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بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾
[هود]88 :

٣

٤

بسم الله الرحمن الرحيم

مقـدمة
احلمـــد هلل رب العـــاملني ،والصـــالة والســـالم عــىل
خـــاتم أنبيـــائه ورســله ســيدنا حممــد بــن عبــد اهلل ﷺ،
وعــىل آلــه وصحبــه ومــن تبــع هــداه إىل يــوم الديــن.
وبعد:

فــإن العالقــة بــني الديــن والدولــة ليســت عالقــة
عــداء ولــن تكــونَّ ،
صحيحــا واع ًيــا
إن تد ُّينًــا رشــيدً ا
ً
وســط ًّيا ُيســهم وبقــوة يف بنــاء واســتقرار دولــة عرصيــة
ديمقراطيــة حديثــة تقــوم عــىل أســس وطنيــة راســخة
وكاملــة ،وإن دولــة رشــيدة ال يمكــن أن تصطــدم
بالفطــرة اإلنســانية التــي تبحــث عــن اإليــان الرشــيد
الصحيــح ،وإن مــن يتومهــون رصا ًعــا ال جيــب أن
يكــون بــني الديــن والدولــة ويرونــه رصا ًعــا حمتـ ًـا إمــا
صحيحــا أو ال يعــون
فهــا
ً
أهنــم ال يفهمــون األديــان ً
٥

مفهــوم الدولــة وع ًيــا تا ًّمــا ،فاخللــل ال عالقــة لــه بالديــن
الصحيــح وال بالدولــة الرشــيدة ،إنــا ينشــأ اخللــل
مــن ســوء الفهــم لطبيعــة الديــن أو لطبيعــة الدولــة أو
لطبيعتهــا م ًعــا أو لطبيعــة العالقــة بينهــا.
الديــن والدولــة ال يتناقضــان ،الديــن والدولــة
يرســخان م ًعــا أســس املواطنــة املتكافئــة يف احلقــوق
والواجبــات ،وأن نعمــل م ًعــا خلــر بلدنــا وخــر النــاس
أمجعــني ،أن نحــب اخلــر لغرنــا كــا نحبــه ألنفســنا،
األديــان رمحــة ،األديــان ســاحة ،األديــان إنســانية،
األديــان عطــاء.

الديــن والدولــة يتطلبــان منــا مجي ًعــا التكافــل
املجتمعــي ،وأن ال يكــون بيننــا جائــع وال حمــروم وال
ٍ
مــرشد وال حمتــاج.
عــار وال
َّ
الديــن والدولــة يدفعــان إىل العمــل واإلنتــاج ،والتميــز
واإلتقــان ،ويطــاردان البطالــة والكســل ،واإلرهــاب
واإلمهــال ،والفســاد واإلفســاد ،والتدمــر والتخريــب،
وإثــارة القالقــل والفتــن ،والعالــة واخليانــة.
٦

ومــن هــذا املنطلــق تــأيت معاجلــة هــذا الكتــاب لعــدد
مــن القضايــا الفكريــة واحلياتيــة واملجتمعيــة تشــمل:
أمهيــة التخطيــط يف حيــاة الفــرد واملجتمــع ،ومحايــة
الشــأن العــام واملصلحــة العامــة ،ومفهــوم عهــد األمــان
يف العــرص احلــارض ،وفــروض الكفايــات ودورهــا يف
حتقيــق التــوازن املجتمعــي ،وترتيــب األولويــات وأثــره
يف حيــاة الفــرد واملجتمــع ،ورعايــة املســنني ومحايــة
حقوقهــم ،والضوابــط الرشعيــة لإلنجــاب ،وحــق
الطفــل يف الرعايــة والنشــأة الكريمــة ،وخطــورة اإلدمان
واملخــدرات عــىل الفــرد واملجتمــع ،وضوابــط األســواق
وآداهبــا ،واإلتقــان ســبيل األمــم املتحــرضة ،بــا يؤكــد
عــدم التعــارض بــني الديــن واحليــاة.
واهلل من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل.

أ.د .محمد مختار جمعة مبروك
وزير األوقاف

رئيس املجلس األعىل للشئون اإلسالمية
وعضو جممع البحوث اإلسالمية باألزهر الرشيف
٧

.

أهمية التخطيط في حياة الفرد والمجتمع
ّ
إن اهلل مل خيلــق اإلنســان عب ًثــا ،بــل جعــل لــه
يف احليــاة رســال ًة ،وهد ًفــا يســعى لتحقيقــه ،قــال :
﴿ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ﴾ [ســورة املؤمنــون ،اآليتــان .]116 ،115
ٍ
ٍ
وإعــداد
بتدبــر
وهــذا اهلــدف لــن يتحقــق إال
ٍ
وختطيــط ،فاإلنســان الــذي يســر عــىل غــر هــدى ال
ٌ
إنســان
يعــرف لــه وجهــة ،وال يــدرك لــه غايــة ،فهــو
تتعــاوره الرضبــات لتســقطه رصيــع املحــن ،بائــس
احلــال ،شــقي النفــس ،قليــل اإلنجــاز أو عديمــه.
ــل َأ ْن َأراه يم ِ
الر ُج َ
ــي
قــال عمــر ِّ :
َ َُْ
ْــر ُه َّ
«إن َأك َ
اآلخــرةٍ
ــر ِ
ــر الدُّ ْن َيــا َو َال ِيف َأ ْم ِ
َســ َب ْه َل ًال» َأ ْيَ :ال ِيف َأ ْم ِ
َ
(.اآلداب الرشعيــة البــن مفلــح) ،وقــد صــح يف
ــن ا ْب ِ
احلديــث َع ِ
ــن َع َّب ٍ
َقــالَ :ق َ
ــي ﷺ:
ــاس
ــال النَّبِ ُّ
٩

ِ
َــان م ْغب ٌ ِ
«نِعمت ِ
ِ
الص َّحــ ُة
ــر ِمــ َن الن
َّــاس ِّ
َ ُ
ــون ف ِيه َ
َْ
ــا كَث ٌ
ــراغ» (صحيــح البخــاري) .
َوا ْل َف َ

ٌ
أخــذ باألســباب ،وهــو ال
والتخطيــط للمســتقبل
يتنــاىف مــع التــوكل عــىل اهلل  ،فــال حــرج عــىل املســلم
أن يقــول« :إن شــاء اهلل ســأفعل كــذا» ،قــال ﴿:ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ﴾
[ســورة الكهــف ،اآليتــان  ،]24 ،23وقــد أشــار القــرآن
الكريــم يف قصــة ذي القرنــني إىل أنــه أخــذ باألســباب،
وخ ّطــط للمســتقبل ،ويف ذلــك يقــول اهلل ﴿:ﯖ ﯗ
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ
ﰘﰙﰚﰛﰜﰝﰞﰟﰠﰡ
ﰢ﴾ [ســورة الكهــف ،اآليــات.]97-93
ويف قصــة نبــي اهلل يوســف كان التخطيــط ســب ًبا
لنجــاة البــالد والعبــاد مــن جماعــة و ُم ْهلكــة ،وخطــر
١٠

يف خطــة
حمــدق ،قــام بذلــك نبــي اهلل يوســف
اســتغرق تنفيذهــا مخــس عــرشة ســنة ،وذلــك يف تأويــل
يوســف لرؤيــا امللــك كــا حكــى القــرآن الكريــم عــىل
لســانه يف قولــه ﴿:ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾ [ســورة
يوســف،اآليات .]49 - 47

لقــد وازن ســيدنا يوســف بــني اإلنتــاج املتقــن
والعمــل الــدءوب واالســتهالك الرشــيد ،واالدخــار
املحكــم ،لقــد أدرك املشــكلة ففكــر يف احلـ ِّـل ومل يبخــل
ظلــا وعدوانًــاّ ،
فــإن املصلحــة
بــه عــىل مــن ســجنوه
ً
العامــة عنــده مقدّ مــة عــىل املصلحــة اخلاصــة ،وهــذه
دروس بالغــة األمهيــة ،فــال ينبغــي االكتفــاء بعــرض
املشــكلة فقــط والوقــوف عندهــا ،بــل ينبغــي الســعي
إلجيــاد املخــرج مــن األزمــة.

ومــن أراد أن يتعلــم التخطيــط فليتأمــل هجــرة
نموذجــا للقائــد واملع ِّلــم ،فــراه
النبــيﷺ فقــد كان ﷺ
ً
١١

وهــو يف رحلــة اهلجــرة خيطــط ويدبــر ويثــق يف نــرص
ـرا ،إنــه يــأيت بعــي بــن أبــى طالــب ؛
اهلل أوالً وأخـ ً
لينــام يف فراشــه عــىل ســبيل التمويــه ،ويســلك طري ًقــا
ِ
وعـ ًـرا غــر مأهــول وال معتــاد ،وخيتبــئ يف الغــار حتــى
هيــدأ الطلــب عليــه وعــىل صاحبــه ،ويدبــر مــن يأتيــه
يف الغــار باألخبــار والطعــام ،ومــن يعفــي عــىل اآلثــار،
وهــو يف َهــذا
وحيســن انتقــاء مــن يقــوم بــكل مهمــةُ ،
ٌ
متــوكل عــىل اهلل ُ ،معلنًــا أنــه يف معيــة اهلل ،
ك ّلــه
فيقــول لصاحبــه﴿:ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾ [ســورة
التوبــة ،اآليــة. ]40

ومــن حســن التخطيــط واألخــذ باملشــورة م ًعــا
مــا كان منــه ﷺ يف يــوم بــدر حــني قــال ألصحابــه:
احلبــاب ب ـن ا ُْملنْـ ِ
ِ
ـي ِيف ا َْملنْـ ِ
ـز ِل» َف َقـ َ
ـذ ِرَ :يــا
ـال ْ ُ َ ُ ْ ُ
ـروا َعـ َ ّ
« َأشـ ُ
ـز َل َأ َمنْـ ِ
ـذا ا َْملنْـ ِ
َر ُسـ َ
ـول اهلل َأ َر َأ ْيــت َهـ َ
ـس
ـز ٌل َأن َْز َل َكـ ُه اهلل َف َل ْيـ َ
احلـ ْـر ُب
َلنَــا َأ ْن َن َت َقدّ َم ـ ُه َو َال َنت ََأ ّخـ َـر َعنْ ـ ُه َأ ْم ُهـ َ
ـو الـ ّـر ْأ ُي َو ْ َ
َوا َْمل ِكيــدَ ةُ؟ َقـ َ
ـو الـ ّـر ْأ ُي َو ْ
احلَـ ْـر ُب َوا َْمل ِكيــدَ ةُ».
ـالَ « :بـ ْـل ُهـ َ
ـق بِنَــا َإىل َأد َنــى مـ ِ
ـس بِ َمنْـ ِ
َقـ َ
ـال َفــإِ ّن َهـ َ
ـاء
ـز ٍل ،ا ْن َط ِلـ ْ
ْ
ـذا َل ْيـ َ
َ
ِ
ِ
ـب َقــدْ َع َر ْفــت
ـو ِم َفــإِ ّن َعــامل ٌ ِ َهبــا َوبِ ُق ُلبِ َهــاَ ِ ،هبــا َقليـ ٌ
ا ْل َقـ ْ
١٢

ِ
ِ ِ
ـم َن ْبنِــي َع َل ْي َهــا َح ْو ًضا
ـر َال َينْـ َـز ْح ُثـ ّ
ُع ُذو َبـ َة َمائــه َو َمــا ٌء كَثـ ٌ
ِ
ِ
ـذ ُ ِ ِ ِ
و َن ْقـ ِ
ـو َاها
ـو ُر َمــا سـ َ
ـرش ُب َو ُن َقاتـ ُـل َو ُن َغـ ّ
َ
ف فيــه ْاآلن َيـ َة َفنَـ ْ َ
ِم ـ ْن ا ْل ُق ُل ِ
ب(.ســرة ابــن هشــام).

وىف يــوم أحــد يديــر ﷺ املعركــة باقتــدار ح ّقــق بــه
املســلمون النــرص يف أول املعركــة ،وهــو خيطــط للميــدان
يب
ختطي ًطــا متيــز باملرونــة ،فقــد انســحب عبــد اهلل بــن أ ّ
ابــن ســلول بثلــث اجليــش قبــل بدايــة املعركــة ،ومــع
ذلــك يعيــد النبــي ﷺ توزيــع اجليــش ليســيطر عــىل
امليــدان ،ويــوزع املســلمني عــىل أماكــن القتــال ،وعندمــا
خالــف املســلمون اخلطــة دارت عليهــم الدوائــر،
ــني يوم ِئ ٍ
ــالَ :ل ِقينَــا ا ُْمل ْ ِ ِ
ــرباء ِ َق َ
ــذ
رشك َ َ ْ َ
ففــي حديــث ا ْل َ َ
ِ
ِ
ــم
َو َأ ْج َل َ
ــر َع َل ْي ِه ْ
الر َمــاة َو َأ َّم َ
ــي ﷺ َج ْي ًشــا مــ ْن ُّ
ــس النَّبِ ُّ
ـال َ
َو َقـ َ
َرب ُحــوا إِ ْن َر َأ ْيت ُُمو َنــا
عبــد اهلل بــن جبــر
«:ال ت ْ َ
ــم َف َ
ــروا
َرب ُحــواَ ،وإِ ْن َر َأ ْيت ُُم ُ
ــم َظ َه ُ
وه ْ
ــال ت ْ َ
َظ َه ْرنَــا َع َل ْي ِه ْ
َع َلينَــا َف َ ِ
ــت
ــا َل ِقينَــا َه َر ُبــوا َحتَّــى َر َأ ْي ُ
ْ
ــال تُعينُونَــا» َف َل َّ
ِ
ِ
اجلَ َب ِ
الن َِّســا َء َي ْشــتَد ْد َن ِيف ْ
ــل َر َف ْعــ َن َعــ ْن ُســوق ِه َّن َقــدْ
ِ
ِ
ـذوا َي ُقو ُلـ َ
َبــدَ ْت َخ َال ِخ ُل ُه ـ َّن َف َأ َخـ ُ
يم ـ َة،
يم ـ َة ا ْل َغن َ
ـون :ا ْل َغن َ
َف َقـ َ
ـوا،
َرب ُحــوا َف َأ َبـ ْ
ـي ﷺ َأ ْن َال ت ْ َ
ـال َع ْبــدُ اهللَ ،ع ِهــدَ إِ َ َّل النَّبِـ ُّ
١٣

ِ
ــوا ُ ِ
ون َقتِ ً
يــب َســ ْب ُع َ
يــال».
رص َ
ف ُو ُج ُ
ــم َف ُأص َ
ــا َأ َب ْ
وه ُه ْ
َف َل َّ
(صحيــح البخــاري).
ويف يــوم اخلنــدق خيطــط ﷺ ويستشــر أصحابــه،
ويأمــر بحفــر اخلنــدق حــول املدينــة (ســرة ابــن
هشــام) ،وهــو أمــر مل يكــن معلو ًمــا يف خطــط العــرب يف
القتــال؛ ليحافــظ عــىل الدولــة مــن األعــداء املربصــني هبا،
املحارصيــن هلــا ،حتــى كشــف اهلل غمهــم ،وأزاح مههــم.
وإن مــن ُح ْس ِ
ــن التخطيــط ُح ْســ َن توظيــف

املهــارات ،بــأن تضــع الرجــل يف موضعــه املناســب
ليحســن العمــل ،يظهــر ذلــك جل ًّيــا مــن خــالل عــدة
مواقــف للنبــي ﷺ نذكــر منهــا:
اختيــاره ألســامة بــن زيــد قائــدً ا جليــش مــن
(ســنن
جيــوش املســلمني عــىل الرغــم مــن صغــر ســنهُ .
أيب داود).

ترتيبــه لقــادة اجليــش يف يــوم مؤتــة؛ ألجــل حتقيــق
النــرص عــىل الــروم ،حيــث وضــع كل رجــل يف موضعــه.
(صحيــح البخــاري).
١٤

اختيــاره لزيــد بــن ثابــت ؛ ليتعلــم اللغــة العربانية
(ســنن أيب داود).
ويتــوىل الرمجة لــه ﷺ ُ

اختيــاره ملعــاذ بــن جبــل ملهمــة القضــاء يف
(ســنن أيب داود).
اليمــن؛ لفقهــه وعلمــه وبراعتــهُ .

مــن هــذا نــرى مــدى إدراكــه ﷺ ملهــارات كل
فــرد مــن أصحابــه ،ومــدى االســتفادة منهــا بحســن
توظيفهــا.

وعــىل املســتوى الشــخيص يوجــه النبــي ﷺ
ٍ
ٍ
وحســاب
تدبــر
أصحابــه إىل النظــر للمســتقبل نظــر َة
لــرصوف الزمــن ومتغــرات احليــاة ،فهــا هــو ســعد
يقــول :ك َ
ــي ﷺ َي ُعــو ُد ِن
بــن أيب وقــاص
َان النَّبِ ُّ
ِ
ــتِ :ل َم ٌ
ــا ِل
يــض بِ َمكَّــ َةَ ،ف ُق ْل ُ
َو َأنَــا َم ِر ٌ
ــالُ ،أوص بِ َ
ُك ِّل ِ
الشــ ْط ِر؟ َق َ
ــه؟ َق َ
ــتَ :ف َّ
ــت:
ــال« :الَ» ُق ْل ُ
ــال« :الَ» ُق ْل ُ
ـث وال ُّث ُلـ ُ ِ
َفال ُّث ُلـ ِ
ـث؟ َقـ َ
ـرَ ،أ ْن َتــدَ َع َو َر َث َتـ َ
ـك
ـال« :ال ُّث ُلـ ُ َ
ـث كَثـ ٌ
َأ ْغنِيــاء َخـ ِ
ـم َعا َل ـ ًة َي َت َك َّف ُفـ َ
ـاس ِيف
ـون النَّـ َ
ـر م ـ ْن َأ ْن تَدَ َع ُهـ ْ
َ َ ٌْ
ِ
ـو َلـ َ
ـك َصدَ َقـ ٌةَ ،ح َّتــى ال ُّل ْق َمـ َة
ـمَ ،و َم ْهـ َـا َأ ْن َف ْقـ َ
ـت َف ُهـ َ
َأ ْيدهيِـ ْ
ِ
ــكَ ،و َل َع َّ
ــع بِ َ
ــل اهلل َي ْر َف ُع َ
ت َْر َف ُع َهــا ِيف ِ ِّيف ا ْم َر َأتِ َ
ــك
ــكَ ،ينْتَف ُ
١٥

آخ ُر َ
ـك َ
ـرض بِـ َ
ون»(.صحيــح البخــاري) ،فهــذا
َنـ ٌ
ـاسَ ،و ُيـ َ ُّ
توجيــ ٌه إىل أمريــن:
األول :التخطيــط لــأرسة يف مســتقبلها املــادي
ختطي ًطــا يقيهــا رصوف الزمــان.
الثاين :فضل النفقة عىل األهل.

وقــد تعلــم عمــر بــن اخلطــاب ذلــك مــن
الرســولﷺ ،فــإذا بــه خيطــط للدولــة اإلســالمية فيقيــم
فيهــا الدواويــن ،ويرتــب الــوالة ،وينظــم بيــت املــال،
وحــني تتعــرض الدولــة ملجاعــة يف عهــده حيســن إدارة
األزمــة والتخطيــط ملواجهتهــا ،وهــو هبــذا الفكــر وهــذه
اإلدارة يقفــز بالدولــة اإلســالمية الفتيــة قفــزات واســعة،
ســادت هبــا الدنيــا رش ًقــا وغر ًبا(.البدايــة والنهايــة).

ثــم جــاء حفيــده عمــر بــن عبــد العزيــز الــذي
أعــاد التخطيــط للبــالد؛ ليعيــد توزيــع املــوارد للبــالد
املرجــوة ،وخيطــط الســتغالل
بالعدالــة االجتاعيــة
َّ
الفائــض مــن الــزكاة؛ ليعيــد توزيعــه فيــا ينفــع النــاس،
ــزوج
ّ
فيــوزع عــىل الفقــراء ،ثــم يقــي الديــون ،ثــم ُي ّ
١٦

الشــباب الــذي ال يســتطيع النــكاح ،ثــم يعطــي فقــراء
أهــل الكتــاب ،وحلســن ختطيطــه وصدقــه مــع ربــه
يبــارك اهلل لــه حتــى أطعــم احليــوان والطــر عــىل رؤوس
اجلبــال (.أخبــار عمــر بــن عبــد العزيــز لآلجــري) ،فــا
أحوجنــا إىل هــذا التخطيــط يف حياتنــا؛ لنحقــق الكثــر
لديننــا وأنفســنا وبالدنــا!

إن العظــاء هــم الذيــن يعرفــون هدفهــم فيخططــون
لبلوغــه ،فــإن كانــوا أفــرا ًدا كانــوا ناجحــني ،وإن كانــوا
قــادة كانــوا لشــعوهبم ِ
مله ِمــني وباملســئولية قائمــني.
ماســة إىل أن نضــع خط ًطــا قوي ـ ًة
إن بلدنــا يف حاجــة ّ
تنهــض بحارضهــا ومســتقبلها يف كل املجــاالت الزراعيــة
والتجاريــة والتعليميــة واالقتصاديــة والعســكرية
واإلداريــة ،وال بــدّ أن تراعــي هــذه اخلطــط احلفــاظ عــىل
الكفــاءات ،وت ُِقيــم مبــدأ تكافــؤ الفــرص با حيقــق العدالة
الشــاملة ،فبدون ختطيط ســليم ووعــي ملســتقبلنا ،وإدراك
ملــا حولنــا لــن يتحقــق لنــا تقــدم ورفاهيــة.

وىف الوقــت احلــال متــر بالدنــا بمنعطــف خطــر يف
تارخيهــا ،ال يســمح بالفــوىض ،بــل ال بــد مــن اإلعــداد
١٧

قضايا الدين والحياة

اجليــد ،والتخطيــط الســليم ،واألخــذ باألســباب،
وحســن التــوكل عــىل اهلل ،والثقــة فيــه ،فليحــدد كل
منــا رســالته وهدفــه يف احليــاة ،وليجتهــد لتحقيــق
هدفــه ،وبلــوغ أملــه ،فالتخطيــط الســليم والعمــل اجلــاد
ثمرهتــا حيــاة طيبــة وأجــر حســن ،قــال ﴿ :ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ [ســورة
النحــل ،اآليــة.]97

وللتخطيــط أمهيــة ٌ يف حياتنــا اخلاصــة ،فقــد قيــل:
«التدبــر نصــف املعيشــة» ،ويــروى مرفو ًعــا« :مــا عــال
مــن اقتصــد» (مســند أمحــد) ،وحســن التدبــر وترصيف
األمــور وفــق اإلمكانــات املتاحــة وعــدم تكليــف
النفــس فــوق طاقتهــا أحــد أهــم عوامــل اســتقرار
األرسة واملجتمــع.
***

١٨

حماية الشأن العام والمصلحة العامة
لقــد بنــى اإلســالم دولــة حقيقيـ ًة ،أرســى قواعدَ هــا،
وجعــل هلــا مقوماهتــا ،وحــث عــىل احلفــاظ عليهــا،
والــذود عنهــا ،وجعــل محايــة شــأهنا العــام ،واالهتــام به
مســئولية مشــركة بــني أفرادهــا مجي ًعــا ،وكلــا زاد الوعي
بــني أبنــاء املجتمــع بقيمــة الشــأن العــام وخطورتــه،
كلــا زاد التعــاون والتكاتــف والرابــط للحفــاظ عليــه،
فتتحقــق للمجتمــع قــوة البنيــان الواحــد ،وشــعور
اجلســد الواحــد الــذي حــث عليــه نبينــا ﷺ« :ا ُْمل ْؤ ِمــ ُن
ِ ِ
ــن كَا ْلبنْي ِ
ــني
ــانَ ،ي ُشــدُّ َب ْع ُضــ ُه َب ْع ًضــاَ ،و َشــ َّب َك َب ْ َ
ل ْل ُم ْؤم ِ ُ َ
َأصابِ ِعـ ِ
ـني ِيف
ـه» (متفــق عليــه) ،وقــال ﷺَ « :م َثـ ُـل ا ُْمل ْؤ ِمنِـ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
اجل َســد؛ إ َذا ْاشـ َتكَى
ـم َوت ََر ُ
ـم َم َثــل ْ َ
ـم َو َت َعا ُطفهـ ْ
امحهـ ْ
ت ََوا ِّدهـ ْ
ِ
ِ
ِ
احل َّمــى».
السـ َ
منْـ ُه ُع ْضـ ٌ
ـه ِر َو ْ ُ
اجل َســد بِ َّ
ـو تَدَ ا َعــى َلـ ُه َســائ ُر ْ َ
(صحيــح مســلم).
وممــا ال شــك فيــه أن أحــد أهــم مقومــات احلفــاظ
عــىل الشــأن العــام :تقديــم املصلحــة العامــة الواســعة
١٩

التــي يعــود نفعهــا عــىل مجيــع النــاس عــىل املصلحــة
اخلاصــة الضيقــة التــي يعــود نفعهــا عــىل أصحاهبــا
فقــط ،ختليصــا للنفــس البرشيــة مــن رشور األنانيــة؛
ذلــك أن املصلحــة العامــة تشــمل كل مــا حيقــق إقامــة
احليــاة للمجتمــع بــأرسه مــن أمــور ماديــة ،ومعنويــة،
جتلــب اخلــر والنفــع للنــاس ،وتدفــع عنهــم الــرش
واملفاســد ،وحتقــق محايــة الوطــن ،واســتقراره ،وســالمة
أراضيــه ،وال شــك أن حتقيــق صــالح األمــة وعمــوم
املجتمــع هــو مــا يقتضيــه فقــه األولويــات.

لقــد أكــد القــرآن الكريــم أن احلفــاظ عــىل املصلحــة
العامــة وتقديمهــا عــىل املصالــح اخلاصــة هــو منهــاج
الرســل واألنبيــاء مجي ًعــا ،فلــم يرســل اهلل نب ًّيــا وال
ً
رســوال إال إلســعاد قومــه ،وحتقيــق اخلــر هلــم ،دون
مقابــل مــادي ،أو منفعــة دنيويــة ،قــال عــىل لســان
نبيــه نــوح  ﴿:ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ﴾ [ســورة هــود ،اآليــة .]29
وقــال عــىل لســان نبيــه هــود ﴿:ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ
٢٠

ﯯ﴾ [ســورة هــود ،اآليــة  ،]51وقــال عــىل لســان
ســيدنا شــعيب  ﴿:ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾ [ســورة هــود ،اآلية .]88

ولقــد جــاء الــرشع احلنيــف بــا يتوافــق مــع العقــل،
ويتناســب معــه ،فر َّغــب يف أمــور مــن شــأهنا أن حتقــق
املصلحــة العامــة جلميــع أبنــاء الوطــن ،منهــا :تلبيــة
حاجــات املجتمــع الرضوريــة ،ومراعــاة فقه الواقــع ،فإن
كانــت حاجــة املجتمــع إىل بنــاء املستشــفيات وجتهيزهــا
لعــالج الفقــراء ورعايتهــم ،فاألولويــة لذلــك ،وإن كانت
حاجــة املجتمــع لبنــاء املــدارس واملعاهــد ،وصيانتهــا،
وجتهيزهــا ،واإلنفــاق عــىل طــالب العلــم ورعايتهــم،
ماســة لتيســر
فاألولويــة لذلــك ،وإن كانــت احلاجــة َّ
زواج املعرسيــن ،وســد الدَّ يــن عــن املدينــني ،وتفريــج
كــروب الغارمــني ،فاألولويــة لذلــك.
فقضــاء حوائــج النــاس والقيــام بمتطلبــات حياهتــم
مــن الواجبــات الرشعيــة والوطنيــة ،يقــول ﷺَ « :مــا
ان ،وجــاره ج ِائــع إِ َىل جنْبِ ِ
ــه،
آ َمــ َن ِيب َمــ ْن َب َ
َ
ــات َشــ ْب َع َ َ َ ُ ُ َ ٌ
ــم بــه» (املعجــم الكبــر للطــربان).
َو ُه َ
ــو َي ْع َل ُ
٢١

ومنهــا :احلفــاظ عــىل املــال العــام ،فهــو ممــا يشــرك
فيــه املواطنــون مجي ًعــا ،وحرمــة املــال العــام أشــد مــن
حرمــة املــال اخلــاص؛ لكثــرة احلقــوق املتعلقــة بــه،
وتعــدد الذمــم املالكــة لــه ،ولذلــك حــذر اإلســالم مــن
إتالفــه ،أو رسقتــه ،أو اإلرضار بــه ،قــال  ﴿ :ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ﴾ [ســورة آل عمــران ،اآليــة  ،]161فاملــال
العــام ِم ْل ٌ
ــك للنــاس مجي ًعــا ،وليــس ِم ْلــكًا ِلف َئــة مع َّينــة
منهــم ،والقائمــون عليــه إنَّــا هــم ُأ َمنــاء يف ِح ْفظــه،
ٍ
ـدي
ورصفــه ْ
ألهلــه ،فــال حيـ ُّـل ألحــد أن يعتـ َ
وحتصيلــهْ َ ،
يأخ َ
عليــه ،أو ُ
يســتحق؛ ألن ذلــك يعــد
ــذ منــه مــا ال
ُّ
لــاً ،
وأكال ألمــوال النــاس بالباطــل.
خيانــة و ُظ ً
كــا أمــر اإلســالم باحلفــاظ عــىل املرافــق العامــة،
كــدُ ور العبــادة ،واملــدارس ،واملستشــفيات ،واحلدائــق،
وغرهــا ،حيــث إهنــا ملــك للجميــع ،ونفعهــا يعــود عــىل
اجلميــع ،وحـ َّ
ـذر أشــد التحذيــر مــن االعتــداء عليهــا ،أو
تضييعهــا ،أو إفســادها بــأي صــورة مــن الصــور ،يقــول
احلق ﴿:ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾ [ســورة
األعــراف ،اآليــة ]56؛ حتــى ال يتوهــم بعــض النــاس أنــه
٢٢

جيــوز لــه أن يســتغل املِلــك العــام بالطريقــة التــي يريــد،
وكيفــا شــاء ،بدعــوى أن لــه ح ًّقــا شــائ ًعا فيه ،وهــذا فهم
خاطــئ ،فالواجــب علينــا املحافظــة عــىل املرافــق العامــة،
ومحايتهــا والقيــام عــىل تنميتهــا وتطويرهــا؛ ألهنــا ليســت
لفــرد دون فــرد ،وال جلاعــة يف زمــن معــني؛ بــل هــي لنــا
مجي ًعــا ،ولأجيــال القادمــة.

ومنهــا :احلفــاظ عــىل الطريــق ،ومراعــاة حقــه ،فقــد
اجل ُلــوس يف ال ُّطر َقـ ِ
ـات»َ ،قا ُلــواَ :يــا
ـم َو ْ ُ َ
ُ
قــال ﷺ« :إِ َّيا ُكـ ْ
ــول اهلل ،مــا َلنَــا بــدٌّ ِمــن َجمَالِ ِســنَاَ ،نتَحــدَّ ُ ِ
َر ُس َ
يهــا،
ثف َ
َ
ْ
ُ
َ
ِ
ـال َر ُسـ ُ
َقـ َ
ـسَ ،ف َأ ْع ُطــوا
ـم إِالَّ ا َْمل ْجلـ َ
ـول اهلل ﷺَ « :فــإِ َذا َأ َب ْي ُتـ ْ
ـض ا ْل َب َ ِ
ـق َح َّقـ ُه»َ ،قا ُلــواَ :و َمــا َح ُّقـ ُه؟ َقـ َ
رص،
ال َّط ِريـ َ
ـالَ « :غـ ُّ
ِ
السـ َ
ـى
َو َكـ ُّ
ال ِمَ ،واألَ ْمـ ُـر بِا َْمل ْعـ ُـروفَ ،والن َّْهـ ُ
ـف األَ َذىَ ،و َر ُّد َّ
ِ
َع ِ
رس ُ
ــول اهللﷺ:
ــن ا ُْملنْكَــر» (متفــق عليــه) ،وقــال ُ
ِ
ــع َو ِســت َ
ُّون ُ -شــ ْع َب ًة،
ــع َو َســ ْب ُعونَ -أ ْو بِ ْض ٌ
يــا ُن بِ ْض ٌ
«اإل َ
َاهــا إِ َما َطـ ُة األَ َذى َعـ ِ
ـن
ـو ُل الَ إِ َلـ َه إِالَّ اهللَُ ،و َأ ْدن َ
َف َأ ْف َض ُل َهــا َقـ ْ
ال َّط ِريـ ِ
احلَ َيــا ُء ُش ـ ْع َب ٌة ِم ـ َن ِ
ـقَ ،و ْ
اإليـ َـا ِن» (متفــق عليــه).
ومنهــا :أداء اخلدمــة الوطنيــة التــي تعــد مــن أهــم
الواجبــات التــي يقــوم هبــا اإلنســان نحــو دينــه ووطنــه،
٢٣

وهــي دليــل عــىل والئــه لبلــده ،وصــدق انتائــه إليــه،
وحمبتــه إيــاه ،فليــس الوطــن ِ
خطــرا أو
والعــرض أقــل
ً
مكانــة عنــد املســلم مــن نفســه ،أو دينــه ،أو مالــه ،أو
متاعــه ،كــا أهنا تغــرس يف أبنــاء الوطــن معــان الرجولة،
والشــهامة ،واملــروءة ،والقيــم النبيلــة التــي جــاء هبــا
ِ
ـه َا
ديننــا اإلســالمي احلنيــف ،يقــول ﷺَ « :ع ْينَــان الَ َمت َ ُّسـ ُ
ـت َ ْحتـ ُـر ُس
ـني َبا َتـ ْ
ـني َب َكـ ْ
ـت ِمـ ْن َخ ْشـ َي ِة اهللَ ،و َعـ ْ ٌ
ـار؛ َعـ ْ ٌ
النَّـ ُ
ِيف َســبِ ِ
(ســنن الرمــذي).
يل اهلل» ُ
ومــن املصلحــة العامــة التــي جيــب مراعاهتــا  -حفا ًظا
عــىل الشــأن العــام  -مــا يكــون بــني الدولــة وغرهــا
مــن الــدول ،أو املنظــات ،أو املؤسســات اخلارجيــة
مــن معاهــدات؛ فــإن أي إجــراء فقهــي ،أو إفتائــي ،أو
فكــري ،أو دعــوي ،ال بــد أن يكــون إجــرا ًء مؤسســ ًّيا،
صــادرا عــن ول األمــر ،أو مــن ينيبــه يف ذلــك ،وعــىل
ً
مــن يتحــدث يف مثــل هــذه األمــور أن يضــع يف اعتبــاره
كل املالبســات املجتمعيــة ،والوطنيــة ،والدوليــة املتصلــة
باألمــر الــذي يتحــدث عنــه ،حتــى ال تصــدر بعــض
اآلراء والفتــاوى الفرديــة املترسعــة يف الشــأن العــام ،بــا
٢٤

يصــادم الواقــع ،أو يتصــادم مــع القوانــني واملعاهــدات
واالتفاقيــات الدوليــة ،وقــد أمرنــا احلــق بالوفــاء
 ﴿:ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
بالعهــود ،فقــال
ﮎ﴾ [ســورة املائــدة ،اآليــة  ،]1فهــذه اآليــة الكريمة
عامــة ،تشــمل كل العقــود ،والعهــود ،وااللتزامــات
التــي يلتــزم هبــا اإلنســان مــع غــره ،ويقــول نبينــا ﷺ:
«ا ُْملسـ ِ
ون ِعنْــدَ ُرشوطِ ِهـ ْ ِ
ـل ُم َ
رش ًطــا َحـ َّـر َم َحـ َ
الالًَ ،أ ْو
ْ
ـم ،إالَّ َ ْ
ُ
َ
رش ًطــا أ َح َّ
(ســنن الدارقطنــي).
ــل َح َرا ًمــا» ُ
َْ
وهــذا رســول اهلل ﷺ يــرد أبــا بصــر بعــد صلــح
احلديبيــة ،وف ًقــا للمعاهــدة التــي كانــت بينــه ﷺ وبــني
قريــش ،مــع احتــال تعــرض هــذا الصحــايب لــأذى؛
حفا ًظــا عــىل العهــد الــذي عاهــد عليــه ً
قريشــا ،وهــذا
مــن بــاب الوفــاء بالعهــد مــن جهــة ،ومــن بــاب تقديــم
وتغليــب املصلحــة العامــة مــن جهــة أخــرى.

إن للحديــث يف الشــأن العــام  -دون وعــي ،أو فهــم
خماطــره التــي تــرضب يف بنيــان الدولــة وعضدهــا؛ ألنــه
جيعــل أمــن الوطــن واســتقراره ك ً
مباحــا ،ومــادة
أ ً
للســخرية ،فيكثــر اللغــط ،ويتحــدث مــن ال يعلــم فيــا

-

٢٥

ال يــدري ،ومــا أكثــر املرجفــني الذيــن يفســدون يف
األرض وال يصلحــون ،وقــد أمرنــا احلــق أن نــرد األمر
إىل أهلــه ،فقــال ﴿:ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾ [ســورة النســاء ،اآليــة .]83
َّ
إن مفهــوم الشــأن العــام يتجــاوز اهتامــات الفــرد
املحــدودة إىل اهتامــات مجــوع األفــراد ،ومــن أجــل
ذلــك فأمــره ليــس مشــا ًعا ألفــراد النــاس؛ وإنــا يقــوم
عليــه متخصصــون ،يدركــون قيمــة مــا أســند إليهــم
مــن مهــام تتعلــق باألمــن القومــي ،وحيــاة النــاس،
ومصاحلهــم ،ومقــدرات األوطــان ،ووضعهــا اإلقليمــي
والــدول ،وشــئوهنا السياســية ،واالجتاعيــة ،واألمنيــة،
والعلميــة ،وغــر ذلــك ،وأهــل العلــم عــىل أن املجتهــد
مــن أهــل االجتهــاد والنظــر ،إذا اجتهــد يف جمــال
اختصاصــه فأخطــأ فلــه أجــر ،وإن اجتهــد فأصــاب فلــه
أجــران ،ومفهــوم املخالفــة يقتــي أن مــن اجتهــد مــن
غــر أهــل العلــم واالختصــاص يف غــر اختصاصــه،
٢٦

وفيــا ال علــم لــه بــه ،إن اجتهــد فأخطــأ فعليــه وزران:
وزر خلطئــه ،وآخــر جلرأتــه عــىل الفتــوى بــدون علــم؛
وذلــك حلــرص اإلســالم عــىل احــرام أهــل العلــم
واالختصــاص ،حيــث يقــول احلــق ﴿:ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾ [ســورة النحــل ،اآليــة  ،]43وأهــل
الذكــر هــم أهــل العلــم واالختصــاص يف كل علــم مــن
العلــوم بحســب املســئول عنــه.

ـي عــن التــرسع يف الفتيــا بــدون
ومــن ثــم كان النَّهـ ُ
ـي ،قــال ﴿:ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
علــم ،أو ســند رشعـ ّ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ﴾ [ســورة األنعــام ،اآليــة  ،]144وقــال :
﴿ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾ [ســورة
ِ
ـي
النحــل ،اآليتــان  ،]511 ،411ويقــول نبينــا ﷺَ « :مـ ْن ُأ ْفتـ َ
بِ َغـ ْ ِ
ـر ِع ْل ـ ٍم ك َ
َان إِ ْث ُم ـ ُه َعـ َ
(ســنن أيب داود).
ـىل َم ـ ْن َأ ْف َتــا ُه» ُ
يتحرجــون
وقــد كان أكابــر الصحابــة والتابعــني
مــن الفتيــا ،لعلمهــم بخطورهتــا؛ فهــا هــو الصديــق ،
٢٧

ــا ٍء تُظِ ُّلنِــيَ ،و َأ ُّي َأ ْر ٍ
ــت
ض ت ُِق ُّلنِــي إِ َذا ُق ْل ُ
يقــولَ « :أ ُّي َس َ
ِ
َــاب اهللِ بِ َغ ْ ِ
ِيف ِكت ِ
ــر ع ْلــ ٍم؟» (مصنــف ابــن أيب شــيبة)،
وســئل الشــعبي عــن مســألة ،فقــال :ال أحســنها،
فقــال لــه أصحابــه :قــد اســتحيينا لــك ،فقــال :لكــن
املالئكــة مل تســتح حــني قالــت ﴿:ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ [ســورة البقــرة ،اآليــة( ]32جامــع
بيــان العلــم وفضلــه البــن عبــد الــرب) ،وقــال عبــد
الرمحــن بــن أيب ليــىل :أدركــت عرشيــن ومائــة مــن
األنصــار ،مــن أصحــاب رســول اهلل ﷺُ ،يسـ ُ
ـأل أحدهــم
عــن املســألة ،فردهــا إىل هــذا ،وهــذا إىل هــذا ،حتــى
ترجــع إىل األول (جامــع بيــان العلــم وفضلــه البــن عبــد
الــرب).

ومحايــة الشــأن العــام مســئولية مشــركة ،كل حســب
ـم َراعٍَ ،و ُك ُّلك ُْم
موقعــه ،وقدراتــه ،يقــول نبينــا ﷺُ « :ك ُّل ُكـ ْ
ول َعـن ر ِعيتِــهِ،
ول َعـن ر ِعيتِـ ِ
ـه؛ ِ
اإل َمــا ُم َرا ٍع َو َم ْسـ ُئ ٌ
َم ْسـ ُئ ٌ
ْ َ َّ
ْ َ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـو َم ْسـ ُئ ٌ
ول َعـ ْن َرع َّيتــهَ ،وا َملـ ْـر َأ ُة
الر ُجـ ُـل َرا ٍع يف َأ ْهلــه َو ُهـ َ
َو َّ
ـت َزو ِجهــا ومسـ ُئو َل ٌة َعـن ر ِعيتِهــا ،واخلــادمِ
اعيـ ٌة ِيف بيـ ِ
ِ
َْ
َر َ
ْ َ َّ َ َ َ ُ
ْ َ َ َ ْ
ول َعـن ر ِعيتِـ ِ
را ٍع ِيف مـ ِ
ـال َسـ ِّي ِد ِه َو َم ْسـ ُئ ٌ
ـه» (متفــق عليــه).
ْ َ َّ
َ
َ
٢٨

ـرا مــن النــاس ربــا يســتهينون بــا يتحدثــون
إن كثـ ً
بــه ،أو بــا يكتبونــه ،أو بــا يقومــون بمشــاركته عــىل
صفحــات التواصــل االجتاعــي ،بــل قــد يــراه بعــض
النــاس صــورة مــن صــور التســلية ،وال يدركــون أن
صناعــة الشــائعات ،وتروجيهــا بــني النــاس وســيلة
مــن وســائل اهلــدم التــي يســتخدمها أهــل الباطــل يف
رصاعهــم مــع أهــل احلــق ،فــرى أمــة اجلســد الواحــد
بعضــا؛
يشــكك بعضهــا يف بعــض،
وخيــون بعضهــا ً
ِّ
ِ
ِ
حيــدِّ َ
ث
ــرء كَذ ًبــا َأ ْن ُ َ
لــذا قــال النبــي ﷺَ « :ك َفــى بِا َْمل ْ
بِــك ُِّل مــا س ِ
ــم َع» (صحيــح مســلم) ،فــإذا كان حتــدث
َ َ
اإلنســان بــكل مــا يســمعه نو ًعــا مــن أنــواع الكــذب،
ُيعا َقــب عليــه قائلــه عقوبــة شــديدة يف اآلخــرة ،فكيــف
بم ـ ْن يتحــدث بــا مل يــره ،أو يســمعه ،وال علــم لــه بــه،
َ
زورا ،وهبتانًــا ،وافــرا ًء؟ وكــم مــن كلمــة كاذبــة تبلــغ
ً
اآلفــاق ،فتكــون ســب ًبا يف عــذاب صاحبهــا يــوم القيامــة،
حيــث يقــول نبينــا ﷺ« :إِ َّن العبــدَ َلي َت َك َّلــم بِالك َِلمـ ِ
ـة ِمـ ْن
َْ َ
َ
ُ
ٍ
ِر ْضــو ِ
ان اهللِ ،الَ ُي ْل ِقــي َهلَــا َبـ ً
ـاالَ ،ي ْر َف ُعـ ُه اهللُ ِ َهبــا َد َر َجــات،
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــم بالكَل َمــة مــ ْن َس َ
ــخط اهللِ ،الَ ُي ْلقــي
َوإِ َّن ال َع ْبــدَ َل َي َت َك َّل ُ
٢٩

َهلَــا َبــاالًَ ،هي ِ
َّــم» (صحيــح البخــاري)،
ــوي ِ َهبــا ِيف َج َهن َ
ْ
ممــا يتطلــب منــا احليطــة ،واحلــذر ،والتعقــل ،وعــدم
اخلــوض فيــا ال نعلــم ،أو الفتــوى بــدون علــم.

لقــد أمرنــا احلــق بالتثبــت ،وعــدم االنســياق وراء
املخربــني ،والتحقــق مــن كل األخبــار التــي تــرد إلينــا،
حيــث يقــول ﴿:ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾
[ســورة احلجــرات ،اآليــة  ،]6وقــال ﷺ« :األنــاة ِمــ َن اهلل،
ِ
الشـي َط ِ
ان» (ســنن الرمــذي) ،وقــال ﷺ:
َوا ْل َع َج َلـ ُة مـ َن َّ ْ
اآلخ ِ
ــل ِ
(الت َ ِ
ش ٍء إِالَ ِيف َع َم ِ
(ســنن أيب
ــرة) ُ
َ
ُّــؤ َد ُة يف ك ُِّل َ ْ
داود).

أال مــا أحوجنــا إىل الوعــي بقيمــة الشــأن العــام،
وتغليــب املصلحــة العامــة ،وإدراك املخاطــر التــي حتــاك
حولنــا ،ويــراد لنــا االنــزالق فيهــا كغرنــا ،فلنتعــظ
ونفــوت تلــك الفــرص عــىل أعــداء الديــن
بغرنــا،
ِّ
والوطــن ،ولنَث ُبــت متحديــن عــىل احلــق ،حتــى ال نســقط
يف مكائــد أعدائنــا املربصــني بنــا ،ولننــرش الثقــة بيننــا،
ولنتعــاون عــىل كل خــر يعــود أثــره عــىل النــاس مجي ًعــا.
٣٠

اللهــم وفقنــا ألداء حقــوق وطننــا علينــا ،واحفــظ
شــعبنا ،ووالة أمورنــا ،وجيشــنا ،ورشطتنــا ،واجعــل
مرصنــا العزيــزة أمنًــا أمانًــا ،ســخاء ،رخــاء ،وســائر
بــالد العاملــني.
***

٣١

مفهوم عهد األمان
في العصر الحاضر
إن اإلســالم ديــن األمــن واألمان ،والســلم والســالم،
والــرب واإلحســان؛ وال شــك أن الوفــاء بالعهــد قيمــة
أخالقيــة وإنســانية عظمــى ،هبــا تُدعــم الثقــة ويتحقــق
األمــن واألمــان بــني الشــعوب بعضهــا مــع بعــض،
وتنمــو هبــا أوارص التعــاون واملــودة والبنــاء والتقــدم بــني
أبنــاء املجتمــع الواحــد ،لــذا كان الوفــاء بالعهد شــعبة من
شــعب اإليــان ،ودليـ ً
ـال مــن دالئــل الصــدق واإلحســان،
فهــو أدب ربــان جليــل ،وخلــق نبــوي كريــم ،وســلوك
إســالمي قويــم.

ولقــد أمــر اإلســالم أتباعــه بــرضورة التحــي بخلــق
الوفــاء بالعهــود والعقــود واملواثيــق ،وأكَّــد عــىل ذلــك
تأكيــدً ا جاز ًمــا ،فقــال ﴿ :ﯚﯛﯜﯝﯞﯟ
ﯠ﴾ [ســورة اإلرساء ،اآليــة  ،]34وقال ﴿ :ﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ﴾
٣٣

قضايا الدين والحياة

[ســورة النحــل ،اآليــة ]91؛ أي :التزمــوا الوفــاء بــكل عهــد
أوجبتمــوه عــىل أنفســكم ،ســواء أكان فيــا بينكــم وبــني
اهلل  ،أم فيــا بينكــم وبــني النــاس ،وال تنكثــوا األيــان
ً
كفيــال
بعــد أن أ َّكدْ متوهــا ،وقــد جعلتــم اهلل عليكــم
وضامنًــا حــني عاهدتــم ،فمــن أبــرم عقــدً ا وجــب عليــه
احرامــه ،ومــن أعطــى عهــدً ا وجــب عليــه االلتــزام بــه.

كــا أخــرب احلــق أن أهــل الوفــاء امللتزمــني
بعهودهــم ومواثيقهــم هــم أهــل حمبتــه ،وهــم أهــل
الصــدق والتقــوى مــن خلقــه ،حيــث يقــول ﴿:ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾ [ســورة آل عمــران،
اآليــة  ،]76ويقــول ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾ [ســورة البقــرة ،اآليــة ،]177
وبـ َّـني أهنــم أصحــاب األجــر العظيــم ،وورثــة جنــة
النعيــم ،فقــال  ﴿:ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
بــني هــذا
ﭪ ﭫ﴾ [ســورة الفتــح ،اآليــة  ، ]10ثــم َّ
األجــر العظيــم يف موضــع آخــر من كتابــه ،فقــال ﴿ :ﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
٣٤

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ﴾ [ســورة
املعــارج ،اآليــات .]35-32

ولقــد أعــىل النبــي ﷺ مــن قيمــة الوفــاء بالعهــود،
وحــذر مــن نقضهــا ،أو عــدم الوفــاء هبــا؛ حيــث إن يف
خيانتهــا وعــدم الوفــاء هبــا فســا ًدا للمجتمعــات ،وفقــدً ا
للثقــة بــني النــاس ،وتضيي ًعــا لأمانــات ،فقــال ﷺ:
«آيـــة املنـافــ ِ
ـالث :إِذا حـــدَّ ث كـ َ
ـق ثـــ ٌ
ـذبِ ،وإذا وعــدَ
ِ
ـفِ ،وإذا ْاؤمتـ َن خـ َ
ـان» (متفــق عليــه)  ،ويقــولﷺ:
َأخلـ َ
ِ
«ا ُملس ِ
ــل ُم َ
ــم» (صحيــح البخــاري)،
رشوط ِه ْ
ْ
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ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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َ
َ
َ
ـة ،ير َفــع لِـك ُِّل َغــاد ٍرِ
ـني و ْاآل ِخ ِريـن يــوم ا ْل ِقيامـ ِ
ِ
َ َ ْ َ َ َ ُْ ُ
اهللُ ْاألَ َّولـ َ َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ــالن ْب ِ
ــن ُف َ
ــوا ٌءَ ،فيقــالَ :هــذه َغــدْ َر ُة ُف َ
ــالن» (متفــق
ل َ
عليــه) ،قــال ابــن كثــر  :واحلكمــة يف هــذا أنــه ملــا كان
الغــدر خف ًّيــا ،ال يطلــع عليه النــاس ،فــإذا كان يــوم القيامة
ـورا عــىل صاحبــه با فعــل ،وهكــذا يظهر
يصــر علـ ًـا منشـ ً
رسونــه مــن املكــر واخليانــة ،وخيزهيــم
للنــاس مــا كانــوا ُي ُّ
اهلل عــىل رؤوس اخلالئق(.تفســر ابــن كثــر).
وإن مــن مجلــة العهــود التــي أمــر الــرشع احلنيــف
التزامهــا ،وأكــد عــىل الوفــاء هبــا ،وعــدم نقضهــا
٣٥

«عهــدَ األمــان» ،وهــو بمفهــوم العــرص احلــارض:
مــا متنحــه الدولــة مــن ترصيــح ،أو تأشــرة  ،أو إذن
بالدخــول إىل أراضيهــا ألحــد رعايــا الــدول األخــرى،
مقيــا  ،بموجــب
زائــرا ،أم
ســائحا ،أم
ســواء أكان
ً
ً
ً
األعــراف ،واملواثيــق ،واالتفاقيــات الدوليــة يف التعامــل
مــع الدبلوماســيني ،و َمــن يف حكمهــم ،أو بموجــب
االتفاقيــات الثنائيــة بــني الــدول ،بــأي طريــق مــن
الطــرق املعتــربة قانو ًنــا ،واملعــرف واملعمــول هبــا لــدى
الدولــة املضيفــة ،وفــق قوانينهــا املنظمــة ،وبمجــرد
حصــول هــذا الشــخص عــىل ترصيــح اإلقامــة ،أو
تأشــرة أو إذن الدخــول أصبــح لــه حــق وحرمــة
داخــل هــذه الدولــة ،وأصبــح هــذا العهــد الــذي أعطتــه
الدولــة لــه ُملز ًمــا لــكل مواطنيهــا ،واملقيمــني هبــا ،ال
جيــوز نقضــه ،أو االلتفــاف عليــه ،أو التحلــل منــه ،ال
رش ًعــا ،وال قانو ًنــا ،ومــن رأى خمالفــة متــس أمــن وطنــه،
أو ختالــف النظــام العــام لدولتــه ،فليــس لــه إال أن يرفــع
األمــر ألهــل االختصاص ،حتــى تتمكــن أجهــزة الدولة
مــن حماســبته يف ضــوء مــا تقتضيــه وتنظمــه القوانــني؛ إذ
٣٦

ليــس آلحــاد النــاس حماســبته عــىل مــا بــدر منــه ،أو
التعــرض لــه بســوء ،وإال صــارت األمــور إىل الفــوىض
وعــدم االنضبــاط.

ومما ال شك فيه أن الوفاء هبذا العهد من أوجب
الواجبات وألزمها رش ًعا ،وقانونًا ،ووطني ًة ،وإنساني ًة ،فإذا
كان ديننا احلنيف قد أعىل من شأن عهد األمان ،فإن ذمة
املسلمني يف ذلك واحدة ،بمعنى أن العهد الذي يقطعه
أحد املسلمني عىل نفسه ،يكون ُملز ًما جلميع املسلمني،
فا بالنا إذا صار هذا العهد ميثا ًقا يضبطه وينظمه الرشع
والقانون م ًعا  ،متعاضدين ،يقوي كل منها اآلخر،
ويدعمه ،ويستوجبه؟ ال شك أن ذلك يقتي الوفاء
بالذمم والعهود ال نقضها ،وال تضييعها ،وال حتى جمرد
املساس هبا .
إن اإلســالم ديــن حفــظ العهــود والعقــود ،ديــن ال
يعــرف الغــش ،وال اخلــداع ،وال اخليانــة ،فلــم يثبــت
عنــه ﷺ  -منــذ بدايــة دعوتــه  -وال عــن أحــد مــن
أهنــم منعــوا أحــدً ا األمــان ،أو نقضــوا
أصحابــه
عهــد أمــان منحــوه ألحــد ،حيــث يقــول احلــق
٣٧

خماط ًبــا نبيــه ﷺ﴿:ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ [ســورة األنفــال،
اآليــة  ،]58وكان بــني ســيدنا معاويــة بــن أيب ســفيان
وبــني الــروم عهــد ،فــأراد معاويــة أن خيــرج عــىل
مقربــة مــن حــدود الــروم ،فــإذا انتهــى املوعــد باغتهــم،
فلحــق بــه رجــل مــن أصحــاب النبــيﷺ وهــو يقــول:
اهلل أكــرب ،اهلل أكــرب ،وفــاء ال غدر ،فنظــروا ،فإذا عمــــرو
بــن عبســة  ،فأرســل إليــه معاويــة فســأله ،فقــال:
ســمعت رســول اهلل ﷺ يقول«:مــن كان بينــه وبــني قــوم
عهــد فــال يشــدّ عقــدة ،وال حي ّلهــا ح ّتــى ينقــي أمدهــا،
(.ســنن
أو ينبــذ إليهــم عــىل ســواء» ،فرجــع معاويــة
ُ
أيب داود).
بــل تظهــر عظمــة اإلســالم وتتجــىل يف أعــىل
صورهــا يف أمــر اهلل لنبيــه ﷺ أن جيــر ويؤمــن مــن
اســتجاره ،ولــو كان مــرشكًا ،بــل ولــو كان حمار ًبــا،
حيــث يقــول ﴿:ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ﴾ [ســورة التوبــة ،اآليــة .]6
٣٨

رســخ النبــي ﷺ هلــذه القيــم النبيلــة التــي
ولقــد َّ
حتقــق األمــن واألمــان لإلنســانية كلهــا بقولــه وفعلــه،
حيــث يقــول نبينــا ﷺَ :
يــا َن َملِــ ْن ال َأ َمانَــ َة َلــ ُه،
«ال إِ َ
َو َال ِدي ـ َن َملِ ـ ْن ال َع ْهــدَ َل ـ ُه» (مســند أمحــد) ،ويقــولﷺ:
ِ
ِ
اهــدً ا َمل َي ِ
« َمــ ْن َقت َ
حي َهــا
َــل ُم َع َ
جلنَّــةَ ،وإِ َّن ِر َ
ــر ْح َرائ َحــ َة ا َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـني َعا ًمــا» (صحيــح البخــاري)،
ـرة َأ ْر َبعـ َ
ت َ
ُوجــدُ مـ ْن َمسـ َ
ــلم النَّــاس ِمــن لِســانِهِ
ــلم مــن س ِ
ويقــول ﷺ« :ا ُْملس ِ
ُ
ْ َ
ْ ُ َ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َّــاس َع َ
ــم
َو َيــدهَ ،وا ُْمل ْؤمــ ُن َمــ ْن أمنَــ ُه الن ُ
ــىل د َمائه ْ
ِ
(ســنن الرمــذي)  ،وهــا هــو النبــي ﷺ
ــم» ُ
َو َأ ْم َواهل ْ
جيســد لنــا عمل ًّيــا أروع األمثلــة يف الوفــاء بالعهــد
حتــى مــع أعدائــه؛ فعــن يــوم بــدر يقــول ُح َذ ْي َف ـ ُة ْبــن
ِ
ا ْلي ِ
ــت
ــهدَ َبــدْ ًرا إِالَّ َأ ِّن َخ َر ْج ُ
ــان َ :مــا َمنَ َعنــي َأ ْن َأ ْش َ
َ َ
ـار ُق َر ْيـ ٍ
ـم ت ُِريــدُ َ
ون
ـشَ ،قا ُلــوا :إِ َّن ُكـ ْ
َأ َنــا َو َأ ِيبَ ،ف َأ َخ َذ َنــا ُك َّفـ ُ
ِ
ُحم َ َّمــدً اَ ،ف ُق ْلنَــاَ :مــا ن ُِريــدُ ُهَ ،مــا ن ُِريــدُ إِالَّ ا َْملدينَـ َةَ ،ف َأ َخـ ُ
ـذوا
ِ ِ
ِمنَّــا َع ْهــدَ اهلل َو ِمي َثا َقــ ُه َلنَن َ ِ
،والَ ُن َقاتِ ُ
ــل
ْرص َفــ َّن إِ َىل ا َْملدينَــة َ
ـربَ ،ف َقـ َ
َم َعـ ُهَ ،ف َأ َت ْينَــا َر ُسـ َ
رب َنــا ُه ْ
ـال ﷺ:
اخلَـ َ َ
ـول اهلل ﷺَ ،ف َأ ْخ َ ْ
ِ
ِ ِ
«ان َ ِ
ــم».
ــمَ ،ون َْســت َِع ُ
ني اهلل َع َل ْي ِه ْ
ــم بِ َع ْهده ْ
ْرص َفــا ،نَفــي َهل ُ ْ
(صحيــح مســلم).
٣٩

وعليــه ،فإننــا نؤكــد أن مــن واجبنــا مجي ًعا احلفــاظ عىل
العهــود واملواثيــق التــي تلتــزم هبــا الدولة جتــاه ِّ
كل إنســان
يدخــل إىل بالدنــا ،وأن نكــون متعاونــني ومتضامنــني عىل
حفــظ دمــه ،وعرضــه ،ومالــه ،وخصوصيتــه ،كــا أن مــن
واجبنــا حســن اســتقباله ،وإكرامــه؛ لــرى منــا مــا نحــب
أن يتصــوره عــن عظمــة ديننــا ،وعمــق حضارتنــا ،ورقــي
إنســانيتنا؛ بــا يســهم يف تكويــن الصــورة الذهنيــة التــي
نريدهــا لديننــا ،ووطننــا ،وجمتمعنــا ،وهــذا هــو حــال
األمــم والشــعوب الراقيــة املتحــرضة.

إن اإلســالم ديــن العــدل والتســامح والتعايــش
ٌ
ســلم ســال ٌم يف
وأمــان،
دائــا أمــ ٌن
ٌ
الســلمي ،واملســلم ً
كل مــكان حيــل فيــه ،يف بــالده ،ويف غرهــا؛ فــإذا انتقــل
املســلم لبلــد آخــر ،ســواء أكان مــن بــالد املســلمني ،أم
مــن غرهــا ،فــإن التأشــرة التــي متنحهــا هــذه الدولــة
لــه  -كعهــد أمــان ،يأمــن بــه عــىل نفســه  -هــي يف املقابــل
عهــد أمــان منــه ألهــل هــذا البلــد؛ يأمنــون بــه عــىل
أنفســهم وأمواهلــم ،و ُيلزمــه ذلــك أن خيضــع لقوانــني
هــذا البلــد ،ويلتــزم هبــا ،ويــؤدي مــا عليــه بأمانــة
وصــدق ،فيحــرم عليــه أخــذ شء مــن أمواهلــم بغــر
٤٠

حــق ،أو االعتــداء عــىل أعراضهــم ،أو الغــدر هبــم بأيــة
صــورة مــن الصــور؛ حتــى يكــون خــر ســفر لدينــه،
ووطنــه ،وحضارتــه ،فبمجــرد دخولــه تلــك البــالد قــد
التــزم وعاهــد اهلل عــىل الوفــاء ،حتــى ال يقــع حتــت
ـون َعهــدَ اهلل ِمـن بعـ ِ
ِ
ـد
ْ َْ
﴿وا َّلذيـ َن َينْ ُق ُضـ َ ْ
طائلــة قولــه َ :
ِ
ِ
اقـ ِ
ِمي َث ِ
وصـ َـل َو ُي ْفســدُ َ
ـه َو َي ْق َط ُعـ َ
ون
ـون َمــا َأ َمـ َـر اهلل بِــه َأ ْن ُي َ
ِيف ْاألَ ْر ِ
ض ُأو َل ِئ َ
ــم ُســو ُء الــدَّ ار﴾
ــك َهل ُ ُ
ــم ال َّل ْعنَــ ُة َو َهل ُ ْ
[ســورة البقــرة ،اآليــة .]27

يقــول اإلمــام الشــافعي  :إذا دخــل الرجــل دار
غــر املســلمني بأمــان منهــم ،فــال حيــل لــه أن يأخذ شــي ًئا
مــن أمواهلــم  -قــل أو كثــر  -حتــى ولــو كانــوا يف حالــة
حــرب مــع املســلمني؛ ألنــه إذا كان منهــم يف أمــان ،فهــم
منــه يف أمــان مثلــه؛ وألنــه ال حيــل لــه يف أماهنــم إال مــا
حيــل لــه مــن أمــوال املســلمني.وهلل َد ُّر القائــل:
ونقض الع ِ
وفاء الع ِ
ُ
هد من ِش َي ِم ال ِّلئَا ِم
َ
هد من ِش َيـ ِم الكرا ِم
َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
والـذمام
ـو َّدة
السجايا س َوى حـفظ ا َمل َ
وعندي ال ُي َعـدُّ مـن َّ
ِ
٤١

فروض الكفايات
ودورها في تحقيق التوازن المجتمعي
إن املتأمــل يف أحــكام الرشيعــة اإلســالمية جيــد أهنــا
ــم ّو بالنفــس
والس ُ
جــاءت لتحقيــق مصالــح العبــادُّ ،
البرشيــة إىل أعــىل درجــات الرقــي والتحــرض وحســن
التعامــل مــع اآلخريــن ،عــن طريــق االلتــزام بمنهــج
اهلل وســنة رســوله ﷺ ،ومــن ثــم يتمكــن اإلنســان
مــن القيــام باملهمــة التــي خلقــه اهلل مــن أجلهــا ،أال
وهــي عبــادة اهلل وحــده ال رشيــك لــه ،وعــارة األرض،
قــال  ﴿:ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾ [ســورة هود،
اآليــة ،]61والتزكيــة باألخــالق احلســنة.

ومــن مجلــة األحــكام الرشعيــة التــي جــاء هبــا
اإلســالم لتحقيــق اخلــر لإلنســان مــا يعــرف بفــرض
العــني ،وفــرض الكفايــة ،أمــا فــرض العــني فهــو مــا جيب
وجو ًبــا عين ًّيــا الز ًمــا عــىل شــخص معــني بذاتــه بحســب
قدرتــه واســتطاعته ال يقــوم غــره فيــه مقامــه ،ويمثــل لــه
٤٣

علــاء الرشيعــة بالصــالة ،والصيــام ،والــزكاة ،واحلــج،
فــال جيــزئ صيــام األمــة كلهــا عــن إفطــار مــن أفطــر،
وال يغنــي عنــه صيامهــا مــن اهلل شــي ًئا ،وكذلــك الصــالة
والــزكاة ،ففــرض العــني إذا أقامــه املســلم نــال ثوابــه
وحــده ،وإذا تكاســل عنــه حتمــل إثمــه وحــده.

وأمـــا فـــرض الكفاية فهو ال يتعلـــق بشخص بعينـه،
بــل يتعلـــق بجميـــع أفــراد املجتمــع؛ لكــن إذا قــام بــه
بعــض النــاس ســقط اإلثــم عــن الباقــني ،وإن مل يقــم
بــه أحــد أثمــوا مجي ًعــا ،ومــن ثــم ففــرض الكفايــة هــو
مــا جيــب عــىل املجتمــع أن يقــوم بــه مــن إنفــاق املــال ،أو
بــذل اجلهــد لدفــع الــرضر عــن الفقــراء واملســاكني وغــر
القادريــن ،يقــول احلــق ﴿:ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ﴾ [ســورة آل عمــران ،اآليــة .]104

بــر
فالــكل يف ســفينة واحــدة ،ولكــي تصــل إىل ِّ
األمــان البــد مــن تكاتــف اجلميــع وإال هلكــوا مجي ًعــا،
ـىل حــدُ ِ
ِ
ود اهللِ َوا ْل َو ِاقـ ِع
يقــول نبينــا ﷺَ « :م َثـ ُـل ا ْل َقائـ ِم َعـ َ ُ
ِ ٍ
فِ َيهــا ك ََم َثـ ِ
اسـت ََه ُموا َعـ َ
ـاب َب ْع ُض ُه ْم
ـىل َســفينَة َف َأ َصـ َ
ـل َقـ ْ
ـو ٍم ْ
٤٤

ـم َأ ْس ـ َف َل َها َف ـك َ
َان ا َّل ِذي ـ َن ِيف َأ ْس ـ َف ِل َها إِ َذا
َأ ْعال ََهــا َو َب ْع ُض ُهـ ْ
ِ
ِ
ــروا َع َ
ــو
ــم َف َقا ُلــوا َل ْ
ــىل َمــ ْن َف ْو َق ُه ْ
اســ َت َق ْوا مــ َن ا َْملــاء َم ُّ
ْ
ِ
ِ
ِ
ُــؤذ َمــ ْن َف ْو َقنَــا َفــإِ ْن
َأنَّــا َخ َر ْقنَــا يف نَصيبِنَــا َخ ْر ًقــا َو َمل ْ ن ْ
ــم َو َمــا َأ َرا ُدوا َه َلكُــوا َمجِي ًعــا َوإِ ْن َأ َخ ُ
ــذوا َع َ
ــىل
رك ُ
ُوه ْ
َي ْ ُ
ِ
ِ
ــوا َمجي ًعــا» (صحيــح البخــاري).
ــوا َون ََج ْ
ــم ن ََج ْ
َأ ْيدهيِ ْ
وإذا كان بعــض الفقهــاء القدامــى قــد مثلــوا
لفــروض الكفايــة ببعــض األمــور ،كــر ِّد الســالم،
وتشــميت العاطــس ،واتبــاع اجلنائــز ،وتغســيل امليــت،
وجتهيــزه ،وتكفينــه والصــالة عليــه ،ونحــو ذلــك ،فإنــا
ذكــروا ذلــك كلــه عــىل ســبيل املثــال ال احلــرص ،حيــث
إن مفهــوم فــروض الكفايــة يتســع لــكل مــا فيــه صــالح
البــالد والعبــاد ،فهــي ال تتوقــف عنــد جمــرد الشــعائر
فحســب ،بــل تتنــاول كل مــا تقــوم بــه حيــاة الفــرد
واملجتمــع ،أو مــا هيــدف إىل املصلحــة العامــة ،انطال ًقــا
مــن قولــه ﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾ [ســورة آل

َ
ﷺ«:ال ُي ْؤ ِمـ ُن َأ َحدُ ك ُْم
عمــران ،اآليــة  ،]110وقـــول نبينـــا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ــق َعل ْيــه).
ــب لِنَ ْفســه» ( ُمت َف ٌ
َحتَّــى ُحي َّ
ــب ألَخيــه َمــا ُحي ُّ
٤٥

كثــرا مــن النــاس يعتقـــدون أهنـــم أدوا
عــىل أن
ً
مــا عليهــم بدفــع زكاة أمواهلــم ،وغــاب عنهــم مــا
يف املجتمــع مــن أيتــام وأرامــل ،وفقــراء ومســاكني،
ومــرىض ومنكوبــني ،فليعلــم اجلميــع أنــه إذا أصيــب
أحــد بكــرب ،أو احتــاج شــي ًئا وجــب عليهــم أن
يدفعــوا عنــه ذلــك الكــرب ،أو يقضــوا لــه تلــك احلاجــة
متضامنــني ،فــإذا قــام بــه واحــد منهــم ســقط احلــرج
عــن الباقــي ،وإذا ختلــف اجلميــع أثمــوا مجي ًعــا.

ومــن أمثلــة فــروض الكفايــة التــي حتقــق التــوازن
املجتمعــي :التكافــل االجتاعــي :فاإلســالم ال َي ْع ِ
ــرف
الفرديــة أو األنانيــة أو الســلبية ،وإنــا يعــرف اإلخــاء
الــرب
الصــادق ،والعطــاء الكريــم ،والتعــاون عــىل ِ ِّ
والتقــوى ،وهــذا مــا دعــا إليــه نبينــا ﷺ ،فعــن َأبِــى
ــع ٍ
س ِ
َق َ
يد ْ
ــع
اخلُــدْ ِر ِّي
َــا ن َْحــ ُن ِيف َســ َف ٍر َم َ
ــالَ :ب ْين َ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ـىل َراح َلــة َل ـ ُه َقـ َ
ـيﷺ إ ْذ َجــا َء َر ُجـ ٌـل َعـ َ
ـالَ :ف َج َعـ َـل
النَّبـ ِّ
ِ
ِ
َي ْ ِ
ــال َر ُس ُ
ــاالًَ ،ف َق َ
ــول اهلل ﷺ:
ــرص ُ
ــرص ُه َيمينًــا َوش َ
ف َب َ َ
ـر َف ْليعــدْ بِـ ِ
« َمـ ْن ك َ
ـه َعـ َ
ـىل َمـ ْن الَ َظ ْهـ َـر
َان َم َعـ ُه َف ْضـ ُـل َظ ْهـ ٍ َ ُ
ِ
ٍ
ِ
َل ـ ُهَ ،و َم ـ ْن ك َ
َان َل ـ ُه َف ْضـ ٌـل م ـ ْن َزاد َف ْل َي ُعــدْ بِــه َعـ َ
ـىل َم ـ ْن
٤٦

ـالَ :ف َذ َكــر ِمـن َأصنَـ ِ
ـاف ا َْملـ ِ
الَ َزا َد َلـ ُهَ ،قـ َ
ـال َمــا َذ َكـ َـر َح َّتــى
َ ْ ْ
ِ
ٍ
ـق ألَ َحــد منَّــا يف َف ْضـ ٍ
ـل» (صحيح مســلم).
َر َأ ْينَــا َأ َّنـ ُه الَ َحـ َّ

ولقــد رضب األشــعريون أروع األمثلــة يف التكافــل
املجتمعــي فاســتحقوا ثنــاء رســول اهلل ﷺ ،ف َعــ ْن َأ ِيب
ــالَ :ق َ
َق َ
ني إِ َذا
وســى
ــي ﷺ« :إِ َّن األَ ْشــ َع ِر ِّي َ
ــال النَّبِ ُّ
ُم َ
ِ
ِ
ـم
َأ ْر َم ُلــوا  -نَفــدَ زادهــم ِ -يف ال َغـ ْـز ِوَ ،أ ْو َقـ َّـل َط َعــا ُم ع َياهلـ ْ
َان ِعنْدَ هــم ِيف َثــو ٍ ِ ٍ
بِا َْمل ِدين ِ
مج ُعــوا َمــا ك َ
ــم
َــة َ َ
ْ
ب َواحــدُ ،ث َّ
ُ ْ
ٍ
ــد بِالس ِ ِ
اح ٍ
َــاء و ِ
ــم ِمنِّــي
ــم ِيف إِن َ
ــو َّيةَ ،ف ُه ْ
َّ
ــمو ُه َب ْين َُه ْ
ا ْقت ََس ُ
ِ
ـي،
ـم» ( ُمت َفـ ٌ
ـي واقعـ ٌّ
َو َأ َنــا من ُْهـ ْ
ـق َعل ْيــه) ،فهــذا مثــال عمـ ٌّ
تنتفــي فيــه كل مظاهــر الفرديــة واألنانيــة ،ويســتحرض
اجلميــع روح اجلاعــة واألخــوة املمزوجــة بفضيلــة
إحساســا بكوهنــم جســدً ا واحــدً ا
املحبــة واإليثــار
ً
ـم
يقــوى بالتعاطــف والراحــم والتكافــل والتعــاون « ُثـ َّ
ٍ ِ ٍ
السـ ِ
ـو َّي ِة » فــكان التعقيب
ـم ِيف إِنَـــاء َواحد بِ َّ
ـمو ُه َب ْين َُهـ ْ
ا ْقت ََسـ ُ
املحمــــدي عىل هــــذا الفعـل اجلميــــل بقولهﷺَ « :ف ُه ْم
ِ
ِ
ـم».
منِّــي َو َأ َنــا من ُْهـ ْ
ومــن فــروض الكفايــة :قضــاء حوائــج النــاس،
فقضــاء حوائجهــم والقيــام بمتطلبــات حياهتــم مــن
٤٧

الواجبــات الرشعيــة والوطنيــة ،يقــول ﷺَ « :مــا آ َمـ َن ِيب
ِ
ِ
ـات َش ـ ْب َع َ
ـم»
َم ـ ْن َبـ َ
ـع إِ َىل َجنْبِــه َو ُهـ َ
ـار ُه َجائـ ٌ
ـو َي ْع َلـ ُ
ان َو َجـ ُ
(مســند أمحــد) ،ويف حديــث آخــر نــرى النبــيﷺ يقــدم
قضــاء حوائــج النــاس عــىل االعتــكاف يف مســجده،
ِ
َّــاس إِ َىل اهلل َت َع َ
ــم
ــب الن
حيــث يقــولَ « :أ َح ُّ
ــاىل َأ ْن َف ُع ُه ْ
ِ
لِلن ِ
ــا ِل إِ َىل اهلل َت َع َ
ور تُدْ خ ُلــ ُه
َّــاسَ ،و َأ َح ُّ
رس ٌ
ــب األَ ْع َ
ــاىل ُ ُ
ــف َعنْــه كُربــ ًةَ ،أو َت ْق ِ
ــىل مس ِ
ــي َعنْــ ُه
ــل ٍمَ ،أ ْو َتك َِش ُ
ْ
ُ َْ
َع َ ُ ْ
ِ
ــع َأخٍ ِيف
ــي َم َ
َد ْينًــاَ ،أ ْو َت ْط ُ
ــر ُد َعنْــ ُه ُجو ًعــاَ ،وألَ ْن َأ ْم َ
ــذا ا َْملس ِ ِ
ــة َأحــب إِ َل ِمــن َأ ْن َأ ْعت ِ
حاج ٍ
ــجد -
َك َ
ْ
َ َ
ــف ِيف َه َ ْ
َ ُّ َّ
ـة َ -شــهرا ...ومـن م َشــى مــع َأ ِخيــهِ
ـجدَ ا َْمل ِدينَـ ِ
ِ
َي ْعنِــي َم ْسـ
َ َ
َ َ ْ َ
ًْ
ِيف حاج ٍ
ــة َحتَّــى َتت ََه َّي َ
َــز ُ
ول
ــأ َلــ ُه َأ ْث َب َ
ــو َم ت ُ
ــت اهلل َقدَ َمــ ُه َي ْ
َ َ
األَ ْقدَ ا ِم»(.املعجــم الكبــر للطــربان).
واملتأمــل يف واقــع النــاس اليــوم جيــد منهــم الفقــر
الــذي ال جيــد مــا يســد جوعــه ،واملريــض الــذي ال
جيــد دواءه ،واألرامــل ،واليتامــى والضعفــاء ،ومــن ال
عائــل هلــم ،هــؤالء وغرهــم أحــق بقضــاء مصاحلهــم
وحوائجهــم ،وكان ﷺ حيــرص عــىل متابعــة أصحابــه
يف قضــاء حوائــج النــاس والســعي يف مصاحلهــم،
٤٨

فيســأل عمــن فعــل واســتجاب وعمــن حــرص واقتدى،
ات يــو ٍم« :م ـن َأصبـ ِ
ف َقـ َ
ـو َم َص ِائـ ًـا؟»
ـم ا ْل َيـ ْ
َ ْ ْ َ َ
ـالﷺ َذ َ َ ْ
ـح منْ ُكـ ُ
ِ
ـال َأ ُبــو َب ْكـ ٍ
ـر َ :أ َنــاَ ،قـ َ
َقـ َ
ـو َم
ـالَ « :ف َم ـ ْن تَبِـ َ
ـم ا ْل َيـ ْ
ـع منْ ُكـ ُ
ِ
ـال َأ ُبــو َب ْكـ ٍ
ـرَ :أ َنــاَ ،قـ َ
َجن ََازةً؟»َ .قـ َ
ـم
ـالَ « :ف َم ـ ْن َأ ْط َعـ َ
ـم منْ ُكـ ُ
ا ْليــوم ِمسـ ِ
ـال َأ ُبــو َب ْكـ ٍ
ـرَ :أ َنــاَ ،قـ َ
ـكينًا؟»َ ،قـ َ
ـالَ « :ف َمـ ْن َعــا َد
َ ْ َ ْ
ِ
ٍ
ِ
َ
َ
ـال أ ُبــو َب ْكــر :أ َنــاَ ،ف َقـ َ
يضا؟»َ .قـ َ
ـالﷺَ « :ما
ـو َم َمر ً
ـم ا ْل َيـ ْ
منْ ُكـ ُ
اجت ََم ْع ـ َن يف ا ْمـ ِ
اجلنَّ ـ َة»( .صحيــح مســلم).
ْ
ـر ٍئ إِالَّ َد َخـ َـل ْ َ
كذلــك مــن فــروض الكفايــة التــي تســهم يف ســد
حاجــات املجتمــع :العمــل عــىل ختريــج املتميزيــن مــن
األطبــاء واملهندســني والعلــاء املتخصصــني بــا حيقــق
كفايتــه يف شــتى املجــاالت العلميــة واإلنتاجيــة.

يقــول اإلمــام الغــزال يف اإلحيــاء« :أمــا فــرض
الكفايــة فهــو علــم ال يســتغنى عنــه يف قــوام أمــور
الدنيــا ،كالطــب إذ هــو رضوري يف حاجــة بقــاء األبدان،
وكاحلســاب فإنــه رضوري يف املعامــالت وقســمة
الوصايــا واملواريــث وغرمهــا ،وهــذه هــي العلــوم التــي
لــو خــال البلــد عمــن يقــوم هبــا حــرج أهــل البلــد ،وإذا
قــام هبــا واحــد كفــى وســقط الفــرض عــن اآلخريــن،
٤٩

قضايا الدين والحياة

أيضــا مــن فــروض
...وكذلــك فــإن أصــول الصناعــات ً
الكفايــات».

فلــو خــال بلــد مــن هــذه العلــوم والصناعــات
تعــرض أهــل هــذا البلــد للهــالك ،فــإن الــذي أنــزل
الــداء أنــزل الــدواء ،ومــن ال يملــك قوتــه وســالحه
ثــم وجــب
وعتــاده ودواءه ال يملــك إرادتــه ،ومــن َّ
علينــا مجي ًعــا وجو ًبــا دين ًّيــا ووطن ًّيــا أن نعمــل وبمنتهــى
اهلمــة واجلــد عــىل حتقيــق الكفايــة لوطننــا يف مجيــع
املجــاالت حتــى نصبــح أمــة منتجــة ،أمــة ُم َصــدِّ َرة ،أمــة
نافعــة لنفســها ولإلنســانية ،وليســت عالــة عــىل غرهــا،
ال يف طعامهــا ،وال يف رشاهبــا ،وال يف كســائها ،وال يف
عالجهــا ،فعــالج مــرىض املجتمــع أمانــة يف أعنــاق
أطبائــه ،وحمــو أميــة املجتمــع أمانــة يف أعنــاق ُمع ِّلميــه،
وحفــظ أمنــه أمانــة يف أعنــاق جيشــه ورشطتــه ،وعــدل
املجتمــع أمانــة يف أعنــاق قضاتــه ،ففــروض الكفايــات
تقــوم عــىل املســئولية التضامنيــة ألفــراد املجتمــع ،كل يف
جمالــه وميدانــه ،يقــول ﴿:ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ﴾ [ســورة املائــدة ،اآليــة .]2
٥٠

إن القيــام بفــروض الكفايــة خــر وســيلة للقضــاء
عــىل الفقــر ،واجلهــل ،واملــرض ،حتــى ال جيــوع فقــر،
ـم يتحقــق
وال يضيــع يتيــم ،وال حيتــاج مســكني ،ومــن ثـ َّ
التــوازن املجتمعــي ،والعــدل بــني الناس ،وضــان األمن
واألمــان ،مــن خــالل إنفــاق املــال إلطعــام اجلائعــني،
ورعايــة اليتامــى واملســاكني ،وعــالج املــرىض واملعاقــني،
وبــذل اجلهــد إلغاثــة امللهوفــني واملنكوبــني ،وإزالــة
الكــرب عــن املكروبــني ،وتقديــم يــد العــون للفقــراء
واملحتاجــني ،وبذلــك يتحقــق التــوازن املجتمعــي.

ومــن أمثلــة فــروض الكفايــات التــي تســهم يف
ســد حاجــات املجتمــع :الســعي إىل حتقيــق القــوة يف
مجيــع جوانــب حياتنــا اإليانيــة ،والعلميــة ،والفكريــة،
واالقتصاديــة ،واإلنتاجيــة ،يقــول  ﴿:ﯘ ﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ﴾ [ســورة األنفــال ،اآليــة ،]60ومل حيــدد اهلل
نــوع هــذه القــوة ،فهــى شــاملة لــكل قــوة تُصلــح
٥١

األمــة ،ســواء أكانــت قــوة روحيــة أم علميــة أم جســدية،
أم غــر ذلــك.

ومــن أمثلــة فــروض الكفايــات :تلبيــة حاجــات
املجتمــع الرضوريــة بمراعــاة فقــه الواقــع وتقديــم
فقــه األولويــات ،فــإن كانــت حاجــة املجتمــع إىل بنــاء
املستشــفيات وجتهيزهــا لعــالج الفقــراء ورعايتهــم فــال
بــد مــن القيــام بذلــك ،وإن كانــت حاجــة املجتمــع
لبنــاء املــدارس واملعاهــد وصيانتهــا وجتهيزهــا واإلنفــاق
عــىل طــالب العلــم ورعايتهــم فالبــد مــن القيــام هبــا،
وإن كانــت احلاجــة ماســة لتيســر زواج املعرسيــن
وســدِّ الدَّ ْيــن عــن املدينــني ،وتفريــج كــروب الغارمــني
والغارمــات فــال بــد مــن القيــام بذلــك ،وإن كانــت
احلاجــة يف توفر املياه النقية الصاحلــة لــكل أفــراد
األمــة ،فالبــد مــن القيــام هبــذا الواجــب ســدًّ ا للحاجات
الرضوريــة للمجتمــع ،وهــذا مــا فعلــه ســيدنا عثــان
بــن عفــان عندمــا اشــرى بئــر رومــة اســتجابة
ألمــر رســول اهلل ﷺ حــني قــالَ « :مــ ْن يشــرى بئــر
رو َمــة فيكــون دلــوه فيهــا كــدالء املســلمني» (صحيــح
ُ
٥٢

ـذا َو َكـ َ
البخــاري) ،قــال ســيدنا عثــانَ :فا ْب َت ْعت َُهــا بِ َكـ َ
ـذا،
ـتَ :قـ ِ
ـت َر ُسـ َ
ـت بِ ْئـ َـر ُرو َم ـ َة،
ـد ا ْب َت ْعـ ُ
ـول اهلل ﷺ َف ُق ْلـ ُ
َف َأ َت ْيـ ُ
ـال« :اجع ْلهــا ِسـ َقاي ًة لِ ْلمسـ ِ
َقـ َ
ني َو َأ ْج ُر َهــا َلـ َ
(ســنن
ـل ِم َ
ْ َ َ
ـك» ُ
َ ُ ْ
النســائي) ،فقــد كانــت حاجــة املجتمــع ماســة لــرشاء
امليــاه ،وكلــا كانــت احلاجــة أشــد كان الثــواب أعظــم.

ثــم فــإن فــروض الكفايــات تتعلــق بــكل
ومــن َّ
حاجــات املجتمــع ،وتغطــي كل جمــاالت احليــاة،
ولنعلــم أن إحيــاء الواجــب الكفائــي يســهم يف حتقيــق
التكافــل والتــوازن املجتمعــي مــن جهــة ،وســد حاجات
الوطــن األساســية والرضوريــة مــن جهــة أخــرى ،فــا
صحيحــا وطبقنــاه تطبي ًقــا
أعظــم ديننــا لــو فهمنــاه فهـ ًـا
ً
واع ًيــا؛ ألنــه حيــرص أشــد احلــرص عــىل مــا فيــه صالــح
البــالد والعبــاد واإلنســانية.
***

٥٣

ترتيب األولويات
وأثره في حياة الفرد والمجتمع
مــن الواجبــات الرشعيــة لــكل مســلم أن ينضبــط
لديــه ميــزان الديــن الصحيــح ،فرتــب األوامــر الرشعية
والتعاليــم اإلســالمية حســب وضعهــا يف ديــن اهلل ،
حتــى ال يؤخــر مــا قد ّمــه الديــن أو يقــدِّ م مــا أخــره ،أو
ُي َض ِّيــع الفاضــل بانشــغاله باملفضــول ،فيظــن املــرء أنــه
حمســ ٌن واحلــال أنــه خمــدوع ،يقــول اهلل ﴿:ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ﴾[ســورة الكهــف ،اآليتــان .]104 ،103

والقــرآن الكريــم حافــل بكثــر مــن اآليــات التــي
ترغــب املســلم يف الســعي نحــو األفضــل واألكمــل يف
كل شء ،وتطالبــه بــأن يســتفرغ جهــده لتحقيــق األوىل
يف عملــه الدينــي والدنيــوي م ًعــا ،مــن هــذه اآليــات
قولــه ﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
٥٥

ﭰﭱ ﴾[ســورة األعــراف ،اآليــة  ،]145وقولــه
﴿ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ﴾[ســورة النســاء،
اآليــة  ،]86وقولــه ﴿:ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﴾[ســورة
النحــل ،اآليــة  ،]125وقولــه ﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ﴾[ســورة اإلرساء ،اآليــة  ،]53إىل غــر ذلــك
مــن اآليــات التــي يشــتمل عليهــا القــرآن الكريــم وكلهــا
تدعــو املســلم إىل الســعي الــدؤوب نحــو األفضــل
واألكمــل يف كل شء.
:

ويف الســنة النبويــة إشــارات إىل وضــع كل شء يف
مكانــه اجلديــر بــه ،وعــدم االنشــغال بالنوافــل عــن
احلقــوق والواجبــات ،فهــذا ســيدنا ســلان الفــاريس
الــذي َ
ــز َار
ــي ﷺ َب ْينَــ ُه وبــني َأ ِيب الــدرداءَ ،ف َ
آخــى النَّبِ ُّ
ِ
ِ
ــر َأى ُأ َّم الــدَّ ْر َداء مبتذلــةَ ،ف َق َ
ــال
َســ ْل َا ُن َأ َبــا الــدَّ ْر َداء َف َ
ِ
َهلــا :مــا َشـ ْـأن ِ
ـتَ :أ ُخـ َ
ـس َل ـ ُه
ُك؟ َقا َلـ ْ
ـوك َأ ُبــو الــدَّ ْر َداء َل ْيـ َ
َ َ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ٌ
ـع ل ـ ُه ط َعا ًمــا
اج ـة يف الدُّ ْن َيــا ،ف َجــا َء أ ُبــو الــدَّ ْر َداء ف َصنَـ َ
َح َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـمَ ،قـ َ
ـال :ك ُْلَ ،قـ َ
َف َقـ َ
ـالَ :مــا َأ َنــا بــآك ٍل َح َّتــى
ـالَ :فــإ ِّن َصائـ ٌ
َان ال َّليـ ُـل َذهــب َأبــو الــدَّ رداءِ
َتـ ْـأك َُلَ .قـ َ
ْ َ
َ َ ُ
ـالَ :فـ َـأكَل ََ ،ف َلـ َّـا ك َ ْ
٥٦

َــم،
ــم َذ َه َ
ــب َي ُقــو ُم َف َقــال َ :ن ْ
َي ُقــو ُم َقــال َ :نَــم َْ ،فنَــا َم ُث َّ
َان ِمـن ِ
آخـ ِ
ـر ال َّل ْيـ ِ
ـل َقـ َ
ـال َسـ ْل َا ُنُ :قـ ِم َ
اآلن َف َص َّل َيــا،
َف َلـ َّـا ك َ ْ
ِ
ِ
ِ
َف َق َ
ــك َح ًّقــاَ ،ولنَ ْفس َ
ــك َع َل ْي َ
ــال َلــ ُه َســ ْل َا ُن :إِ َّن ل َر ِّب َ
ــك
ِ
ِ
ــك َع َل ْي َ
ــك َح ًّقــاَ ،وألَ ْه ِل َ
َع َل ْي َ
ــك َح ًّقــاَ ،ف َأ ْعــط ك َُّل ذي
ِ
ــك َلــ ُهَ ،ف َق َ
َــر َذل َ
ــال
َح ٍّ
ــي ﷺ َف َذك َ
ــق َح َّقــ ُهَ ،ف َأتَــى النَّبِ َّ
«صــدَ َق َســ ْل َا ُن»( .صحيــح البخــاري).
ــي ﷺَ :
النَّبِ ُّ
ويتضح مــن توجيهات النبــي ﷺ ألصحابــه يف مواضع
عديــدة أن تقديــم األولويــات من أوجــب الواجبــات؛ ألهنا
حتــدث توازنًا يف حياة اإلنســان ومعاشــه.

ومراعــاة األولويــات يف حياتنــا تســتلزم العلــم
بالواقــع والفقــه بالواجبــات الرشعيــة م ًعــا؛ وهلــذا
فقــد قــدّ م اإلســالم العلــم عــىل العمــل ،ورفــع شــأن
العلــاء العاملــني عــىل العابديــن بغــر علــم ،فعــن َأيب
ــل ا ْلع ِ
الــدَّ ْر َداء َأ َّن َر ُس َ
ــاملِ
ــول اهلل ﷺ َقــال َ« :إِ َّن َف ْض َ َ
ــىل ســائ ِرِ
ــىل ا ْلعابِ ِ
ــل ا ْل َق َم ِ
ــد َك َف ْض ِ
َع َ َ
ــر َل ْي َلــ َة ا ْل َبــدْ ِر َع َ َ
ا ْلكَو ِ
اك ِ
(ســنن أيب داود) ،فالعلــم شــجرة والعمــل
َ
ــب» ُ
ثمــرة ،العلــم والــد والعمــل مولــود ،والعلــم مــع
العمــل ،والروايــة مــع الدرايــة.
٥٧

وإننــا إذ نتكلــم عــن ترتيــب األولويــات فهنــاك
مشــكالت تتقلــب فيهــا األمــة ،علينــا أن نرتبهــا ونبحث
هلــا عــن حلــول ،فهــذا أوىل مــن أن هنتــم بأمــور هــي مــن
نوافــل العبــادات ،كمــن هيتــم بصيــام االثنــني واخلميــس
مــن كل أســبوع ،وهــو للواجبــات ُم َض ِّيــع ،وحلقــوق
العبــاد آكل ،أو كمــن حيــرص عــىل حــج النافلــة وهــو
ملصالــح العبــاد ُم َع ِّطــل ،فالذيــن حيجــون ويعتمــرون
ً
وتنفــال مــع احتيــاج بعــض
مــرات ومــرات تطو ًعــا
أهليهــم وجراهنــم وبنــي وطنهــم إىل الطعــام والكســاء
والــدواء واحتيــاج أوطاهنــم إىل مقومــات أساســية ال
تســتقيم حيــاة أبنائــه إال هبــا ،وبخاصــة يف جمــاالت
الصحــة والتعليــم ،فهــؤالء نذكرهــم بأمريــن:

أوهلــا :أن قضــاء حوائــج النــاس والقيــام بمتطلبــات
حياهتــم ليــس جمــرد نافلــة ،إنــا هــو واجــب رشعــي
ـات َشـ ْب َع َ
ان
ووطنــي ،يقــول نبينــا ﷺَ « :مــا آ َمـ َن ِيب َم ْن َبـ َ
ِ
ِ
ــم» (املعجــم الكبــر
ــع إِ َىل َجنْبِــه َو ُه َ
ــار ُه َجائ ٌ
ــو َي ْع َل ُ
َو َج ُ
للطــربان) ،ويقــول احلــق ﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﴾[ســورة املاعــون ،اآليــات .] 3 - 1
٥٨

فــإذا كان هــذا جــزاء مــن ال حيــض غــره وهــو ال
يملــك فــا بالنــا بمــن ال يــؤدي حــق اهلل ؟! يقــول
احلــق  ﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ [ســورة
التوبــة ،اآليــة  ،] 34ويقــول خماط ًبــا أهــل النــار﴿:ﰖ
ﰗ ﰘﰙ ﰚﰛﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠﰡﰢ
ﰣ ﰤ﴾ [املدثــر ،اآليــات  ،]44 - 42ويقــول :
﴿ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ﴾[ســورة حممــد ،اآليــة .]38
وعــىل العكــس مــن ذلــك فــإن جــزاء املحســنني
املنفقــني جــد عظيــم عنــد اهلل وعنــد النــاس ،يقــول
احلــق ﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾[ســورة البقــرة ،اآليــة ،]261
ويقــول نبينــا ﷺ« :مــا ِمــن يــو ٍم يصبِــح ا ْل ِعبــاد فِ ِ
يــه
ْ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ
َ
ِ
ِ
َان ينْـ ِ ِ
ِ
َ
َ
ُ
ً
ُ
ـم أ ْعــط ُمنْفقــا
إِالَّ َم َل ـك َ
مهــا اللهـ َّ
ـزالَن َف َيقــول أ َحدُ ُ َ
٥٩

اآلخــر اللهــم َأ ْع ِ
َخ َل ًفــاَ ،و َي ُق ُ
ــط ُمم ْ ِســكًا َت َل ًفــا».
َّ
ــول َ ُ
(متفــق عليــه).

الثــان :أن قضــاء حوائــج النــاس مقــدم عــىل ألــف
حجــة وحجــة بعــد حجــة اإلســالم التــي هــي حجــة
الفريضــة ،ومــن ألــف عمــرة نافلــة ،فــاألول الــذي
هــو قضــاء حوائــج النــاس إصــالح للفــرد واملجتمــع،
واآلخــر الــذي هــو حــج النافلــة وتكــرار العمــرة ال
خيــرج عــن دائــرة صــالح النفــس ،واإلصــالح مقــدم
َّــا يف
عــىل الصــالح ،وقــد يصــر ذلــك رضور ًّيــا ُ
وحمَت ً
مثــل الظــروف االقتصاديــة التــي نمــر هبــا.

كــا أن األول مصلحــة عامــة ،والثــان يدخــل يف
دائــرة املصالــح اخلاصــة ،والعــام مقــدم عــىل اخلــاص،
واألعــم نف ًعــا مقــدم عــىل حمــدود النفــع أو قــارص النفــع.

واألول  -الــذي هــو قضــاء حوائــج النــاس  -ال
خيــرج عــن كونــه فــرض عــني أو فــرض كفايــة ،وال
شــك أن الفــرض والواجــب عين ًيــا كان أم كفائ ًّيــا مقــدم
عــىل ســائر النوافــل ال عــىل حــج النافلــة وتكــرار العمرة
فحســب ،وهلــذا فإننــا نــرى النبــي ﷺ يقــدم قضــاء
٦٠

حوائــج النــاس عــىل االعتــكاف يف مســجده هــو ﷺ
ـم لِلنَّـ ِ
ـب النَّـ ِ
ـاس إِ َىل اهلل َت َعـ َ
ـاس،
فقــد قالَ «:أ َحـ ُّ
ـاىل َأ ْن َف ُع ُهـ ْ
ور تُدْ ِخ ُلــ ُه َع َ
ــا ِل إِ َىل اهلل َت َع َ
ــىل
َو َأ َح ُّ
رس ٌ
ــب األَ ْع َ
ــاىل ُ ُ
ِ
ِ
م سـ ِ
ـف َعنْ ـ ُه ك ُْر َب ـ ًةَ ،أ ْو َت ْقــي َعنْ ـ ُه َد ْينًــاَ ،أ ْو
ـلمَ ،أ ْو َتكَشـ ُ
ُ ْ
ٍ
ِ
ِ
ـب
اجــة َأ َحـ ُّ
ـع َأخٍ يف َح َ
ـي َمـ َ
َت ْطـ ُـر ُد َعنْـ ُه ُجو ًعــاَ ،وألَ ْن َأ ْمـ َ
ِ
ِ
إِ َل ِمــن َأ ْن َأ ْعت ِ
ــجد َ -ي ْعنــي مس ِ
ــذا ا َْملس ِ
َك َ
ــجدَ
ْ
َ ْ
ــف ِيف َه َ ْ
َّ
ِ
ِ
ــر اهلل َع ْو َرتَــ ُه،
ــه ًراَ ،و َمــ َن ك َّ
ا َْملدينَــة َ -ش ْ
َــف َغ َض َبــ ُه َس َ َ
ــو َشــا َء َأ ْن ُي ْم ِض َيــ ُه َأ ْم َضــا ُه َمــ َ
أ
ــم َغ ْي َظــ ُه َو َل ْ
َو َمــ ْن َك َظ َ
ــة ،ومــن م َشــى مــع َأ ِخيــهِ
اهلل َق ْلبــه رجــاء يــوم ا ْل ِقيام ِ
َ َ
َ َ ْ َ
َ ُ َ َ ً َ ْ َ َ َ
ِيف حاج ٍ
ــة َحتَّــى َيت ََه َّي َ
َ
َــز ُ
ول
ــأ َلــ ُه أ ْث َب َ
ــو َم ت ُ
ــت اهلل َقدَ َمــ ُه َي ْ
َ َ
األَ ْقــدَ ا ِم»( .املعجــم الكبــر للطــربان).
وقــد نقــل حجــة اإلســالم أبــو حامــد الغــزال يف
إحيائــه عــن أيب نــرص التــار أن رجـ ً
ـال جــاء يــودع بــرش
بــن احلــارث وقــال :قــد عزمــت عــىل احلــج فتأمــرن
بــيء؟ فقــال لــه :كــم أعــددت للنفقــة؟ فقــال :ألفــي
درهــم ،قــال بــرش :فــأي شء تبتغــي بحجــك؟ تزهــدً ا
أو اشــتيا ًقا إىل البيــت أو ابتغــاء مرضــاة اهلل؟ قــال :ابتغــاء
مرضــاة اهلل ،قــال :فــإن أصبــت مرضــاة اهلل وأنــت
٦١

يف منزلــك وتنفــق ألفــي درهــم وتكــون عــىل يقــني مــن
مرضــاة اهلل أتفعــل ذلــك؟ قــال :نعــم ،قــال :اذهــب
فأعطهــا عــرشة أنفــس ،مديــن يقــي دينــه ،وفقــر يــرم
شــعثه ،ومعيــل يغنــي عيالــه ،ومــريب يتيــم يفرحــه ،وإن
قــوي قلبــك تعطيهــا واحــدً ا فافعــل ،فــإن إدخالــك
الــرسور عــىل قلــب املســلم وإغاثــة اللهفــان وكشــف
الــرض وإعانــة الضعيــف أفضــل مــن مائــة حجــة بعــد
حجــة اإلســالم ،قــم فأخرجهــا كــا أمرنــاك ،وإال فقــل
لنــا مــا يف قلبــك؟ فقــال :يــا أبــا نــرص ،ســفري أقــوى يف
قلبــي ،فتبســم بــرش وأقبــل عليــه وقــال لــه :املــال إذا
مجــع مــن وســخ التجــارات والشــبهات اقتضــت النفــس
وطــرا فأظهــرت األعــال الصاحلــات،
أن تقــي بــه
ً
وقــد آىل اهلل عــىل نفســه أن ال يقبــل إال عمــل املتقــني.

ومــن نــاذج األولويــات التــي ينبغــي أن يلتفــت إليها
املؤمــن :أن العفــو والصفــح أوىل مــن االنتصــار ،قال :
﴿ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾[ســورة
الشــورى ،اآليتــان  ،]40- 39فــإذا كان االنتصــار ور ُّد
٦٢

العــدوان ال لــوم فيــه وال عــدوان وال مؤاخــذة ،فــإن
املغفــرة أفضــل وأليــق باملؤمــن.

أيضــا أن الصدقـــة حــال الصحة
ومــن هــذه النــاذج ً
أوىل مــن الوصيـــة :فعــن أيب هريـــرة قــال :جاء رجل
إىل رســـول اهلل ﷺ فقــال :يــا رســول اهلل ،أي الصدقــة
أعظــم أجــرا؟ قــال« :أن تصــدق وأنــت صحيــح
شــحيح ،ختشــى الفقــر وتأمــل الغنــى ،وال متهــل حتــى
إذا بلغــت احللقــوم» قلــت :لفــالن كــذا ،ولفــالن
كــذا ،وقــد كان لفــالن (متفــق عليــه) ،ومــن ثــم فــإن
اإلحســان يف وقــت الصحــة والعافيــة ،أفضــل وأكثــر
أجـ ًـرا مــن بــذل املــال حــال املــرض واقــراب األجــل.
ومــن ذلــك :رضورة الوعــي برتيــب األولويــات يف
بــاب الصدقــة اجلاريــة ً
مثــال يف هــذا الزمــان أن يوجــه
كثــر مــن النــاس أمواهلــم يف بـ ٍ
ـاب واحــد مــن أبــواب
الصدقــات كمــن يبنــي مســجدً ا يف قريــة يوجــد هبــا
مســاجد أكثــر مــن حاجــة املصلــني ،يف الوقــت الــذي
ـس احلاجــة إىل مستشــفى أو مدرســة أو غــر
هــي يف أمـ ِّ
ذلــك مــن مصالــح النــاس ومرافقهــم الرضوريــة ،أو
٦٣

مــا تقتضيــه مصلحــة الديــن والبــالد والعبــاد ،فــإن
كان يبنيــه لنفســه فليفعــل مــا يشــاء ،وإن كان يبنيــه هلل
فمصالــح العبــاد واحتياجاهتــم ممــا حيبــه اهلل ويرغــب
فيــه؛ ألن ذلــك دليــل عــىل اإلخــالص وعــىل ابتغــاء مــا
عنــد اهلل .

ومــن األولويــات التــي يقررهــا اإلســالم :أن
إبــراء املعــرس وإعفــاءه أوىل مــن إنظــاره ،يقــول
احلــق  ﴿:ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ
ّ
ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾[ســورة البقــرة،
ـس َع ـ ْن ُم ْؤ ِمـ ٍ
ـن
اآليــة ،]280ويقــول النبــي ﷺَ « :م ـ ْن َن َّفـ َ
ـس اهلل َعنْـ ُه ك ُْر َبـ ًة ِمـ ْن ُكـ َـر ِ
ك ُْر َبـ ًة ِمـ ْن ُكـ َـر ِ
ب
ب الدُّ ْن َيــا َن َّفـ َ
ِ
ِ
ِ
ـرس يــرس اهلل َع َليـ ِ
ـرس َعـ َ
ـه ِيف
َيـ ْ
ْ
ـو ِم ا ْلق َيا َمــة َو َم ـ ْن َيـ َّ َ
ـىل ُم ْعـ ٍ َ َّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــر ُه اهلل يف الدُّ ْن َيــا
ــر ُم ْســل ًا َس َ َ
ــرة َو َمــ ْن َس َ َ
الدُّ ْن َيــا َو ْاآلخ َ
ِ
و ْاآل ِخ ِ
َان ا ْلعبــدُ ِيف َعــونِ
ِ
ْ
ــون ا ْل َع ْبــد َمــا ك َ َ ْ
ــرة َواهلل ِيف َع ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــه َل
ــا َس َّ
َأخيــه َو َمــ ْن َســ َل َك َطري ًقــا َي ْلتَم ُ
ــس فيــه ع ْل ً
َّــة ومــا اجتَمــع َقــوم ِيف بيــتٍ
ــه َط ِري ًقــا إِ َىل ْ ِ
اهلل َلــه بِ ِ
اجلن َ َ ْ َ َ ْ ٌ َ ْ
ُ
َ
ِ
ِ
ِمــ ْن ُب ُيــوت اهلل َي ْت ُل َ
ــم
ــون كت َ
َــاب اهلل َو َيتَدَ َار ُســو َن ُه َب ْين َُه ْ
ِ
ِ
ـم
إِ َّال ن ََز َلـ ْ
الر ْ َ
مح ـ ُة َو َح َّفت ُْهـ ُ
الســكينَ ُة َو َغش ـ َيت ُْه ُم َّ
ـم َّ
ـت َع َل ْي ِهـ ُ
٦٤

ـأ بِـ ِ
ِ
ِ
يمـ ْن ِعنْــدَ ُه َو َمـ ْن َب َّطـ َ
ـه َع َم ُلـ ُه
ـم اهلل ف َ
ا َْمل َالئ َكـ ُة َو َذك ََر ُهـ ُ
ــرسع بِ ِ
ــه ن ََســ ُب ُه»( .صحيــح مســلم ).
َمل ْ ُي ْ ِ ْ

ولعــل مــن أشــد األزمــات التــي نتعــرض هلــا
اليــوم ،بــل هــي أســاس أزمــات كثــرة :أزمــة عــدم
الوعــي بالقضايــا اجلوهريــة واملصريــة ،واالهتــام
بقضايــا بعيــدة عــن الواقــع ،ومــن ذلــك رضورة الوعــي
برتيــب األولويــات ،ومــن هنــا رأينــا مــن حيــرص
عــىل املفضــول ويــرك األفضــل ،ومــن حيــرص عــىل
فــرط يف الفرائــض والواجبــات
بعــض املســتحبات و ُي ِّ
أو يتســاهل يف املحرمــات ،األمــر الــذي يســتلزم
املعرفــة بفقــه األولويــات وكيفيــة املوازنــة بــني املصالــح
واملفاســد والرجيــح بينهــا إذا تعارضــت.
وقــد كان ابــن عمــر يقــول ألهــل العــراق:
أس َ
ــأ َلكم عــن الصغــرة و َأ ْج َر َأكُــم عــىل الكبــرة
مــا ْ
(صحيــح مســلم) ،يعنــي مــا أكثــر ســؤالكم عــن
الصغائــر مــع جرأتكــم عــىل الكبائــر.
وحتــى نكــون واعــني بمشــكالتنا قادريــن عــىل
حلهــا ال ُبــدّ ً
أوال مــن إصــالح األرسة التــي هــي نــواة
٦٥

قضايا الدين والحياة

املجتمــع ،فنرتــب أولويــات احليــاة األرسيــة والتــي
مــن أمههــا :الــرب والصلــة بــني أفــراد األرسة ،فلدينــا
ـم هبــا
مشــكلة العقــوق بــني األبنــاء واآلبــاء والتــي اهتـ ّ
وكثــرا مــا حتــدّ ث عنهــا وأمــر بــرب
القــرآن الكريــم
ً
احلــق ﴿ :ﭑ
الوالديــن ،وبخاصــة األم ،فقــال
ّ
ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ﴾[ســورة األحقــاف ،اآليتــان . ]16 -15
ــل إِ َىل رس ِ
ــالَ :جــا َء َر ُج ٌ
َق َ
ــول
ــر َة
َ ُ
و َعــ ْن َأ ِيب ُه َر ْي َ
ـاس بِ ُح ْسـ ِ
ـق النَّـ ِ
ـالَ :يــا َر ُسـ َ
اهلل ﷺ َف َقـ َ
ـن
ـول اهللَ ،مـ ْن َأ َحـ ُّ
ـم َم ـ ْن؟ َقـ َ
ـك» َقـ َ
َص َحا َبتِــي؟ َقـ َ
ـالُ « :أ ُّمـ َ
ـم
ـالُ « :ثـ َّ
ـالُ :ثـ َّ
ــك» َق َ
ــم َمــ ْن؟ َق َ
ــم ُأ ُّم َ
ُأ ُّم َ
ــم
ــالُ :ث َّ
ــالُ « :ث َّ
ــك» َقــال َُ :ث َّ
ــم َأ ُب َ
َمــ ْن؟ َق َ
وك»(.متفــق عليــه) .وتقديــم األ ّم
ــالُ « :ث َّ
هنــا؛ لضعفهــا وحاجتهــا إىل مزيــد رعايــة وعنايــة
وألولويتهــا باالهتــام.
٦٦

كــا ّ
أن مــن األولويــات :االهتــام برعايــة األبنــاء
وتربيتهــم تربيــة تتفــق مــع مبــادئ اإلســالم :تقــدم
أولويــات الربيــة مــن حيــث األخــالق ،واحلفــاظ عــىل
العبــادة ،وتقديــم القــدوة الصاحلــة التــي تتمثــل يف
رســول اهلل ﷺ وصحابتــه الكــرام ،مــع مراعــاة عــدم
اإلمعــان يف الرفاهيــة لدرجــة خــرق املــروءة ،أو القســوة
والشــدة لدرجــة انعــدام الرمحــة ،ف َعــ ْن َأ ِيب َســ َل َم َة،
ــر َع ْبــ َن َحابِ ٍ
ــرص
ــس
ــر َة
َأ َّن ْاألَ ْق َ
َعــ ْن َأ ِيب ُه َر ْي َ
َأ ْب َ َ
ـرش ًة ِم ـن ا ْلو َلـ ِ
احل َس ـ َن َف َقـ َ ِ
ـد
َ َ
ـيﷺ ُي َق ِّبـ ُـل ْ َ
النَّبِـ َّ
ـال :إ َّن ِل َعـ َ َ
ِ
ِ
ــال َر ُس ُ
ــمَ ،ف َق َ
ــول اهلل ﷺ« :إِنَّــ ُه
َمــا َق َّب ْل ُ
ــت َواحــدً ا من ُْه ْ
ــم»( .متفــق عليــه).
ــم َال ُي ْر َح ْ
َمــ ْن َال َي ْر َح ْ
فــإذا أحســنا ترتيــب أولوياتنــا وأحســنا توظيــف
طاقاتنــا ومجيــع إمكاناتنــا العلميــة والثقافيــة واملاديــة
وفــق هــذه األولويــة فــإن ذلــك بــال شــك يســهم يف
هنضتنــا ورقينــا وتقدمنــا بــإذن اهلل .
***

٦٧

رعاية المسنين وحماية حقوقهم
وكرمه
لقــد خلــق اهلل اإلنســان يف أحســن تقويــمَّ ،
وفضلــه عــىل ســائر خملوقاتــه ،قــال ﴿:ﮏ ﮐ
ﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ [ســورة
اإلرساء ،اآليــة.]70

وملــا كان اإلســالم ديــن اإلنســانية والرمحــة بأرقــى
معانيهــا ،جــاء ل ُيعــي قيمــة اإلنســان وحيفــظ كرامتــه،
وروحــا ،ويل ِّبــي كل متطلباتــه وفــق
ويرتقــي بــه جســدً ا
ً
منهــج ونظــام حمكــم دقيــق ،حيــث عــىل الــرب ،وينهــى
عــن اإلثــم ،ويأمــر بالرمحــة ،ويعــي مــن قــدر اإلنســانية،
فاإلنســانية ليســت جمــرد كلمــة أو شــعار بقــدر مــا هــي
ـق الضعيــف قبــل القــوي،
مســئولية وواجــب يرعــى حـ َّ
والصغــر قبــل الكبــر ،واملريــض قبــل الصحيــح،
وتتجــىل مظاهــر هــذه اإلنســانية يف رعايــة املســنني،
٦٩

وكفالــة حقوقهــم ،وقضــاء حوائجهــم ،والســعي عــىل
حرصــا عــىل اســتقرار حياهتــم
مصاحلهــم؛ وذلــك
ً
وإدخــال الــرسور عليهــم ،وإعطــاء ِّ
كل ذي حــق حقــه،
وتقويــة ألوارص الــو ِّد واملحبــة والرابــط بــني النــاس مجي ًعا.

َّ
فــإن إكــرام الكبــر ،ورعايــة املســنني ومحايــة
حقوقهــم جــزء ال يتجــزأ مــن حضارتنــا اإلنســانية،
فاملجتمــع الــذي ال يوقــر الكبــر ،وال يرحــم املســنني
جمتمــع ال خــر فيــه وال حضــارة لــه.
ِ
ومل َ ال؟ وهــم جــزء أصيــل مــن نســيج املجتمــع ،أ ُّدوا
مــا عليهــم فــرة شــباهبم ،فهــم األكثــر حكمــة وخــربة
يف احليــاة ،وهــم األمــان لغرهــم ،وهبــم يتحقــق نــرص
ـرص َ
ون
اهلل  ،ويــزداد الــرزق ،حيــث قــال ﷺَ :
«هـ ْـل ُتنْـ َ ُ
ِ
َوت ُْر َز ُق َ
ُــم»( .صحيــح البخــاري) أي:
ــون إِالَ بِ ُض َع َفائك ْ
بربكتهــم ،وبدعائهــم ،وصــدق نياهتــم.
ولقــد حـ َّ
ـث النبــي الكريــم ﷺ عــىل احــرام املســنني
وإكرامهــم ،ومعرفــة قدرهــم ومكانتهــم ،وربــط
بــني ذلــك وبــني إجــالل اهلل  ،فقــال ﷺ« :إِ َّن ِمــ ْن
ِ
ـل ا ْل ُقــر ِ
الش ـيب ِة ا ُْملسـ ِ
ِ
ـل ِمَ ،و َح ِامـ ِ
آن
ْ
إِ ْج ـالَل اهلل إِ ْكـ َـرا َم ذي َّ ْ َ ْ
٧٠

ــر ا ْل َغ ِ ِ ِ
ــايف َعنْــه ،وإِكْــرام ِذي الســ ْل َط ِ
اجل ِ
َغ ْ ِ
ان
ُّ
ُ َ َ َ
ــال فيــه َو ْ َ
ِ
ِ
(ســنن أيب داود) ،فقــدَّ م النبــي ﷺ ذكــر ذي
ا ُْمل ْقســط» ُ
الشــيبة عــىل حامــل القــرآن واحلاكــم العــادل مــع علــو
وتقديــرا لــه ،حتــى
منزلتهــا؛ إكرا ًمــا لــذي الشــيبة،
ً
إن النبــي ﷺ نفــى كــال اإليــان عمــن أنكــر حــق ذي
ــس ِمــ ْن
الشــيبة
َّ
واســتخف بــه ،يقــول نبينــا ﷺَ « :ل ْي َ
ِ
ِ
ــم َصغ َرنَــاَ ،و َي ْع ِ
ُأ َّمتِــي َمــ ْن َمل ْ ُجي َّ
ف
ــر ْ
ــل كَبِ َرنَــاَ ،و َي ْر َح ْ
لِ َعاملِنَــا َح َّق ـ ُه» (مســند الشــامي) ،ويف احلديــث الرشيــف
أيضــا :أن شـ ً
ـرا أراد النبــي ﷺ فأبطــأ اجلالســون
ً
ـيخا كبـ ً
ِ
ـم
يف أن يوســعوا لــه ،فقــال ﷺَ « :ل ْيـ َ
ـس منَّــا َم ـ ْن َمل ْ َي ْر َحـ ْ
ِ
(ســنن الرمــذي) ،ويف روايــة:
َصغ َر َنــا َو ُي َو ِّقـ ْـر كَبِ َر َنــا»ُ .
«و َي ْع ِ
ــق كَبِ ِرنَــا»( .مســند أمحــد) ،ويف روايــة
ف َح َّ
ــر ْ
َ
«و َي ْع ِ
(ســنن الرمــذي).
رش َ
ــر ْ
ثالثــةَ :
ف كَبِ ِرنَــا»ُ .
ف ََ
ولقــد راعــى الــرشع احلنيــف التخفيــف والتيســر
عليهــم يف أداء الطاعــات والعبــادات رأفــ ًة هبــم ،فقــد
أمــر اإلســالم بتخفيــف الصــالة مــن أجــل أصحــاب
األعــذار ِ
وكبــار الســن ،فقــال ﷺ« :إِ َذا َص َّ
ُــم
ــىل َ
أحدُ ك ْ
ِ
ــفَ ،فــإن ِ
ِ
يم
للن
الض ِع َ
َّــاس َف ْل ُي َخ ِّف ْ
فيهــم َّ
الســق َ
يــف َو َّ
٧١

َبــر»( .متفــق عليــه) ،ويف روايــة« :إِ َذا َص َّ
ــىل
َوالك َ
ِ
ِ
ِ
يــف،
ُــم بِالن
الضع َ
َّــاس َف ْل ُي َخ ِّف ْ
ــم َّ
ــفَ ،فــإِ َّن ف ِيه ُ
َأ َحدُ ك ْ
احلاج ِ
َو َّ
ــة»( .مســند أمحــد).
ــرَ ،و َذا ْ َ َ
الشــ ْي َخ ا ْلكَبِ َ

وكذلــك َّ
رخــص اإلســالم لغــر القــادر منهــم يف
اإلفطــار مــع الفديــة يف رمضــان ،قــال ﴿:ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ﴾ [ســورة البقــرة ،اآليــة .]184
واملقصــود بالذيــن يطيقونــه :مــن يتحملــون الصــوم
بمشــقة شــديدة بالغــة ِ
ككبــار الســن ،وأصحــاب
األعــذار ،ويف احلــج ُر ِّخــص هلــم كذلــك يف كثــر مــن
األحــكام؛ رف ًعــا للحــرج عنهــم ،ودف ًعــا للمشــقة ،فهــم
احتياجــا إىل االهتــام والرعايــة
أكثــر فئــات املجتمــع
ً
بعــد أن أفنَــوا حياهتــم يف طاعــة اهلل  ،وتربيــة أبنائهــم،
ويف خدمــة أوطاهنــم وجمتمعاهتــم.
أيضــا :حســن معاملتهــم ،ورعايتهم،
ومــن حقوقهــم ً
جســد ًّيا ،ونفســ ًّيا ،وروح ًّيــا ،بغــض النظرعــن دينهــم،
فهــذا رســول اهلل ﷺ يــوم فتــح مكــة أتـــاه أبــو بكــر
«هـ َ
ال
بأبيـــه (أيب قحافــة) ،فلــا رآه رســول اهلل ﷺ قــالَ :
ـه فِيـ ِ
ـون َأ َنــا آتِيـ ِ
الش ـي َخ ِيف بيتِـ ِ
ـهَ ،قـ َ
ـه َح َّتــى َأ ُكـ َ
ـال
ت ََر ْكـ َ
َْ
ـت َّ ْ
٧٢

ِ
َأ ُبــو َبك ٍ
ْــرَ :يــا َر ُس َ
ــي إِ َل ْي َ
ــك
ــو َأ َح ُّ
ــول اهللُِ ،ه َ
ــق َأ ْن َي ْم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـت إِ َل ْيــهَ ،قـ َ
ـم
ـي َأ ْنـ َ
ـالَ :ف َأ ْج َل َسـ ُه َبـ ْ َ
ـني َيدَ ْيــهُ ،ثـ َّ
مـ ْن َأ ْن َمتْـ َ
ِ
ـم َقـ َ
ـلم»( .مســند
َم َسـ َ
ـال َل ـ ُهَ :أ ْســل ْم ،فأسـ َ
ـح َصــدْ َر ُهُ ،ثـ َّ
أمحــد).
أروع األمثلــة يف حســن
وقــد رضب الصحابــة
معاملــة املســنني ورعايتهــم ،اقتــداء بنبيهــم ﷺ.

فهــذا عمــر بــن اخلطــاب يــرى رجـ ً
ـال مسـنًّا مــن
أهــل الكتــاب يتكفــف النــاس ،فأخــذ بيــده وذهــب
يســدُّ حاجتــه،
بــه إىل منزلــه ،فأحســن إليــه وأعطــاه مــا ُ
ثــم أرســل إىل خــازن بيــت املــال فقــال لــه( :انظــر هــذا
ورضبــاءه  -أي وأمثالــه  -فــواهلل مــا أنصفنــاه إذ أكلنــا
ُ
شــبيبته ثــم نخذلــه عند اهلــرم) ،وتــال قــول اهلل  ﴿:ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ﴾ [ســورة التوبــة ،اآليــة]60
(اخلــراج أليب يوســف).
إن احــرام الكبــر وحســن معاملتــه يــربز حســن
ومجــال اإلســالم وســاحته يف معاملــة الضعفــاء
وأصحــاب احلاجــات ،فاإلســالم يدعــو إىل التكافــل
والراحــم ،وهيتــم بالفئــات الضعيفــة التــي ال تقــوى
٧٣

عــىل مطالــب احليــاة ،ولقــد ر َّبــى النبــي ﷺ املجتمــع
املســلم عــىل حــب اخلــر للغــر ،وتقديــم يــد العــون
ومســاعدة املحتاجــني ،وأمــر بــه ،وكان عمــر  -وهــو
أمــر املؤمنــني  -خيــرج يف ســو ِ
اد ال َّليــل فــرآه طلحــة ،
َ َ
فذهــب عمــر فدخــل بي ًتــا ،ثــم دخــل بي ًتــا آخــر ،فلــا
أصبــح طلحــة ذهــب إىل ذلــك البيــت فــإذا بعجــوز
ـل ي ْأتِيـ ِ
عميــاء مقعــدة ،فســأهلاَ :مــا َبـ ُ
ـال َهـ َ
ـك؟
الر ُجـ ِ َ
ـذا َّ
قالــت :إنــه يتعاهــدن منــذ كــذا وكــذا ،يأتينــي بــا
يصلحنــي ،وخيــرج عنــي األذى»( .حليــة األوليــاء أليب
نعيــم).
فاإلســالم يدعــو إىل التكافــل والتكامــل بــني أفــراد
املجتمــع حتــى تســوده روح الوئــام والســالم ،وتتحقــق
األلفــة واملــودة والرابــط بــني مجيــع أبنائــه.
فــا أحوجنــا إىل عــودة حقيقيــة وجــادة إىل قيمنــا
الدينيــة واملجتمعيــة واإلنســانية ،مــن إكــرام الكبــر،
وذي الشــيبة ،وذوي اهلمــم والقــدرات اخلاصــة.

عــىل أن رعايــة املســنني ومحايــة حقوقهــم ،تــزداد
أمهيــة ومســئولية إذا كان املســن ذا رحــم وصلــة،
٧٤

فيكــون أوىل بالعنايــة والرعايــة ،بــل إنــه يصــل إىل حــد
ــرص يف الوفــاء بحقهــا إذا
املســئولية التــي يأثــم مــن ي َق ِّ
كان املســن أ ًبــا أو أ ًّمــا ،حيــث يقــول احلــق ﴿:ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ [ســورة اإلرساء ،اآليــة .]23
ويقــول ﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅ
ﮆﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧَ﴾ [ســورة لقــان ،اآليتــان .]15 ،14
ـي ﷺ يف اجلهــاد،
وملــا جــاء أحــد النــاس يســتأذن النبـ َّ
فقــال« :يــا رســول اهلل :إن جئــت أريــد اجلهــاد معــك،
ولقــد أتيــت َّ
ـع
ـدي يبكيــان ،قــال لــه ﷺَ « :ف ْار ِجـ ْ
وإن والـ َّ
ِ
(ســنن ابــن ماجــه).
إِ َل ْي ِهـ َـا َف َأ ْضحك ُْهـ َـا َكـ َـا َأ ْب َك ْيت َُهـ َـا» ُ
َبــي ﷺ َف َق َ
وأقبــل َر ُج ٌ
َ
ــالُ « :أ َب ِاي ُع َ
ــك َع َ
ــىل
ــل إِ َىل الن ِّ
ِ
ِ
اهلج ِ
ِ
ِ
ــاىلَ ،ق َ
ــر مــ َن اهلل َت َع َ
ــال:
ــرة َواجل َهــاد َأ ْبتَغــي ْ
األج َ
ْ َ
٧٥

ـي؟ َقـ َ
ـك ِم ـ ْن َوالِدَ ْيـ َ
َف َهـ ْـل َلـ َ
ـمَ ،بـ ْـل
ـك َ
ـالَ :ن َعـ ْ
أحــدٌ َحـ ٌّ
ِ
ِ
ــاىل؟ َق َ
المهــاَ ،ق َ
ــر مــ َن اهلل َت َع َ
ــال:
ــالَ :ف َت ْبتَغــي ْ
األج َ
ك َُ
ــكَ ،ف ِ
َن َع ْمَ .ق َ
ــع إِ َىل َوالِدَ ْي َ
ــا»
ْ
فار ِج ْ
أحســ ْن ُص ْح َبت َُه َ
ــالْ :
اسـتَأ َذ َن ُه يف
(صحيــح مســلم) ،ويف روايــةَ :
«جــا َء َر ُجـ ٌـل َف ْ
اجلهـ ِ
ـالَ :ف ِ
ـي َوالِـ َ
ـمَ ،قـ َ
ـداك؟ َقـ َ
ـاد ،ف َقـ َ
فيهـ َـا
ـالَ :
ِ َ
ـالَ :ن َعـ ْ
أحـ ٌّ
َفج ِ
اهــدْ »( .متفــق عليــه).
َ
ـم فعلينــا أن نمتثــل منهــج القــرآن الكريــم،
ومــن ثـ َ
وتوجيهــات النبــي العظيــم ﷺ يف رعايــة املســنني
والضعفــاء ،والرمحــة هبــم ،والعمــل عــىل محايــة
حقوقهــم.

َّ
حــث عــىل رعايــة املســنني
وإذا كان اإلســالم قــد
عا َّم ـ ًة ومحايــة حقوقهــم ،فإنــه أكــدَ عــىل هــذه الرعايــة
للوالديــن وخاصــة يف ســن الشــيخوخة ،وجعــل ذلــك
رض ًبــا مــن اجلهــاد يف ســبيل اهلل .

فعــن كعــب بــن عجــرة «أن رجــ ً
مــر عــىل
ال َّ
مــن ج َل ِ
ــد ِه ون ََشــاطِ ِه
النبــي ﷺ فــرأى الصحابــ ُة
َ
ــم ،فقالــوا :يــا رســول اهلل ،لــو كان هــذا يف
َمــا َأ ْع َج َب ُه ْ
ســبيل اهلل؟! فقــال رســول اهلل ﷺ :إِ ْن ك َ
َان َخـ َـر َج َي ْسـ َعى
٧٦

ِ ِ ِ
ـو ِيف َســبِ ِ
َعـ َ
يل اهللَِ ،وإِ ْن َخـ َـر َج َي ْسـ َعى
ـارا َف ُهـ َ
ـىل َو َلــده ص َغـ ً
ــن َشــ ْي َخ ْ ِ
ني كَبِ َر ْي ِ
ــىل َأ َب َو ْي ِ
ــو ِيف َســبِ ِ
َع َ
يل اهللَِ ،وإِ ْن
ــن َف ُه َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــو يف َســبِ ِ
ك َ
َان َي ْســ َعى َع َ
يل اهللَِ ،وإِ ْن
ــىل َن ْفســه َيع ُّف َهــا َف ُه َ
الشــي َط ِ
ــو ِيف َســبِ ِ
ك َ
ــر َج ِر َيــا ًء و َت َف ُ
ان».
يل َّ ْ
ــرا َف ُه َ
اخ ً
َان َخ َ
(املعجــم الكبــر للطــربان).

وال شــك أن رعايــة األبويــن يف الشــيخوخة والكــرب
والقيــام عــىل أمرمهــا ُينجــي مــن األزمــات ،و ُيفــرج
الكربــات ،و ُيقيــل العثــرات يف الدنيــا واآلخــرة ،ففــي
حديــث الثالثــة الذيــن انحــدرت عليهــم الصخــرة مــن
أعــىل اجلبــل فســدت عليهــم بــاب الغــار؛ توســل كل
واحــد منهــم بعمــل أخلــص فيــه هلل ؛ لعلــه يرفــع
عنهــم مــا هــم فيــه ،فــكان مــن توســل األول ودعائــه:
ان كَبِــر ِ
ان َش ـي َخ ِ
َان ِل والِــدَ ِ
انَ ،وا ْمـ َـر َأ ِيت،
ْ
ـم إِ َّن ـ ُه ك َ َ
ُ
«اللهـ َّ
َ
ِ
ِ
ـم
ـمَ ،فــإِ َذا َأ َر ْحـ ُ
ـت َع َل ْي ِهـ ْ
ـار َأ ْر َعــى َع َل ْي ِهـ ْ
َو ِل ص ْب َي ـ ٌة ص َغـ ٌ
ــتَ ،فبــدَ ْأ ُت بِوالِــدَ يَ ،فســ َقيتُها َقب َ ِ
ــيَ ،و َأنَّــ ُه
َّ َ ْ ُ َ ْ
َ
َح َل ْب ُ َ
ــل َبن َّ
ِ
ن َ
ــو ٍم َّ
ــم آت َحتَّــى َأ ْم َســ ْي ُت،
َــأى ِيب َذ َ
الش َ
ات َي ْ
ــج ُرَ ،ف َل ْ
ـت
ـبَ ،ف ِج ْئـ ُ
ـت َكـ َـا ُكنْـ ُ
َف َو َجدْ ُ ُهتـ َـا َقــدْ نَا َمــاَ ،ف َح َل ْبـ ُ
ـت َأ ْح ُلـ ُ
ِ
ِ
بِ ْ ِ
ــت ِعنْــدَ ُر ُءوس ِ
احلــال ِ
ــا
َبَ ،ف ُق ْم ُ
ْــر ُه َأ ْن ُأوق َظ ُه َ
ــه َا َأك َ
٧٧

ِ
ِ
ِ
الص ْب َيـ ُة
الص ْب َيـ َة َق ْب َل ُهـ َـاَ ،و ِّ
مـ ْن ن َْوم ِهـ َـاَ ،و َأ ْكـ َـر ُه َأ ْن َأ ْســق َي ِّ
ِ
ــز ْل َذلِ َ
ــم
ــم َي َ
َيت ََضا َغ ْ
ــك َد ْأ ِيب َو َد ْأ َ ُهب ْ
ــيَ ،ف َل ْ
ــو َن عنْــدَ َقدَ َم َّ
ِ
ـت َذلـ َ
ـك
ـم َأ ِّن َف َع ْلـ ُ
ـع ا ْل َف ْجـ ُـرَ ،فــإِ ْن ُكنْـ َ
َح َّتــى َط َلـ َ
ـت َت ْع َلـ ُ
ِ
ِ
ا ْبتِ َغــا َء َو ْج ِه َ
َــرى من َْهــا
ــر ْج َلنَــا من َْهــا ُف ْر َجــ ًة ن َ
ــكَ ،فا ْف ُ
ِ
ِ
السـ َـا َء.»...
السـ َـا َءَ ،ف َفـ َّـر َج اهللُ من َْهــا ُف ْر َجـ ًةَ ،فـ َـر َأ ْوا من َْهــا َّ
َّ
(متفــق عليــه).
وإن مــن ســنة اهلل يف خلقــه َّ
بــر والديــه
أن َمــن َّ
ـاؤه ،فاجلــزاء مــن
ـاؤه ،ومــن عـ َّ
ـق والديــه ع َّقــه أبنـ ُ
بـ َّـر ُه أبنـ ُ
جنــس العمــل ،فقــد ُروي أن رجـ ً
ـال ضــاق بوالده املســن
فصنــع لــه وعــا ًء خشــب ًّيا حتــى ال تنكــرس منــه األطبــاق
ـت
لرعشــة أصابتــه يف يــده ،فســأله أصغــر أبنائــه ِمل َ صنعـ َ
هــذا اإلنــاء يــا والــدي؟ قــال :لنضــع فيــه الطعــام جلــدك
حتــى ال ينكــرس ،فقــال الولــد :نعــم ،حتــى نضــع لــك
فيــه الطعــام عندمــا تكــون مثــل َجــدِّ ي.
إن االهتــام بالوالديــن عنــد الكــرب والعنايــة هبــا
هــو أقــرص الطــرق إىل اجلنــة ،فعــن أيب هريــرة أن
ِ
رســول اهللﷺ قــالِ :
ْــف،
ــم َأن ُ
ــم َأن ُ
ــم َرغ َ
ْــفُ ،ث َّ
«رغ َ
َ
ِ
ْــف» ،قيــل :مــن؟ يــا رســول اهلل قــال:
ــم َأن ُ
ــم َرغ َ
ُث َّ
٧٨

ِ
«م ـن َأدر َك َأبويـ ِ
ـه ِعنْــدَ ا ْل ِكـ َ ِ
ـم
َ ْ َْ ََْ
مهــاَ ،أ ْو ك َل ْي ِهـ َـا َف َلـ ْ
ـربَ ،أ َحدَ ُ َ
َيدْ ُخ ِ
اجلنَّــ َة» (صحيــح مســلم) ،وعــن َط ْي َســ َلة ْبــن
ــل ْ َ
ِ
َم َّيـ ٍ
ـب
ـارَ ،و ُحتـ ُّ
ـاس ،قــال ل ابــن عمــر َ « :أ َت ْفـ َـر ُق النَّـ َ
َأ ْن تَدْ ُخ َ
ــل ْ
«أحــي
اجلَنَّــ َة؟» ،قلــت :إي واهلل! قــال:
ٌّ
ــو
ــواهللِ! َل ْ
والــداك؟» ،قلــت :عنــدي أمــي ،قــالَ « :ف َ
ال َمَ ،و َأ ْط َع ْمت ََهــا ال َّط َعــا َمَ ،لتَدْ ُخ َل ـ َّن ْ
ـت َهلَــا ا ْل ـ َك َ
اجلَنَّ ـ َة
َأ َلنْـ َ
ــت الكبائــر»( .األدب املفــرد للبخــاري).
اج َتنَ ْب َ
َمــا ْ
***

٧٩

حق الطفل في الرعاية والنشأة الكريمة
كبــرا،
قــد اهتــم اإلســالم ببنــاء األرسة اهتا ًمــا
ً
واعتنــى هبــا عنايـ ًة فائقـ ًة تليــق بدورها يف إعــار األرض،
وبنــاء املجتمــع ،واســتقرار األوطــان وتنميتهــا ،وإن مــن
مظاهــر هــذا االهتــام ،ودالئــل تلــك العنايــة أن رشع
اهلل الــزواج ،وجعلــه آيــة مــن آياتــه؛ ليكــون طري ًقــا
رشع ًّيــا لبنــاء األرسة يف صــورة تليــق بكرامــة اإلنســان،
وتتوافــق مــع فطرتــه الســليمة ،قــال ﴿:ﮉ ﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓ
ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾

[ســورة الــروم ،اآليــة .]21

وإن مــن مقاصــد الــزواج وأهدافــه  -بعــد شــكر
نعمــة اهلل  -بقــاء اجلنــس البــرشي باإلنجــاب
والتناســل ،قــال  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ
٨١

قضايا الدين والحياة

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾[ســورة النســاء،

اآليــة  ،]1ويقــول خماط ًبــا نبيــه ﷺ ،ومبينًــا أن الــزواج
وطلــب الذريــة ســنة األنبياء مــن قبلــه﴿:ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ﴾ [ســورة الرعــد،
اآليــة .]38

أجـ ِّـل نعــم اهلل عــىل
وال شــك أن األبنــاء نعمــة مــن َ
اإلنســان ،فهــم هبــة اهلل وعطيتــه ،يقــول ﴿:ﯘ ﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾ [ســورة الشــورى ،اآليتــان
 ،]50،49ويقــول ﴿:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾[ســورة
الكهــف ،اآليــة  ،]46ولقــد ذكــر لنــا القــرآن الكريــم
يف غــر موضــع طلــب األنبيــاء والصاحلــني للذريــة
ورغبتهــم فيهــا ،فهــذا خليــل الرمحــن إبراهيــم يدعــو
ً
قائــال﴿:ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾[ســورة الصافــات،
ربــه
اآليــة  ،]100وهــذا زكريــا يدعو ربــه راج ًيا﴿:ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﴾[ســورة آل عمــران،
٨٢

اآليــة  ،]38وإن مــن صفــات عبــاد الرمحــن أن يترضعــوا
يف دعائهــم قائلــني﴿:ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾[ســورة الفرقــان،
اآليــة .]74

واملتدبــر يف هــذه اآليــات يــرى أن طلبهــم ودعاءهــم
دائــا بطلــب الذريــة الصاحلــة النافعــة
كان مق ّيــدً ا
ً
املباركــة؛ ألن الغايــة واهلــدف مــن اإلنجــاب والتناســل
ليــس الكثــرة والعــدد ،وإنــا العطــاء والصــالح ،فكــم
مــن قلــة ُيرجــى خرهــا وبركتهــا ،وكــم مــن كثــرة ال
خــر ُيرجــى منهــا ،وال بركــة تُنتظــر ،وهــذا مبــدأ عــام
أقــره القــرآن الكريــم يف قولــه  ﴿:ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾
[ســورة البقــرة ،اآليــة .]249

ولقــد راعــى اإلســالم يف ترشيعاتــه وأحكامــه
الضوابــط والتوجيهــات التــي مــن شــأهنا أن حتفــظ
حقــوق الطفــل ،وجتعلــه ينشــأ نشــأة كريمــة ،ويلقــى
رعايــة كاملــة يف مجيــع مراحــل حياتــه بدايــة من اشــراط
ـرش
البــاءة يف النــكاح ،حيــث يقــول النبــيﷺَ « :يــا َم ْعـ َ َ
٨٣

ــن اســ َت َط ِ
الشــ َب ِ
َّ
َــز َّو ْج َفإِنَّــ ُه
ُــم ا ْل َبــا َء َة َف ْل َيت َ
َ
اع منْك ُ
اب َم ِ ْ
ـرص و َأحصـن لِ ْل َفــر ِج ،ومـن َمل يسـتَطِع َفع َليــهِ
ِ
َأ َغـ ُّ
ْ َ ْ
ـض ل ْل َبـ َ ِ َ ْ َ ُ
ْ َ َ ْ َْ ْ
ـو ِم َفإِ َّن ـ ُه َل ـ ُه ِو َجــا ٌء» (متفــق عليــه) ،مــع بيــان َّ
أن
الصـ ْ
بِ َّ
(ال َبــاءة) املعتــربة يف النــكاح  -فضـ ً
ـال عــن القــدرة البدنيــة
 هــي القــدرة التامــة عــىل بنــاء أرسة مســتقرة ،والوفــاءبحقهــا ،وليــس جمــرد القــدرة اجلســدية ،وإال ملــا قــال
ِ
ِ
ـو ِم» ،فاخلطــاب
الصـ ْ
«و َمـ ْن َمل ْ َي ْسـتَط ْع َف َع َل ْيــه بِ َّ
النبــيﷺَ :
هبــذه اجلملــة موجــه ملــن يمتلــك قــدرة جســدية ،وال
يســتطيع الوفــاء بســائر اجلوانــب األخــرى املطلوبــة
إلقامــة أرسة ســوية ،بــا يف ذلــك النفقــة والســكن
والقــدرة عــىل تربيــة األبنــاء.

* وإن مــن أهــم مظاهــر رعايــة اإلســالم للطفــل أن كفل
لــه حقــه يف الرضاعــة الطبيعيــة حولــني كاملــني دون
أن يزامحــه طفــل آخــر خــالل تلــك املــدة؛ حفا ًظــا عــىل
حقــه يف التغذيــة الصحيحــة الســليمة التــي مــن شــأهنا
أن تســاعد عــىل بنــاء جســده بنــا ًء قو ًّيــا حتــى ينمــو يف
صحــة جيــدة ،فقــال ﴿:ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ﴾[ســورة البقــرة،
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اآليــة  ،]233ويف ذلــك تأكيــد عــىل رضورة أن يكــون
هنــاك تنظيــم بــني احلمــل واآلخــر ،فاإلرضــاع حــق
للطفــل ،حتــى إن الفقهــاء اعتــربوا أن احلمــل الــذي
ـو ٌر عــىل حــق
حيــدث يف وقــت اإلرضــاع إنــا هــو َجـ ْ
ـور عــىل حــق كل مــن الرضيع
الطفــل الرضيــع ،بــل َجـ ْ
ِ
واجلنــني ،فســموا لبــن األم آنــذاك لبــن الغيلــة ،وكأن
كال مــن الطفلــني قــد اغتــال أو اقتطــع جــز ًءا مــن حــق
أخيــه ،ممــا قــد يعــرض الطفلــني (الرضيــع ،واجلنــني)
ملشــاكل يف النمــو ،قــد تصاحبهــا أو تصاحــب أحدمها
طــوال حياتــه أو جــز ًءا منهــا ،إضافــة إىل املشــكالت
األرسيــة التــي قــد تنتــج عــن تالحــق عمليتــي احلمــل
واإلرضــاع ،فاحلمــل واإلرضــاع املتتابعــان قــد يكــون
هلــا أثــر ســلبي كبــر يف تدهــور العالقــة داخــل األرسة
بــني الزوجــني ،وانعــكاس ســلبي عــىل حيــاة األطفــال
وعــدم القــدرة عــىل الوفــاء بحقوقهــم.

وعليــه فــاألوىل أن يأخــذ كل طفــل حقــه يف مرحلتــي
احلمــل واإلرضــاع ،وكذلــك يف الربيــة الســوية ،مــع
رضورة الوفــاء بحقــه يف املطعــم وامللبــس والصحــة
٨٥

والتعليــم ،وقــد أجــاز النبــيﷺ ألصحابــه العــزل،
وهــو أحــد وســائل تنظيــم النســل ،ويقــاس عليــه كل مــا
يســتحدث مــن الوســائل الصحيــة اآلمنــة امليــرسة طب ًّيــا.

َّ
ـر يف حــق األبنــاء ،وعــدم الوفــاء بواجباهتم
إن التقصـ َ
يف الربيــة يعــدُّ ظلـ ًـا هلــم ،والنبــي ﷺ يوضــح لنــا أننــا
مســئولون عــن أبنائنــا الذيــن هــم أمانــة يف أعناقنــا،
فيقــول ﷺَ « :ك َفــى بِا َْمل ِ
ــع َمــ ْن َي ُع ُ
ــول».
ــا َأ ْن ُي َض ِّي َ
ــرء إِ ْث ً
ْ
(الســنن الكــربى للنســائي) ،وىف روايــةَ « :ك َفــى بِا َْملــرءِ
ْ
ُّ
ـوت» (مســند أمحــد) ،ويقــولﷺ:
ـع َمـ ْن َي ُقـ ُ
إِ ْثـ ًـا َأ ْن ُي َض ِّيـ َ
ول َعــن ر ِعيتِ ِ
ــهَ ،ف ْ ِ
ُــم َرا ٍع َو َم ْســ ُئ ٌ
ــو
اإل َمــا ُم َرا ٍع َو ُه َ
ْ َ َّ
« ُك ُّلك ْ
ِ ِ
ِ ِ ِ
الر ُج ُ
َم ْســ ُئ ٌ
ــو
ــل ِيف َأ ْهلــه َرا ٍع َو ُه َ
ول َعــ ْن َرع َّيتــهَ ،و َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َم ْســ ُئ ٌ
ــر َأ ُة ِيف َب ْيــت َز ْو ِج َهــا َراع َيــ ٌة
ول َعــ ْن َرع َّيتــهَ ،وا َْمل ْ
و ِهــي مسـ ُئو َل ٌة َعـن ر ِعيتِهــا ،و ْ ِ
ـادم ِيف مـ ِ
ـال َسـ ِّي ِد ِه َرا ٍع
ْ َ َّ َ َ
اخلَـ ُ َ
َ َ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ٌ
الر ُجــل يف َمــال أبيــه َرا ٍع
َو ُه َ
ــو َم ْســ ُئول َعــ ْن َرع َّيتــهَ ،و َّ
ِ
ِ
ِ
ـم َم ْسـ ُئ ٌ
ـو َم ْسـ ُئ ٌ
ول
َو ُهـ َ
ـم َرا ٍع َو ُك ُّل ُكـ ْ
ول َعـ ْن َرع َّيتــهَ ،ف ُك ُّل ُكـ ْ
ِ
ِ
ِ
َع ـ ْن َرع َّيتــه»( .متفــق عليــه).
مهــا أن احلديــث عــن تنظيــم
قــد يظــن البعــض تو ً
العمليــة اإلنجابيــة يقتــرص فقــط عــىل اجلوانــب
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االقتصاديــة ومــا يرتــب عليهــا مــن آثــار ســلبية،
ولكننــا نؤكــد أنــه إىل جانــب هــذه اآلثــار االقتصاديــة
هنــاك آثــار صحيــة ونفســية وأرسيــة وجمتمعيــة يمكــن
أن تنعكــس عــىل حيــاة األطفــال واألبويــن واألرسة
كلهــا ،ثــم املجتمــع ،فالدولــة ،فالزيــادة الســكانية غــر
املنضبطــة ال ينعكــس أثرهــا عــىل الفــرد أو األرسة
رضرا بال ًغــا للــدول التــي ال
فحســب ،إنــا قــد تشــكل ً
تأخــذ بأســباب العلــم يف معاجلــة قضاياهــا الســكانية؛
لــذا فإننــا نؤكــد أن تصحيــح املفاهيــم اخلاطئــة فيــا
يتصــل بالقضايــا الســكانية يدخــل يف صميــم جتديــد
وتصويــب اخلطــاب الدينــي وتصحيــح مســاره.

ومــن هــذا املنطلــق يمكننــا فهــم حديــث النبــيﷺ
َّ
حــث فيــه عــىل طلــب الذريــة ورغــب فيهــا
الــذي
ِ
ُــم
بقولــه ﷺَ « :تنَاك ُ
ــرواَ ،فــإِ ِّن ُأ َباهــي بِك ُ
َحــواَ ،ت ْك ُث ُ
ِ
ــو َم ا ْل ِق َيا َمــة» (مصنــف عبــد الــرزاق) ،ويف
ــم َي ْ
ْاألُ َم َ
الو ُلــو َد فــإن مكاثِـ ٌـر
ـو ُدو َد َ
روايــة قــالﷺ« :تزوجــوا الـ َ
(ســنن أيب داود) فاملباهــاة يف احلديــث
ُــم األمــم» ُ
بِك ُ
ليســت بالكثــرة املســتهلكة الضعيفــة ،التــي تصبــح
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عالــة عــىل اآلخريــن يف طعامهــا وكســائها ودوائهــا،
جاهلــة متخلفــة تعــان الفقــر واملــرض والتخلــف
بــكل أنواعــه العلمــي والثقــايف واحلضــاري  ،فهــذه
كثــرة ســلبية تــرض وال تنفــع ،وتفســد وال تصلــح،
عــرب عنهــا النبــي ﷺ بغثــاء الســيل ،بقولــه« :ي ِ
وشـ ُ
ـك َأ ْن
ُ
ِ
ـم َكـ َـا تَدَ ا َعــى ْاألَ َك َلـ ُة إىل َق ْص َعت َهــا»
ـم ْاألُ َمـ ُ
تَدَ ا َعــى َع َل ْي ُكـ ُ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ـال َق ِائـ ٌـلَ :وم ـ ْن ق َّلــة ن َْح ـ ُن َي ْو َمئــذ؟ َقـ َ
َف َقـ َ
ـم
ـالَ « :بـ ْـل َأ ْن ُتـ ْ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
الس ـ ْي ِلَ ،و َل َين َْز َع ـ َّن
ـم ُغ َثــا ٌء َك ُغ َثــاء َّ
ـرَ ،و َلكنَّ ُكـ ْ
َي ْو َمئــذ كَثـ ٌ
ِ
اهلل ِمــ ْن ُصــدُ ِ
ُــمَ ،و َل َي ْق ِذ َفــ َّن اهلل
ُــم ا َْمل َها َبــ َة منْك ْ
ور عَدُ ِّوك ُ
ـال َق ِائـ ٌـلَ :يــا َر ُسـ َ
ـم ا ْل َو ْه ـ َن»َ ،ف َقـ َ
ـول اهللَ ،و َمــا
ِيف ُق ُلوبِ ُكـ ُ
اهيـ ُة ا َْملـ ِ
ِ
ا ْل َو ْهـ ُن؟ َقـ َ
(ســنن
ْ
ـب الدُّ ْن َيــاَ ،وك ََر َ
«حـ ُّ
ـالُ :
ـوت»ُ .
أيب داود) ،وإنــا املباهــاة يف احلديــث الرشيــف تكــون
بالكثــرة القويــة ،املؤمنــة ،الصاحلــة ،النافعــة ،العاملــة،
املنتجــة ،امللتزمــة أمــر رهبــا وســنة نبيهــا ﷺ التــي يقــول
ِ
ِ
ـب إِ َىل اهلل ِم ـ َن ا ُْمل ْؤ ِمـ ِ
ـن
ـر َو َأ َحـ ُّ
فيهــا« :ا ُْمل ْؤم ـ ُن ا ْل َقــوي َخـ ْ ٌ
الض ِعيــف( »...صحيــح مســلم) ،إهنــا القــوة التــي
َّ
تكــون يف العقــل والفكــر ،والثقافــة ،واملســتوى اإليــان،
والتعليمــي ،واالقتصــادي ،والعســكري ،فالكثــرة
٨٨

العدديــة القويــة هــي التــي حتتــاج إليهــا األمــم حــني
تكــون مواردهــا االقتصاديــة متســعة وتنقصهــا األيــدي
العاملــة أو القــوى البرشيــة التــي حتافــظ عــىل ثرواهتــا،
وحتمــي مقوماهتــا االقتصاديــة ،وحدودهــا ،ومواردهــا
الطبيعيــة ،هــذه الكثــرة هــي التــي يمكــن أن نباهــي هبــا
األمــم يف الدنيــا ،وأن يباهــي نبينــا ﷺ هبــا األمــم يــوم
القيامــة.

بــا
ولقــد جــاءت اآلثــار عــن بعــض الصحابــة
يــدل عــىل فهمهــم هلــذا املعنــى مــن كالم النبــي ﷺ،
ِ
ــاص عندمــا
وي أن ســيدنا َع ْمــرو بــن ا ْل َع
فقــد ُر َ
ـرش النَّـ ِ
فتــح مــرص خطــب فيهــم قائـ ً
ـاس،
ـالَ « :يــا َم ْعـ َ َ
ــون َإىل الن ََّص ِ
ــال ًال َأ ْر َب ًعــاَ ،فإِ َّهنُــ َّن َيدْ ُع َ
ــاي َو ِخ َ
ــب
إ َّي َ
يــق بعــدَ الســع ِة ،وإِ َىل ا َْمل َذ َّلــةِ
ِ
احــةَ ،وإِ َىل ِّ
َّ َ َ
الض ِ َ ْ
الر َ
َب ْعــدَ َّ
ِ
ِ
ِ
احلــالِ،
ِ
ـزة ،إ َّيـ َ
ـر َة ا ْلع َيــالَ ،وإِ ْخ َفـ َ
َب ْعــدَ ا ْلعـ َّ
ـاض ْ َ
ـاك َو َك ْثـ َ
ٍ
ِ
ِ
ـل َب ْعــدَ ا ْل َقـ ِ
ـالِ ،يف َغـ ْ ِ
ـع ل ْلـ َـا ِلَ ،وا ْلقيـ َ
ـر َد َرك َو َال
َوالت َّْض ِييـ َ
ـو ٍ
ال»( .رشح مشــكل اآلثــار) ،وفــرس ابــن عمــر :
َنـ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
«ج ْهــد ال َبــالء ب َك ْثــرة العيـ ِ
ـيء»( .تاريــخ
ـع ق َّلــة الـ َّ
ـال َمـ َ
ُ
َ
نيســابور للحاكــم) .
٨٩

وعــىل هــذا فإننــا نؤكــد أن تنظيــم األرسة رضورة
رشعيــة ووطنيــة ،وأمــر مبــاح يصــل يف واقعنــا املعــارص،
وحالنــا الراهــن إىل حــد الــرضورة الواجبــة لبنــاء جيــل
قــوي مثقــف قــادر عــىل بنــاء احلضــارة ،وهنضــة البــالد،
ـل مسـ ٍ
بفكـ ٍ
ـر وا ٍع وعقـ ٍ
ـتنر ،يقــدر معنــى املســئولية ويقوم
هبــا عــىل أكمــل وجــه ،وأفضــل صــورة.

إن مــن مظاهــر رعايــة اإلســالم لأطفــال :األمــر
باإلحســان إليهــم والرمحــة هبــم ،وحســن رعايتهــم،
دائــا إال بــكل
فمــن املقــرر رش ًعــا أن الرفــق ال يــأيت
ً
خــر ،فالقســوة والغلظــة يف الربيــة وتقويــم ســلوكيات
الطفــل تؤ ّديــان يف أغلــب األحــوال إىل نفــوره مــن
املــريب ،وبغضــه ،وعــدم االنصيــاع لكالمــه ،وقــد ورد
ّ
يف األحاديــث الرشيفــة أنــه ﷺ كان حيمــل احلســن
واحلســني عــىل كتفيــه ويالعبهــا ،ويقبلهــا ،وكان
منهجــهﷺ يف الربيــة هــو اللــني والرفــق ،فعــن أم
ِ
ــي ﷺ َق َ
ــالَ « :يــا َع ِائ َشــ ُة
املؤمنــني َعائ َشــ َة أن النَّبِ ِّ
إِ َّن اهللَ رفِ ٌ ِ
الر ْف ِ
ــقَ ،و ُي ْعطِــي َع َ
ــق َمــا َال
الر ْف َ
يــق ُحي ُّ
ــىل ِّ
ــب ِّ
َ
ِ
ِ
ِ
ــىل ا ْل ُعنْــفَ ،و َمــا َال ُي ْعطــي َع َ
ُي ْعطِــي َع َ
ــوا ُه»
ــىل َمــا س َ
٩٠

ــن بريــدَ ةََ ،عــن َأبِ ِ
يــهَ ،ق َ
ــال:
ْ
(متفــق عليــه) ،وعــن ا ْب ِ ُ َ ْ
ـىل ا ْملِنْـ َ ِ
« َب ْينَــا َر ُسـ ُ
ـول اهللﷺ َعـ َ
ـب إِ ْذ َأ ْق َبـ َـل َح َسـ ٌن،
ـرب َ ْ
خي ُطـ ُ
ِ
ان ويع ُثــرانِ
ان يم ِش ـي ِ
محــر ِ
ِ
َو ُح َسـ ْ ٌ
ـنيَ ،و َع َل ْي ِهـ َـا َقم َ
يصــان َأ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ
ــا ،ثــم َق َ
(صــدَ َق اهللُ﴿ﮝ ﮞ
َفن َ
ــالَ :
َــز َل َف َح َم َل ُه َ
ــت
ﮟ ﮠ﴾ [ســورة التغابــن ،اآليــة ،]15إِ ِّن َر َأ ْي ُ
ه َذي ِ ِ
ان ،ويع ُث ِ
ِ
ــت
ــرب َحتَّــى ن ََز ْل ُ
َ ْ
ــم َأ ْص ِ ْ
ــران َف َل ْ
ــن َي ْمشــ َي َ َ ْ َ
(ســنن النســائي) ،وقــالﷺَ :
«ال َيك ُ
ُــون
ــا»ُ .
َف َح َم ْلت ُُه َ
ِ
ٍ
ٍ
ِألَحـ ٍ
ـال ُ
ث َبنَــات َأ ْو َثـ َ
ـال ُ
ـد َثـ َ
ـوات َف ُي ْحســن إِ َل ْي ِه ـ َّن
ث َأ َخـ َ
َ
إِ َّال َد َخ َ
(ســنن الرمــذي) ،وقــالﷺ لســعد
اجلنَّــ َة»ُ .
ــل ْ َ
ِ
ِ
«وإِ َّنـ َ
ـق َن َف َق ـ ًة َت ْبتَغــي ِ َهبــا
ـك َل ـ ْن ُتنْفـ َ
بــن أيب وقــاص َ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ــر َت َحتَّــى َمــا َ ْجت َع ُ
ــل يف ّيف ا ْم َر َأت َ
ــك».
َو ْجــ َه اهللِ إِالَّ ُأج ْ
(متفــق عليــه).
* ومــن مظاهــر رعايــة اإلســالم لأطفــال :األمــر
بالعــدل واملســاواة بينهــم مجي ًعــا ،وقــد وجــه النبــيﷺ
اآلبــاء واألمهــات هلــذا املبــدأ ورضورة االلتــزام بــه،
بــل قــرن األمــر بــه باألمــر بتقــوى اهلل  ،ف َعــ ْن
ـال :سـ ِ
ـم ْع ُت النُّ ْعـ َـا َن ْبـ َن َب ِشـ ٍ
َع ِامـ ٍ
ـو َع َىل
ـر َو ُهـ َ
ـرَ ،قـ َ َ
ـولَ :أ ْع َطـ ِ
املِنْـ َ ِ
ـرب َي ُقـ ُ
ـت
ـت َع ْمـ َـر ُة بِنْـ ُ
ـان َأ ِيب َعطِ َّي ـ ًةَ ،ف َقا َلـ ْ
٩١

اح ـ َة :الَ َأ ْر َىض َح َّتــى ت ُْشـ ِ
ـهدَ َر ُسـ َ
ـول اهلل ﷺ َف َأ َتــى
َر َو َ
ِ
ِ
ـول اهلل ﷺَ ،ف َقـ َ
َر ُسـ َ
ـت ا ْبنــي م ـ ْن َع ْمـ َـر َة
ـال :إِ ِّن َأ ْع َط ْيـ ُ
ِ
ِ
ِ
اح ـ َة َعط َّي ـ ًةَ ،ف َأ َم َرتْنــي َأ ْن ُأ ْشـ ِ
ـهدَ َك َيــا َر ُسـ َ
ـول
بِنْــت َر َو َ
ـائر و َلـ ِ
ِ
ـذا؟»َ ،قـ َ
اهلل َ ،قـ َ
ـد َك ِم ْثـ َـل َهـ َ
ـال:
ـالَ « :أ ْع َط ْيـ َ
ـت َسـ َ َ
ِ
ِ
ـم»َ ،قـ َ
الََ ،قـ َ
ـال:
ـالَ « :فا َّت ُقــوا اهلل َوا ْعد ُلــوا َبـ ْ َ
ـني َأ ْوالَد ُكـ ْ
ِ
ـع َفـ َـر َّد َعط َّي َت ُه(.متفــق عليــه).
َف َر َجـ َ

ومــن العــدل واملســاواة عــدم التفرقــة يف املعاملــة
بــني الذكــر واألنثــى؛ حيــث يقــول النبــي ﷺَ « :مــ ْن
ـم َي ِئدْ َهــا ،ومل ُهيِن َْهــا ،ومل ُي ْؤثِـ ْـر َو َلــدَ ُه
كا َنـ ْ
ـت َل ـ ُه ُأن َثــى َف َلـ ْ
عليهــا َ
(ســنن أيب داود).
أدخ َلــه اهلل اجلنــة»ُ .

لقــد كانــت تلــك بعــض الضوابــط والتوجيهــات
التــي وضعهــا اإلســالم محايــة لأطفــال ورعايــة
هلــم؛ لينعمــوا بحيــاة كريمــة ،فهــم شــباب املســتقبل،
وأمــل األمــة املرتقــب ،فعلينــا أن نــدرك مجي ًعــا حجــم
مســئوليتنا جتــاه أبنائنــا ،وأن نقــوم هبــا خــر قيــام ،وأن
نعلــم أننــا مســئولون عنهــا أمــام اهلل يــوم القيامــة.
***
٩٢

خطورة اإلدمان والمخدرات على الفرد والمجتمع
قــد كــرم اهلل بنــي آدم بخــالل كريمة وأنعــم عليهم
بنعــم كثــرة امتــازوا هبــا عــن غرهــم مــن املخلوقــات،
فقــد كرمهــم بالعقــل ،وزينهــم بالفهــم ،ووجههــم
بالتدبــر والتفكــر ،فــكان العقــل مــن أكــرب نعــم اهلل عــىل
اإلنســان ،بــه يميــز بــني اخلــر والــرش ،والضــار والنافــع،
بــه يســعد يف حياتــه ،ويأمــن يف آخرتــه ،وبــه يدبــر أمــوره
وشــئونه ،وبالعقــل يكــون منــاط التكليــف ،وهــو جوهرة
ثمينــة ،حيوطهــا العقــالء بالرعايــة واحلايــة ،اعرا ًفــا
بفضلهــا ،وخو ًفــا مــن ضياعهــا وفقداهنــا ،وبالعقــل
يــرشف العقــالء ،فيســتعملون عقوهلــم فيــا خلقــت لــه،
كــا قــال ﴿:ﯶﯷﯸﯹ ﯺﯻ﴾ [ســورة
احلديــد ،اآليــة.]17وإذا مــا فقــد اإلنســان عقلــه ،مل ُي َفـ َّـرق
بينــه وبــني ســائر احليوانــات واجلــادات بــل ربــا فاقــه
احليــوان األعجــم بِعلــة االنتفــاع ،فمــن فقــد عقلــه ال نفع
فيــه وال ينتفــع بــه ،بــل هــو عالــة عــىل أهلــه وجمتمعــه.
٩٣

هــذا العقــل الثمــني ،هنــاك مــن ال يعتنــي بأمــره،
وال حييطــه باحلفــظ واحلايــة ،بــل هنــاك مــن يضعــه
حتــت قدميــه ،ويتبــع شــهوتهَ ،فتُعمــى بصرتــه ،كل
هــذا يبــدو ظاهـ ًـرا جل ًّيــا يف الــذي يتنــاول كأس مخــر ،أو
جرعــة خمــدر ،أو استنشــاق مســكر ،أو رشب مفــر ُيفقــد
اإلنســان عقلــه؛ فينســلخ مــن عــامل اإلنســانية ،ويتقمــص
شــخصية اإلجــرام والفتــك والفاحشــة؛ فتشــل احليــاة،
وهيــدم رصح األمــة ،وينســى الســكران ربــه ،ويظلــم
نفســه ،ويقتــل إرادتــه ،ويمــزق حيــاءه.
ومــن هنــا فــإن اهتــام الــرشع احلنيــف بنعمــة العقــل
يتطلــب مــن املســلم أن حيافــظ عليــه وأن ال يتنــاول مــن
األشــياء مــا يفســده أو يعطــل وظيفتــه أو يــرضه ويؤذيــه،
ومــن أجــل ذلــك حــرم اإلســالم كل مــا يــرض بالعقــل
فجعــل مــن مقاصــد الرشيعــة التــي جــاء اإلســالم
باحلفــاظ عليهــا رضورة احلفــاظ عــىل العقــل.
هــذا واالعتــداء عــىل العقــل لــه صــور عديــدة،
ومــن ذلــك :عــدوان الشــخص عــىل عقلــه بتدمــره عــن
طريــق تعاطــي املخــدرات التــي تفســده وتشــل فاعليتــه،
٩٤

نظــرا ألن هــذا
فتــرض باملجتمــع الــذي يعيــش فيــه؛
ً
ـوا
الســلوك املنحــرف مــن شــأنه أن يفقــد املجتمــع عضـ ً
ً
وعقــال
حلــا
كان مــن املفــروض أن يكــون
ً
عضــوا صا ً
مفكــرا يســاعد يف بنــاء جمتمعــه وتقدمــه.
ً
فعقــل كل فــرد مــن أفــراد املجتمــع ليــس ح ًّقــا
خالصــا لــه يتــرصف فيــه كيــف يشــاء ،بــل للمجتمــع
ً
أيضــا باعتبــار كل شــخص لبنــة مــن لبنــات
حـ ٌّ
ـق فيــه ً
املجتمــع ،وأن مصالــح األمــة ال تســتقيم إال إذا كانــت
عقــول أبنائهــا ســليمة مــن اآلفــات؛ قــادرة عــىل التفكــر
الســليم والتخطيــط الدقيــق لــكل مــا مــن شــأنه أن يعــود
باخلــر والســعادة عــىل األفــراد واجلاعــات.
ومــن أجــل ذلــك قــرر اإلســالم عقوبــة عــىل
الشــخص إذا تنــاول َع ْمــدً ا مــا ُيفســد عقلــه؛ ألنــه
بذلــك قــد تســبب يف رضر املجتمــع ،فضـ ً
ـال عــن الــرضر
الــذي جلبــه عــىل نفســه.

يقــول احلســن البــرصي  ( :لــو كان العقل يشــرى،
لتغــاىل النــاس يف ثمنــه ،فالعجــب ممــن يشــري بالــه مــا
يفســده) (املســتطرف يف كل فن مســتظرف لأبشــيهي).
٩٥

وقد أحسن الشاعر عندما قال:

وأفضــل َق ْس ِم اهلل للمرء عقله

وليس مـن اخلـريات يشء يـقاربـه
وإن كــرمت أعراقــه ومنــاسـبه

ويزري بـه يف الناس قلة عقلـه

وملــا كان اهلــدف الرئيــس للرشيعــة اإلســالمية
احلفــاظ عــىل مصالــح العبــاد والبــالد مــن املفاســد
حرمــت َّ
يذهــب
كل مــا
ُ
واألرضار التــي تلحــق هبــم ّ
يشــو ُش عليــه ،أو خيرجــه عــن وعيــه
العقــل أو
ِّ
فح ِّرمــت اخلمــر واملخــدرات بأنواعهــا ،قــال
وإدراكــهُ ،
اهلل  ﴿:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾ [ســورة املائــدة،
اآليــات.]92 - 90

وتنبيهــا إىل أمهيــة الطاعــة يف اخلــر ورضورة االنتهــاء
ً
ـاب النبيﷺ
ـمع أصحـ ُ
عــن الــرش نالحــظ أنــه عندمــا سـ َ
ِ
هــذه اآليــات كانـ ِ
ـت الوقفـ ُة األخــر ُة مــع الشــهوة التــي
النفــوس ،وامتثلــوا ألمــر اهلل يف
مالــت إليهــا
ُ
٩٦

ـت اخلمــور حتــى جــرت يف طــرق ِ املدينـ ِ
احلــالُ ،فأ ِريقـ ِ
ـة،
ُ
ــن مالِ ٍ
ويف ذلــك مــا روي َعــ ْن َأن ِ
َق َ
ــك
ــال:
َــس ْب ِ َ
ِ
يب ْب ـ َن َك ْعـ ٍ
ـب
« ُكنْـ ُ
ـت َأ ْســقي َأ َبــا ُع َب ْيــدَ َة َو َأ َبــا َط ْل َح ـ َة َو ُأ َ َّ
ٍ
ـخ َز ْهـ ٍ
ـو َو َمتْـ ٍ
ـم آتَ ،ف َقـ َ
ـال :إِ َّن ْ
ِمـ ْن َف ِضيـ ِ
اخلَ ْمـ َـر
ـرَ ،ف َجا َء ُهـ ْ
ـتَ ،ف َقـ َ
ـس َف َأ ْه ِر ْق َها
َقــدْ ُح ِّر َمـ ْ
ـم َيــا َأ َنـ ُ
ـال َأ ُبــو َط ْل َح َة ُ :قـ ْ
َف َأ ْه َر ْقت َُهــا»( .صحيــح البخــاري) ،وهــذا املوقــف يــدل
عــىل رسعــة االنقيــاد واالمتثــال ألمــر اهلل .

ولقــد أخــرب النبــي ﷺ عــن هــذا الزمــان الــذي
تكثــر فيــه أنــواع املســكرات حتــت مســميات خمتلفــة،
األمــر الــذي جعــل بعضهــم يدعــي أنــه ال يــرشب
ً
متغافــال أن كل مســكر
حرمهــا اهلل
اخلمــر التــي ّ
ٍ
ِ
حــرام أ ًّيــا كان اســمه ،فعــن َأ ِيب َمالــك األَ ْشــ َع ِر ِّى
َأ َّنـه سـ ِ
ـول اهلل َي ُقـ ُ
ـم َع َر ُسـ َ
ـاس ِمـ ْن ُأ َّمتِــي
رش َبـ َّن َنـ ٌ
ُ َ
ـولَ « :ل َي ْ َ
ِ
وهنا بِ َغـ ْ ِ
ْ
(ســنن أيب داود) ،هلــذا
اســم َها»ُ .
ـر ْ
اخلَ ْمـ َـر ُي َسـ ُّ
ـم َ َ
وضــع اإلســالم وص ًفــا عا ًمــا للخمــر ينطبــق عــىل أي
نــو ٍع مــن األنــواع املعروفــة ،أو التــي تُســتحدث مــن
املســكرات ،ف َعــ ْن َع ِائ َشــ َة أن َر ُس َ
ــول اهلل َق َ
ــال:
رش ٍ
ـو َحـ َـرا ٌم»( .متفــق عليــه) ،وعنــد
اب َأ ْسـك ََر َف ُهـ َ
«ك ُُّل َ َ
٩٧

قضايا الدين والحياة

أيضــا مــن حديــث ا ْب ِ
ــالَ :ق َ
ــر َق َ
ــال
مســلم ً
ــن ُع َم َ
مخــر ،وك ُُّل مسـ ِ
ِ
َر ُسـ ُ
ـك ٍر َحـ َـرا ٌم،
ـول اهلل ﷺ« :ك ُُّل ُم ْســك ٍر َ ْ ٌ َ
ُ ْ
ِ
َو َمــ ْن َ ِ
رش َب ْ
ــا َ
ت َو ُه َ
ــر يف الدُّ ْن َيــا َف َ
اخلَ ْم َ
ــو ُيدْ من َُهــا َمل ْ
ي ُتــبَ ،مل ي ْرشهبــا يف ِ
اآلخـ َـر ِة»( .صحيــح مســلم) ،و َعـ ْن
َ ْ َْ َ َْ
ِ
َجابِـ ِ
ـر ْبـ ِ
ـال َر ُسـ ُ
ـالَ :قـ َ
َقـ َ
ـول اهلل ﷺَ « :مــا
ـن َع ْبــد اهلل
ِ
ِ
(ســنن أيب داود).
ــرا ٌم» ُ
ــر ُه َف َقلي ُلــ ُه َح َ
َأ ْســك ََر كَث ُ
فمــن هنــا نعلــم أن اســم اخلمــر شــامل لــكل مــا
ُيســكر ،مهــا أحــدث النــاس لــه مــن أســاء ،وســواء
حــرم
أكان مائ ًعــا أم جامــدً ا ،طاملــا توافــر فيــه املعنــى ا ُمل َّ
وهــو اإلســكار ،وإنــا اعتــرب إســكار اجلنــس دون ال َقــدْ ر؛
ألن األمــر ال يتعلــق بقــدر معــني وال بشــارب معــني،
أي شـ ٍ
ـارب فهــو حــرام كــا دلــت
بــل مــا أســكر جنســه َّ
األحاديــث الرشيفــة املذكــورة وغرهــا.
فاخلمــر حرمهــا اهلل  ،بــل إن اللعنــة تصــل إىل
كل مــن امتــدت يــده هلــا مــن قريــب أو بعيــد ،فعــن
ا ْب ِ
ــال :قــال َر ُس ُ
ــر َق َ
ــول اهلل ﷺَ « :ل َعــ َن اهلل
ــن ُع َم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ارص َهــا
اخلَ ْمـ َـر َو َشــار َ َهبا َو َســاق َي َها َو َبائ َع َهــا َو ُم ْبتَا َع َهــا َو َع َ
ِ
ِ
ه»(.ســنن أيب داود)،
َرص َهــا َو َحام َل َهــا َوا َْمل ْح ُمو َلـ َة إِ َل ْي
ُ
َو ُم ْعت َ
٩٨

ِ
ومل َ ال ؟! وحلظــة تعاطــي اخلمــر واملخــدرات هــي حلظــة
ســقوط اإليــان مــن قلــب املؤمــن ،فعــن َأ ِيب ُه َر ْيـ َـر َة
ـول اهلل ﷺ َقـ َ
َأ َّن َر ُسـ َ
ـني َي ْزنِــى َو ُه َو
ـال«:الَ َيـ ْـز ِن الـ َّـز ِان ِحـ َ
ِ
ِ
السـ ِ
ـني َيـ ْ ِ
ُم ْؤ ِمـ ٌنَ ،والَ َيـ ْ ِ
ـو ُم ْؤمـ ٌن،
ـار ُق حـ َ
ـرس ُق َو ُهـ َ
ـرس ُق َّ
ـرش ُب ْ
ـو ُم ْؤ ِم ـ ٌن»( .متفــق
اخلَ ْمـ َـر ِحـ َ
رش ُ َهبــا َو ُهـ َ
ـني َي ْ َ
َوالَ َيـ ْ َ
عليــه) ،فكيــف بــه إن مــات وهــو عــىل هــذا احلــال؟!
أهنــاك خامت ـ ٌة أســوأ مــن ذلــك والعيــاذ بــاهلل؟!
ُ
ويلتحــق بتحريــم اخلمــر املخــدرات بجميــع أنواعهــا
ومســمياهتا ،وكل مــا يؤثــر عــىل النشــاط الذهنــي واحلالــة
النفســية ملتعاطيهــا ،وكل مــا يتداولــه املتعاطــون ممّــا ُي َغ ِّيب
ـر اجلســم ،يســتوي يف ذلــك كل مــا يدخــل
العقــل أو يفـ ِّ
ــم أو َح ْق ٍ
ٍ
ــن،
اجلســم بــأي طريقــة كانــت:
بــرشب أو َش ٍّ
«هنَــى َر ُس ُ
ــول اهلل ﷺ َعــ ْن
ف َعــ ْن ُأ ِّم َســ َل َم َة َقا َل ْ
ــتَ :
ك ُِّل مس ِ
ــك ٍر َو ُم َف ِّ ٍ
(ســنن أيب داود) ،فاملخــدرات داء
ــر»ُ .
ُ ْ
عضــال يفتــك بشــباب جمتمعنــا فيجعلهــم جث ًثــا هامــدةً،
وعقـ ً
ـوال خاويــة ،وقلو ًبــا فارغـ ًة يف الوقــت الــذي نحتــاج
فيــه إىل رجــال يلبــون نــداء الوطــن دفا ًعــا عــن األرض
والعــرض ،ويكونــون لبنــة أساســية يف تنميــة الوطــن.
٩٩

وملــا كان للخمــر واملخــدرات تأثــر عــىل عقــل
اإلنســان هنــى اهلل شــارهبا  -قبــل النــص عــىل
حتريمهــا -عــن القــرب مــن العبــادة أثنــاء ســكره،
وخاصــة الصــالة ،فقــال ﴿:ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾
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ومــن هنــا جيــب عــىل األرسة أن حتافــظ عــىل عقــول
أبنائهــا مــن خطــر اخلمــر واملخــدرات والســموم
البيضــاء ،حتــى نعالــج املجتمــع مــن اإلدمــان وينتــرش
األمــان ،ويســود الســالم ،ويكــون الوئــام ،يقــول :
﴿ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ﴾ [ســورة التحريــم ،اآليــة  ،]6و َعـ ْن
َعبـ ِ
ـد اهللِ بــن عمــر َأ َّن َر ُسـ َ
ـم َرا ٍع
ْ
ـول اهللﷺ َق َالُ «:ك ُّل ُكـ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ـىل النَّـ ِ
ـؤ ٌ
ـر ا َّلــذي َعـ َ
ـاس َرا ٍع
َف َم ْسـ ُ
ول َع ـ ْن َرع َّيتــهَ ،فاألمـ ُ
ــل بيتِــهِ
الر ُج ُ
ــؤ ٌ
ــل َرا ٍع َع َ
ــو َم ْس ُ
ــىل َأ ْه ِ َ ْ
َو ْه َ
ــمَ ،و َّ
ول َعن ُْه ْ
ِ
ِ
ِ
ـؤ ٌ
ـمَ ،وا َْملـ ْـر َأ ُة َراع َي ـ ٌة َعـ َ
ـىل َب ْيــت َب ْعل َهــا
ـو َم ْسـ ُ
َو ْهـ َ
ول َعن ُْهـ ْ
ِ
ِ
ــىل م ِ
ــال
ــي َم ْس ُ
ــمَ ،وا ْل َع ْبــدُ َرا ٍع َع َ َ
ــؤو َل ٌة َعن ُْه ْ
َو َو َلــده َو ْه َ
١٠٠

ِ ِ
ــؤ ٌ
ُــم
ــو َم ْس ُ
َســ ِّيده َو ْه َ
ُــم َرا ٍع َو ُك ُّلك ْ
ول َعنْــ ُهَ ،أالَ َف ُك ُّلك ْ
ـؤ ٌ
ول َع ـ ْن َر ِع َّيتِــه»( .متفــق عليــه) ،فينبغــي تضافــر
َم ْسـ ُ
اجلهــود وقيــام الــدول واحلكومــات بــكل مــا مــن شــأنه
أن جينــب شــبابنا خماطــر اإلدمــان واملخــدرات.
إن خطــر املخــدرات ال يقتــرص عــىل األمــراض
بــل جتــر صاحبهــا إىل االنحــدار يف املســتوى الربــوي
والتعليمــي واألخالقــي واالجتاعــي واالقتصــادي،
وهــذا يدعونــا مجي ًعــا أن نقــول بصــوت واحــد مرتفــع:
ال للمخــدرات ،ال لإلدمــان.

وجيــب عــىل املجتمــع بــأرسه أن يقــف يف وجــوه
جتــار املخــدرات واملهربــني واملروجــني واملتاجريــن
باملســكرات ،بــل ومســاعدة احلكومــات يف القضــاء عــىل
هــذه الظاهــرة التــي هتــدد جمتمعنــا يف أعــز مــا يملــك
 وهــم شــبابنا وأبناؤنــا  -وأن تشــدد العقوبــة الرادعــةعــىل مــن يعبثــون بعقوهلــم ،حتــى يســتقر املجتمــع
ـع إىل عمــر بــن عبــد
وينعــم باألمــن والصحــة ،فقــد ُرفـ َ
العزيــز قــو ٌم يرشبــون اخلمــر فأمــر برضهبــم فقيــل
صائــا فقــال ابــدؤوا بــه ،ثــم قــال :أمــا
لــه :إن فيهــم
ً
١٠١

ســمعت قولــه ﴿:ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ
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ومــن ثــم فواجــب علينــا  -آبــا ًء ومســئولني ،ومربــني
ومواطنــني  -استشــعار خطــورة هــذا الــداء ،وأن نتعــاون
مجي ًعــا عــىل نبــذه وبيــان أرضاره ،فخطــر املخــدرات
يســتهدف املجتمــع كلــه ،يف تدينــه واقتصــاده ،وصحتــه
وأخالقــه ،ومتاســك ُأرسه ،واســتقرار معيشــته.
استشــعارا خلطــر املخــدرات َّ
أن مــن وقــع
ويكفــي
ً
ســمها تــأيت عليــه حلظــة يتحــول
يف شــباكها وذاق
ّ
فيهــا مــن إنســان ســوي إىل كائــن مســعور ،يمكــن أن
يــرسق ويقتــل ،أو يبيــع دينــه يف ســبيل احلصــول عــىل
مــا يســكت خاليــاه العصبيــة ،يف مشــهد يشــبه حالــة
اجلنــون.

١٠٢

ضوابط األسواق وآدابها
مــن عظمــة الديــن اإلســالمي أنــه ديــن شــامل لــكل
مناحــي احليــاة ،وملــا كانــت النفــس اإلنســانية جمبولــة
عــىل حــب املــال الــذي بــه قــوام حياهتــا وانتظــام أمرهــا
ومعاشــها ،فقــد حثــت الرشيعــة اإلسالميةالســمحة
عــىل الســعي يف حتصيــل املــال واكتســابه مــن طــرق
مرشوعــة ومباحــة ،فأباحــت كل صــور الكســب احلــالل
التــي ليــس فيهــا اعتــداء وال ظلــم وال رضر عــىل الغــر،
قــال ﴿:ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾[ســورة البقــرة،
اآليــة ، ]172و َق َ
ــب
َّــاس ،إِ َّن اهلل َط ِّي ٌ
ــالﷺَ « :أ ُّ َهيــا الن ُ
ــني بِــا َأمــر بِــهِ
ِ
ِ
الَ َي ْق َب ُ
ــر ا ُْمل ْؤمن َ َ َ َ
ــل إِالَّ َط ِّي ًبــاَ ،وإِ َّن اهلل َأ َم َ
ا ُْملرس ِ
نيَ ،ف َق َ
ــال﴿:ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ــل َ
ْ َ
ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾[ســورة املؤمنــون ،اآليــة،]51
َو َق َ
ــال﴿:ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
الر ُجـ َـل
ـم َذ َكـ َـر َّ
ﮅ ﮆ﴾[ســورة البقــرة ،اآليــةُ ،]172ثـ َّ
١٠٣

ِ
ِ
السـ َـا ِءَ :يــا
ـرب َي ُمــدُّ َيدَ ْيــه إِ َىل َّ
الس ـ َف َرَ ،أ ْش ـ َع َث َأ ْغـ َ َ
ُيطيـ ُـل َّ
رش ُبـ ُه َحـ َـرا ٌمَ ،و َم ْل َب ُسـ ُه
َر ِّبَ ،يــا َر ِّبَ ،و َم ْط َع ُمـ ُه َحـ َـرا ٌمَ ،و َم ْ َ
ِ
ِ
ِ
اب ل َذل َ
ــك».
ــرا ِمَ ،ف َأنَّــى ُي ْســت ََج ُ
احل َ
ــرا ٌمَ ،و ُغــذ َى بِ ْ َ
َح َ
(صحيــح مســلم) .

ومــن ثــم ،فقــد رشع اهلل لعبــاده البيــع والــرشاء
وصـ ً
ـوال إىل الغــرض ،ودف ًعــا للحاجــة ،حيــث يقــول :
﴿ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ [ســورة البقــرة ،اآليــة ،]275
ولقــد جــرت عــادة النــاس منــذ األزل عــىل إقامــة
األســواق التــي يتبادلــون فيهــا منافعهــم ،وحيققــون مــن
خالهلــا مصاحلهــم ،وجــاءت آيــات الذكــر احلكيــم لتبني
أن ذلــك ســمة مــن ســات البــرش ،حيث يقــول ﴿:ﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭﯮ﴾[ســورة الفرقــان ،اآليــة ،]20
ويقــول عــىل لســان أصحــاب الكهــف﴿:ﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ﴾[ســورة الكهــف ،اآلية .]19
وال شــك أن األســواق أحــد أهــم مظاهــر التطبيــق
عــا ورشاء-
العمــي لإلســالم احلقيقــي؛ فاملعامــالت  -بي ً
١٠٤

تُظهــر صــدق التديــن مــن كذبــه ،ولقــد جعــل اإلســالم
لأســواق آدا ًبــا وضوابـ َ
ـط ينبغــي أن يتحــىل هبــا املســلم
يف بيعــه ورشائــه ،منهــا :ذكــر اهلل وحســن مراقبتــه،
فللســوق دعــاء يقــال قبــل الدخــول ،حيــث َق َ
ــالﷺ:
« َم ـ ْن َقـ َ
السـ َ
ـوقَ :ال إِ َل ـ َه إِ َّال اهلل َو ْحــدَ ُه
ـال ِحـ َ
ـني َيدْ ُخـ ُـل ُّ
ِ
َال َ ِ
ـك َو َل ـ ُه ْ
ـك َل ـ ُهَ ،ل ـ ُه ا ُْمل ْلـ ُ
رشيـ َ
ـت،
حي ِيــي َو ُيميـ ُ
احلَ ْمــدُ ْ ُ ،
ـوت ،بِيـ ِ
ـد ِه ْ
ـو َعـ َ
ـىل ك ُِّل
ـر ُك ُّل ـ ُهَ ،و ُهـ َ
ـي َال َي ُمـ ُ َ
َو ُهـ َ
ـو َحـ ٌّ
اخلَـ ْ ُ
َ ٍ
ٍ
ِ
ِ
ـف َأ ْلــف َح َسـنَةَ ،و َحمَــا َعنْـ ُه
ـب اهلل َلـ ُه َأ ْلـ َ
شء َقديـ ٌـرَ ،ك َتـ َ
ْ
اجلنَّـ ِ
ـف سـي َئ ٍ
ـف َأ ْلـ ِ
ِ
َ
ْ
(ســنن ابــن
».
ـة
يف
ـا
ـ
ت
ي
ب
ه
ـ
ل
ـى
ـ
ن
ب
و
،
ة
َأ ْلـ
َ
َ
ً
ُ َْ
َ ِّ َ َ
ُ
َ
ماجــه) ،عــىل أننــا نؤكــدُ أن ذكــر اهلل ال يكــون باللســان
أيضــا بحســن مراقبــة اهلل يف
فقــط؛ وإنــا يكــون ً
حتــري احلــالل وال ُبعــد عــن احلــرام.
ومنهــا :الصــدق واجتنــاب الكــذب :فــال جيــوز
للمســلم أن يكــذب لــروج لســلعته ،فــإن هــذا الرويــج
الــكاذب للســلعة يكــون ســب ًبا يف حمــق الربكــة يف الدنيــا،
والطــرد مــن رمحــة اهلل يف اآلخــرة ،ويشــتد اإلثــم
ويعظــم إذا ســولت لــه نفســه أن ُي ْق ِســم كاذ ًبــا ليسـ َّ
ـتحل
ــان بِ ِ
مــال غــره ،حيــث يقــول نبينــاﷺ« :البيع ِ
اخل َي ِ
ــار
َ ِّ َ
١٠٥

َمــا َمل َي َت َف َّر َقــاَ ،فــإِ ْن َصدَ َقــا َو َب َّينَــا ُبـ ِ
ـور َك َهلُـ َـا ِيف َب ْي ِع ِهـ َـا،
ْ
ِ
ِ
ِ
ـت َب َر َك ـ ُة َب ْيعهـ َـا»( .متفــق عليــه)،
َوإِ ْن َك َتـ َـا َوك ََذ َبــا ُحم َقـ ْ
القيام ِ
ِ
ويقــول ﷺَ :
ــةَ ،و َال
«ثال َثــ ٌة ال ُي َك ِّل ُ
ــم اهلل َيــو َم َ َ
مه ُ
ٍ
ِ
ـف عـ َ
ـىل سـ ْل َعة ل َقــدْ َأ ْع َطــى َهبــا
ـمَ :ر ُجـ ٌـل َح َلـ َ
َينْ ُظـ ُـر إِ َل ْي ِهـ ْ
َأ ْك َثــر ممــا َأ ْع َطــى وهــو ك ِ
ـىل َي ِمـ ٍ
ـف عـ َ
ـني
َاذ ٌبَ ،و َر ُجـ ٌـل َح َلـ َ
َ َّ
َ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ــال َر ُج ٍ
ــل ُم ْســل ٍمَ ،و َر ُج ٌ
ــع َهبــا َم َ
َــع
ــل َمن َ
كَاذ َبــة ل َي ْقتَط َ
َفضـ َـل مـ ٍ
ـاء ف َيقـ ُ
ـول اهلل :اليــو َم َأ ْمنَ ُعـ َ
ـت
ـك َف ْضـ ِـي كــا َمنَ ْعـ َ
ْ
َ
َف ْضـ َـل مــا َمل ْ َت ْع َمـ ْـل َيــدَ َ
اك»( .متفــق عليــه) ،ويف روايــة:
ِ
احل ِل ِ
«ا ُْملنَ ِّف ُ ِ
ــف ا ْلــكَاذ ِ
ب» ،ويقــول نبينــا ﷺ:
ــق ســ ْل َع َت ُه بِ ْ َ
ِ ِ
ـو فِ َيهــا َف ِ
ـىل َي ِمـ ٍ
ـف َعـ َ
ـع ِ َهبــا
« َمـ ْن َح َلـ َ
اجـ ٌـر ،ل َي ْقتَطـ َ
ـنيَ ،و ُهـ َ
ِ
ِ
ِ
ـال ا ْمـ ِ
َمـ َ
ـو َع َل ْيــه َغ ْض َبـ ُ
ـان»( .متفق
ـي اهلل َو ُهـ َ
ـر ٍئ ُم ْســل ٍم َلقـ َ
ــر َة
ُــم َو َك ْث َ
عليــه) ،وكان ﷺ يقــول ألصحابــه« :إِ َّياك ْ
احل ِل ِ
ــق»( .صحيــح
ــم َي ْم َح ُ
ــف ِيف ا ْل َب ْيــعَِ ،فإِنَّــ ُه ُينَ ِّف ُ
ــقُ ،ث َّ
َْ
مســلم).
ومنهــا :األمانــة والــرايض وعــدم الغــش ،واألمانــة
تقتــي الوضــوح الكامــل يف البيــع والــرشاء حتــى
يتحقــق الرضــا التــام بــني الطرفــني ،يقــول  ﴿:ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾ [ســورة النســاء ،اآليــة
١٠٦

ِ
ــا َن بــن عفــان « :إِ َذا
 ،]29ولقــد قــال
النبــي ﷺ ل ُع ْث َ
ُّ
ِ
ــت َفا ْكت ْ
(الســنن الكــربى
َــلَ ،وإِ َذا بِ ْع َ
ا ْب َت ْع َ
ــت َفــك ْل»ُّ .
ِ
للبيهقــي)َ ،و َعـ ِ
الســائ ِ
َقـ َ
ـي ﷺ،
ب
ـالَ :أ َت ْيـ ُ
ـت النَّبِـ َّ
ـن َّ
ـال َر ُسـ ُ
ـي ويذكــرونَ ،ف َقـ َ
فجعلــوا ُي ْثنُـ َ
ـول اهللﷺ:
ـون عـ َّ
ِ
ِ
ــت بِ َ
ــأ ِيب
ــتَ :صدَ ْق َ
ُــم»؛ َي ْعنــي بِــهُ ،ق ْل ُ
« َأنَــا َأ ْع َل ُمك ْ
ِ
ـت َ ِ ِ
ـم َّ ِ
الرشيـ ُ
ـت َال
ـكُ ،كنْـ َ
ـت َو ُأ ِّمــيُ :كنْـ َ
َأ ْنـ َ
رشيكــي َفن ْعـ َ
تُــدَ ِاريَ ،و َال ُمت َ ِ
(ســنن أيب داود).
ــاري»ُ .

ولقــد حــذر النبــيﷺ أصحــاب الضائــر الفاســدة
التــي ال تراقــب رهبــا ،وحـــذر كل من تســـول له نفســـه
اخلبيثــة خــداع النــاس وأكل أمواهلــم بالباطــل مــن الغش
ـس ِمنَّــا» (صحيــح مســلم)،
فقــال ﷺَ « :م ـ ْن َغ َّش ـنَا َف َل ْيـ َ
كــا وجــه ﷺ الــرشكاء إىل أن تكــون األمانــة والصــدق
هــي أســاس الرشاكــة بينهــا ،فقــالﷺَ « :ي ُق ُ
ــول اهلل:
خي ـن َأحدُ ُمهــا ص ِ
الرشي َكـ ْ ِ
ـث َّ ِ
َأ َنــا َثالِـ ُ
اح َب ـ ُهَ ،فــإِ َذا
ـني َمــا َمل ْ َ ُ ْ َ َ َ
ِ
ـان َخرجـ ُ ِ
(ســنن أيب داود).
َخـ َ َ ْ
ـت م ـ ْن َب ْين ِهـ َـا»ُ .
ومــن اآلداب كذلــك :عــدم تطفيــف الكيــل وامليــزان،
والتطفيــف معنــاه :االســتيفاء مــن النّــاس عنــد الكيــل
أو الــوزن منهــم ،واإلنقــاص واإلخســار عنــد الكيــل أو
١٠٧

الــوزن هلــم ،ويلحــق بالــوزن والكيــل مــا أشــبهها مــن
املقاييــس واملعايــر ا ّلتــي يتعامــل هبــا النّــاس ،فــاهلل أمر
بإقامــة الــوزن بالقســط يف كتابــه الكريــم ،حيــث يقول :
﴿ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭ﴾[ســورة اإلرساء ،اآليــة  ،]35وتوعــد
مــن فعــل ذلــك فقــال﴿:ﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ﴾[ســورة
املطففــني ،اآليــات .]3-1

ـي اهلل شــعيب قومــه مــن بخــس
وقــد حــذر نبـ ُّ
النــاس أشــياءهم والتطفيــف يف املكيــال وامليــزان ،كــا
حكــى ذلــك القــرآن الكريــم ،فقــال ﴿:ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾[ســورة األعــراف ،اآليــة .]85
ومنهــا :عــدم التعــدي عــىل حقــوق اآلخريــن ،ومــن
ذلــك هنــي النبــي ﷺ عــن أن يبيــع اإلنســان عــىل بيــع
١٠٨

ـىل بي ـ ِع َأ ِخيـ ِ
ـه».
ـم َعـ َ َ ْ
أخيــه ،فقــال ﷺ« :الَ َيبِيـ ُ
ـع َب ْع ُض ُكـ ْ
ــىل بيــ ِع َأ ِخيــهِ،
يــع َع َ َ ْ
(متفــق عليــه) ،ويف روايــة« :الَ َيبِ ُ
ـىل ســو ِم َأ ِخيـ ِ
ـهَ ،ح َّتــى َيـ ْ
ـر َك»،
َوالَ َي ُســو ُم َعـ َ َ ْ
ـأ َذ َن َلـ ُه َأ ْو َيـ ْ ُ
وذلــك مــن األدب الرفيــع يف البيــع والــرشاء ،فــال يزايــد
عــىل مــن يشــري ســلعة ،وكذلــك ال ين ِّفــر مــن ســلعة
أخيــه فيعيبهــا حتــى يبيــع ســلعته .

ومنهــا :عــدم االحتــكار؛ ويعنــي حبــس الســلعة
واالمتنــاع عــن بيعهــا ،أو حماولــة االســتحواذ عليهــا يف
الســوق بقصــد رفــع أســعارها وزيــادة حتقيــق األربــاح
عــىل حســاب النــاس واملجتمــع ،لــذا هنــى ﷺ عــن
كل ألــوان االحتــكار ،فقــال ﷺَ « :م ِ
َــر ُي ِريــدُ
ــن ْ
اح َتك َ
ِ
ـىل ا ُْملسـ ِ
ـت
ـئَ ،و َقــدْ َب ِر َئـ ْ
ـل ِم َ
ني َف ُهـ َ
ـو َخاطـ ٌ
ـال ِ َهبــا َعـ َ ْ
َأ ْن ُي َغـ ِ َ
ِمنْــ ُه ِذ َّمــ ُة اهللِ» (مســند أمحــد) ،ويف ذلــك مــا يؤكــد
حرمــة اســتغالل حوائــج النــاس ،أو التالعــب بأقواهتــم
وحاجاهتــم األساســية التــي حيتاجــون إليهــا ،ســواء
يف طعامهــم أم يف غــره ،ألن ذلــك ُيعــدّ كســ ًبا خبي ًثــا
حمرمــا ،وهــذا مــا َّ
حذرنــا منــه ديننــا احلنيــف ،فقــال :
َّ
﴿ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
١٠٩

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾[ســورة النســاء ،اآليــة ،]29
ِ
ــال ﷺ« :ك ُُّل ا ُْملس ِ
و َق َ
ــل ِم َع َ
ــرا ٌمَ ،د ُمــ ُه،
ــىل ا ُْمل ْســل ِم َح َ
ْ
ِ
َو َما ُلــ ُهَ ،وع ْر ُضــ ُه» (متفــق عليــه).
وهلل در القائل:
ِّ
نت ُمـ َع َّـر ٌض
أ َيـا َبـائِـعـًا
بالـغـش َأ َ
حـالل وار ِ
ٍ
تد ْع عـن ُم َّرم
فـَك ُْل ِم ْن
ْ

عو ِة َم ْظ ُلو ٍم إىل َس ِام ِع َّ
الشك َْوى
لـدَ َ
نار ِ
لست عىل ِ
اجلحي ِم غدً ا َت ْق َوى
َف ْ

لقــد حرمــت الرشيعــة كل صــور البيــع والــرشاء
وســائر املعامــالت التــي تــؤدي إىل التالعــب بأقــوات
النــاس واســتغالل حاجاهتــم الرضوريــة ،نظـ ًـرا خلطورهتا
عــىل الفــرد واملجتمــع؛ ألهنــا تــؤدي إىل انتشــار العــداوة
والبغضــاء ،وتقطيــع أوارص املحبــة واملــودة والرمحــة بــني
مجيــع أفــراد األمــة ،ولقــد حثــت الرشيعــة عــىل الســاحة
ــال ﷺِ :
وحســن املعاملــة يف البيــع والــرشاءَ ،ق َ
ــم
«رح َ
َ
اهلل َر ُجــ ً
َــى».
ــرى َوإِ َذا ا ْقت َ
ــم ًحا إِ َذا َب َ
ــاع َوإِ َذا ْاش َ َ
ال َس ْ
ِ
(صحيــح البخــاري) ،وقــال ﷺَ « :غ َفـ َـر اهلل ل َر ُجـ ٍ
ـل ك َ
َان
ـم ،ك َ
ـه ً
ـه ً
ـه ً
ال
ـرىَ ،سـ ْ
ـاعَ ،سـ ْ
ال إِ َذا َبـ َ
َان َسـ ْ
ال إِ َذا ْاشـ َ َ
َق ْب َل ُكـ ْ
(ســنن الرمــذي).
إِ َذا ا ْق َتـ َ
ـى»ُ .
١١٠

إن كل مــا يدعــو للتكافــل والراحــم وســد حاجــات
النــاس هــو مــن أوىل األولويــات؛ إذ ال بــد مــن
التكافــل والراحــم والتعــاون بــني النــاس ،وخاصــة
يف وقــت الشــدائد واألزمــات ،حتــى يتحقــق مبــدأ
األخــوة بــني املؤمنــني الــذي نــادى بــه القــرآن الكريــم،
قــال ﴿:ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [ســورة احلجــرات ،اآليــة
 ،]10وقــال ﴿:ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ
ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ [ســورة التوبــة ،اآليــة
ــلم َأ ُخــو ا ُملس ِ
ِ
ــل ِم ،الَ َي ْظ ِل ُمــ ُهَ ،والَ
ْ
 ،]71وقــال ﷺ«:ا ُمل ْس ُ
َان اهلل ِيف حاجتِـ ِ
ـة َأ ِخيـ ِ
َان ِيف حاجـ ِ
ِ
ـه ك َ
ـه».
َ َ
ُي ْســل ُم ُهَ ،و َم ـ ْن ك َ َ َ
(متفــق عليــه).

ولقــد جتــىل هــذا األمــر عمل ًّيــا يف حيــاة الرســول ﷺ
يف مواقــف كثــرة ،منهــا :مــا كان يفعلــه األشــعريون
الذيــن رضبــوا أروع األمثلــة يف التكافــلَ ،قـ َ
ـال ﷺ« :إِ َّن
ِ ِ
ـم
األَ ْش ـ َع ِر ِّي َ
ني إِ َذا َأ ْر َم ُلــوا ِيف ال َغـ ْـز ِوَ ،أ ْو َقـ َّـل َط َعــا ُم ع َياهلـ ْ
َان ِعنْدَ هــم ِيف َثــو ٍ ِ ٍ
بِا َْمل ِدين ِ
مج ُعــوا َمــا ك َ
ــم
َــةَ َ ،
ْ
ب َواحــدُ ،ث َّ
ُ ْ
١١١

ٍ
ـد بِالسـ ِ ِ
احـ ٍ
ـاء و ِ
ـم ِمنِّــي َو َأ َنــا
ـم ِيف إِ َنـ َ
ـو َّيةَ ،ف ُهـ ْ
َّ
ـمو ُه َب ْين َُهـ ْ
ا ْقت ََسـ ُ
ِ
ـم» (متفــق عليــه) ،فهــذا نمــوذج عمــي تنتفــي فيــه
من ُْهـ ْ
كل مظاهــر الفرديــة واألنانيــة ،ويســتحرض روح اجلاعــة
واألخــوة املمزوجــة بفضيلــة املحبــة واإليثــار.

ومــن ثــم فينبغــي أن تتكاتــف كل اجلهــود املخلصــة
للعمــل عــىل وضــع اآلليــات التــي تكــرس االحتــكار يف
كل مقومــات االقتصــاد ،والقضــاء عــىل هــذه األدواء
اخلبيثــة التــي هتــدد اســتقرار املجتمــع ،والعمــل اجلــاد
عــىل رفــع املعانــاة عــن النــاس ،وبخاصــة الطبقــات
احتياجــا ،وهــذا واجــب نتشــارك
األكثــر فقـ ًـرا واألشــد
ً
فيــه مجي ًعــا ،كل بــا يســتطيع ،وصــدق اهلل العظيــم إذ
يقــول ﴿:ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [ســورة البقــرة،
اآليــة .]197

***

١١٢

اإلتقان سبيل األمم المتحضرة
إن اإلتقــان يف العمــل واالهتــام بــه واملحافظــة عليــه
والتميــز فيــه مــن أهــم القيــم واملبــادئ التــي دعــا إليهــا
اإلســالم ،فهــو أســاس هنضــة األمــة ،بــه يعلــو شــأهنا،
وتســتقيم حياهتــا ،وبــه يكــون بناؤهــا بنــا ًء قو ًيــا شــاخمًا،
واإلتقــان هــو الــذي تقــوم عليــه احلضــارات ،ويعمــر به
الكــون ،وكذلــك هــو هــدف مــن أهــداف الديــن يســمو
بــه املســلم ويرقــى بــه إىل مرضــاة اهلل واإلخــالص
خالصــا
لــه؛ ألن اهلل ال يقبــل مــن العمــل إال مــا كان
ً
لوجهــه ،وإخــالص العمــل ال يتــم إال بإتقانــه.

ولقــد لفــت اهلل أنظارنــا إىل اإلتقــان ،حيــث خلق
كل شء بإتقــان ُمعجــز ،يقــول ﴿:ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ
ﰒ ﰓ﴾[.ســورة النمــل ،اآليــة  ،]88وأوجــب عــىل
اإلنســان الســعي نحــو اإلحســان واإلجــادة ،وهنــاه عــن
اإلفســاد فقــال ﴿:ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯَ﴾[ســورة
١١٣

قضايا الدين والحياة

البقــرة،اآليــة ،]195وقــال﴿:ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ﴾[ســورة
القصــص ،اآليــة .]77

ولقــد دعانــا القــرآن الكريــم يف كثــر مــن آياتــه إىل
إتقــان العمــل وجتويــده واإلخــالص يف أدائــه؛ طل ًبــا
ونصحــا لعبــاده ،وخدمــة وتعاو ًنــا بــني
ملرضــاة اهلل ،
ً
العظيــم
الثــواب
أفــراد املجتمــع ،ووعــد عــىل ذلــك
َ
َ
وبــني أن اإلنســان
والثنــاء احلســن يف الدنيــا واآلخــرةَّ ،
وهــو يــزاول عمـ ً
ـال مــا يكــون حتــت رقابــة اهلل العلــــيم
بمكنونــات الصـــدور وخفايــا القلــــوب ،وأنــه ال يغيب
عنــه مثاقيــل َّ
الــذر مــن أعمــــال العبــــاد ،فهــو
يســطرها هلــم ويســجلها عليهــم وجيازهيــم هبــا يــوم
يلقونــه ،قــال ﴿:ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ
ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ
ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ﴾[ســورة يونــس،
اآليــة ،]61فــاهلل مطلــع عــىل مجيــع أحوالكــم يف
حركاتكــم وســكناتكم ،فراقبــوا اهلل يف أعالكــم
١١٤

وأدوهــا عــىل وجــه النصيحــة واالجتهــاد فيهــا ،فعــىل
كل عامــل أن يتقــن عملــه ويبــذل فيــه اجلهــد إلحســانه
وإحكامــه تعبــدً ا وتقر ًبــا إىل اهلل قبــل أي شء آخــر،
فــاهلل هــو الــذي يــراه ويراقبــه يف عملــه ،يــراه
يف مصنعــه ويف مزرعتــه ويف أي جمــال مــن جمــاالت
ســعيه ،يقــول ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ﴾[ســورة التوبــة ،اآليــة .]105

يقــول الشــوكان  :قولــه﴿:ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥﯦ﴾فاألمــر فيــه ختويــف وهتديــد:
أي إن عملكــم ال خيفــى عــىل اهلل ،وال عــىل رســوله وال
عــىل املؤمنــني ،فســارعوا إىل أعــال اخلــر ،وأخلصــوا
أيضــا ترغيــب وتنشــيط ،فــإن مــن
أعالكــم هلل  ،وفيــه ً
رشا رغــب
ـرا أم ًّ
علــم أن عملــه ال خيفــى ســواء أكان خـ ً
الــرش ،ومــا أحســن
إىل أعــال اخلــر ،وجتنــب أعــال
ّ
قــول زهــر:
ومهام تكن عند امرئ من خليقة وإن خاهلا ختفى عىل الناس تعلم
١١٥

واملــراد بالرؤيــة هنــا :العلــم بــا يصــدر منهــم
مــن األعــال ،ثــم وعــد بوعيــد شــديد فقــال:
﴿ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ﴾ [ســورة التوبــة ،اآليــة  ]105أي :وســر ّدون
ترسونــه ومــا
بعــد املــوت إىل اهلل  ،الــذي يعلــم مــا ّ
تعلنونــه ،ومــا ختفونــه ومــا تبدونــه( .فتــح القديــر).

ويف الســنة النبويــة دعــوة إىل حماولــة الوصــول إىل
األفضــل واألحســن واألتقــن ،ففــي الصــالة يــؤم القــوم
أقرؤهــم لكتــاب اهلل ،ويف قــراءة القــرآن يقــرؤه املاهــر
بــه الــذي بــرشه الرســول ﷺ بأنــه مــع الســفرة الكــرام
الــربرة ،ويف قصــة مرشوعيــة األذان حينــا رأى عبــد اهلل
بــن زيــد الرؤيــا قــال لــه الرســول ﷺَ « :أ ْل ِقـ ِ
ـه َعـ َ
ـىل بِـال ٍَل،
َفإِنَّــ ُه َأنْــدَ ى ِمن َ
(ســنن أيب داود) ،ويأمــر
ْــك َص ْوتًــا» ُ
ُــم َأ َخــا ُه
مــن يــي أمــر امليــت بقولــه« :إِ َذا َك َّفــ َن َأ َحدُ ك ْ
َف ْل ُي َح ِّسـ ْن َك َفنَـ ُه» (صحيــح مســلم).وهكذا بينَّــت الســنة
النبويــة أن كل عمــل يعملــه اإلنســان البــد وأن يكــون
حسـنًا متقنًــا ،وأن يراعــي اهلل فيــه؛ ألن اهلل مطلــع عىل
قلــوب العبــاد وحيــيص عليهــم أعاهلــم د َّقــت أو ج َّلــت.
١١٦

فاإلحســان واإلتقــان واحلــرص عــىل بلــوغ الكــال
يف العمــل قربــة وطاعــة هلل  ،وإن مل ينتفــع اإلنســان
بذلــك يف الدنيــا؛ ألنــه فعــل شــي ًئا حيبــه اهلل  ،ف َعــ ْن
ــب ْ ِ
َع ِ
اصــ ِم ْب ِ
ــالَ :حدَّ َثنِــي َأ ِيب ُك َل ْي ٍ
ــن ُك َل ْي ٍ
ــي َق َ
ــب
اجلَ ْرم ِّ
ـهدَ مــع َأبِيـ ِ
ـاز ًة َشـ ِ
ـهدَ َها َر ُسـ ُ
ـول اهلل ﷺ َو َأ َنــا
ـه َجنَـ َ
َأ َّنـ ُه َشـ ِ َ َ
ِ
َــازة إِ َىل ا ْل َق ْ ِ
ــال ٌم َأ ْع ِق ُ
ُغ َ
ــرب َو ََّملــا
اجلن َ
ــمَ ،فا ْنت ََهــى بِ ْ َ
ــل َو َأ ْف َه ُ
ِ
ـول اهلل ﷺ َي ُقـ ُ
ـل َر ُسـ ُ
ـال َف َج َعـ َ
ُي ْمكــن َهلَــاَ ،قـ َ
ـووا
«سـ ُّ
ـولَ :
َحلْــدَ َه َ
ــت
َّــاس َأنَّــ ُه ُســنَّ ٌةَ ،فا ْل َت َف َ
ــذا» َحتَّــى َظــ َّن الن ُ
ـمَ ،ف َقـ َ
ـالَ « :أ َمــا إِ َّن َهـ َ
ـرض ُه،
ـع ا َْمل ِّيـ َ
ـذا َال َينْ َفـ ُ
إِ َل ْي ِهـ ْ
ـت َو َال َيـ ُ ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــب مــ َن ا ْل َعام ِ
حيســ َن».
َو َلكــ َّن اهللَ ُحي ُّ
ــل إِ َذا َعمــل َأ ْن ُ ْ
(شــعب اإليــان للبيهقــي) ،فهــا هــو رســول اهلل ﷺ
يأمــر باإلتقــان يف موضــوع ال ينفــع وال يــرض ،لكنــه
يب املســلمني عــىل اإلجــادة واإلتقــان ،يريــد
يريــد أن ُيــر َ
تربيــة الشــخصية املســلمة عــىل َت َل ُّمـ ِ
ـس طريــق الكــال.

والــذي يتقــن عملــه وحيســنه لــن يضيــع ســعيه
وجهــده ،بــل ســينال جــزا ًء حســنًا يف الدنيــا واآلخــرة،
يقــول اهلل ﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ [ســورة الكهــف ،اآليــة،]30
١١٧

ويقــول ﴿:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ [ســورة آل عمــران،
اآليــة  ،]195فالــذي يســعى نحــو اإلجــادة واإلتقــان يف
ٌ
نــور اهلــدى ســاطع
صالــح
كل عمــل يعملــه
ٌ
فاضــلُ ،
يف قلبــه ،حريــص عــىل حقــوق اهلل وحقــوق النــاس،
معتصــم بالفضيلــة يضــع كل شء يف مكانــه اجلديــر بــه
والالئــق لــه ،فاملســلم مطالــب باإلتقــان يف كل أعالــه
التعبديــة والســلوكية ومــا يتصــل منهــا باملعايــش؛ ألن
كل عمــل يقــوم بــه املســلم يعــد عبــادة مــا دام مقرو ًنــا
ُجيــازى عليــه ،قــال ﴿:ﯓ ﯔ
بن ّيــة التعبــد هلل
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾ [ســورة
األنعــام ،اآليــة ]162
أمــا الــذي ال يتقــن عملــه وال يراقــب اهلل فيــه فإنه
آثــم ،آثــم بقــدر مــا يتســبب فيــه مــن ضيــاع األمــوال
ـرص وهيمــل
وإهــدار الطاقــات ،فهــذا املوظــف الــذي يقـ ِّ
أجــرا
وال يتقــن عملــه ويــرىض لنفســه أن يتقــاىض
ً
حرا ًمــا ،خياصمــه فيــه الشــعب كلــه يــوم القيامــة ،فهــذا
عمــر يقــول ملعيقيــب عاملــه عــىل بيــت املــال الــذي
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مهــا وجــده وهــو يكنــس بيــت املــال:
أعطــى ولــده در ً
ـىل يف نفســك شــي ًئا؟
«وحيــك يــا معيقيــب! أوجـ َ
ـدت عـ َّ
قــال :قلــت :مــا ذاك يــا أمــر املؤمنــني؟ قــال :أردت أن
ختاصمنــي أمــة حممــد ﷺ يف هــذا الدرهــم؟!» (الــورع
البــن أيب الدنيــا).

فهــذا الــذي يعمــل يف رصــف الطــرق فــال يراعــي
اهلل يف عملــه فيتســبب يف فســاد الطــرق آثــم بقــدر مــا
يتســبب فيــه مــن حــوادث وقتــل ،وهــذا الفــالح الــذي
ـم لــه إال مجــع املــال ويف ســبيله ُهيلــك أجســام الناس
ال َهـ َّ
باملبيــدات الســامة غشــاش قاتــل ،يأثــم بقــدر كل كبــد
أفســده وبقــدر كل ُك ْليـ ٍ
ـة أفشــلها ،وهــذا الصانــع الــذي
َ
ال يتقــن صنعتــه فينتــج ســلعة مغشوشــة آثــم غشــاش
يدخــل فيمــن تــربأ منهــم النبــيﷺ حــني قــالَ « :مــ ْن
ِ
مح َ
ــس
ََ
ــس منَّــاَ ،و َمــ ْن َغ َّشــنَا َف َل ْي َ
الســال ََح َف َل ْي َ
ــل َع َل ْينَــا ِّ
ِمنَّــا»( .صحيــح مســلم).
فمــن كانــت هــذه صفتهــم يتحملــون وزر تأخــر
األمــة وختلــف البــالد ،نشــكوهم إىل اهلل  ،يقــول
ــف األمــني وخيانــة
عمــر « :إىل اهلل أشــكو َض ْع َ
١١٩

القــوي» (جممــع األمثــال للميــدان) ،أمــا يعلــم هــؤالء
مجي ًعــا أن اهلل يراهــم ﴿،ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﴾[ســورة العلــق،
اآليــة  ،]14أمل يعلمــوا أن الرقيــب عليهــم هــو اهلل ؟!
﴿ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﴾[ســورة النســاء ،اآليــة .]1

إن مــن أشــد أســباب تأخرنــا وإهــدار الطاقــات
والثــروات يف بالدنــا وجــود نوعيــة مــن املوظفــني أو مــن
العاملــني يف املجــاالت املختلفــة ال يبالــون بــا وقعــوا فيــه
مــن تقصــر أو تأخــر أو غيــاب ،خيرجــون مــن أعاهلــم
مح ُلــوه مــن
قبــل إهنــاء مــا كلفــوا بــه مــن أعــال وأداء مــا ُ ِّ
أمانــة ،متناســني أن هــذه األعــال أمانــة سيســألون عنهــا
يــوم القيامــة﴿،ﰆﰇ ﰈ ﰉ﴾[ســورة الصافــات،
اآليــة .]24

إن وطننــا احلبيــب لــن ينهــض وحيقــق آمالــه إال
بعــد أن يزكــي كل عامــل قلبــه باإلخــالص وينقــي ُل َّب ـ ُه
باإلحســان ،ويعلــم أنــه لــن تعلــو مرتبتــه إال بحســن
العمــل وجــودة اإلنتــاج ،وســالمة الصنــع ونبــل
املقصــد ،وســيجد املجتمــع عنــد ذلــك يف إتقــان العمــل
مــا يوفــر اجلهــد واملــال والوقــت ،ومــا حيفــظ احلقــوق
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مــن الضيــاع واإلمهــال ،وهنــا تســعد البــالد وتنعــم
هبــذا اإلتقــان ،وجتنــي مــن ثــار عقــول وســواعد أبنائهــا
مــا يغنيهــا عــن غرهــا وحيفــظ هلــا عزهتــا وكرامتهــا،
أمــا حــني يســود اإلمهــال ويســتبدُّ الكســل واخلمــول
وينعــدم الضمــر فســيتجرع املجتمــع مــرارة ذلــك،
ويســهم ذلــك يف ختلــف األمــة برمتهــا.

إن مــن أســباب تقــدم غرنــا يف املياديــن املختلفــة
إتقــان العمــل وإحســانه وقيــام كل فــرد بواجبــه ومــا
ينــاط بــه مــن عمــل عىل خــر وجــه ،فمــن أتقن وأحســن
تقــدم وإن كان كافـ ًـرا ،ومــن أســاء وقــرص شــقي وتأخــر
ِ
ثــم قيــلَّ :
يــم الدَّ ْو َلــ َة
وإن كان
إن اهلل ُيق ُ
مســلا؛ ومــن َّ
ً
ِ
ِ
ِ
ا ْلع ِ
ـم ال َّظ َ
ـت
اد َلـ َة َوإِ ْن كَا َنـ ْ
املـ َة َوإِ ْن كَا َنـ ْ
َ
ـت كَافـ َـرةًَ ،و َال ُيقيـ ُ
ِ
ُم ْســل َم ًة ،فهــذه ســنة اهلل يف خلقــه ،وقــد قــال اهلل ﴿:
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﴾[ســورة هــود ،اآليــة  ،]15ويف نفــس الســورة
يقــول ﴿:ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ﴾[ســورة هــود ،اآليــة  ،]117فــاهلل ال خيلــف
ســننه مــع مــن يصلحــون هبــا دنياهــم ولــو كانــوا أهــل
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إرشاك ،فــإذا مــا أدرك املســلم أمهيــة اإلتقــان ورضورتــه
ومــا يــؤدي إليــه مــن نتائــج جيــدة ،وإذا أدرك كذلــك
عاقبــة اإلمهــال والتقصــر وخطورتــه ومــا يــؤدي إليــه
مــن عواقــب وخيمــة دفعــه ذلــك إىل اإلتقــان وإجــادة
مــا يقــوم بــه مــن أعــال لينفــع نفســه وجمتمعــه.

يب أجيـ ً
ـاال عــىل مراقبــة
مــا أحوجنــا اليــوم إىل أن نــر َ
اهلل  ،فاملراقبــة تكســب األمــة املســلمة اإلخــالص
يف العمــل ،كــا أهنــا جتــرد العمــل مــن مظاهــر النفــاق
وجيــوده
والريــاء ،فكثــر مــن النــاس يتقــن عملــه
ّ
إن كان مراق ًبــا مــن رئيــس لــه ،أو قصــد بــه حتقيــق
غايــات لــه أو ســعى إىل الســمعة والشــهرة ألنــه يفتقــد
املراقبــة الداخليــة التــي جتعلــه يــؤدي عملــه بإتقــان يف
كل احلــاالت دون النظــر إىل االعتبــارات التــي اعتــاد
بعضهــم عليهــا.
فأيــن نحــن مــن مراقبــة اهلل ؟! وأيــن نحــن مــن
اإلحســان الــذي ذكــره النبــي ﷺَ « :أ ْن َت ْع ُبــدَ اهلل ك ََأ َّنـ َ
ـك
ــر َ
اك» (متفــق عليــه)،
َــرا ُه َفإِنَّــ ُه َي َ
َــرا ُه َفــإِ ْن َمل ْ َتكُــ ْن ت َ
ت َ
ِ
«راق ِ
ــب
ورحــم اهلل ابــن املبــارك حيــث قــال لرجــلَ :
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اهلل  ،فســأله عــن تفســره؛ فقــال :كــن أبــدً ا كأنــك
تــرى اهلل » (إحيــاء علــوم الديــن) ،ويقــول أبــو
ــع
بكــر « :إن عليــك مــن اهلل عيونًــا تــراك»( .جم ْ َم ُ
ِ ِ
دائــا أن اهلل
ان) ،فاملســلم يستشــعر ً
األَ ْم َثــال ل َ
لم ْيــدَ ّ
يــراه ويطلــع عليــه فيتقــن عملــه إرضــا ًء هلل  ،بغــض
النظــر عمــن يــراه ويراقبــه مــن اخللــق.
إن َمت َ ُّثـ َـل هــذه املعــان اإليانيــة هــو املخــرج ممــا يعانيه
املجتمــع ،فإنــه مــن الصعــب بــل ربــا كان مــن املســتبعد
أو املســتحيل أن نجعــل لــكل إنسـ ٍ
حارســا حيرســه ،أو
ـان
ً
مراق ًبــا يراقبــه ،وحتــى لــو فعلنــا ذلــك ،فاحلــارس قــد
حيتــاج إىل مــن حيرســه ،واملراقــب قــد حيتــاج إىل مــن
ٍ
ـرا
يراقبــه ،لكــن مــن الســهل أن ُنــر َ
يب يف كل إنســان ضمـ ً
ح ًّيــا ينبــض باحلــق ويدفــع إىل اخلــر؛ ألنــه يراقــب مــن
ال تأخــذه ســنة وال نــوم.
***

١٢٣

فهرس الموضوعات

مقدمـة

٥

أمهية التخطيط يف حياة الفرد واملجتمع.
محاية الشأن العام واملصلحة العامة.

مفهوم عهد األمان يف العرص احلارض.

٩
١٩
٣٣

فروض الكفايات ودورها يف حتقيق التوازن املجتمعي.

٤٣

ترتيب األولويات وأثره يف حياة الفرد واملجتمع.

٥٥

رعاية املسنني ومحاية حقوقهم.

حق الطفل يف الرعاية والنشأة الكريمة.

خطورة اإلدمان واملخدرات عىل الفرد واملجتمع.

ضوابط األسواق وآداهبا.

اإلتقان سبيل األمم املتحرضة.
١٢٥

٦٩
٨١
٩٣
١٠٣
١١٣

منافذ بيع الهيئة امل�صرية العامة للكتاب
مكتبة املعرض الدائم

مكتبة املبتديان

١١٩٤كورنيش النيل  -رملة بوالق

١٣ش املبتديان ــ السيدة زينب

ت ٢٥٧٧٥٠٠٠ :ــ ٢٥٧٧٥٢٢٨

مكتبة  ١٥مايو

مبنى اهليئة املرصية العامة للكتاب

القاهرة

ت ٢٥٧٧٥١٠٩ :داخى ١٩٤
مكتبة مركز الكتاب الدوىل

٣٠ش  ٢٦يوليو ــ القاهرة

ت٢٥٧٨٧٥٤٨ :
مكتبة  ٢٦يوليو

 ١٩ش  ٢٦يوليو ــ القاهرة
ت ٢٥٧٨٨٤٣١ :
مكتبة رشيف

٣٦ش رشيف ــ القاهرة

ت٢٣٩٣٩٦١٢ :
مكتبة عرابى

 ٥ميدان عرابى ــ التوفيقية ــ القاهرة

ت ٢٥٧٤٠٠٧٥ :
مكتبة احلسن

مدخل  ٢الباب األخرض ــ احلسن ــ القاهرة

ت ٢٥٩١٣٤٤٧ :

أمام دار اهلال ــ القاهرة

مدينة  ١٥مايو ــ حلوان خلف مبنى اجلهاز

مكتبة اجليزة

 ١ش مراد ــ ميدان اجليزة ــ اجليزة

ت ٣٥٧٢١٣١١ :

مكتبة جامعة القاهرة

خلف كلية اإلعام ــ باحلرم اجلامعى

باجلامعة ــ اجليزة
مكتبة رادوبيس

ش اهلرم ــ حمطة املساحة ــ اجليزة

مبنى سينام رادوبيس

مكتبة أكاديمية الفنون

ش مجال الدين األفغانى من شارع حمطة

املساحة ــ اهلرم

مبنى أكاديمية الفنون ــ اجليزة
مكتبة ساقية عبداملنعم الصاوى

الزمالك ــ هناية ش  ٢٦يوليو

من أبوالفدا ــ القاهرة

مكتبة اإلسكندرية
 ٩٤ش سعد زغلول ــ اإلسكندرية
ت ٠٣/٤٨٦٢٩٢٥ :
مكتبة اإلسامعيلية
التمليك ــ املرحلة اخلامسة ــ عامرة ٦
مدخل ( أ )  -اإلسامعيلية
ت ٠٦٤/٣٢١٤٠٧٨ :
مكتبة جامعة قناة السويس
مبنى امللحق اإلدارى ــ بكلية الزراعة
ــ اجلامعة اجلديدة ــ اإلسامعيلية
ت ٠٦٤/٣٣٨٢٠٧٨ :
مكتبة بورفؤاد
بجوار مدخل اجلامعة
ناصية ش  ١٤ ،١١ــ بورسعيد
مكتبة أسوان
السوق السياحى ــ أسوان
ت ٠٩٧/٢٣٠٢٩٣٠ :
مكتبة أسيوط
٦٠ش اجلمهورية ــ أسيوط
ت ٠٨٨/٢٣٢٢٠٣٢ :
مكتبة املنيا
 ١٦ش بن خصيب ــ املنيا
ت ٠٨٦/٢٣٦٤٤٥٤ :

مكتبة املنيا (فرع اجلامعة)
مبنى كلية اآلداب ــ جامعة املنيا ــ املنيا
مكتبة طنطا
ميدان الساعة ــ عامرة سينام أمري
ــ طنطا
ت ٠٤٠/٣٣٣٢٥٩٤ :
مكتبة املحلة الكربى
ميدان حمطة السكة احلديد
عامرة الرضائب ساب ًقا ــ املحلة
مكتبة دمنهور
ش عبدالسام الشاذىل ــ دمنهور
مكتب بريد املجمع احلكومى ــ توزيع
دمنهور اجلديدة
مكتبة املنصـــورة
 ٥ش السكة اجلديدة ــ املنصورة
ت ٠٥٠/٢٢٤٦٧١٩ :
مكــتـبـة مــنــوف
مبنى كلية اهلندسة اإللكرتونية
جامعة منوف
توكيل اهليئة بمحافظة الرشقية
مكتبة طلعت سامة للصحافة
واإلعام
ميدان التحرير ــ الزقازيق
ت ٠٥٥/٢٣٦٢٧١٠ :
ت٠١٠٠٦٥٣٣٧٣٣٢ :

