من
كتاب الله وسنة نبيه [.

أين دور الدول والمنظمات اإلسالمية فيما يحدث في سوريا؟

يعيش الشعب السوري هذه األيام في وضع مأساوي بكل معنى الكلمة ،وقد
استخدم النظام البعثي آلة القمع والبطش إلبادة شعبه ،وقد وصل عدد
القتلى اآلالف بحسب الوكاالت اإلنسانية ،وقد تفاقم وضع الالجئني في
هذه األيام حيث جلأ اآلالف من األسر إلى األردن ولبنان وتركيا ،وقد ازداد
عدد الالجئني إلى تركيا هذه األيام ،حتى وجتاوز خمسة آالف الجئ حسب
وكاالت األنباء ،وقد ذكرت وكالة أنباء األناضول ً
نقال عن السلطات احمللية
تدفق مئات الالجئني السوريني في الساعات الـ 24األخيرة إلى تركيا؛ مما
يرفع إلى  4300عدد هؤالء الذين يعيشون في ثالثة مخيمات أقيمت في
محافظة هاتاي على احلدود السورية جنوب تركيا ،وقال مسعف سوري
مصاب وصل إلى أحد املخيمات التركية هربا من العنف إنه رأى عشرات
القتلى ومئات اجلرحى ،وأضاف الشاب البالغ من العمر  29عاما أنه شاهد
رجال ميت ًا انقسمت جمجمته إلى قسمني بعد إصابته برصاص متفجر،
وذكر شاهد عيان آخر في سرمانية قدموا القوات مدعومني بثالثني دبابة
وستني مدرعة من الفرقة الرابعة وأطلقوا الرصاص والقذائف ،مضيفا أن
اجلثث كانت ال تزال في الشوارع،وتشير التقارير اإلخبارية إلى تدمير 40
ً
كامال وإحراق أشجار الزيتون ،وإضرام النار في كل شيء ،في
منزال تدمير ًا
املنازل واحلقول والسيارات.

أردوغان :النظام السوري ارتكب فظاعات ومع استمرارها
سنجد صعوبة في الدفاع عنه في المحافل الدولية

ومن جانبها نددت األمم املتحدة اجلمعة باستخدام
السلطات السورية القوة العسكرية ضد املدنيني،
ك�م��ا ط��ال�ب��ت واش �ن �ط��ن «ب��وق��ف ف ��وري للوحشية
والعنف» ضد احلركة االحتجاجية في البالد.
وق��ال (مارتن نيسيركي) املتحدث باسم (ب��ان كي
م��ون) إن «األم�ين العام قلق من استمرار العنف
بسوريا» ،معتبرا أن من واج��ب السلطات حماية
شعبها واحترام حقوقه ،ومؤكدا أن استخدام القوة
العسكرية ضد املدنيني غير مقبول.
وفي السياق نفسه قال الرئيس التركي عبد الله
غول إن تركيا تتابع الوضع في سوريا يوميا عن
كثب وب��أدق التفاصيل واملعلومات االستخبارية،
وأض��اف غول أن تركيا مستعدة مدنيا وعسكريا
ملواجهة أس��وأ السيناريوهات هناك ،وك��ان رئيس
الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد اتهم النظام
السوري بارتكاب فظاعات وبالتصرف بشكل غير
إنساني حيال احملتجني ،وقال أردوغان في مقابلة
مع إحدى قنوات التلفزة التركية إن بالده ستجد
صعوبة إذا استمرت هذه املمارسات ،في الدفاع
عن دمشق في احملافل الدولية.
وأصبح الرئيس ال ��وزراء التركي امل�س��ؤول املسلم
الوحيد ال��ذي يغرد خ��ارج السرب منذ أن بدأت
اإلحتجاجات ،في ال��دول العربية بينما لم جند
حتى اآلن مسؤوال يتحدث عما يحدث في سوريا
من فظاعات فضال عن السكوت املنطبق من قبل
املنظمات اإلقليمية مثل اجلامعة العربية ومنظمة
املؤمتر اإلسالمي.
وف��ي ه��ذا ال�ص��دد تناشد مجلة ال�ف��رق��ان الدول
اإلس�لام �ي��ة أن ت�ق��ف م��ع ال�ش�ع��ب ال �س��وري الذي
ت�ت��م إب��ادت��ه م��ن ق�ب��ل ال �ن �ظ��ام ال�ب�ع�ث��ي الطائفي،
ونناشد أيضاً املنظمات اإلنسانية واخليرية أن
تقوم بواجبها في إي��واء املشردين على احلدود،
وأال يتركوا دول اجل��وار ملساعدة هؤالء الالجئني
وح��ده��م؛ ألن ال�ع�م��ل اإلن �س��ان��ي وج ��ب إسالمي
وقومي ،ويجب أال نترك إخواننا منسيني ،وعلينا
أن نعرف أن اتخاذ املواقف اإليجابية في أوقات
احملن له مدلوله النفسي اخلاص.
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(الفرقان) تناشد الدول اإلسالمية أن تقف مع الشعب السوري
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تاريخ وح�ضارة

خزانة القرويين...
كتب صفراء تستغيث
كتب :حميد األبيض
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تعد خ��زان��ة ال�ق��روي�ين مبدينة ف��اس املغربية ،إح��دى أغ�ن��ى وأقدم
اخلزانات التراثية املغربية اعتبارا لتاريخ تأسيسها الذي يعود إلى
سنة  750ه�ـ حت��ت إش��راف السلطان أب��ي عنان املريني ،ولرصيدها
ال��وث��ائ�ق��ي وع ��دد دوري��ات �ه��ا وم�خ�ط��وط��ات�ه��ا وم�ط�ب��وع��ات�ه��ا الدينية
والفقهية واألدبية النادرة والنفيسة ،ولدورها املهم والبارز في ميادين
العلم واملعرفة التي تتعلق بالطلبة والباحثني املغاربة واألجانب.
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وع��رف��ت ه��ذه اخل��زان��ة ،ال�ت��ي حت�ت��وي على
ما يفوق  21250كتابا و 618دوري��ة و421
مطبوعا حجريا و 6آالف مخطوط ،متضمنة
في نحو  2043مجموع امللفات األرشيفية،
م�ب��ادرات ع��دة للتهيئة والترميم واإلصالح
وإغ �ن��اء رص�ي��ده��ا ال��وث��ائ�ق��ي بنفائس كتب
العلماء وهبات أوق��اف السالطني واألمراء
في عهد امللوك العلويني باخلصوص ،كي

حتافظ على ثراء مخزونها وتنوعه ومتيزه.
غنى وثائقي وكتب نفيسة ونادرة
تزخر خزانة القرويني الواقعة في ساحة
ال �ص �ف��اري��ن ب�ق�ل��ب امل��دي �ن��ة ال�ع�ت�ي�ق��ة لفاس
امل �ص �ن �ف��ة ت ��راث ��ا ع��امل �ي��ا ،ب �ك �ت��ب ودوري � ��ات
وم�خ�ط��وط��ات وم�ط�ب��وع��ات ح�ج��ري��ة تعتبر
من النفائس والنوادر التي جتعل منها قبلة
للباحثني في كل امليادين .وتتفاوت القيمة

العلمية حملتوياتها ،وتختلف مرجعية نفاستها
من منوذج إلى آخر حسب الفن أو املؤلف أو
زمن التأليف أو النسخ أو مواد الكتابة.
ومن أبرز نفائس اخلزانة« ،املصحف األكبر»
الذي حبسه السلطان أحمد املنصور الذهبي
عليها عند تدشينها ع��ام 1011ه� �ـ ،وقطعة
عتيقة م��ن مصحف كتب على ال��رق (جلد
الغزال) بخط كوفي ،و«مختصر أبي مصعب
الزهري ،املكتوب على ورق عتيق بقرطبة في
األن��دل��س سنة 359ه��ـ ،وقطعة من اإلجنيل
بالعربية كتب على الرق بخط أندلسي عتيق،
وسيرة ابن إسحق الذي يعد أقدم ما يوجد
بها.
وغ ��دت مجموعة م��ن امل�ط�ب��وع��ات القدمية
ال �ن��ادرة ،بحكم قدمها في حكم املخطوط،
والسيما املطبوعة منها في أوروبا أو الشرق،

وتفيد وثائق التحبيس كسنة حسنة دشنها
أم� ��راء وم �ل��وك امل �غ��رب وس�لاط�ي�ن��ه ويجب
أن ت�ب�ق��ى ك��ذل��ك مب��ا مي�ك��ن أن ي�س�ه��م في
نشر امل �ب��دأ وتعميمه ،وج��ود ك��ل الشرائح
االجتماعية بني احملبسني ،فبينهم امللوك
املرينيون والسعديون والعلويون واألميرات
واألمراء والقادة والعلماء واملؤلفون أنفسهم،
مما كان له دور فعال في رفع رقم فهرسة
اخل��زان��ة وإث��رائ �ه��ا ب��ال�ك�ت��ب واملخطوطات
النفيسة القيمة.

جهزت املكتبة بأحدث الوسائل
للحفاظ على محتوياتها
وحولت نسخ املكيروفيلم إلى
أقراص لتسهيل البحث
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وبينها مطبوعات حجرية ع��دة طبعت في
م��دي�ن��ة ف���اس ،ي�ص�ن��ف ال�ك�ث�ي��ر م�ن�ه��ا ضمن
ال� �ن ��وادر ،ف �ض� ً
لا ع��ن جت�ه�ي��زات معلوماتية
جديدة تروم صيانة ذاكرتها الكتبية وحفظها
من التلف ،والسيما بعد أشغال تهيئة فضاء
بنايتها ومختبر ترميم املخطوطات خالل
العامني املاضيني.
وتشمل موضوعات تلك املخطوطات التي
ت �ع��ود ت��واري��خ تأليفها إل��ى أزم �ن��ة مختلفة
وبينها مجموعات كتبت على ال��رق ،وأخرى
تبهر بجمالية زخارفها وجداولها الرائعة ،كل
العلوم والفنون ،فبينها املصاحف والتفاسير
والفقه واحلديث واألصول والتاريخ والسير
والرحالت واألدب واللغة والتصوف والفلسفة
والطب والفلك واحلساب.
نفائس مهداة من العلماء وامللوك
م��ن ن�ف��ائ��س اخل��زان��ة ال�ت��ي ي�ت�ج��اوز عددها
األل�ف�ين باحتساب املجاميع ومجموعة من
امل �ص��ورات على سبيل اإله ��داء أو التبادل،
م��ا ه��و مكتوب بخط مؤلفه أو يعود تاريخ
نسخه إلى القرن الثالث الهجري ،ومنها ما
هو من تأليف ملوك املغرب وسالطينه قدميا
وحديثا .وك��ان التحبيس دوم��ا سنّة حسنة
وحميدة في تاريخ هذه اخلزانة التي خضعت
كتبها إلى صيانة خاصة قبل نحو  3أعوام.

وهب عبدالهادي التازي
مكتبته و 200ألف درهم
للخزانة على غرار مبادرات
سالطني املغرب وملوكها

وخ��رج��ت امل�ك�ت�ب��ة م��ن ن ��دوة «خ��زان��ة جامع
القرويني» التاريخ ،وال��واق��ع ،واآلف��اق ،التي
نظمتها جمعية فاس سايس يومي  22و23
مايو  2007بتعاون م��ع املنظمة اإلسالمية
ل�ل�ت��رب�ي��ة وال �ع �ل��وم وال �ث �ق��اف��ة (اإليسيسكو)
مب �ن��اس �ب��ة إع�ل��ان ف���اس ع��اص �م��ة الثقافة
اإلس�لام�ي��ة ،غامنة بفضل هديتني ثمينتني
من جمعية وكاتب ومفكر مغربي ،ستغنيان
محتواها من الكتب والتجهيزات.
 7آالف ك��ت��اب ه ��و م �ج �م��وع ك �ت��ب مكتبة
عبدالهادي ال�ت��ازي عضو أكادميية اململكة
املغربية ،التي وهبها للخزانة ،وهبة مالية
قدرها  200أل��ف دره��م تبرع بها لفائدتها
ف��رع جمعية ف��اس سايس ب��ال��دار البيضاء.
التفاتة مجدية كانت تنتظرها أقدم اخلزانات
التراثية املغربية ،لتقوية عودها الهرم الذي
ن�خ��رت��ه ح �ش��رة األرض� ��ة (ال��ب��ق) ف��ي كتبها
ورفوفها بفعل واق��ع إهمالها ف��ي وق��ت من
األوقات.
شيوع الوعي بأهمية الوقف الثقافي
يشكل إه��داء عبدالهادي ال�ت��ازي ج��زءا من
مكتبته ،م�ب��ادرة مهمة على غ��رار املبادرات
احل �س �ن��ة ال� �ت ��ي دش �ن �ه��ا س�ل�اط�ي�ن املغرب
وأمرائها وملوكها مبا م ّكن من إث��راء وغنى
أرش�ي�ف�ه��ا ،و«جت �س��د ش�ي��وع ال��وع��ي بأهمية
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تاريخ وح�ضارة
أي زيارة لهذه اخلزانة
تكشف عزلتها وحاجتها
إلى إعادة اعتبار وتواصل
مع الذات واحمليط
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من أبرز نفائسها املصحف
األكبر الذي وقفه السلطان
أحمد املنصور الذهبي
ومختصر الزهري
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الوقف الثقافي لدى املغاربة ،ورغبتهم في
تشجيع ال�ق��راءة وتعميمها وتوسيع دائرتها
ودع��م صناعة الكتاب وترويجه» كما يقول
احل �س��ن ال��زي��ن ال �ف �ي�لال��ي م�ن�س��ق املجلس
العلمي بفاس املدينة.
ويرى التازي أن من بني العوامل املساهمة
في إثراء فهرسة اخلزانة إهداء شخصيات
معروفة كتبا قيمة لها من قبيل املصحف
الذي أه��داه لها األمير األردن��ي احلسن بن
ط�لال ،والنسخة ال�ن��ادرة من اإلجنيل التي
أه��داه��ا امللك ال��راح��ل احلسن الثاني إلى
ال�ب��اب��ا .وت�ل��ك ع��ادة س��ار عليها الكثير من
األدب��اء ورج��ال العلم املغاربة وال�ع��رب منذ
غابر العصور واألحقبة.
وك��ان لألديب املغربي محمد بن عبدالعزيز
الدباغ احملافظ السابق خلزانة القرويني ألكثر
من  23عاما الذي وافته املنية صيف 2008
عن عمر يناهز  80عاما إثر إصابته بأزمة
قلبية مفاجئة لم متهله طويال ،دور كبير في
التعريف مبحتويات هذه اخلزانة وصيانتها
وإيالئها االهتمام الالزم ،مستغال منصبه على
رأسها في كل ما من شأنه أن يقوي عودها
ويحمي أرشيفها من التلف والضياع.
ووض ��ع ال��دب��اغ -وه ��و م��ن األدب� ��اء املغاربة

املشهود لهم بإنتاجاتهم الفكرية والثقافية-
ق��رص��ا م��رك��زا أله ��م م �خ �ط��وط��ات خزانة
القرويني بفاس ال��ذي تولت وزارة الثقافة
املغربية نشره وترجمته إلى اللغات اإلجنليزية
والفرنسية واإلسبانية .وأصدر أيضا اجلزء
اخل��ام��س م��ن فهرست مخطوطات خزانة
القرويني الذي تكفلت وزارة الثقافة بطبعه
ووض �ع �ت��ه ره ��ن إش� ��ارة ال�ط�ل�ب��ة والباحثني
باخلزانة لالستفادة منه.
أشغال ترميم الكتب ومعاجلتها
ع��رف��ت اخل��زان��ة ال �ت��ي ت �ع��رض ال�ك�ث�ي��ر من
محتوياتها إلى السرقة أو الضياع ،والسيما
ف��ي مرحلة االستعمار الفرنسي للمغرب،
تدهورا كبيرا خالل العقود األخيرة ،وبدأ
التالشي يتسرب إل��ى كتبها ومخطوطاتها
التي شوهت «األرضة» بعضها ،مما استلزم
معاجلتها تنفيذا ل��ق��رارات ملكية؛ حيث
خضعت إلى عملية ترميم وإصالح وتنظيف
قبل تصوير تلك النفائس ووضعها في علب
واقية من الرطوبة.
وللحفاظ على كنوز هذه اخلزانة التي «تعد
كنزا معرفيا وحضاريا خصبا ووجهة علمية
ف��ري��دة للباحثني ال �ع��رب واألج��ان��ب الذين
ي �ش��دون إليها ال��رح��ال للنهل م��ن علمها»،

من التلف والضياع أح��دث مختبر للترميم
لصيانة رصيدها العلمي النفيس بدعم من
البنك اإلسالمي للتنمية ،باستعمال معدات
ت�س��اي��ر ال�ت�ط��ور العلمي تستعمل «لتخزين
املخطوطات بطريقة «امليكروفيلم» املسهلة
للعملية على الباحثني».
وف��ي اإلط ��ار نفسه مت جتهيز املكتبة التي
تتمتع بفضاءات ساحرة مزهرة بالزخرفة
اإلسالمية الصوفية وزينت قبتها بزخارف
جبسية وخشبية منقوشة بأحدث الوسائل
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى محتوياتها
م��ن ال��رط��وب��ة واحل� ��راق وال �س��رق��ة باعتماد
اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ت�ت�م��اش��ى وامل�ع��اي�ي��ر الدولية،
بل حتويل نسخ «امليكروفيلم» إل��ى أقراص
تسهيال للبحث العلمي ومحاربة القرصنة.
وم���رت عملية إن �ق��اذ امل �خ �ط��وط��ات مبراحل
تنظيفها من قبل طاقم من املوظفني املؤهلني
باخلزانة العامة للعاصمة الرباط ،وتصويرها
على «امليكروفيلم» ووضعها داخل أغلفة ورقية
صحية تقيها من الرطوبة .وألول مرة في تاريخ
اخلزانات املغربية ،أجنز الفهرس اآللي للخزانة
في قرص مدمج كطريقة مثلى للترميم اآللي
ميكن أن يتقدى بها وبكل املبادرات الساعية
إلى صيانة ذاكرة هذه املكتبة.

مقاالت

بقلم :معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد

()

�اي��زون ،وفي
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ون} (الزخرف·)32 :
َي ْج َم ُع َ
لله في خلقه شؤون ،سننه فيهم ِ
ماضية ،قسم
بينهم مواه َبهم وملكاتِهم كما قسم أرزاقهم
وطبائعهم وأخ�لاق�ه��م ،وف ��اوت ب�ين عقولِهم
�اوت بني ألسنتهم وألوانهم:
وفهومِ هم كما ف� َ
َ
ض َواخْ ِتلاَ ُ
الس َم َو ِ
ف
ات َوالأْ ْر ِ
{ َومِ ْن آيَاتِهِ َخل ْ ُق َّ
آَ
أَلْ ِسنَ ِت ُك ْم َوأَلْ َوا ِن ُك ْم ِإ َّن فِ ي َذل َ
ِك ليَ ٍ
ات ِ ّلل ْ َعالمِ ِ نيَ}
(ال��رومَ { ،)22 :وال�لَّ� ُه َخل َ َق ُك ْم َو َم��ا تَ ْع َملُونَ}
(الصافات·)96 :
لقد خلق الله اخلل َق لعبادته وطاعتِه ،ولكنّه
َ
حظوظهم فيها ،وف��اوت بينهم
سبحانه قسم
ِ
االجتهادات فيها ،فمِ نهم من كتبه مص ِلّ ًيا
في
متصد ًقا محسنًا ،ومنهم
قانتًا ،ومنهم من كتبه
ِّ
من كتبه صائ ًما ،ومنهم من كتبه مجاه ًدا،
أبواب الطاعات املطلوبات ومن
يفت ُح لهم من
ِ
ِ
العبادات وفروض الكفايات ما يتنافس
نوافل
فيه املتنافسون ويتمايَز به املتسابقون؛ فمن
() رئيس مجلس القضاء األعلى – عضو هيئة
كبار العلماء – رئيس مجمع الفقه اإلس�ل�امي،
إمام وخطيب المسجد الحرام

كان ّ ُ
ٍ
طاعة أكث َر كان ذلك منزلته في
حظه في
اجلنّة ود َر َجته·
تأ َّملوا – في هذا احلديث :عن أبي هريرة
رض��ي الله عنه ق��ال :سمعت رس��ول الله[
وعلى آله وأصحابه يقول« :من أنفَق زوجني
من شيءٍ من األشياء في سبيلِ الله ُد ِعي من
أبواب اجلنة :يا عبد الله ،هذا خي ٌر ،فمن كان
من أهلِ الصالة ُد ِعي من باب الصالة ،ومن
�اب اجلِ هاد،
كان من أه��لِ اجلهاد ُد ِع��ي من ب� ِ
باب
�ص��دق��ة ُدع��ي م��ن ِ
و َم��ن َك��ان م��ن أه��ل ال� ّ
ال�ص��دق��ةِ  ،وم��ن ك��ان مِ ��ن أه��ل الصيام ُد ِعي
من باب الصيام وباب الريان» ،فقال أبو بكر
دعى من
رضي الله عنه :ما على هذا الذي يُ َ
دعى منها
تلك األبواب من ضرورة ،قال :هل يُ َ
ك ِلّها أح ٌد يا رسول الله؟ قال« :نعم ،وأرجو أن
تكو َن منهم يا أبا بكر» أخرجه البخاري ،وفي
رواية ابن حبان« :وأنت هو يا أبا بكر»·
ٍ
بإسناد
وج ��اء ع�ن��د أح�م��د واب ��ن أب��ي شيبة

�اب من أب��واب اجلنّة،
صحيح« :لك ّل
ٍ
عامل ب� ٌ
دعى منه بذلك العمل».
يُ َ
واستمِ عوا إل��ى ه��ذا األث��رِ ع��ن اإلم��ام مالك
رحمه الله ،فقد كتب إليه عبد الله ال ُعمري
يحضه على ال ُعزلةِ والع َمل املنفرد،
العابد
ُّ
فكتب إليه اإلم��ام مالك رحمه الله :إ َّن الله
رجل
قسم األعما َل كما قسم األرزاق ،فُ��ر ّب ٍ
ُفتِح له في الصالة ولم يفتَح له في الصوم،
وآخ��ر ُفتح له في الصدقةِ ول��م يفتَح له في
ال�ص��وم ،ق��ال مالك :ونش ُر العلم من أفضلِ
رضيت مبا ُفتح لي فيه ،وما
أعمال الب ّر ،وقد
ُ
أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه ،وأرجو أن
ّ
بر وخير .وقد قال عبد الله
يكو َن كالنا على ٍ ّ
رأيت أح ًدا ارتفع مثل مالك،
بن املبارك :ما
ُ
صيام إال أن تكو َن له
ليس له كثي ُر صالة وال
ٍ
الذهبي
سريرة ،ويستدرك على ذلك اإلم��ا ُم
ّ
العلم
رحمه الله فيقول :ما كان عليه مالك من ِ
والصوم ملن
ونشره أفض ُل من نوافل الصالة
ِ
أراد به وجه الله.
ُط��رق اخلير كثيرة ،وأب ��واب العملِ الصالح
مش َر َعة ،وقد قال أهل العلم :إنّ أعما َل الب ّر
ال تُفتح كلّ ُها لإلنسان الواحدِ في الغالب ،إن
فتِح له في شيء منها لم يكن له في غيرها،
متعددة،
�واب
وق��د يفتَح
ٍ
ِّ
لقليل من الناس أب� ٌ
وف��ي ه��ذا ق��ال نب ّينا محمد ألب��ي بكر رضي
الله عنه« :وأرجو أن تكو َن منهم يا أبا بكر».
أصحاب رسول الله[ ورضي الله
وقد كان
ُ
عنهم أجمعني من ِش ّدة ُح ِ ّبهم للخير وحرصهم
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مقاالت
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على العمل الصالح يسألون رس��و َل الله[:
َ
أي األعمال
أي األعمال
ّ
أفضل؟ ويسألونهُ ّ :
ّ
�ب إل��ى ال�ل��ه؟ ألن�ه��م يعلمون أنّ اإلنسا َن
أح � ّ ُ
َ
وسعِ
يأتي بجميع
أن
ته
ق
طا
في
وال
ه
في
ليس
َ
األعمال·
�واب رس��ول ال�ل��ه[ م�ت�ع� ِ ّ�دداً في
وق��د ك��ان ج� ُ
أوق� ٍ
�ات مختلفة وف��ي أح��وال مختَلفة ً
أيضا،
وق��د ب�ّي�نّ أه��ل العلم -رحمهم الله -احلكم َة
ِ
النبي واختالفها ،فقالوا:
إجابات
في تع ّ ُدد
ّ
إنّ ذل��ك من أج��ل اخ�ت ِ
�لاف أح��وال السائلني
ِ
واختالف أوقاتهم ،فأعل َ َم ك َّل سائل مبا يحتاج
إليه ،أو مبا له رغب ٌة فيه ،أو مبا هو الئق به
ومناسب له·
ٌ
النبي[:
وتأ ّملوا هذه الطائف َة من إجابات
ِّ
فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:
أحب إلى الله؟
أي األعمال
سألت
ُ
النبي[ّ :
ّ
َ
أي؟ قال:
قال« :الصالة على وقتها» ،قال :ث ّم ّ
أي؟ قال« :اجلهاد في
«بر الوالدين» ،قال :ث ّم ّ
بهن ولو استزدتُه
سبيل الله» ،ق��ال :ح َّدثني ّ
لزادني· متفق عليه واللفظ للبخاري·
وفي مسند أحم َد من حديث ماعز رضي الله
أي األعمال أفضل؟ قال:
عنه عن
النبي[ّ :
ّ
حجة ب َّرة
«إميان بالله وح َده ،ث ّم اجلهاد ،ثم َّ
تفضل سائ َر العمل كما بني مطلع الشمس
ُ
ومغربها» ،ونحوه في الصحيحني والسنن·
وف��ي س�نن النسائي م��ن ح��دي��ث أب��ي أمامة
أي األع�م��ال أف�ض��ل؟ قال:
رض��ي الله عنهّ :
«عليك بالصوم؛ فإنه ال ِعدل له».
وعند أحمد ومسلم من حديث أبي ذ ّر رضي
أي األعمال
ال�ل��ه عنه ق��ال :ي��ا رس��ول ال�ل��هّ ،
أفضل؟ قال« :إميا ٌن بالله ،وجهاد في سبيله»،
الرقاب أفضل؟ قال« :أغالها ثمنًا
قالّ :
فأي ِ ّ
أرأيت إن لم أفعل؟
وأنفسها عند أهلها» ،قال:
َ
ق��ال« :تعني صان ًعا أو تصنَع ألخ�� َرق» ،قال:
ِ
«متسك الش َّر؛ فإ ّنه
ضعفت؟ قال:
أرأيت إن
ُ
صدقة تص َّد ُق بها على نفسك».
وع ��ن زرارة ب��ن أوف� ��ى رض ��ي ال �ل��ه ع �ن��ه أنّ
أي العمل أفضل؟ قال« :احلا ّ ُل
النبي[ ُسئلّ :
َ
ّ
امل��رحتِ ��ل» ،ق�ي��ل :وم��ا احل ��ال امل��رحتِ ��ل؟ قال:
«صاحب القرآن؛ يضرِ ب من أ ّول القرآن إلى
ُ

آخره ،ومن آخرِ ه إلى أوله ،كلّما ح َّل ار َ
حتل»
أخ��رج��ه ال��دارم��ي ف��ي سننه ،ول��ه شاهد من
حديث أبي هريرة رضي الله عنه·
وع��ن عائشة رض��ي ال�ل��ه عنها ق��ال��تُ :سئِل
�ب إلى الله؟
رس��ول الله[ّ :
أي األعمال أح� ّ ُ
ق��ال« :أد َو ُم �ه��ا وإن ق�� ّل» ،وق��ال« :اكلفوا من
الع َمل ما تطيقون» أخرجه البخاري· وعن
�ت رسول
م �ع��اذ رض ��ي ال �ل��ه ع�ن��ه ق ��ال :س��أل� ُ
أحب إلى الله؟ قال« :أن
الله[ّ :
أي األعمال ّ
ُ
رطب بذكر الله» أخرجه ابن
متوت ولسانك
َ
ٌ
حبان في صحيحه·
وعند أب��ي داود من حديث معاذ رض��ي الله
قال :قال رسول الله[« :إنّ الصالة والصيا َم
والذكر تضاعف على النفقةِ في سبيل الله
بسبعمائة ضعف».
وحينما قال الفقراء لرسول الله[ :يا رسول
ذهب أهل ال ّدثور باألجور ،يصلّون كما
اللهَ ،
ويتصدقون
ن�ص� ِلّ��ي وي�ص��وم��ون كما ن �ص��وم،
ّ
بفضول أموالهم ،قال أهل العلم :ظ َّن الفقراء
أ ْن ال صدقة إال باملال ،وهم عاجزون عن ذلك،
النبي أنّ جمي َع أنواع فعل املعروف
فأخب َرهم
ّ
النبي[:
واإلح� �س ��ان ص��دق��ة ،ف �ق��ال ل �ه��م
ّ
«أ َوليس قد جعل الله لكم ما
تصدقون؟! إنّ
ّ
ٍ
تسبيحة صدقة ،وك ّل تكبيرة صدقة ،وك ّل
بكل
حتميدة ص��دق��ة ،وك � ّل تهليلة ص � َدق��ة ،وأمر
منكر صدقة،
�ي ع��ن
ٍ
باملعروف ص��دق��ة ،ون�ه� ٌ
وفي بُضع أحدكم صدقة».
إ َّن طرق اخلير كثيرة ،وأبواب العملِ الصالح
ِ
واسعة ،بل إنّ العمل الواح َد يتفاوت الفض ُل
بحسب ما مينَح الله عب َده فيه من ق ّوة
فيه
َ
ال �ي �م�ين ِ
وص � ��دق اإلخ �ل��اص و َزك�� ��اء النفس
وحتقيق التو ّكل·
ففي سنن النسائي وأبي داود عن عبد الله بن
ُح ِ
بش ّي اخلثعمي رضي الله عنه :سئل رسول
أي األع �م��ال أف�ض��ل؟ ق��ال« :إميا ٌن
ال �ل��ه[ّ :
ال ش � َّ
َ
وحجة
�ك ف�ي��ه ،وج �ه��اد ال غ �ل��ول ف�ي��ه،
ّ
�أي ال�ص�لاة أف�ض��ل؟ قال:
م �ب��رورة» ،ق�ي��ل :ف� ّ
فأي الصدقة أفضل؟
«طول القنوت» ،قيلّ :
فأي الهجر ِة أفضل؟
قال« :جهد املق ّل» ،قيلّ :
ق��الَ « :م��ن هجر م��ا ح � ّرم الله ع � ّز وج ّل»...

احلديث·
وف � � ��ي سنن
أب� ��ي داود من
ح��دي��ث م��ع��اذ بن
جبل رض��ي ال�ل��ه عنه
قال :قال رسول الله[:
«ال� �غ ��ز ُو غ � ��زوان ،ف��أ ّم��ا من
ابتغَى وج َه الله وأطاع اإلما َم وأنفق الكرمية
�اس��ر الشريك واجتنب الفساد ف��إن نومه
وي� َ
ونب َهه أج��ر ك�لّ��ه ،وأ ّم��ا م��ن غ��زا ف�خ� ًرا وريا ًء
وس�م�ع��ة وع�ص��ى اإلم ��ام وأف�س��د ف��ي األرض
ُ
فإ ّنه لم يرجع بالكفاف».
وإذا كان األم ُر كذلك فانظروا – رحمكم الله –
ِ
الطاعات
فيما يفتح الله على عباده من ألوان
وأنواع االجتهادات ُ
ِ
وطرق
وصنوف العبادات
ِ
املسابقات إلى اخليرات ،فتجدون من يفتَح
الله عليه في القرآن الكرمي والعنايةِ به وتالوته
قيا ًما وقعو ًدا وعلى جنبه ،في الصالة وغير
الصالة ،في الليل وفي النهار ،ومنهم من يفتح
الله عليه في تعليمه وإقرائه ،فه ّ ُمه األكبر في
ِ
وضبطه وإتقانه ،ومن الناس من يفتح
تعليمِ ه
الله عليه في العِ لم أو في باب من أبوابه من
التوحيد واحلديث والفقه والتفسير ،كما يفتَح
علوم أخ��رى من اللغة والتاريخ
آلخرين في
ٍ
والس َير والعلوم التجريبية ،ومنهم من يُحسن
ِّ
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ال� �ت ��دري ��س،
وم � �ن � �ه� ��م من
ي �ح� ِ�س��ن الوعظ
وال��ت��ذك��ي��ر ،ومنهم
م� ��ن ي �ش �ت��غِ ��ل باجلمع
والتأليف·
ومِ ن عباد الله من يفتَح الله عليه في الصالة،
فهي شغلُه الشاغل ،وهي ق ّرة عينه من الليل
�وع وط ��ولِ قنوت وتض ّ ُرع·
وال�ن�ه��ار ،ف��ي خ�ش� ٍ
وآخر يفتح الله عليه في صيام النوافل ،فيكثر
من الصيام في أ ّيامه املستح ّبة من االثنني
واخلميس وأيام البيض ويصوم يو ًما ويفطر
يو ًما ،فيطيق في ذلك ما ال يطيقه غيره·
خصهم الله ع ّز وج ّل
بينما ترى آخرين قد َّ
مبزيد من ب ّر الوالدين ِ
ٍ
وصلة األرحام وتف ُقّد
األق� ��ارب وزي��ارت �ه��م وال �س��ؤال عنهم وب ّرهم
ِ
وصلتهم واإلح �س��ان إليهم م��ن غير انتظارِ
مكافأة ومحاسبة·
ومنهم من يُفتح له في مساعد ِة احملتاجني
وإغاثةِ امللهوفني في الداخل واخلارج ،فيسعى
على األرملةِ واملسكني وال ُغ َرباء والفقراء ،ال
مي ّل من جمع التب ّرعات َ
أبواب األغنياء
وطرق
ِ
وال ��دخ ��ول ع�ل��ى احمل�س�ن�ين وإي��ص��ال اخلير
ِ
ِ
تفريج
متواصل في
عمل
للمستحقّني ،في
ٍ
ِ
وسد الديون وكفالةِ األيتام ورعايتِهم
الكروب ِ ّ
ومواساتِهم وتعليمِ هم واحملافظةِ عليهم·

ويفتح الله على أقوام في بناء املساجدِ وإنشاء
األوقاف ،وقد أدركوا ما فتَح الله به في وقتنا
والتطبيب
�واب ف��ي ال �ع�لاج
ِ
احل��اض��ر م��ن أب�� ِ
الدواء واألجهزة الطب ّية ،مع ما فشا من
وتأمني ّ
ابتالءٍ في أمراض مزمنة وإعاقات مستدمية
وغالءٍ في األدوية واألدوات الط ّب ّية·
وآخرون يفتح الله لهم في االحتساب باألمرِ
والنهي عن املنكر والصبرِ على األذى
باملعروف
ِ
فيه ،فيطي ُق في ذلك ما ال يطيق غيره·
�اب الشفاعة
وف��ي ال�ن��اس م��ن يُفتح ل��ه ف��ي ب� ِ
ّ
فيفك أسي ًرا ،ويحقن
واإلص�لاح بني الناس،
د ًم ��ا ،وي��دف��ع م �ك��روهً ��ا ،وي� ِ�ح��قّ ح � ًّق��ا ،ومينع
باط ً
ال ويحجز ظل ًما ،يقدر على ما ال يقدر
عليه غيرهَ { :ق� ْو ٌل َّم ْع ُر ٌ
وف َو َمغْفِ َرةٌ َخيْ ٌر ِ ّمن
ص َد َق ٍة يَتْ َب ُع َها أَ ًذى} (البقرة ،)263 :اَّ
{ل َخيْ َر
َ
َ
َ
اّ
ِير ِ ّم��ن جَّ ْ
ِص َد َق ٍة
فِ ��ي َكث ٍ
ن � َوا ُه � ْم إِل َم� ْن أ َم � َر ب َ
َ
َل�اَ
أَ ْو َم ْع ُر ٍ
ّاس َو َمن يَ ْف َع ْل
ِص� ٍح بَينْ َ النَ ِ
وف أ ْو إ ْ
َذل َ
ض ِ
ِك ابْ ِتغَا َء َم ْر َ
ات اللَّهِ َف َس ْو َف نُ ْؤتِيهِ أَ ْج ًرا
َع ِظي ًما} (النساء·)114 :
العمل الصالح واس ُع امليادين شامل املفاهيم،
�وارح من األقوال
ينتظم أعما َل القلوب واجل� ِ
واألع �م��ال وامل�ق��اص��د ف��ي ال�ظ��اه��ر والباطن
خاصة وعا ّمة،
أعمال
واملواهب وامللكات ،من
ٍ
ِ
ّ
فرد ّية وجماعية ،في إك��رام الضيف وعياد ِة
املريض واتّباع اجلنائز وإجابة الداعي ونُصرة
وسقي املاء وتفريج
املظلوم ومواسا ِة الفقير
ِ
ّ
الضال وإيجاد
الكروب وإنظار املعسر وإرشاد
ف َرص العمل ،وإ َّن لكم في البهائم ألج ًرا ،ومن
غرسا فأكل منه إنسا ٌن أو
زرعا أو غرس
زرع ً
ً
طير أو بهيمة كان له به أجر ،ومن ج ّهز غاز ًيا
فقد غزا·
وي �ك��ون ال�ف�ت��ح ف��ي ال�ع� َم��ل مبح ّبته واإلكثارِ
م �ن��ه واإلح� �س ��ان ف �ي��ه وم��زي��د ال��رغ �ب��ةِ فيه
واالجتهادِ فيه واإلقبال عليه ،ومن أكثر من
شيءٍ ُعرف به· فتنافسوا – في أعمالِ الب ّر،
حتب صاحلي بني آدم وتفر ُح بهم،
فاملالئكة
ّ
ولتكن ِهم ُمكم عالية ،فإنّ ث ّمة أقوا ًما يُ ْد َع ْون
ميا
م��ن ك � ّل أب��واب اجل� ّن��ة تعظي ًما لهم وتكر ً
لكثرة صيامهم وصالتِهم وأفعالهم اخل ِ ّيرة،
أي أبواب اجلنّة شاءوا،
فيخ َّيرون ليدخلوا من ّ

فلتكن الهِ َمم عالية في املسابقة إلى اخليرات
ليغتنم
وامل�ن��اف�س��ة ف��ي األع �م��ال ال �ص��احل��ة؛
ِ
العبد ما فتِح له من هذه األبواب من النوافل
وفروض الكفايات·
يحسن التنبيه إليه ،يغفل عنه
إنّ ث ّمة أم � ًرا
ُ
بعض
الكثير من الناس ،وهو ما يظهر على ِ
�اص ب �ع��ض إخ��وان �ه��م أل ّنه
ال �ن��اس م��ن ان �ت �ق� ِ
ل��م يُفتَح عليهم ف��ي بعض أب ��واب العبادات
وبخاصة نوافلِ الصلوات والصيام ،ف َمن فتِح
ّ
له في ذلك فليحمدِ الله ،وليحافظ على ذلك،
وليز َدد من اخلير ،لكن ال ينبغي أن ينظ َر لغيره
النقص أو العيب أو املَقت ،فقد يكون قد
بعني
ِ
ِ
ُفتح ألخيك م��ن أب��واب اخلير م��ا ل��م ت � َره أو
طلب العلم
تعلمه أو تدرِ كه؛ من صلةِ الرحم أو ِ
أبواب
أو األمر باملعروف والنهي عن املنكر أو
ِ
ِ
واملساعدات والشفاعة وغيرها·
اإلحسان
قيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه :إنك
لتُقِ ّل الصوم! ق��ال« :إ ّن��ه يضعِ فني عن قراءة
إلي» ،وفي العِ لل
القرآن ،وقراءة القرآن
ّ
أحب ّ
ّ
ّ
لإلمام أحمد« :إنّ احلس َن تكلم وبلغ العلم
احتسا ًبا ،وسكت ابن سيرين احتسا ًبا» ،وعن
األوزاعي قال« :ذهب عليهم احلس ُن باملواعظ،
وذهب عطاء باملناسك».
وأوض� � ُح م��ن ذل��ك وأظ�ه��ر م��ا ح� ّ�دث ب��ه نب ّينا
مح ّمد عن بعض أصحابه حني قال« :أرحم
أ ّمتي بأ ّمتي أبو بكر ،وأش ّ ُدهم في أمر الله
ع �م��ر ،وأص��دق �ه��م ح �ي��ا ًء ع �ث �م��ان ،وأقرؤهم
وأفرضهم زيد بن
لكتاب الله أب� ّ�ي بن كعب،
ُ
ث��اب��ت ،وأعل ُمهم ب��احل�لال واحل ��رام معاذ بن
جبل ،أال وإنّ لكل أ ّمة أمينًا ،وإنّ أمني هذه
األمة أبو عبيدة بن اجلراح» أخرجه الترمذي
وق��ال :حديث حسن صحيح ،والنسائي في
السنن الكبرى·
ولتستحضروا مقالة اإلمام مالك« :كالنا على
مما أنت فيه،
ٍ
خير وب ّر» ،ولعل ما هو فيه خير ّ
بأبواب غير
�ت أخاك قد اشتغل
ٍ
فإذا ما رأي� َ
التي تشjyل بها فلتقل :كالنا على خير· وقد
اه ُدوا
قال هنا في محكم تنزيلهَ { :وا ّلَذِ ي َن َج َ
فِ ينَا لَنَ ْهدِ يَ ّنَ ُه ْم ُسبُلَنَا َو ِإ َّن اللَّ َه لمَ َ َع مْحُ ْ
ال ِس ِننيَ}
(العنكبوت·)69 :
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حوار
الشيخ الدكتور محمد أنصاري:

من األفضل االهتمام بالفقه إلى جانب
حاوره :وليد دويدار
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التقت مجلة «الفرقان» بالشيخ اجلليل عالمة الهند محمد األنصاري األعظمي خالل زيارته األولى
لدولة الكويت في ضيافة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت ،إلسناد بعض كتب احلديث
لطالب العلم ،ضمن مسيرتها احلافلة مبجالس السماع ،وأجرت مع فضيلته هذا اللقاء:
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> بداية نحب أن نتعرف على شيء من سيرتكم الذاتية؟ محمد نعمان األعظمي رحمه الله ،والشيخ العالمة أحمد بن
وكيف كانت ب��داي��ة حضوركم ملجالس ال�س�م��اع ،وب��ث هذا مال حسام الدين املئوي رحمه الله ،والشيخ العالمة محمد بن
العلم بني الطلبة؟
سليمان بن داود املئوي رحمه الله ،وهؤالء األربعة من تالمذة
< أخوكم في الله محمد األن�ص��اري األعظمي اب��ن الشيخ عبد
احملدث الشهير السيد نذير حسني الدهلوي رحمه الله.
ّ
احلي ،من مواليد  ،1933من مدينة تعرف باسم (مئونات بنجن) > هل من املمكن أن حتدثونا عن طريقة القراءة والسماع
في الوالية الشمالية في الهند ،تسمى والية (أثرابراديش).
على مشايخكم ،كيف كانت؟
ً
ً
درست في مدارس وجامعات الهند ،مثل اجلامعة العاملية العربية < ،أحيانا يقرأ الشيخ ويستمع التالميذ ،وأحيانا أخ��رى يقرأ
وجامعة فيض ع��ام ،وامل��درس��ة الرحمانية ،وجامعة دار السالم ،التالميذ ويستمع الشيخ ،وهكذا تتم الكتب.
واملدرسة السعيدية.
> يقول بعضهم :م��ا ف��ائ��دة األسانيد بعد انتهاء عصر
ً
وبعد إكمال الدراسة عام 1950م ،تقريبا بدأت أعمل في مجال الرواية؟ فما ردكم على هذا السؤال؟
التدريس والدعوة والتأليف والترجمة ولله احلمد.
< يقول العلماء :اإلسناد من خصائص هذه األمة ،ولوال اإلسناد
أما حضور مجالس السماع فلم يبدأ إال منذ نحو عشر سنوات .لقال من شاء ما شاء ،ومع تدوين األحاديث في الكتب واصل
حيث ب��دأ بعض الطلبة بالقراءة علي من أط��راف كتب احلديث العلماء جهودهم في الرواية والتلقي عن املشايخ ،وهذه السلسلة
للحصول على سند اإلجازة ،وأما التدريس النظامي املعروف لكتب مستمرة إلى يومنا هذا ،ولله احلمد.
احلديث وغيرها فقد اشتغلت فيه نحوا من أربعني سنة بتوفيق ومعلوم أن القراءة والسماع شيء ،والكتابة شيء آخر ،وكالهما
الله ومنه وكرمه.
م��ن وس��ائ��ل التثبيت والتوثيق ،فالسنة محفوظة ولله احلمد
> ك�ي��ف حصلتم ع�ل��ى ه��ذا ال �ش��رف ال��رف�ي��ع ب��ال��رواي��ة عن بكلتا الوسيلتني ،وهنا تبرز أهمية جهود علماء احلديث؛ إنهم
النبي[ بالسند؟
لم يطمئنوا مبجرد تدوين األحاديث الشريفة في الكتب ،بل
< في أثناء دراستي في املدارس واجلامعات املذكورة شرفني الله اهتموا –إلى جانب ه��ذا -بجانب ال��رواي��ة الشفهية ،ليكون
تعالى بالتتلمذ على العديد من املشايخ العظام الذين كانوا حاملي السماع والقراءة تأكيداً للكتابة والتحرير ،وبذلك بقيت السنة
لواء السنة الشريفة ،حاصلني على إج��ازة الرواية عن شيوخهم ،تروى باإلسناد املتصل إلى نبينا[ ،إلى يومنا هذا في القرن
وهم عن شيوخهم .وهكذا إلى النبي[.
اخلامس عشر الهجري ،وذلك فضل الله
> م��ن ه��م ال�ع�ل�م��اء ال��ذي��ن تيسر لكم
يؤتيه من يشاء.
احلذر
أرجو
السماع منهم ،والرواية عنهم؟
> ماذا تقولون للمثبطني عن حضور
< تيسر لي السماع والرواية عن نخبة من
م �ج��ال��س ال �س �م��اع ال �ت��ي ت�ع�م��ر بذكر
مــــن اإلفــــــــــراط
العلماء األفاضل رحمهم الله رحمة واسعة،
الله عز وجل والصالة على النبي[،
في السرعة عند
ومنهم :الشيخ العالمة أبو القاسم سيف
وتعلم السنن؟
احلديث
قراءة
ال�ب�ن��ارس��ي رح�م��ه ال �ل��ه ،وال�ش�ي��خ العالمة
< أق��ول ل�ه��ؤالء :ات�ق��وا الله رب�ك��م ،ومروا

السمـاع والروايـة
باملعروف وانهوا عن املنكر ،وافعلوا اخلير لعلكم ترحمون.
> هل لكم مجالس سماع في غير الكويت ،وأين أماكنها؟
وكيف يتم العلم بها؟
< هناك كثير من اإلخوة في السعودية وفي مصر وفي الشام
وفي غيرها من البالد يرغبون في عقد مثل هذه املجالس ،ولكن
االستجابة للجميع قد تشق علي لظروف صحية ،أسأل الله لي
ولكم الصحة والعافية والسالمة ،إنه سميع مجيب.
> كلمة تنصحون بها اإلخ ��وة احل��ري�ص�ين على حضور
مجالس السماع.
< أرج��و من اإلخ��وة احلريصني على حضور مجالس السماع
االه�ت�م��ام بجانب ال��دراي��ة وال�ف�ق��ه أي �ض��ا ،إل��ى ج��ان��ب الرواية
والسماع ،كما أرجو منهم العناية بجانب العمل أيضاً إلى جانب
العلم ،وبذل اجلهد إلحياء السنن املهجورة في أنفسهم وفي عامة
الناس ،باحلكمة واملوعظة احلسنة ،واملجادلة بالتي هي أحسن،
كما أرجو احلذر من اإلفراط في السرعة عند القراءة.
> كلمة ألهل الكويت الذين تشرفوا بلقائكم.
< سررنا بلقاء أهل الكويت ،وعلى وجه اخلصوص أهل العلم
وامل�ش��اي��خ ،وه��ذه زي��ارت��ي األول ��ى للكويت ،وأرج ��و أن نزوركم
والباحثني واملكتبات العلمية مرة أخرى ،فهذه اجلولة ال تساعد
على أن ن�ط��وف ب��امل��راك��ز العلمية وامل�ك��ات��ب ال��دراس �ي��ة ،والله

املوفق.
> كلمة أخيرة لـ «مجلة الفرقان».
< مجلة «الفرقان» كانت تصلنا قبل عشر سنني ،وعلمت أنها من
مجهودات اإلخ��وة السلفيني في الكويت ،وهي ترجمان ألفكارهم
الدينية ،ونرجو أن تقوم بأداء واجبها نحو األمة اإلسالمية في ضوء
الكتاب والسنة ،وتكون خلدمة اإلسالم واملسلمني.

درس ف��ي اجل��ام�ع��ة ال�ع��ال�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة مبئو،
وامل��درس��ة السعيدية ببنارس ،وم��درس��ة دار
احل��دي��ث ال��رح �م��ان �ي��ة ب��ده �ل��ي ،وت �خ��رج في
اجلامعة اإلسالمية فيض ع��ام مبدينة مئو
بشهادة الفضيلة في الشريعة اإلسالمية.
وحصل على ش�ه��ادات مولوي وعالم وكامل
وفاضل من الهيئة التعليمية احلكومية بوالية
(أترابراديش).
املؤلفات والبحوث العلمية:
أوالً :الترجمة.
 ترجمة أردي��ة لكتاب« :التبيان ف��ي آدابحملة القرآن» لإلمام النووي.

 ترجمة أردي��ة لكتاب« :القطبية هي الفتنةف��اع��رف��وه��ا» للشيخ أب��ي إب��راه�ي��م ب��ن سلطان
العدناني.
 ترجمة أردية لكتاب« :جلب املنفعة في الذبعن األئمة املجتهدين األربعة» للنواب صديق
حسن خان.
 ترجمة أردية لكتاب« :الدين وشروط الصالة»للشيخ محمد بن عبدالوهاب.
ثانياً :التحقيق والتخريج».
 «دعاية اإلميان إلى توحيد الرحمن» ،للنوابصديق حسن خ��ان ،ول��ه العديد م��ن املؤلفات
باللغة األردية.

أبرز الندوات واملؤمترات التي شارك فيها
 مؤمتر حول مساهمة املسلمني الهنود فيالعلوم اإلسالمية ،املنعقد في بنارس.
 مؤمتر شيخ اإلسالم ابن تيمية ،املنعقد فيبنارس.
 ال �ن��دوة العلمية ع��ن ح�ي��اة اإلم ��ام النوابصديق حسن خان وأعماله اخلالدة ،املنعقدة
في بنارس.
 الندوة العلمية حول التعليم الديني وقضاياه،املنعقدة في دومرياغنج.
 -اجتماع خريجي اجلامعة السلفية ببنارس.
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نبذة عن الشيخ محمد أنصاري بن عبدالعلي
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مع
القراء
إشراف:

عالء الدين
مصطفى
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عزيزي القارئ:
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هذه املساحة
مخصصة لك..
نتواصل من خاللها
مع همومك..
آمالك ..آرائك..
اقتراحاتك
وسوف جتد
رسالتك كل عناية
واهتمام فما عليك
إال أن ترفع قلمك
وتكتب..
فنحن
في االنتظار..

التع�صب و�أثره يف املجتمع
لقد نادانا اإلسالم لالجتماع حول احلق ونبذ الفرقة
والعنصرية اجلاهلية ،فقال تعالى{ :واعتصموا
بحبل ال�ل��ه جميعا وال ت �ف��رق��وا ،}...وق���ال{ :وال
تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم
البينات.}...
فهذه اآليات دالة على وجوب االجتماع بني الناس،
وأن االجتماع ال يكون إال بحبل الله  -عز وجل  -ال
على رأي ف�لان أو ف�لان ،أو رأي جماعة أو حزب
معني؛ فالناس لو التزموا املنهج الصحيح لكانوا على
الصراط جميعا ال يضرهم خالف وال يكون بينهم
شقاق وال فرقة بإذن الله.
إذاً نصل بذلك إل��ى أن السبب ال��ذي جعل الناس
يعودون إلى ما كانت عليه اجلاهلية من تعصب مقيت
مذموم هو تخليهم عن الكتاب والسنة على فهم سلف
األمة وتراجعهم عن ذلك؛ فأصبح الكثير من يتمسك
برأيه أو برأي شيخه أو شيخ قبيلته أو جماعته وإن
كانوا على خالف احلق ،بل يدافع ويناطح ولو على
حساب الدين ..والله املستعان.
فنرى من األمثلة في ال��زواج مثال ،بعض الناس ال
يزوج فالنا من الناس ولو كان على خلق ودين بسبب
أمور عنصرية يتعصب لها مع أن النبي[ يقول« :إذا
جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه» ،وقال تعالى:
{إن أكرمكم عند الله أتقاكم} ،ومن األمثلة ما نراه

من تعصب الناس إلى املذاهب (مذاهب األئمة) ولو
كان ذلك خالف الدليل ،صحيح أننا نحترم املذاهب
وأئمتها ،لكن الدليل أحق باحلب واالحترام؛ فكما
قال أحد أئمة املذاهب :إذا صح الدليل فهو مذهبي،
والله عز وج��ل يسألنا ي��وم القيامة{ :م��اذا أجبتم
املرسلني} ،ال :ماذا أجبتم فالنا وفالنا؟ وكذلك من
القواعد أن العالم يستدل له ال يستدل به.
وكذلك ما نراه من تشتت املسلمني وتفرقهم بسبب
تعصبهم إل ��ى ال�ع�ق��ائ��د وال �ف��رق ال �ض��ال��ة الكفرية
والبدعية وانتمائهم لها على ضاللها مع أن احلق
واح��د ال يتعدد ،قال تعالى{ :فماذا بعد احلق إال
ال�ض�لال} ،وق��ال النبي[...« :وتفترق أمتي على
ث�ل�اث وس�ب�ع�ين ف��رق��ة كلهم ف��ي ال �ن��ار إال واح ��دة»
ق��ال��وا :وم��ن هي يا رس��ول الله؟ ق��ال« :م��ا أن��ا عليه
وأصحابي».
إذاً فالتعصب منه مذموم ومنه محمود:
فأما احملمود فهو ما كان للحق ،وأم��ا املذموم فهو
ما كان للباطل.
والتعصب املقيت الذي يحدث الفرقة بني الناس ،له
أسباب منها :أن يعتقد اإلنسان في نفسه أو يُعتَقد
فيه أنه من أهل العلم واالجتهاد في الدين ،في حني
لم يبلغ تلك الدرجة ،ولكن يعمل على ذلك.

خليل املرشود

الأ�سباب الفكرية الكامنة وراء العنف
ت�ع��د ال�ث�ن��ائ�ي��ة ال�ف�ك��ري��ة املتمثلة ف��ي رؤي ��ة الواقع
م�ح�ص��ورا ب�ين دف�ت��ي احل��ق وال �ب��اط��ل ،أو احلرمة
واحللية ،أو الصواب واالنحراف لكافة خصومنا،
هي أبرز أسباب نشوء العنف ،ويسمى العنف الفكري
بالتعصب والتزمت ،وفي «لسان العرب» البن منظور
ي�ق��ول :تعصب ال��رج��ل :أي دع��ا قومه إل��ى نصرته
والتألب معه على من يناوئه ،س��واء ك��ان ظاملاً أو
مظلوماً ،وجاء في احلديث« :العصيب هو من يعني
قومه على الظلم» ،ويع ّرف روجيه جارودي التزمت
بأنه :إقامة مطابقة بني اإلميان الديني أو السياسي
من جهة ،وبني الصبغة الثقافية واملؤسساتية التي

تلبسها ف��ي حلظة م��ن حل�ظ��ات امل��اض��ي م��ن جهة
أخ ��رى ،ويضيف :إن التزمت يعني إي�ق��اف عجلة
احلياة والتطور واالعتقاد بأنني بوصفي مسيحياً
مث ً
ال أو يهودياً أمتلك احلقيقة املطلقة دون غيري.
ويقول الدكتور علي الدين هالل في ندوة بجامعة
ال�ق��اه��رة ح��ول ال�ت�ط��رف ال�ف�ك��ري ع��ام  :1994إن
ال �ت �ط��رف ي �ب��دأ ب��ال�ع�ق��ل ث��م ينتقل إل ��ى السلوك،
ويضيف :إنها ظاهرة عاملية تتسم مبجموعة من
السمات املشتركة أهمها توهم احتكار احلقيقة
والتفكير القطعي ورفض االختالف والتعددية.

منال العتيبي

 احملافظة على البيئة أمر مطلوب من اجلميع. ع���دم ت �ش��وي��ه امل ��راف ��ق ال �ع��ام��ة ب��ال �ك �ت��اب��ة غيراملناسبة.
 اإلعاقة لها مميزات خاصة في املجتمع. احلدائق العامة خصصت للنزهة فال تشوه هذهاألماكن بل يجب أن تبقى نظيفة.
 رابطة االجتماعيني ،جمعية نفع عام لها نشاطفي املجتمع؛ حيث يشرف عليها نخبة من املختصني
في هذا املجال.
املسلمون في العالم  -دينية
في العالم عدد كبير من املسلمني في القارات اخلمس
وسوف نلقي الضوء عليهم من خالل عناصر ثالثة:
العنصر األول:
األخوة في الله؛ حيث إن هؤالء الشعوب كلهم إخوة
لنا س��واء في آسيا أم في أفريقيا أم في أوروب��ا وفي
ال �ق��ارات األخ ��رى ،يجمعنا دي��ن واح ��د ،دي��ن احلب
والرحمة والتعاون.
العنصر الثاني:
تزويد ه��ؤالء املسلمني بالنشرات والكتب املبسطة
في أمور اإلسالم؛ لكي ينهلوا من هذه الكتب الصغيرة
ويتزودوا باملعلومات عن اإلسالم.
العنصر الثالث:
مساعدة هؤالء كما هو حاصل اآلن باألمور املادية
واملعنوية ،لكي يعيشوا حياة كرمية في ظل اإلسالم،
والله املوفق.

يوسف علي الفزيع

القلق م��ن األم� ��راض النفسية التي
يصاب بها كثير من الناس وهو ضد
الطمأنينة ،وقد قال تعالى في القرآن
الكرمي عن النفس املطمئنة{ :ياأيتها
ال�ن�ف��س املطمئنة ارج �ع��ي إل��ى ربك
راضية مرضية} ،وتقول العرب عن
القلق :أقلق امل��رء الشيء :أي حركه
من مكانه.
تعريف القلق :وه��و انفعال عاطفي
يتميز بالتخوف والتوجس والترقب مبا
يصاحب ذلك من تغيرات فسيولوجية
وأعراض بدنية وسلوكية.
أعراض القلق
أعراض حاالت القلق كثيرة ومتنوعة
وم �ن �ه��ا أع� � ��راض ن �ف �س �ي��ة وبدنية،
فعلى سبيل امل�ث��ال منها :اإلحساس
باالنقباض وعدم الطمأنينة والتفكير
امللح واضطراب النوم ،وقد ينعكس
االضطراب النفسي فتبرد األطراف
وي �ت �ص �ب��ب ال� �ع���رق وي��خ��ف��ق القلب
وتتقلص املعدة ويفتر اجلسم وتتعطل
القدرة على اإلنتاج.
أسباب القلق
 -1ضعف اإلميان:
ف��امل��ؤم��ن ال��ق��وي ب��إمي��ان��ه ال يعرف
ال �ق �ل��ق؛ ل�ق��ول��ه ت �ع��ال��ى{ :وم ��ن يعمل
من الصاحلات وهو مؤمن فلنحيينه
حياة طيبة} ،وي�ق��وي اإلمي��ان بعمل
ال �ط��اع��ات وت���رك امل �ع��اص��ي وق���راءة
القرآن وحضور مجالس الصاحلني
والنظر والتفكير ف��ي خلق الله عز
وجل.
 -2اخلوف على احلياة والرزق:
وه��ذا م��ن األم ��ور ال�ت��ي تقلق املسلم
وهناك من يخاف فيقلق بسبب هذا،
ولو أيقن أن اآلجال بيد الله ما حصل
له ذلك القلق ،وعلم أيضا أن األرزاق
بيد الله {وما من دابة في األرض إال
على الله رزقها}.

 -3املصائب:
م��ن م ��وت ق��ري��ب أو خ �س��ارة مالية،
وليتذكر حديث النبي [« :املؤمن
شأنه كله خير :إن أصابته سراء شكر
ف�ك��ان خ�ي��را ل��ه ،وإن أصابته ضراء
صبر فكان خيرا له».
 -4املعاصي:
وهي سبب كل بالء وقلق في الدنيا
واآلخرة.
 -5الغفلة:
الغفلة عن اآلخرة والقلق بالدنيا ،فمن
يفكر في نعيم اجلنة وجميع أشكاله
تهن عليه مصائب الدنيا ومشاكلها.
عالج القلق:
ويكون عالج القلق بوسائل عدة ،فقد
حثنا ال�ش��ارع احلنيف على معاجلة
األمراض التي نشكو منها سواء كانت
بدنية أم نفسية بأمور عديدة:
 -1ال� �ص�ل�اة :وه ��ي م �ص��در سكينة
وراحة للعبد فإذا صلى بتدبر وخشوع
وحضور القلب ذهبت همومه بإذن الله
عز وج��ل؛ لقوله تعالى{ :واستعينوا
بالصبر والصالة} ،وكان يقول [:
«أرحنا بها يا بالل».
 -2ق��راءة ال �ق��رآن :وه��و ال�ع�لاج لكل
مرض يعتري العبد ،يقول الله تعالى:
{ون��ن��زل م��ن ال��ق��رآن م��ا ه��و شفاء
ورحمة للمؤمنني}.
 -3الدعاء :وهو سالح املؤمن ويظن
بالله أنه سيجيبه وأنه كاشف السوء
والضر عنه وهو مجيب املضطر إذا
دع���اه؛ ل�ق��ول��ه ت�ع��ال��ى{ :وإذا سألك
عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة
الداع إذا دعان}.
 -4ال� ��ذك� ��ر واالس� �ت� �غ� �ف���ار :يطرد
الشياطني ويؤنس املستوحشني.
 -5شغل الوقت بالعمل امل�ب��اح :فإن
الفراغ مفسدة ويجلب القلق.
ضيف الله عزام
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فقه االستفادة من الصيف
د .بس ــام الشـطـي

ب��دأت العطلة الصيفية ،والنفس البشرية واصلة
اجلد واملثابرة بهمة عالية ،فالوقت ثمني ،وتؤكد
السنة املطهرة على أن اجلميع سيسأل عنه« :تزول
قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أرب��ع ..وعن
عمره فيما أفناه »...رواه أبوداود.
وقال الشاعر:
إن الشباب والفراغ واجلدة
مفسدة للمرء أي مفسدة
< فالفراغ خطر من ن��واح ع��دة  :ي��ورث الكسل ،ويورث
امللل ،وي��ورث البحث عن أي طرق إلضاعة الوقت ،ويورث
األخالق السيئ ،ويورث عدم التوازن النفسي ،ويورث التغيير
الفطري؛ حيث يتحول الليل إلى سهر والنهار إلى نوم ،وتزداد
اجلرائم واإلصابات والعقوق في أوقات الفراغ.
قال ابن اجلوزي  -رحمه الله « :-ولقد رأيت اإلنسان قد
ُحمل من التكاليف أمورا صعبة ،ومن أثقل ما ُحمل مداراة
النفس وتكليفها الصبر عما حتب وعلى ما تكره ،فرأيت
الصواب قطع طريق الصبر بالتسلية والتلطف للنفس».
< وسائل االستفادة من العطل الصيفية:
حلقات حتفيظ ال �ق��رآن ،وال��ن��وادي التابعة للجمعيات
اخليرية ،واملراكز التابعة لألوقاف ،والنوادي العلمية،
ون ��وادي التي جتمع ب�ين الترفيه والعلم النافع تابعة
لوزارة الشؤون ،وزيارة األقارب وصلة األرح��ام ،قراءة
ومطالعة الكتب النافعة ،وتعلم حرفة للشباب والتدبير
املنزلي للبنات ،والرياضة املشروعة ،ودورات للغة أو
للحاسوب أوفيما يعود على الفرد باخلير.
< السفر والتنقل ..إما أن يكون للتقرب إلى الله
عز وجل وللطاعات مثل شد الرحال إلى املسجد
احلرام وأداء العمرة «والعمرة إلى العمرة كفارة
ملا بينهما إذا اجتنبت الكبائر» ،وإلى املسجد
النبوي طلبا لألجر في الصالة فيه ،أو زيارة
األم��اك��ن التاريخية واستحضار األحداث
مثل غزوة أحد وغزوة بدر ،واألماكن التي
سيقف ال��دج��ال عندها وال يستطيع
دخول املدينة ،والنار التي خرجت

وزيارة مسجد قبا وغيرها.
والسفر بقصد وإم��ا أن ك��ان التفقه في الدين ومجالسة
العلماء والنهل منهم ،والسفر بقصد صلة األرحام ،والسفر
للتجارة أو للعالج أو للدعوة إلى الله عز وجل أو للتواصل
مع املسلمني وتلمس احتياجاتهم ومتابعة أح��وال الفقراء
واملساكني أو ملواصلة التعليم بهمة عالية ،والسفر يتطلب
االبتعاد عن األماكن املشبوهة التي بها منكرات ومعاص.
فقه السفر :كان النبي [ إذا أراد السفر صلى االستخارة
ثم يخرج مع مجموعة من أصحابه (أقل العدد ثالثة نفر)،
ثم يخرج يوم اخلميس وفي فجره ونهاره؛ ألن الله عز وجل
يبارك لألمة في بكورها ،ويلتزم بدعاء السفر املأثور ،وإذا
مر على مكان مرتفع كبر وكبر من معه ،وإذا هبطوا األودية
سبحوا أي قالوا سبحان الله.
وإذا أشرف على قرية يريد دخولها قال« :اللهم رب السموات
السبع وم��ا أظللن ،ورب األرض�ين السبع وم��ا أقللن ،ورب
الشياطني وما أضللن ،ورب الرياح وما ذرين ،أسألك خير
هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ،وأعوذ بك من شر
هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها».
وكان [ يجمع ويقصر الصالة الرباعية ،فصالة الظهر مع
العصر واملغرب مع العشاء ،وكان ال يترك ركعتي الفجر أي
السنة التي قبلها والوتر قبل النوم ،وإذا أحب املسلم عموم
النوافل ووج��د في نفسه الطاقة فال حرج إال أن األفضل
االلتزام بالرخص .واملسلم إذا سمع األذان وقد استقر في
مكان إقامته من فاألصل له أداء صالة اجلماعة مع املسلمني
في املساجد ليزداد إميانه رسوخا.
ومن الفقه :االلتزام باللباس الشرعي واالحتشام واألخالق
اإلسالمية األصيلة واحملافظة على اإلميان في نفس الشخص
ومن يعول وحتصينهم كما قال تعالى{ :قوا أنفسكم وأهليكم
ن��ارا وق��وده��ا الناس واحل �ج��ارة} ،وعلى املسافر االلتزام
ب�ق��وان�ين ال�ب�لاد ال�ت��ي ي��زوره��ا ولوائحها وقوانينه،
واألخذ بنصائح سفارة بالده وتوجيهاتها ،ويضع
له هدفا له يحققه مع أسرته ..نسأل الله
العظيم أن يفقهنا وإياكم في ديننا
احلنيف.
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