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اآلراء الواردة يف هذا الكتاب ال تعرب بالرضورة عن توجه
اهليئة ،بل تعرب عن رأي املؤلف وتوجهه يف املقام األول.
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ﯺ ﯻ ﯼ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾
[هود]٨٨ :

3

تقــديم
احلمــد هلل رب العاملني ،والصالة والســام عىل خاتم
أنبيائه ورســله ســيدنا حممد بن عبد اهلل ،وعىل آله وصحبه
ومن تبع هداه إىل يوم الدين.

وبعــد،،،

فـإن الديـن ليـس بمعـزل عـن حركـة الكـون وعامرتـه،
فالديـن فـن صناعـة احليـاة ال صناعـة املـوت ،فلـن يقـدِّ ر
النـاس ديننـا ما مل نتفـوق يف أمـور دنيانا ،فإن تفوقنـا يف أمور
دنيانـا احترم النـاس ديننـا ودنيانـا.

وإن صحيـح العقـل ال يمكـن أن يصادم صحيـح النقل،
فمـن أنزل صحيـح النقل هـو  من زين اإلنسـان بالعقل،
ومنحـه القـدرة على التأمل والتفكير والفهـم ،واألديان إنام
جـاءت لتحقيـق مصالـح البلاد والعبـاد ،فحيـث تكـون
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املصلحـة املعتبرة فثمـة رشع اهلل احلنيـف ،وهـو ما تسـعى
إىل حتقيقـه العقـول الرشـيدة والقيـادات احلكيمة.

الديـن والدنيـا يتكاملان وال يتصادمـان ،فكل مـا يؤدي
إىل سـعادة النـاس يف حياهتـم هـو من صميـم معـاين األديان
ومقاصدهـا ال ُعليـا ،وكل مـا يـؤدي إىل الضعـف واضطراب
احليـاة وانتهـاج ُسـبل الغـي والضلال يتناقـض مـع الديـن
واخللـق والفطرة اإلنسـانية السـوية.
الديـن والدولـة ال يتناقضـان ،إنما يرسـخان م ًعا ألُسـس
العمـل واإلتقـان والبناء والتعمري ،والتكافـل املجتمعي ،وأن
ال يكـون بيننـا جائـع ،وال حمـروم ،وال ٍ
عـار ،وال مرشد ،وال
حمتـاج ،األديـان رمحـة كلها ،عـدل كلهـا ،سماحة كلها ،يرس
كلهـا ،وهـو ما عليه اإلنسـانية السـوية.

ويف هـذا الكتـاب نقـدم للقـارئ الكريـم عـد ًدا مـن
همـة ،منهـا :تقديـر املصلحـة وتنظيـم املباح،
املوضوعـات ا ُمل َّ
والصالبـة يف مواجهـة اجلوائح واألزمـات ،والعمل واجب،
وخماطـر الطلاق ،وخماطـر اهلجـرة غير الرشعيـة ،والتكافل
املجتمعـي ،واألمـن الغذائـي ،وجرب اخلاطـر وأثـره يف الفرد
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واملجتمـع ،وقيمـة االحترام ،واألرسة سـكن ومـودة،
والتاجـر األمين ،والصانـع املتقـن ،والـزارع املجـد ،وأمهية
االسـتثامر يف حياتنـا ،إىل غير ذلك مـن املوضوعات شـديدة
الصلـة بواقـع النـاس وشـئون حياهتـم.

وقـد راعينـا يف هـذه املوضوعـات أن تكـون يف إطـار
سماحة اإلسلام ووسـطيته ،يف أسـلوب سـهل ميسر لـكل
الباحثين عـن الفكـر الوسـطي املسـتنري مـن املتخصصين
وغير املتخصصين.
واهلل من وراء القصد ،وهو حسبنا ونعم الوكيل.

أ.د .حممد خمتار مجعة مربوك

وزير األوقاف
رئيس املجلس األعىل للشئون اإلسالمية
عضو جممع البحوث اإلسالمية
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تقدير املصلحة وتنظيم املباح
َ
املتأمـل يف أحـكام الرشيعـة اإلسلامية جيـدُ أهنـا
إن
ِ
ــم ِّو
جـاءت
والس ُ
لتحقيـق مصالـح البلاد والعــبادُّ ،
ِ
ِ
ِ
بالنفـس البرشيـة ،واالرتقـاء هبـا إىل أعلى الدرجـات؛
ِ
تـأت األحـكا ُم ك ُّلهـا ثابتـ ًة مسـتقرةً؛ بـل كان
لذلـك مل
متغير خيتلف
مسـتمر ،ومنها مـا هو
ثابـت
منهـا مـا هـو
ٌ
ٌّ
ٌ
باختلاف الزمان واملـكان واألعراف واألحـوال واحلاجة
ِ
تـدور مـع
الرشيعـة
ودفـع الضرر واملشـقة ،فأحـكا ُم
ُ
ِ
املصلحـة وجـو ًدا وعد ًمـا؛ وحيثما ُوجـدت املصلحـ ُة ف َث َّم
رشع اهلل .
ُ

ولقد أقامت الشــريع ُة اإلسلامي ُة نظا ًمـا متوازنًا يراعي
ِ
ِ
ِ
ِ
صالح
حيقـق
الفرديـة ،بام
واملصلحـة
العامة
املصلحـة
بين
ُ
َ
ِ
فتتحقـق للمجتمـ ِع قـو ُة
وصالـح أبنائـه مجي ًعـا،
الوطـن
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الواحد الذي َّ
حـث عليه
اجلسـد
وشـعور
الواحـد،
البنيـان
ُ
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ِ ِ ِ
ـن كَا ْلبنْي ِ
ـان َي ُشـدُّ َب ْع ُض ُه
نب ُّينـا ﷺ يف قولـه( :ا ُْل ْؤمـ ُن ل ْل ُم ْؤم ِ ُ َ
ين َأ َصابِ ِع ِه)(((.
َب ْع ًضـاَ ،و َشـ َّب َك َب ْ َ
ً
النفع العا َّم للبالد
حيقق
املقر ِر رش ًعا
وعقل أن ما ُ
َ
ومن َّ
ٍ
لشخص بعينه،
اخلاص
النفع
حيقق
والعباد مقد ٌم عىل ما ُ
َّ
َ
ٍ
ِ
تعارضت املصلح ُة
جمموعة من األشخاص ،وأنه إذا
أو
َ
ِ
ِ
العام ُة مع املصلحة اخلاصة ُقدِّ مت املصلح ُة العام ُة عىل
ِ
تشمل َّ
ُ
حيقق إقام َة
اخلاصة؛ ذلك أن املصلح َة العام َة
كل ما ُ
ٍ
ٍ
ِ
احلياة من ٍ
والنفع للناس،
اخلري
ومعنوية،
مادية،
أمور
َ
ُ
جتلب َ
ِ
واستقراره
الوطن
وحتقق محاي َة
الرش واملفاسدَ ،
ُ
ُ
َ
وتدفع عنهم َّ
َ
ليحفظ عىل الناس دينَهم،
فالرشع إنام جاء
وسالم َة أراضيه؛
ُ
َ
َ
وأموالم؛ لذا َّقرر
وأنسابم،
وعقولم،
وأنفسهم،
ووطنَهم،
َ
َ
ِ
الرضر العام ،وأنه إذا
الرضر
الفقها ُء أن
اخلاص ُي َ
َّ
َ
تح َّم ُل لدف ِع َّ
ِ
ِ
بارتكاب أخ ِّفهام.
رضرا
تعارضت مفسدتان روعي
ْ
أعظم ُهام ً
ُ
ِ
ِ
املعتربة مسئولي ُة و ِّيل األمر؛ ذلك أنه
املصلحة
فتقدير
ِ
ِ
ِ
وأكثر إملا ًما بجوانب األمور ،وما
أعلم باملصلحة العامة،
ُ
ُ
ِ
َص ا َمل ْظ ُلــومِ ،حديث رقم ،2446
((( متفــق عليه :صحيح البخــاري ،كتاب املظاملَ ،ب ُ
ــاب ن ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ُ
ُ
ِ
احم الؤْ مننيَ َو َت َعاطفه ْم
اب ت ََر ُ
الص َلة َو ْال َدابَ ،ب ُ
ب َو ِّ
واللفظ له ،وصحيح مســلم ،كتاب ا ْل ِ ِّ
اض ِد ِه ْم ،حديث رقم .2585
َو َت َع ُ
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ٍ
احلق ﴿ :ﯵ ﯶ
يرتتب عليها من
تبعات؛ لذا يقول ُّ
ُ
(((
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾ .

ٌ
َ
َّ
أصيل من مبادئ
واحلفاظ عليه مبد ٌأ
إن احرتا َم النظا ِم
ٍ
ُ
تتعايش يف جمتم ٍع
الرشيعة اإلسالمية؛ إذ ال بد لكل فئة
ِ
ِ
أمور حياتم ،ومن
القوانني التي تنظم للناس
واحد من
َ
األمور املباح ُة؛ َّ
بعض
تنظيمه يف املجتمع:
جيب
ألن َ
أهم ما ُ
ُ
ُ
ِ
ُ
ِ
األمر بسوء
فيتحول
املباح،
يتجاوز يف استخدا ِم
الناس قد
ُ
ُ
ِ
استخدامه من اإلباحة إىل احلرمة ،يقول ﴿ :ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾((( ،ويقول تعاىل:
﴿ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ
ِ
فاخلروج
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾(((،
باإلنفاق إىل حدِّ
ُ
ِ
ِ
حلرمة؛ فلو ِّيل األمر أن
الس َف ِه
والتبذير ُ
خيرج به من احل ِّل إىل ا ُ
َّ
ينظمه من
املباح أو ُي َق ِّيدَ ُه؛ بل عليه أن ين ِّظ َم ُه أو َ
ُي َقنِّ َن َ
ينيب من ُ
أصحاب الواليات اخلاصة التي تنبثق من الوالية العامةٌّ ،
كل
ِ
اختصاصه؛ ألن دنيا الناس ال تصلح بدون قانون وال
حسب
((( [سورة النساء ،اآلية .]59
((( [األعراف ،اآلية .]31
((( [اإلرساء ،اآليتان.]27 ،26 :
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ٍ
ٍ
ترض
نظام ،وإال صارت الدنيا إىل عشوائية َمقيتة ،وفوىض ُّ
تنفع ،ومن ذلك عىل سبيل املثالُّ :
حق الطريق الذي ُي َعدُّ
وال ُ
ِ
َف األذى عنه شعب ًة من شعب اإليامن ،وألجل تنظي ِم املباح
ك ُّ
ُ ِ
ِّ
واملبذر يف الفقه اإلسالمي.
احلجر عىل السفيه
ش َع
ُ

تنظيم املباحِ بام يتناسب مع حتقيق النفع
ومما ال شك فيه أن
َ
ِ
وجلب للمصالح؛ إذ ال مفسد َة
العام فيه در ٌء للمفاسد،
ٌ
أشدُّ من اإلرضار بحياة الناس ،واألولوي ُة تكون ً
أول إلزالة
ِّ
مصالح الناس،
حيقق
خطرا عىل احلياة ،ثم ملا ُ
َ
كل ما ُي َشك ُِّل ً
الثامر حيصدها
ُ
وجيب عىل كل الناس أن يتعاونوا يف ذلك؛ ألن َ
والرضر  -ال قدّ ر اهلل -يقع عىل املجتمع كله،
املجتمع ك ُّله،
ُ
ُ
ِ
ِ
وقد َّبي ذلك نب ُّينا ﷺ يف قولهَ ( :م َث ُل ال َقائ ِم َع َل ُحدُ ود اهلل
ِ ٍ
و ِ ِ
اب َب ْع ُض ُه ْم
الواق ِع ف َيها ،ك ََم َث ِل َق ْو ٍم ْاست ََه ُموا َع َل َسفينَةَ ،ف َأ َص َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َأ ْعال ََها َو َب ْع ُض ُه ْم َأ ْس َف َل َهاَ ،فك َ
َان ا َّلذي َن ف َأ ْس َفل َها إ َذا ْاس َت َق ْوا
ِم َن ا َمل ِاء َم ُّروا َع َل َم ْن َف ْو َق ُه ْمَ ،ف َقا ُلواَ :ل ْو َأنَّا َخ َر ْقنَا ِف ن َِصيبِنَا
ِ
ُوه ْم َو َما َأ َرا ُدوا َه َلكُوا َجِي ًعا،
تك ُ
َخ ْر ًقا َو َل ْ ن ُْؤذ َم ْن َف ْو َقنَاَ ،فإِ ْن َي ْ ُ
َوإِ ْن َأ َخ ُذوا َع َل َأ ْي ِدهيِ ْم ن ََج ْواَ ،ون ََج ْوا َجِي ًعا)(((.
القسم ِة و ِ
ِ
(((صحيح البخاريِ ،كتَاب ِ ِ
ال ْستِ َها ِم فِ ِيه ،حديث رقم .2493
الشكَةَ ،باب َه ْل ُي ْق َر ُع ِف ْ َ َ
َّ
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األمـن الغـذائي
محايته وحرمة التالعب به
ِ
َّ
اإلسلام َّي احلَنِيـف ديـ ٌن شـامل لـكل نواحـي
إن الدِّ يـ َن
ـع متطلباهتـم
بما تصلـح بـه َح َيـاة البشر ،ويتَوا َف ُـق َم َ
احليـاة َ
ا َمل ِ
اج ِاتِـم اإلنسـانية ،ويكفـل هلـم السـعادة يف
عيشـ َّية واحت َي َ
الدنيـا واآلخرة ،قال تعـاىل﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾(((.
ِ
ِ
ِ
اسي ِة حلي ِاة اإلن ِ
ْسان ،من
األس َّ َ َ
فقد ُعن َي اإلسالم با ُمل َق ِّو َمات َ
ومسك ٍَن ،و َم ْل َب ٍ
س ،وغري ذلك مما يساعد عىل
ومش ٍبْ ،
َم ْط َع ٍم ْ َ
استقرار حياته وسكينتها وطمأنينتها ،وحتقيق أمن اإلنسان
بكل صوره وجوانبه.
على أن نعمـة األمـن مـن أعظم نعـم اهلل  عىل اإلنسـان
ال يسـتطيع أن َ
يعيش بدوهنا ،وال يشـعر بلذة العبـادة والطاعة

((( [سورة النحل ،اآلية .]89
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أو الطعـام والشراب إال بتحققهـا ،يقـول  ﴿ :ﭑ
ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ﴾(((.

ومن جماالت األمن التي اهتم هبا اإلسالم وحرص عىل
حتقيقها( :األمن الغذائي) بعيدً ا عن اجلشع والطمع والغش
فلألمن ِ
ِ
الغ َذائي
واالحتكار واالستغالل والنفعية واألنانية،
أهي ٌة كُبى يف حي ِاة األ ْف ِ
راد واأل َم ِم ،فهو َيرتَبِ ُط ارت َبا ًطا وثي ًقا
ََ
َ َّ ْ َ
ِ
ِ
ِ
تمع ّي ،وقد َر َب َط ال ُق ُ
الكريم
رآن
باالست ْق َرار واأل ْم ِن ا ُمل ْج َ
ُ
ِ
بينهم بِرب ٍ
اط ٍ
القيامة ،فقال ُ م ْ َتنًّا عىل ِ
وثيق إىل يو ِم
أهل
َُ َ
م َّك َة هباتني النِّ ْع َمت ْ ِ
َي﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ﴾(((.

وكذلك جاءت السنة النبوية املطهرة بام جيعل األم َن
ِ
همة من ركائز احلياة املستقرة ،وربطت
الغذائي ركيزة ُم َّ
((( [سورة قريش ،اآليات .]4 -1
((( [سورة القصص ،اآلية .]57
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كذلك بينه وبني األمن املجتمعي ،حيث يقول نبينا ﷺ:
ِ ِ ِ
ِ
وت
سبِ ِهُ ،م َع ًاف ِف َج َس ِد ِهِ ،عنْدَ ُه ُق ُ
( َم ْن َأ ْص َب َح منْك ُْم آمنًا ف ْ
َي ْو ِم ِهَ ،فك ََأ ن ََّم ِح َيز ْت َل ُه الدُّ ْن َيا)(((.

فاألمن الغذائي رضور ٌة حلفظ كرامة الفرد واألمة ،وإن
ٍ
مساس به له عواق ُبه وأرضاره اخلطرية بام جيعل املساس
أي
َّ
به جريمة كربى يف حق املجتمعات ،ملا يرتتب عىل افتقاده
من مفاسد وجرائم متعددة كالرسقة والسلب والنهب
وقطع الطرق والغصب والرشوة واالحتيال والرتبح
واالبتزاز ،وغري ذلك من مفاسد ورشور.

لذا حرصت الرشيعة اإلسالمية عىل محاية املجتمع من
وحرمت التالعب بأقوات الناس
اجلشع واالستغالل،
َّ
وحاجاهتم األساسية ،وح َّثت عىل السعي يف حتصيل املال
احلالل باكتسابه من الطرق املباحة املرشوعة ،دون أي
اعتداء أو ظلم لآلخرين ،قال تعاىل﴿ :ﭩ ﭪ

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ
ِ
باب منه ،حديث رقم .2346
اب الزُّ ْهدٌ ،
((( ُسنن الرتمذيَ ،أ ْب َو ُ
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ﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ﴾((( ،كام حثت التاجر عىل الصدق والسهولة واليرس

والسامحة وحسن املعاملة يف بيعه ورشائه فال يغايل يف
الربح ،حتى ال يرهق كاهل الفقراء واملحتاجني ،فيكون
(ر ِح َم اهلل
ذلك سب ًبا ملحق الربكة من رزقه ،يقول نبينا ﷺَ :
َر ُج ً
تى َوإِ َذا ا ْقت ََض)((( ،وقال ﷺ:
ال َس ْم ًحا إِ َذا َب َ
اع َوإِ َذا ْاش َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
(((
النَّ َة بِ َس َم َحتهَ ،قاض ًيا َو ُم َت َقاض ًيا) .
( َد َخ َل َر ُج ٌل ْ َ

وقد هنى النبي ﷺ عن السلوكيات االستغاللية التي
يامرسها من مل يراقب اهلل  من التجار ،إذ يقولَ ( :م ِن
ني َف ُه َو َخاطِ ٌئ)(((،
اح َتك ََر ُحك َْر ًة ُي ِريدُ َأ ْن ُي ْغ ِ َل ِ َبا َع َل ا ُْل ْس ِل ِم َ
ْ
فاخلاطئ أشد جر ًما ورشاسة من املخطئ ،فاهلل تعاىل يقول:
﴿ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾(((.
((( [سورة النساء ،اآليتان .]30 ،29
ِ
ِ
ِ
ب َح ًّقا
الشاء َوال َب ْيعَِ ،و َم ْن َط َل َ
الس ُ
((( صحيح البخاري ،كتاب البيوعَ ،ب ُ
ــهو َلة َو َّ
اب ُّ
السم ََحة ِف َ ِّ
َف ْلي ْط ُلبه ِف َع َف ٍ
اف ،حديث رقم .2076
َ ُْ
((( مسند أمحد ،550/11 ،حديث رقم .6963
((( مسند أمحد ،265/14 ،حديث رقم .8617
((( [سورة احلاقة ،اآلية .]37
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ويؤكـد ذلك قولـه ﷺ يف رواية أخرىَ ( :م ِ
اح َتك ََر
ـن ْ
ين َل ْي َل ًةَ ،ف َقدْ َب ِ
َ
ـر َئ ِم َن اهلل َت َع َ
ـالَ ،و َب ِر َئ اهلل
ط َعا ًمـا َأ ْر َب ِع َ
ِ
ِ
(((
َت َع َ
واالحتـكَار واالسـتغالل يكونان َسـب ًبا
ـال منْـ ُه) ،
ْ
يف ه ِ
لاك و َد َم ِ
ـار صاحبهما يف الدنيـا واآلخـرة ،يقـول
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ـن َد َخ َ ِ
ـن َأ ْسـ َع ِ
ني
ار ا ُْل ْسـلم َ
شء م ْ
نبينـا ﷺَ ( :م ْ
ـل ف َ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ـمَ ،فـإ َّن َح ًّقـا َع َ
لى اهلل َأ ْن ُي ْقعـدَ ُه بِ ُع ْظ ٍم م َن
ل ُي ْغل َيـ ُه َع َل ْي ِه ْ
الن ِ
ـو َم ا ْل ِق َيا َم ِة)(((.
َّـار َي ْ

حـرم اإلسلام كل ما
ولكـي تتـم محاية األمـن الغذائي ّ
يـؤدي إىل التالعـب به ،ومن ذلـك الغش بجميـع صوره،
فقـال ﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾(((.
ـور ِ
ومـن ُص ِ
الغ ِّ
ـش َخ ْلـط اجليـد بالـرديء ،وإظهـار
مـر َر ُس ُ
ـول
الـرديء يف صـورة اجليـد وبيعـه بقيمتـه ،فقـد َّ
ِ
لى ص ٍ ِ
يهـاَ ،فنَا َل ْت
برة مـ ْن َط َعـا ٍمَ ،ف َأ ْد َخ َـل َيـدَ ُه ف َ
اهلل ﷺ َع َ ُ ْ َ
ِ
لا َف َق َ
ـالَ ( :ما َه َ
َأ َصابِ ُعـ ُه َب َل ً
ـب ال َّط َعـا ِم؟)َ ،ق َال
ـذا َيا َصاح َ
((( مسند أمحد ،481/ 8 ،حديث رقم .4880
((( مسند أمحد ،425/33 ،حديث رقم .20313
((( [سورة املطففني ،اآليات .]3-1

17

ـول اهللَِ ،ق َ
الس َما ُء َيـا َر ُس َ
ـالَ ( :أ َف َ
ـو َق
لا َج َع ْلتَـ ُه َف ْ
َأ َصا َبتْـ ُه َّ
َّـاسَ ،مـ ْن َغ َّ
ـس ِمنِّـي)(((.
ـش َف َل ْي َ
َـي َي َـرا ُه الن ُ
ال َّط َعـا ِم ك ْ

وبسـبب حساسـية العمل التجاري نجـد املصطفى ﷺ
يقول(:الت ِ
الصـدُ ُ
ين
الصدِّ ِيق َ
ـع النَّبِ ِّي َ
وق األَ ِم ُ
ين َو ِّ
ين َم َ
َّاج ُـر َّ
ِ
َو ُّ
مادحـا لـكل
الش َ
ـهدَ اء)((( ،هكـذا جـاء الشرع احلنيـف ً
صلاح ،حمار ًبـا لـكل فسـاد ،فقـال ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ﴾((( ،ويقـول  ﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ
ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾(((،

العباد فِ ِ
ِ
ِ
يـه إال م َلك ِ
َان
ـو ٍم ُي ْصبِ ُح َ ُ
ويقـول نبينـا ﷺَ ( :ما م ْن َي ْ
َ
ـول َأحدُ ُهـا :اللهم َأ ْع ِ
ين ِ ِ
ـط ُمن ِْف ًقا َخ َل ًفـاَ ،و َي ُق ُ
ول
َ
َّ
ْـز َلنَ ،ف َي ُق ُ َ َ
ِ
ِ
(((
َ
اآلخ ُـر:
اللهـم َأ ْعـط ُمْسـكًا َت َل ًفـا)  ،ويقـول ﷺَ ( :م َث ُـل
َّ
ِ
ِ
قـو ِل النَّبِ ِّي ﷺَ « :مـ ْن غ ََّشـنَا َف َل ْي َس ِمنَّـا» ،حديث
ـاب ْ
َـاب الْيما ََنَ ،ب ُ
((( صحيـح مسـلم ،كت ُ
رقم.102
ِ ِ
اب َما َجا َء ِف الت َُّّج ِ
اه ْم ،حديث
ار َوت َْســم َية النَّبِ ِّي ﷺ إِ َّي ُ
((( ُســنن الرتمذي ،أبواب البيوعَ ،ب ُ
رقم .1209
((( [سورة آل عمران ،اآلية .]92
((( [سورة البقرة ،اآلية .]261
ِ
ْط من ِْف َق م ٍ
ال َخ َل ًفا ،حديث رقم .1442
((( صحيح البخاري ،كتاب الزكاةَ ،ب ُ
َ
اب ال َّل ُه َّم َأع ُ
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احِ ِهـم ،و َتعا ُط ِف ِهم ،م َث ُل اجلس ِ
ِ
ـد؛
ا ُمل ْؤ ِمنِ َ
ـمَ ،وت ََر ُ ْ َ َ
ََ
ْ َ
ين ِف ت ََوا ِّده ْ
ِ
ِ
ِ
ـه ِر
الس َ
إِ َذا ْاشـ َتكَى منْـ ُه ُع ْض ٌ
ـو تَدَ ا َعـى َلـ ُه َسـائ ُر اجلَ َسـد بِ َّ
حل َّمـى)((( ،فلا بـد مـن التكافـل والرتاحـم والتعـاون،
َوا ُ
وبخاصـة يف وقـت الشـدائد واألزمـات.
*

*

*

((( متفــق عليه :صحيــح البخاري ،كتــاب األدب ،باب رمحة النــاس والبهائم ،حديث رقم
الص َل ِة َو ْال َد ِ
احــ ِم ا ُْلؤْ ِمنِنيَ َو َت َعا ُط ِف ِه ْم
اب ت ََر ُ
ابَ ،ب ُ
ب َو ِّ
 ،6011وصحيح مســلم ،كتاب ا ْل ِ ِّ
اض ِد ِه ْم ،حديث رقم  ،2586واللفظ ملسلم.
َو َت َع ُ
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خماطر استباحة املال العام واحلق العام
لقد جعل اإلسالم حفظ املال أحد الكليات الست،
واملقاصد الكلية السامية التي أحاطها ديننا احلنيف بالعناية
واحلفظ والرعاية والصيانة ،حيث حيذر احلق  من أكل
أموال الناس بالباطل ،فيقول ﴿:ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁﮂﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾(((،ويقول
نبينا ﷺ( :وك ُُّل َل ٍم َنب َت ِمن سح ٍ
ت َفالن َُّار َأ ْو َل بِ ِه)(((.
ْ ُ ْ
ْ َ
َ

ولقـد أحـاط اإلسلا ُم املـال بسـياجات متعـددة مـن
احلفـظ ،فشرع الضمان ،والكفالـة ،والوكالـة ،واحلَ ْجـر،
((( [سورة النساء ،اآليتان .]30 ،29
((( املعجم الكبري للطرباين ،135 /19 ،حديث رقم .298
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أيضـا،
كما رشع حـد الرسقـة ،وحـد احلرابـة حلفـظ املـال ً
ونبهنـا الشرع احلنيـف إىل كتابـة الدَّ يـن ،والوفـاء بـه ،وأداء
األمانـات ،حيـث يقـول تعـاىل ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ﴾((( ،وقـال تعـاىل﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ﴾((( ،ويقـول ﷺ( :لَ إِي َ
ما َن َلِـ ْن لَ َأ َما َن َة
َلـ ُهَ ،و َل ِديـ َن َلِـ ْن َل َع ْهـدَ َلـ ُه)(((.

واملال إما أن يكون ً
خاصا ،فاملـال العام
مال عا ًّما أو
ًّ
هو ما متلـكه الشـعوب من األعيان واملنافع مما ال يقع حتت
وخطرا
وجر ًما
إثم ُ
ً
ملكية فردية؛ وحرمة املال العام أشد ً
من حرمة املال اخلاص؛ لكثرة األنفس والذمم املتعلقة به،
فاألمانة فيه أشد ،واملسئولية فيه أعظم ،حيث يقول تعاىل:
﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾((( ،ويقول نبينا ﷺ:
َخ َّو ُض َ
(إِ َّن ِر َج ًال َيت َ
ون ِف َمال اهللِ بِ َغ ْ ِي َح ٍّقَ ،ف َل ُه ُم الن َُّار َي ْو َم
((( [سورة املائدة ،اآلية .]1
((( [سورة النساء ،اآلية .]58
((( مسند أمحد ،375 /19 ،حديث رقم .12383
((( [سورة آل عمران ،اآلية .]161
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ِ
ِ
ـع َح َّق ا ْم ِر ٍئ ُم ْس ِل ٍم
الق َيـا َمـة)((( ،ويقول ﷺَ ( :م ِن ا ْق َت َط َ
ِ
ِ ِِ
النَّ َة) َف َق َال َل ُه
بِ َيمينهَ ،ف َقدْ َأ ْو َج َ
ب اهلل َل ُه الن ََّارَ ،و َح َّر َم َع َل ْيه ْ َ
َان َش ْي ًئا َي ِس ًريا َيا َر ُس َ
َر ُج ٌلَ :وإِ ْن ك َ
ول اهللِ؟ َق َالَ :وإِ ْن َق ِضي ًبا
ِمن َأر ٍ
اك)(((.
ْ َ

وكما أمـر اإلسلام بضرورة املحافظـة على املـال العام،
َّ
وحـذر أشـد
فقـد أكـد على احلفـاظ على احلـق العـام،
التحذيـر من اسـتباحته بأي صـورة من الصـور ،ومن ذلك:
االعتـداء على املرافق العامـة ،كالطرق العامـة ،أو املدارس،
أو املستشـفيات ،أو وسـائل املواصلات ،أو شـبكات املياه،
أو الكهربـاء ،أو الصرف الصحـي ،وغير ذلـك ،فالواجب
علينـا املحافظـة عليهـا ،ومحايتهـا ،والعمـل على تنميتهـا
وتطويرهـا؛ ألهنـا لنـا مجي ًعا ولألجيـال القادمـة ،وألن الذي
يعتـدي على املال العـام يعتدي على الوطن كلـه ،وعليه إثم
كل مـن لـه حـق يف هـذا املال.

ِ
َاب َف ْر ِ
اخل ُم ِ
ض ُ
اب َق ْو ِل اهلل َت َعا َل ﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾
سَ ،ب ُ
((( صحيح البخاري ،كت ُ
[سورة األنفال ،اآلية  ،]41حديث رقم .3118
ِ ِ
ِ
ِ
يد م ِن ا ْق َت َط َع َح َّق مس ِل ٍم بِ َي ِم ٍني َف ِ
اج َر ٍة بِالن َِّار ،حديث
َاب الْيم ََنَ ،ب ُ
((( صحيح مســلم ،كت ُ
ُ ْ
اب َوع َ
رقم .137
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إن خماطر استباحة املال العام واحلق العام كثرية عىل الفرد
واملجتمع يف الدنيا واآلخرة ،فمض ِّيع املال العام واحلق العام
متعرض للوعيد ،ونزع الربكة من دعائه ،وماله ،وصحته،
وأوالده ،حيث يقول نبينا ﷺ( :إِ َّن اهللَ َأ َبى َع َ َّل َأ ْن ُيدْ ِخ َل
اجلنَّ َة َلم َنب َت ِمن سح ٍ
ت َفالن َُّار َأ ْو َل بِ ِه)((( ،وقال ﷺ( :إِ َّن ُه
ْ ُ ْ
َ ً َ
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ (((
ِ
َ
َّ
ل ٌم َن َب َت م ْن ُس ْحت إل كَانَت الن َُّار أ ْو َل به) ،
َل َي ْر ُبو َ ْ
ِ
ب َي ُمدُّ َيدَ ْي ِه
الس َف َر َأ ْش َع َث َأ ْغ َ َ
(الر ُج َل ُيط ُيل َّ
وذكر نبينا ﷺ َّ
ِ
ش ُب ُه َح َرا ٌم،
إىل َّ
الس َمءَ :يا َر ِّب َيا َر ِّب َو َم ْط َع ُم ُه َح َرا ٌمَ ،و َم ْ َ
(((
اب له؟) .
حل َرا ِمَ ،ف َأنَّى ُي ْست ََج ُ
َو َمك َْس ُب ُه َح َرا ٌمَ ،و ُغ ِّذ َي بِا َ

وال شك َّ
أن مال الوقف وأعيانه يعد من املال العام ،فقد
أوقفه أناس صاحلون عىل ُسبل اخلري؛ مما جيعل االعتداء عىل
أي عني من أعيان الوقف أو حق من حقوقه جريمة رشعية
ووطنية ،كام أن احلفاظ عىل مال الوقف وأعيانه وحقوقه
واجب وأمانة رشعية ووطنية.

َّ
إن مسـتبيح املـال العام واحلق العـام إن نجا مـن العقوبة
يف الدنيـا فإنَّـه لـن يفلـت مـن حسـاب اهلل تعـاىل وعقابه يف

ِ
َاب َالْ ْط ِع َم ِة ،حديث رقم .7162
((( املستدرك للحاكم ،كت ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
الصلَة ،حديث رقم .614
اب َما ذك َر ف ف ْضل َّ
((( ُسنن الرتمذي ،أبواب السفرَ ،ب ُ
ِ
ِ
اب َق ُب ِ
ب ال َّط ِّي ِ
الصدَ َق ِة ِم َن ا ْلك َْس ِ
ب َوت َْربِ َيتِ َها حديث رقم .1051
ول َّ
((( صحيح مسلم ،كتَاب الزَّ كَاةَ ،ب ُ
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اآلخـرة ،قال تعـاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣ
ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾(((،
وقال تعـاىل﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬﮭ ﮮﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ﴾((( ،وقـال ﴿ :ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾(((.
*

*

((( [سورة آل عمران ،اآلية .]30
((( [سورة اإلرساء ،اآليتان .]14 ،13
((( [سورة الكهف ،اآلية .]49
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*

خماطر الطالق
لقـد جعـل اإلسلام للحيـاة الزوجيـة قدسـية خاصة،

ومكانـة سـامية ،وسـ َّن من احلقـوق والواجبـات واآلداب

مـا يضمن اسـتقرارها ،وترابطها ،ومتاسـكها ،واسـتدامتها
يف إطـار السـكن ،واملـودة ،والرمحـة ،واالحترام املتبـادل،

حيـث يقـول احلـق ﴿ :ﯢ ﯣ﴾(((،
(خيكُـم َخيكُم ألَه ِل ِ
ـه)(((.
ويقـول نبينـا ﷺْ ْ ُ ْ ْ ُ ْ َ :

سـمى
واملتأمـل يف القـرآن الكريـم جيـد أن اهلل  قـد َّ
ِّ
وليحذر
الـزواج ميثا ًقا غلي ًظا؛ ليـدل عىل وجوب احرتامـه،
َ
﴿:و َأ َخ ْذ َن
مـن خطورة هدمـه ونقضه ،حيـث يقـول اهلل َ 
ِ
ُـم ِمي َثا ًقـا َغ ِلي ًظا﴾(((.
منْك ْ
((( [سورة النساء ،اآلية .]19
اش ِة النِّس ِ
اء ،حديث رقم .1977
((( ُسنن ابن ماجه ،كتاب النكاحَ ،ب ُ
َ
اب ُح ْس ِن ُم َع َ َ
((( [سورة النساء ،اآلية .]21
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وقد دعت الرشيعة اإلسالمية الزوجني إىل أن ينظر كل
منهام إىل رشيك حياته بعني اإلنصاف ،ويتأ َّمل جوانب اخلري
ويتبص مزايا اإلبقاء عىل احلياة األرسية من السكن
فيه،
َّ
واالستقرار النفيس والسلوكي ،حيث يقول ﴿ :ﯢ

ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾((( ،ويقول نبينا ﷺ( :ال َي ْف َر ْك  -أي:

ِ
ال يكره ُ -م ْؤ ِم ٌن ُم ْؤ ِمنَ ًةْ ،
ض منها َ
آخ َر)(((،
إن ك َِر َه منها ُخ ُل ًقا َر َ
در القائل(((:
فالكامل هلل وحده ،والعصمة ألنبيائه ورسله ،وهللِ ُّ
كفى المرء ُن ًبل أن ُتع َّد معاي ُبه

ضى سجاياهُ كلُّها
و َمنْ ذا الذي ُت ْر َ

ومما ال شك فيه أن احلياة الزوجية قد تعرتهيا بعض العوارض
التي قد تنال من الصفاء األرسي ،لذلك نجد القرآن
وبي َّ
أن اخلري كله يف
الكريم قد وضع العالج الناجع هلاَّ ،
الصلح والتوافق والرتايض واإلحسان ،حيث يقول :
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
((( [سورة النساء ،اآلية .]19
((( صحيح مسلم ،كتاب الرضاع ،باب ا ْلو ِصي ِة بِالنِّس ِ
اء ،حديث رقم .1469
َ ُ َ َّ
َ
((( البيت ليزيد بن حممد امله َّلبي .انظر :لباب اآلداب أليب منصور عبد امللك بن حممد بن
إسامعيل الثعالبي ص ،190 :ط دار الكتب العلمية  -بريوت/لبنان ،الطبعة :األوىل،
1417هـ  1997 -م.

28

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ
ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ﴾((( ،وإن تطلب األمر تدخل أهل

الزوجني من أصحاب العقل ِ
واحلكمة واخلربة والصالح
ً
كريم بنية اإلصالح وإزالة أسباب
والتقوى فليكن
تدخل ً
اخلالف ،حيث يقول تعاىل﴿:ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾((( ،ويف
العظيم عند اهلل  ،حيث يقول ﴿ :ﭒ ﭓ
األجر
ذلك
ُ
ُ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛ ﭜﭝﭞ
ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾((( ،ويقول نبينا ﷺَ ( :أال

ِ
ِ
ِ
الص َيا ِم
الص َلة َو ِّ
بك ُْم بِ َأ ْف َض َل م ْن َد َر َجة َّ
ُأ ْخ ِ ُ
َقالوا :ب َلَ ،قال :إِص َلح َذ ِ
ات ال َب ْ ِ
ي ،وفسا ُد
ْ ُ
َ
ِ َ (((
احلالقة) .

الصدَ َق ِة؟
َو َّ
ذات البني

((( [سورة النساء ،اآلية .]128
((( [سورة النساء ،اآلية .]35
((( [سورة النساء ،اآلية .]114
((( سنن أيب داود ،كتاب األدب ،باب ِف إِصل َِح َذ ِ
ات ا ْل َب ِيْ  ،حديث رقم .4919
ْ
َ ٌ
ُ
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أ َّمـا إذا وصـل األمـر إىل اسـتحكام الشـقاق يف احليـاة
الزوجيـة ،فقـد أرشـدت الرشيعـة إىل التروي حتـى هتـدأ
ويكَّم العقل،
العاصفـة ،وتلني القلـوب ،وتصفو األنفـسَ ُ ،
حرصـا على اسـتمرار
فتحـدث املراجعـة ،ويعـود الوفـاق،
ً
الكيـان األرسي.
أن الطالق تدمري ٍ
شك َّ
وال َّ
لبيت أمر الرشع أن ُيبنى عىل
أساس من السكن واملودة والرمحة ،كام أنه حيمل العديد من
املخاطر واآلثار السلبية عىل األرسة ،وعىل املجتمع ،وال ِس َّيام
األبناء بام يسبب هلم انفصال الوالدين من مشكالت نفسية،
ِ
الرتبية
واجتامعية ،واقتصادية؛ يفتقدون معها مقومات
ِ
ِ
ِ
السليمة بسبب ذلك التفكك األرسي؛
والتنشئة
احلسنة،
مما جيعلهم عرضة لالضطراب النفيس ،والتأخر الدرايس،
فيسهل انحرافهم السلوكي أو استقطاهبم وأدجلتهم من
ِقبل مجاعات التطرف والعنف واإلرهاب؛ لذا فإن الشيطان
يعمل عمله عىل إغواء أي من الزوجني لتدمري بنيان األرسة،
عل ِ
يقول نبينا ﷺِ َّ :
يس َي َض ُع َع ْر َش ُه َ
املاءُ ،ث َّم َي ْب َع ُث
(إن إ ْبل َ
ناه ْم منه َمن ِْز َل ًة أ ْع َظ ُم ُه ْم فِ ْتنَ ًةِ َ ،
أحدُ ُه ْم
َسايا ُه ،فأ ْد ُ
يي ُء َ
قولَ :ف َع ْل ُت كَذا وكَذا ،ف َي ُ
ف َي ُ
قول :ما َصنَ ْع َت شي ًئا ،قالُ :ث َّم
30

َِ
أحدُ ُه ْم ف َي ُ
وبي ا ْم َر َأتِ ِه،
قول :ما ت ََر ْك ُت ُه حتَّى َف َّر ْق ُت ب ْينَ ُه ْ َ
يي ُء َ
ُ
ْت)((( ،مما يتطلب منَّا الفطنة
قال :ف ُيدْ نِ ِيه منه
ويقول :نِ ْع َم أن َ
واليقظة والعمل عىل اإلفالت من حبائل الشيطان ،فام أمجل
أن يسود الوفاق واالحرتام واحلب بني أفراد األرسة مجي ًعا،
حتى يتحقق الرتابط واالستقرار بني املجتمع كله.
*

*

*

ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِِ
اب ْ َت ِر ِ
يش َّ
سا َيا ُه لِ ِف ْتن َِة
((( صحيح مســلم ،كتاب ص َفة ا ْلق َيا َمة َوا َلْنَّة َوالن َِّارَ ،ب ُ
الش ْي َطان َو َب ْعثه َ َ
َّاس و َأ َّن مع ك ُِّل إِنْس ٍ
ان َق ِرينًا ،حديث رقم .2813
الن ِ َ َ َ
َ
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خماطر اهلجرة غري الرشعية
إن من عظمة الرشيعة اإلسالمية أهنا أحاطت النفس
البرشية بسياجات حفظ وأمان وتكريم ،وجعلت الرشيعة
محاية النفس أحد أهم الكليات الست واملقاصد التي
حرم
حرص الرشع عليها ،وأوالها عناية خاصة ،فقد ّ
الرشع الرشيف االعتداء عىل النفس وتعريضها للهالك،
يستوي يف ذلك قتل اإلنسان غريه أو قتله نفسه؛ حيث

يقول احلق ﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ﴾((( ،ويقول  ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾(((،
ويقول نبينا ﷺَ ( :م ْن ت ََر َّدى ِم ْن َج َب ٍلَ ،ف َقت ََل َن ْف َس ُه َف ُه َو ِف
ن ِ
ت َّدى فِ ِيه َخالِدً ا ُم َ َّلدً ا فيها َأ َبدً ا ،و َم ْن َ َت َّسى ُس ًّم
َار َ
جهن ََّم َي َ َ
َف َقت ََل َن ْف َس ُهَ ،ف ُس ُّمه ِف َي ِد ِه َيت ََح َّسا ُه ِف ن ِ
َار َج َهن ََّم َخالِدً ا ُم َ َّلدً ا
((( [سورة األنعام ،اآلية .]151
((( [سورة البقرة ،اآلية .]195
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بح ِديدَ ٍةَ ،ف َح ِديدَ ُت ُه ِف َي ِد ِه َي ُأ ِ َبا ِف
فيها َأ َبدً ا ،و َم ْن َقت ََل َن ْف َس ُه َ
ِ
َب ْطنِ ِه ِف ن ِ
فيها َأ َبدً ا)(((.
َار َج َهن ََّم َخالدً ا ُم َ َّلدً ا َ

وإن من صور االعتداء عىل النفس تعريضها للهلكة عن
طريق اهلجرة غري الرشعية؛ وهي انتقال اإلنسان من بلد
إىل بلد آخر بصورة غري قانونية ،عن طريق التسلل خفية،
معرضا نفسه للموت ً
قتل أو غر ًقا ،أو إقامته يف بلد دون
ً
ترصيح أو إذن ،أو باملكث بعد املدة املحددة له قانونًا ،وال
شك أن ذلك يعدُّ خدا ًعا ،هنانا ديننا عنه ،حيث يقول ﷺ:
ح َل َع َل ْينَا الس َِّل َح َف َل ْي َس ِمنَّاَ ،و َم ْن َغ َّشنَا َف َل ْي َس ِمنَّا(((.
( َم ْن َ َ

كام أن التحايل لدخول البالد األخرى أو اإلقامة فيها يعد
خمالفة للعهود واملواثيق الدولية التي اتفقت عليها الدول،
والتي جيب الوفاء هبا ،حيث يقول  ﴿ :ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ﴾((( ،ويقول ﷺ( :إِ َّن ِخيار ِعب ِ
اد اهلل
َ َ َ
ون ا ُمل َط ّي ُب َ
ا ُملو ُف َ
ون)((( ،وإذا كانت للبيوت حرمة ،فإن حرمة

ب الســم والدَّ و ِاء بِ ِ
اف ِمنْ ُه
ــه َوبِ َم َ ُ
ي ُ
ش ِ ُّ ِّ َ َ
((( متفــق عليه :صحيح البخاري ،كتاب الطبَ ،ب ُ
اب ْ ُ
يث ،حديث رقم  ،5778واللفظ له .وصحيح مسلم ،كتاب اإليامن ،باب ِغ َل ِ
واخلبِ ِ
ظ َت ِْري ِم
َ ُ
َ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َقت ِْل ْ ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ
َّ
ْ
ِّ
شء عُذ َب به ف النَّار ،حديث رقم .175
الن َْسان َنف َس ُهَ ،وأن َم ْن قتَل َنف َس ُه ب َ ْ
ِ
ِ
قو ِل النَّبِ ِّي ﷺَ « :م ْن غ ََّشنَا َف َل ْي َس ِمنَّا» ،حديث رقم .164
اب ْ
َاب الْيم ََنَ ،ب ُ
((( صحيح مسلم ،كت ُ
((( [سورة املائدة ،اآلية .]1
((( املعجم الصغري للطرباين ،210/2 ،حديث رقم .1045
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الدول كحرمة البيوت ،أو أشد ،فكام أنه ال جيوز ألحد أن
يدخل بيتًا إال بإذن صاحبه ،حيث يقول احلق ﴿:ﯯ

ﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ
ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾((( ،فإنه

ال جيوز إلنسان أن يدخل بلدً ا إال بإذن أهلها ،وبالضوابط
العاملية املعتربة التي اتفقت عليها الدول.

إن دخول البالد بالشكل القانوين أو بتأشرية الدخول فيه
صيانة للنفس ،وحفظ للكرامة؛ ألن تأشرية الدخول تعد
ً
متبادل بني الدولة وزائرهيا؛ فكام تضمن الدولة
عهد أمان
للزائرين اإلقامة اآلمنة املستقرة ،فيجب عليهم احلفاظ عىل
أمن هذه الدولة ،وأمن أهلها ،بغض النظر عن ديانتهم ،أو
جنسهم ،أو عرقهم ،أو لوهنم ،والوفاء بذلك التزام ديني،
وواجب رشعي.
أمرا مطلو ًبا رش ًعا،
وإذا كان السعي عىل الرزق واملعاش ً
حيث يقول تعاىل﴿:ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ﴾((( ،ويقول

((( [سورة النور ،اآلية .]27
((( [سورة امللك ،اآلية .]15
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نبينا ﷺَ ( :ما َأك ََل َأ َحدٌ َط َعا ًما َق ُّط َخ ْ ًيا ِم ْن َأ ْن َي ْأك َُل ِم ْن
َع َم ِل َي ِد ِهَ ،وإِ َّن نَبِ َّي اهللِ َد ُاو َد ك َ
َان َي ْأك ُُل ِم ْن َع َم ِل َي ِد ِه)((( ،فإن
ذلك ينبغي أن يكون بطرق رشعية ،دون إيذاء ،أو هتلكة،
نفس
أو رضر ،أو معصية ،حيث يقول نبينا ﷺ( :ال َت ُ
وت ٌ
ِ
حتى تس ِ
وإن َ
تكم َل ِر ْز َق َهاْ ،
وأج ُلوا
عليها ،فا َّت ُقوا اهللَْ ،
أبطأ َ
ْ
َأخذوه بِمعصيةِ
ِ
ِ
ِ
يف ال َّط َل ِ
الرزق أن ت ُ ُ
ب ،وال ْ
است ْبطا ُء ِّ
حيم َلنَّكم ْ
فإن اهللَ ال ُي ُ
اهللَِّ ،
نال ما ِعندَ ه إال بِطاعتِه)((( ،وقال ﷺ...( :
ني َن َف َث ِف ر ِ
وت َن ْف ٌس َحتَّى
وع َي َأ َّن ُه َل ْن َت ُ َ
وح ْالَ ِم َ
الر َ
ُ
َو َأ َّن ُّ
ت َْست َْو ِ َف ِر ْز َق َهاَ ،فا َّت ُقوا اهللَ َو َأ ْجِ ُلوا ِف ال َّط َل ِ
ي ِم َلنَّك ُُم
بَ ،و َل َ ْ
استِب َطاء الر ْز ِق َأ ْن َت ْط ُلبوه بِمع ِ
اص اهللَِ ،فإِ َّن ُه َل ُيدْ َر ُك َما ِعنْدَ
ُ ُ َ َ
ْ ْ ُ ِّ
ِ ِ (((
اهللِ إِ َّل بِ َطا َعته) .
*

*

*

اب ك َْس ِ
الر ُج ِل َوع ََم ِل ِه بِ َي ِد ِه ،حديث رقم .2072
((( صحيح البخاري ،كتاب البيوعَ ،ب ُ
ب َّ
((( مسند البزار ،314/7 ،حديث رقم .2914
((( شعب اإليامن ،باب الزهد وقرص األمل ،19 /13 ،حديث رقم .9891
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ِ
ِ
الشاملة
التنمية
مفهو ُم
خلق اهلل  لإلنسان كل أسباب احلياة ،فذلل له األرض
ومهدهـا ،وقدَّ ر فيهـا أقواهتـا ،وجعلها صاحلة لقيام حياة
َّ
كريمة تسـع اإلنسانيـة كلها ،حيث يقول ﴿ :ﮛ
ﮜ ﮝِ﴾((( ،ويقول ﴿ :ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ﴾((( ،ويقول تعاىل﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧﮨ ﮩ
ﮪ﴾(((.

ولقد أمر اهلل تعاىل اإلنسان أن يأخذ بأسباب العلم ليعمر
األرض ،ويستثمر املوارد الطبيعية التي خلقها اهلل  يف
الكون ،فيحقق التنمية الشاملة التي تعود بالنفع عىل الفرد
((( [سورة الرمحن ،اآلية .]10
((( [سورة الذاريات ،اآلية .]48
((( [سورة النازعات ،اآليات .]33 - 30
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واملجتمع ،حيث يقول تعاىل﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦ
ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾((( ،ويقول :
﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾((( ،ويقول ﴿ :ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ
ﰔ﴾(((.
وال شك أن حتقيق األمن من أهم ُأسس التنمية الشاملة،
حيث ربط احلق  بني األمن والرزق برباط وثيق ،فقال :
﴿ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾((( ،ويقول  ﴿ :ﭑ
((( [سورة إبراهيم ،اآليتان .]33 ،32
((( [سورة لقامن ،اآلية .]20
((( [سورة اجلاثية ،اآلية .]13
((( [سورة القصص ،اآلية .]57
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ﭒﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢ
ﭣ ﭤ﴾((( ،وقد قدَّ م سيدنا إبراهيم  األمن عىل الطعام
والرشاب يف دعائه ،حيث يقول تعاىل﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾((( ،وال تقوم
احلياة وال يتحقق الرخاء وال تتقدم األمم إال باألمن ،يقول
اهلل  عىل لسان نبي اهلل يوسف ﴿ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ﴾((( ،واألمن من ِّ
أجل نعم اهلل  ،حيث
ِ ِ ِ
ِ
سبِ ِه ُم َع ًاف ِف َج َس ِد ِه
يقول نبينا ﷺَ ( :م ْن َأ ْص َب َح منْك ُْم آمنًا ف ْ
وت َي ْو ِم ِه َفك ََأن ََّم ِح َيز ْت َل ُه الدُّ ْن َيا)(((.
ِعنْدَ ُه ُق ُ

كام تتحقق التنمية الشاملة باستثامر الطاقات البرشية،
وبخاصة الشباب ،من حيث إعدادهم وتنمية مواهبهم
وحسن تأهيلهم ،والدفع هبم يف جماالت العمل املختلفة،
كبريا ،ومنحهم الثقة،
ولقد أوىل النبي ﷺ الشباب اهتام ًما ً
((( [سورة قريش ،اآليات .]4-1
((( [سورة البقرة ،اآلية .]126
((( [سورة يوسف ،اآلية .]99
ِ
باب منه ،حديث رقم .2346
اب الزُّ ْهدٌ ،
((( ُسنن الرتمذيَ ،أ ْب َو ُ
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وحتملهم املسئولية ،وكان احلسن البرصي  يقول :قدّ موا

إلينا شبابكم؛ فإهنم أفرغ قلو ًبا ،وأحفظ ملا سمعوا ،فمن
أراد اهلل أن ُيتِ ّمه له أمتّه.
ً
عملا ناف ًعـا جـا ًّدا
إن حتقيـق التنميـة الشـاملة يتطلـب

يشـمل مجيـع جماالت احليـاة ،زراعـة ،حيث يقـول نبينا ﷺ:
(مـا ِمن مس ِ
ـل ٍم َي ْغ ِر ُس َغ ْر ًسـا إِالَّ ك َ
َان َمـا ُأ ِك َل ِمنْ ُه َلـ ُه َصدَ َق ٌة،
َ ْ ُ ْ
ِ
ِ
َو َمـا ُ ِ
ـو َلـ ُه
السـ ُب ُع منْـ ُه َف ُه َ
س َق منْـ ُه َلـ ُه َصدَ َقـ ٌةَ ،و َمـا َأك ََل َّ
ِ
ير َف ُه َو َلـ ُه َصدَ َقـ ًةَ ،والَ َي ْـر َز ُؤ ُه َأ َحدٌ
َصدَ َقـ ٌةَ ،و َمـا َأ َك َلـت ال َّط ْ ُ
 يأخـذ منـه أحد فينقـص -إِالَّ ك ََان َل ُه َصدَ َقـ ٌة)((( ،أو جتارةً،
حيث يقـول نبينـا ﷺ( :الت ِ
الصدُ ُ
ني
َّاج ُر
وق مـع النَّب ِّي َ
ُ
األمين َّ
والصدِّ يقين ُّ
والشـهداء)((( ،أو حرفـة وصنعـة ،حيث يقول
ِّ

احلـق  عـن سـيدنا داود  ﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾((( ،ويقول :
﴿ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ
اب َف ْض ِل ا ْلغ َْر ِ
س َوالزَّ ْرعِ ،حديث رقم .1552
((( صحيح مسلم ،كتاب املساقاةَ ،ب ُ
ات ،باب ا َل ِّث عَل ا َْلك ِ
((( سنن ابن ماجهِ ،كتَاب التِّجار ِ
َاس ِ
ب ،حديث رقم .2139
ُ
َ ُ ْ
َ َ
ُ
َ
((( [سورة سبأ ،اآلية .]10
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ﯡ ﯢ ﯣ﴾((( ،ويقـول نبينـا ﷺ( :مـا أك ََل أحـدٌ
ـل ي ِ
ِ
ِ
ـد ِهَّ ،
طعا ًمـا ُّ
نبي اهلل
خيرا م ْن َأ ْن َيـأكْل م ْن َع َم ِ َ
وإن َّ
قط ً
َان يـأك ُُل ِمـن َعم ِل ي ِ
السلام ك َ
ـده)(((.
ْ َ َ
َداود َعل ْيـه َّ

ثم إن التنمية الشاملة هي التي تعم أبناء الوطن وربوعه؛
ُمدنه و ُق َراه ،حرضه وبدوه ،عواصمه وحدوده ،وهي ما
تقوم به الدولة املرصية من خالل إنشاء املدن اجلديدة،
وتطوير العشوائيات ،والعناية باملدن القديمة ،واملرشوعات
القومية املتعددة ،ومن أمهها مبادريت :تنمية الريف املرصي،
وحياة كريمة.
َّ
إن التنمية الشاملة ال يمكن أن تتحقق بدون نظام عا ٍّم
يضبط للناس حياهتم وفق قوانني حتفظ املجتمع من الفوىض،
وما تقدمت دولة من الدول إال باتباعها النظام ،واحرتامها
القوانني ،والتزامها بتطبيقها عىل اجلميع ،وتعاون اجلميع يف
االلتزام هبذه القوانني.
*

*

*

((( [سورة األنبياء ،اآلية .]80
اب ك َْس ِ
الر ُج ِل َوع ََم ِل ِه بِ َي ِد ِه ،حديث رقم.2073
((( صحيح البخاري ،كتاب البيوعَ ،ب ُ
ب َّ
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الزكاة والصدقات ودورمها
يف التنمية املجتمعية
إن الرشيعة اإلسالمية وضعت للناس نظا ًما اجتامع ًّيا
قويم ،أساسه الرتاحم ،والرتابط ،والتكافل ،حيث يقول
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
َ
احه ْمَ ،و َت َعاطفه ْم
ني ف ت ََوا ِّده ْمَ ،وت ََر ُ
نبينا ﷺَ ( :مثل امل ْؤمن َ
م َث ُل اجلس ِد ،إِ َذا ْاش َتكَى ِمنْه ُع ْضو تَدَ ا َعى َله س ِائر اجلسدِ
ٌ
ُ
ُ َ ُ ََ
ََ
َ
(((
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
الس َهر َواحلُ َّمى)  ،ويقول ﷺ( :إ َّن األ ْش َعر ِّي َني إ َذا أ ْر َملوا
بِ َّ
ِف ال َغ ْز ِوَ ،أو َق َّل َطعام ِعي ِ
ج ُعوا َما ك َ
َان ِعنْدَ ُه ْم ِف
ال ْم بِا َْل ِدين َِة َ َ
َ ُ َ
ْ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َث ْو ٍ
السو َّيةَ ،ف ُه ْم
ب َواحدُ ،ث َّم ا ْقت ََس ُمو ُه َب ْين َُه ْم ف إنَاء َواحد ب َّ
ِمنِّي َو َأنَا ِمن ُْه ْم)(((.

ومن هنا فقد رشع اإلسالم الزكاة ،وجعلها من أركانه،
َّ
وحث عىل الصدقات وجعلها من أعظم أبواب اخلري ،بام

((( سبق خترجيه ،ص .19
الشك ِ
ِ
َــة ِف ال َّط َعا ِم َوالن ِّْه ِد َوال ُع ُر ِ
وض،
((( متفــق عليه :صحيح البخاري ،كتاب الرشكةَ ،ب ُ
اب َّ
حديث رقم  ،2486وصحيح مســلم ،كتاب فضائل الصحابة -رضوان اهلل عليهم -باب
فضائل األشعريني  حديث رقم .2500

43

يسهم يف سد حوائج املحتاجني ،وتفريج كرهبم ،حيث
يقول احلق  ﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ﴾((( ،ويقول ﴿:ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ﴾((( ،ويقول نبينا ﷺُ ( :بنِ َي ِاإل ْس َ
ل ُم
خ ٍ
سَ :ش َها َد ِة َأ ْن ال إله إال اهللَ َو َأ َّن ُم َ َّمدً ا َر ُس ُ
ول اهلل،
َع َل َ ْ
ِ
ِ
ِ
َ (((
حل ِّج َو َص ْو ِم َر َم َضان) .
الص َلةَ ،وإِيتَاء َّ
َوإِ َقا ِم َّ
الزكَاةَ ،وا َ

واملتأمل يف القرآن الكريم جيد أن اهلل  قرن الزكاة
يف كثري من املواضع بأعظم الفرائض وأج ِّلها وأعالها
تعظيم لشأهنا ،وذلك ترغي ًبا يف أدائها،
مكانة ،وهي الصالة
ً
ِ
الص َ
الزكَا َة َو َما
ال َة َوآتُو ْا َّ
يموا َّ
حيث يقول احلق َ :
﴿و َأق ُ
ُت َقدِّ مو ْا ألَن ُف ِسكُم م ْن َخ ٍي َ ِ
تدُ و ُه ِعندَ اهللِ إِ َّن اهللَ بِ َم َت ْع َم ُل َ
ون
ْ
ِّ
ُ
ِ
ِ
ِ
(((
ل َة َو ُي ْؤتُونَ
َ
الص َ
يمون َّ
َبص ٌري﴾  ،ويقول ﴿ :الذي َن ُيق ُ
اآلخر ِة هم ي ِ
الزكَا َة وهم بِ ِ
وقن َ
ُون﴾(((.
َّ
َ ُ
َ ُ ْ ُ
((( [سورة التوبة ،اآلية .]103
((( [سورة سبأ ،اآلية .]39
خ ٍ
اب َق ْو ِل النَّبِ ِّي ﷺ ُبنِ َي ِاإل ْس َ
س،
َل ْ َ
((( متفق عليه :صحيح البخاري ،كتاب اإليامنَ ،ب ُ
ــا ُم ع َ
حديث رقم  ،8واللفظ له ،وصحيح مسلم ،كتاب اإليامن ،باب قول النبي ﷺ بني اإلسالم
عىل مخس ،حديث رقم .21
((( [سورة البقرة ،اآلية .]110
((( [سورة النمل ،اآلية .]3
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كام جاءت الرشيعة بالتحذير من التهاون يف أداء الزكاة،

حيث يقول ﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ
ﰑ ﰒ ﰓ﴾((( ،ويقول ﴿ :ﮂ ﮃ
ﮄﮅﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾(((،
ويقول ابن عباس " :ثالث آيات نزلت مقرونة بثالث
ال يقبل إحداها بغري قرينتها .إحداها :قوله ﴿ :ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ﴾((( ،فمن أطاع اهلل ومل يطع الرسول مل
يقبل منه ،والثانية﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾(((،
فمن صىل ومل ِّ
يزك مل ُيق َبل منه ،والثالثة﴿ :ﮁ ﮂ
((( [سورة آل عمران ،اآلية .]180
((( [سورة التوبة ،اآليتان .]35 ،34
((( [سورة النساء ،اآلية .]٥٩
((( [سورة البقرة ،اآلية .]43
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ﮃ ﮄ﴾((( ،فمن شكر هلل ومل يشكر لوالديه مل يقبل
منه"(((.

وال شـك َّ
أن الصدقـات تدعـم دور الـزكاة يف حتقيـق
دورهـا املجتمعـي؛ لذلـك جـاء الشرع احلنيـف باحلـث
عليهـا والرتغيـب فيهـا؛ حيـث قـال نبينـا ﷺ( :إِ َّن ِف ا َملـال
َل ًّقـا ِسـوى َّ ِ
ـم تَلا قـول اهلل تعـاىل ﴿ :ﭒ ﭓ
َ
الـزكَاة)ُ ،ث َّ
َ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢﭣ ﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ.(((﴾...

ٍ
ِ
ِ
ثمرات عظيم ًة ،منها :حصول
والصدقات
للزكاة
إن
الربكة واألجر العظيم؛ حيث يقول ﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ﴾((( ،ويقول تعاىل﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔﮕﮖﮗ ﮘﮙﮚ

((( [سورة لقامن ،اآلية .]14
((( تفسري بحر العلوم للسمرقندي.69/1 ،
ال ح ًّقا ِسوى الزَّ ك ِ
َاة ،حديث رقم ،659
َ
اب َما َجا َء َأ َّن ِف ا َمل ِ َ
((( ُســنن الرتمذي ،أبواب الزكاةَ ،ب ُ
[واآلية يف سورة البقرة.]177 :
((( [سورة البقرة ،اآلية .]276
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ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾(((،
ِ
ِ
العباد فِ ِيه إال م َلك ِ
َان َين ِْز َل ِن،
ويقول ﷺَ ( :ما م ْن َي ْو ٍم ُي ْصبِ ُح َ ُ
َ
ول َأحدُ ُها :اللهم َأ ْع ِ
ط ُمن ِْف ًقا َخ َل ًفاَ ،و َي ُق ُ
ول َ
اآلخ ُر:
َّ
َف َي ُق ُ َ َ
ِ
اللهم َأ ْع ِ
ط ُمْسكًا َت َل ًفا)(((.
َّ

ومنها :أهنا سبب من أسباب العافية ،يقول نبينا ﷺ:
الزك ِ
َاة،
الصدَ َق ِةَ ،و َح ِّصنُوا َأ ْم َوالك ُْم بِ َّ
( َد ُاووا َم ْر َضاك ُْم بِ َّ
ِ ِ
ِ
الصدَ َق َة َل ُت ْط ِف ُئ
َو َأعدُّ وا ل ْل َب َلء الدُّ َعا َء)((( ،ويقول ﷺ( :إِ َّن َّ
َغضب الرب وتَدْ َفع ِمي َت َة الس ِ
وء)(((.
َ َ َّ ِّ َ ُ
ُّ
وللزكاة دور كبري يف حتقيق التوازن املجتمعـي وحتقيق
التنمـية املجتمعية ،ويزداد األمر اتسا ًعا يف جمال الصدقات،
سواء أكانت صدقات جارية ،أم صدقات عامة ،أم يف صورة
مرشوعات ومبادرات ،كمرشوع صكوك األضاحي ،أو

((( [سورة البقرة ،اآلية .]277
اب َق ْو ِل اهلل َت َعــا َل﴿:ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
((( متفــق عليه :صحيح البخاري ،كتاب الــزكاةَ ،ب ُ
ِ
ْط من ِْف َق م ٍ
ال
َ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾[ســورة الليل ،اآليات « ]٧ ،٦ ،٥ال َّل ُه َّم َأع ُ
َخ َل ًفا» ،حديث رقم  ،1442وصحيح مســلم ،كتاب الزكاة ،باب يف املنفق واملمسك ،حديث
رقم .1010
الشــ َف ِ
يض ،والدُّ ع ِ
ِ
َاء َل ُه بِ ِّ
اء،
َل ا َْل ِر ِ َ
الســنن الكربى للبيهقي ،كتاب اجلنائزَ ،ب ُ
((( ُّ
اب َو ْض ِع ا ْل َيد ع َ
ِِ
الصدَ َق ِة ،حديث رقم .6593
َو ُمدَ َاواته بِ َّ
الصدَ َق ِة ،حديث رقم .664
اب َما َجا َء ِف َف ْض ِل َّ
((( ُسنن الرتمذي ،أبواب الزكاةَ ،ب ُ
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صكوك اإلطعام ،أو مرشوعات الكساء ،أو توفري فرص
العمل ،وغري ذلك من ُوجوه الرب التي تسهم يف حتقيق
الرعاية اإلنسانية لألرس واملناطق األوىل بالرعاية.
فام أحوجنا إىل حتقيق معاين الرب والتكافل املجتمعي،
حتى ت َُسود املح َّبة ،ويعم اإلخاء.
*

*
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*

فروض الكفايات
ودورها يف حتقيق التوازن املجتمعي
إن املتأمـل يف أحـكام الرشيعـة اإلسلامية جيـد أهنـا
ـم ّو بالنفـس البرشية
والس ُ
جـاءت لتحقيق مصالـح العبادُّ ،
إىل أعلى درجـات الرقـي والتحضر وحسـن التعامـل مع
اآلخريـن ،عـن طريـق االلتـزام بمنهـج اهلل  وسـنة
همة
ـم يتمكن اإلنسـان مـن القيـام با ُمل َّ
رسـوله ﷺ ،ومـن َث َّ
التـي خلقـه اهلل  مـن أجلهـا ،أال وهي عبـادة اهلل وحده
ال رشيـك لـه ،وعمارة األرض ،قـال  =﴿:ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾(((.
ومـن مجلـة األحـكام الرشعيـة التـي جـاء هبا اإلسلام
لتحقيـق اخلري لإلنسـان مـا يعـرف بفرض العين ،وفرض
الكفايـة ،أما فـرض العني فهو ما جيـب وجو ًبـا عين ًّيا الز ًما
((( [سورة هود ،اآلية .]61
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على شـخص معين بذاته بحسـب قدرتـه واسـتطاعته ،ال
يقـوم غيره فيه مقامـه ،ويمثل لـه علامء الرشيعـة بالصالة،
والصيـام ،والـزكاة ،واحلـج ،فلا جيـزئ صيام األمـة كلها
عـن إفطار مـن أفطر ،وال يغنـي عنه صيامها من اهلل شـي ًئا،
وكذلـك الصلاة والـزكاة ،ففرض العين إذا أقامه املسـلم
نـال ثوابه وحـده ،وإذا تكاسـل عنـه حتمل إثمـه وحده.
وأمـا فـرض الكفايـة فهـو ال يتعلـق بشـخص بعينـه؛
بـل يتعلـق بجميـع أفـراد املجتمـع؛ لكـن إذا قام بـه بعض
النـاس سـقط اإلثم عـن الباقين ،وإن مل يقم به أحـد أثموا
مجي ًعـا ،ومـن َث َّم ففـرض الكفايـة هو ما جيب على املجتمع
أن يقـوم بـه مـن إنفـاق املـال ،أو بـذل اجلهد لدفـع الرضر
عـن الفقـراء واملسـاكني وغير القادرين ،يقـول احلق :
﴿ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾(((.

فالكل يف سفينة واحدة ،ولكي تصل إىل ِّبر األمان ال
بد من تكاتف اجلميع وإال هلكوا مجي ًعا ،يقول نبينا ﷺ:
((( [سورة آل عمران ،اآلية .]104
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ِ ِ
ِ
ِ
است ََه ُموا
( َم َث ُل ا ْل َقائ ِم َع َل ُحدُ ود اهللِ َوا ْل َواق ِع ف َيها ك ََم َث ِل َق ْو ٍم ْ
ِ ٍ
اب َب ْع ُض ُه ْم َأ ْعال ََها َو َب ْع ُض ُه ْم َأ ْس َف َل َهاَ ،فك َ
َان
َع َل َسفينَة َف َأ َص َ
ا َّل ِذين ِف َأس َف ِلها إِ َذا اس َت َقوا ِمن ا َْل ِ
اء َم ُّروا َع َل َم ْن َف ْو َق ُه ْم،
ْ ْ َ
ْ َ
َ
َف َقا ُلواَ :ل ْو َأنَّا َخ َر ْقنَا ِف ن َِصيبِنَا َخ ْر ًقاَ ،و َل ن ُْؤ ِذ َم ْن َف ْو َقنَاَ ،فإ ْنِ
ْ
ُوه ْم َو َما َأ َرا ُدوا َه َلكُوا َجِي ًعاَ ،وإِ ْن َأ َخ ُذوا َع َل َأ ْي ِدهي ْمِ
تك ُ
َي ْ ُ
ِ
(((
ن ََج ْوا َون ََج ْوا َجي ًعا) .
وإذا كان بعـض الفقهـاء القدامـى قـد مثلـوا لفـروض
الكفايـة ببعـض األمور ،كر ِّد السلام ،وتشـميت العاطس،
واتبـاع اجلنائز ،وتغسـيل امليت ،وجتهيـزه ،وتكفينه والصالة
عليـه ،ونحـو ذلك ،فإنما ذكروا ذلـك كله عىل سـبيل املثال
ال احلصر ،حيـث إن مفهوم فـروض الكفاية يتسـع لكل ما
فيه صلاح البلاد والعباد.
كثريا من الناس يعتقدون أهنم أدوا ما عليهم
عىل أن ً
بدفع زكاة أمواهلم ،وغاب عنهم ما يف املجتمع من أيتام
وأرامل ،وفقراء ومساكني ،ومرىض ومنكوبني ،فليعلم
اجلميع أنه إذا أصيب أحد بكرب ،أو احتاج شي ًئا وجب

القسم ِة و ِ
ِ
((( صحيح البخاريِ ،كتَاب ِ ِ
ال ْستِ َها ِم فِ ِيه ،حديث رقم .2493
اب َه ْل ُي ْق َر ُع ِف ْ َ َ
الشكَةَ ،ب ٌ
َّ
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عليهم أن يدفعوا عنه ذلك الكرب ،أو يقضوا له تلك
احلاجة متضامنني ،فإذا قام به واحد منهم سقط احلرج عن
الباقني ،وإذا ختلف اجلميع بعد علمهم أثموا مجي ًعا.

إن اإلسلام ال َي ْع ِ
ـرف الفرديـة أو األنانيـة أو السـلبية،
وإنما يعـرف اإلخاء الصـادق ،والعطـاء الكريـم ،والتعاون
البر والتقـوى ،وهـذا مـا دعا إليـه نبينـا ﷺ فعـن َأبِى
على ِ ِّ
ـع ٍ
س ِ
الُـدْ ِر ِّي َ ق َ
يد ْ
ـع النَّبِ ِّي ﷺ
ـالَ :ب ْين ََما ن َْح ُن ِف َسـ َف ٍر َم َ
َ
ٍ
ِ
ِ
لى َراح َلـة َلـ ُه َق َ
إِ ْذ َجـا َء َر ُج ٌـل َع َ
ص ُه
صر ُ
ـالَ :ف َج َع َـل َي ْ
ف َب َ َ
ـال َر ُس ُ
َي ِمينًـا َو ِش َما ًلَ ،ف َق َ
ـول اهلل ﷺَ ( :مـ ْن ك َ
َان َم َعـ ُه َف ْض ُل
ـر َف ْليعـدْ بِ ِ
ـه َع َل َمـ ْن الَ َظ ْه َر َل ُهَ ،و َمـ ْن ك َ
َان َلـ ُه َف ْض ٌل ِم ْن
َظ ْه ٍ َ ُ
ـالَ :ف َذكَر ِمـن َأصن ِ
اد َف ْليعـدْ بِ ِ
ٍ
لى َمـ ْن الَ َزا َد َل ُه)َ ،ق َ
ـه َع َ
َاف
َ ْ ْ
َز َ ُ
ا َْل ِ
ـق ألَ َح ٍد ِمنَّـا يف َف ْض ٍل)(((.
ـال َمـا َذك ََر َحتَّـى َر َأ ْينَا َأ َّن ُه الَ َح َّ

ولقد رضب األشعريون أروع األمثلة يف التكافل
وسى 
املجتمعي فاستحقوا ثناء رسول اهلل ﷺ ،ف َع ْن َأ ِب ُم َ
ني إِ َذا َأ ْر َم ُلوا ـ ن َِفدَ زادهم ـ
َق َالَ :ق َال النَّبِ ُّي ﷺ( :إِ َّن األَ ْش َع ِر ِّي َ
ِف ال َغ ْز ِوَ ،أو َق َّل َطعام ِعي ِ
ج ُعوا َما ك َ
َان ِعنْدَ ُه ْم
ال ْم بِا َْل ِدين َِة َ َ
َ ُ َ
ْ
ِ
ِ
ول ا َْل ِ
اب ا ُْلؤَ اس ِاة بِ ُف ُض ِ
استِ ْح َب ِ
ال ،حديث رقم .1728
َاب ال ُّل َق َطةَ ،ب ُ
((( صحيح مسلم ،كت ُ
َ
اب ْ
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ٍ ِ ٍ
ِ ٍ
ِف َث ْو ٍ
الس ِو َّي ِة،
ب َواحدُ ،ث َّم ا ْقت ََس ُمو ُه َب ْين َُه ْم ِف إِنَاء َواحد بِ َّ
َف ُه ْم ِمنِّي َو َأنَا ِمن ُْه ْم)(((.

ومن فروض الكفاية :قضاء حوائج الناس ،فقضاء
حوائجهم والقيام بمتطلبات حياهتم من الواجبات الرشعية
ات َش ْب َعانًا َو َج ُار ُه َج ِائ ٌع
والوطنية ،يقول ﷺَ ( :ما آ َم َن ِب َم ْن َب َ
إِ َل َجنْبِ ِه َو ُه َو َي ْع َل ُم بِ ِه)((( ،ويف حديث آخر نرى النبي ﷺ
يقدم قضاء حوائج الناس عىل االعتكاف يف مسجده ،حيث
َّاس إِ َل اهللِ َت َع َال َأ ْن َف ُع ُه ْم لِلن ِ
ب الن ِ
ب
َّاسَ ،و َأ َح ُّ
يقول :ﷺَ ( :أ َح ُّ
ِ ِ
ف َعنْ ُه
ور تُدْ ِخ ُل ُه َع َل ُم ْس ِل ٍمَ ،أ ْو َتك َِش ُ
س ٌ
ْالَ ْع َمل إ َل اهللِ َت َع َال ُ ُ
ِ
ِ
ش َم َع
ك ُْر َب ًةَ ،أ ْو َت ْقض َعنْ ُه َد ْينًاَ ،أ ْو َت ْط ُر ُد َعنْ ُه ُجو ًعاَ ،و َلَ ْن َأ ْم َ
َأ ِخي ِف ح ٍ
ف ِف َه َذا ا َْل ْس ِج ِد -
ب إِ َ َّل ِم ْن َأ ْن َأ ْعت َِك َ
اجة َأ َح ُّ
َ َ
ِ
ِ
ت اهللُ َع ْو َر َت ُه،
َي ْعنِي َم ْس ِجدَ ا َْلدينَة َش ْه ًرا َ -و َم َن ك َّ
َف َغ َض َب ُه َس َ َ
َو َم ْن َك َظ َم َغ ْي َظ ُهَ ،و َل ْو َشا َء َأ ْن ُي ْم ِض َي ُه َأ ْم َضا ُه َم َ َ
ل اهللُ َق ْل َب ُه َر َجا ًء
ِ ِ
ِ ِ
اج ٍة َحتَّى َيت ََه َّي َأ َل ُه َأ ْث َب َت
َي ْو َم ا ْلق َيا َمةَ ،و َم ْن َم َشى َم َع َأخيه ِف َح َ
اهللُ َقدَ َم ُه َي ْو َم ت َُز ُ
ول ْالَ ْقدَ ا ِم)(((.
((( سبق خترجيه ،ص .42
((( اجلامع الصغري للسيوطي ،ص ،263حديث رقم .7771
((( املعجم الكبري للطرباين ،453 /12 ،حديث رقم .13646
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كذلك من فروض الكفاية :العمل عىل ختريج املتميزين
من األطباء واملهندسني والعلامء املتخصصني بام حيقق كفاية
املجتمع يف شتى املجاالت العلمية واإلنتاجية عىل حد قول
اإلمام الغزايل يف اإلحياء" :أما فرض الكفاية فهو علم ال
يستغنى عنه يف قوام أمور الدنيا،كالطب إذ هو رضوري
يف حاجة بقاء األبدان ،وكاحلساب فإنه رضوري يف
املعامالت وقسمة الوصايا واملواريث وغريمها ،وهذه هي
العلوم التي لو خال البلد عمن يقوم هبا دخل أهل البلد يف
حرج شديد ،وإذا قام هبا واحد كفى وسقط الفرض عن
أيضا من
اآلخرين ...،وكذلك فإن أصول الصناعات ً
فروض الكفايات"(((.

فلو خال بلد من هذه العلوم والصناعات تعرض أهل
هذا البلد للهالك ،فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء ،ومن
ال يملك قوته وسالحه وعتاده ودواءه ال يملك إرادته،
ثمة وجب علينا مجي ًعا وجو ًبا دين ًّيا ووطن ًّيا أن نعمل
ومن َّ
وبمنتهى اهلمة واجلد عىل حتقيق الكفاية لوطننا يف مجيع

((( إحياء علوم الدين ،أليب حامد حممــد بن حممد الغزايل الطويس (املتوىف505 :هـ)،16/1 ،
ط دار املعرفة بريوت .بترصف.
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املجاالت حتى نصبح أمة منتجة ،أمة مصدرة ،أمة نافعة
لنفسها ولإلنسانية ،وليست عالة عىل غريها ،ال يف طعامها،
وال يف رشاهبا ،وال يف عالجها ،فعالج مرىض املجتمع أمانة
يف أعناق أطبائه ،وحمو أمية املجتمع أمانة يف أعناق ُمع ِّلميه،
وحفظ أمنه أمانة يف أعناق جيشه ورشطته ،وعدل املجتمع
أمانة يف أعناق قضاته ،ففروض الكفايات تقوم عىل
املسئولية التضامنية ألفراد املجتمع ،كل يف جماله وميدانه،
يقول  ﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ﴾(((.

ومن أمثلة فروض الكفاية التي تسهم يف سد حاجات
املجتمع :السعي إىل حتقيق القوة يف مجيع جوانب حياتنا
اإليامنية ،والعلمية ،والفكرية ،واالقتصادية ،واإلنتاجية،
يقول تعاىل﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾((( ،ومل
حيدد اهلل تعاىل نوع هذه القوة ،فهي شاملة لكل قوة تصلح
األمة ،سواء أكانت قوة علمية أم جسدية ،أم غري ذلك.
((( [سورة املائدة ،اآلية .]2
((( [سورة األنفال ،اآلية .]60
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ثـم فـإن فـروض الكفايـة تتعلـق بـكل حاجـات
ومـن َّ
املجتمـع ،وإحياء الواجب الكفائي يسـهم يف حتقيـق التكافل
والتـوازن املجتمعـي مـن جهـة ،وسـد حاجـات الوطـن
األساسـية والرضوريـة مـن جهـة أخرى ،فما أعظـم ديننا لو
صحيحـا وطبقنـاه تطبي ًقـا واع ًيـا؛ فهـو حريص
فهما
ً
فهمنـاه ً
أشـد احلرص على ما فيه صالـح البلاد والعباد واإلنسـانية.
*

*
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الوقاية خري من العالج
إن مـن عظمـة الرشيعـة اإلسلامية أهنـا أمـرت بـكل
خير ينفع اإلنسـان ،وهنت عـن كل رش يضره ،واملتأمل يف
النصـوص الرشعيـة جيد أهنـا أولت صحـة اإلنسـان عناية
خاصـة ،وأمـرت باحلفـاظ عليهـا ،كما دعـت إىل اجتناب
كل مـا يمكن أن يكون سـب ًبا يف مرض اإلنسـان أو ضعفه،
حيث يقـول ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾((( ،ويقول
ِ
ضار)((( ،ويقـول ﷺ( :ا ُمل ْؤ ِمـ ُن
ض َر َوال َ
نبينـا ﷺ (ال َ َ
الض ِ
ِ
ـب إِ َل اهللِ ِمـ َن ا ُمل ْؤ ِم ِ
عيـفَ ،ويف
ـن َّ
ير َو َأ َح ُّ
ال َقـو ُّي َخ ٌ
اح ِ
واسـت َِع ْن بِـاهللِ َوالَ
لى َمـا َينْ َف ُع َ
ص َع َ
ـر ْ
يرْ ،
ـكْ ،
ك ٍُّل َخ ٌ
َت ْع ِج ْز ) ( (( .
((( [سورة البقرة ،اآلية .]195
ِ
اب َم ْن َبنَى ِف َح ِّق ِه َما َيض بِ َج ِ
ار ِه ،حديث رقم.2234
َاب َالْ ْحكَامَِ ،ب ُ
((( ُسنن ابن ماجه ،كت ُ
ُُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ِ
َ
ْ
ْ
ُ
اب ف ال ْمر بالق َّوة َوت َْرك ال َع ْجز َوال ْســت َعانَة باهللِ ،حديث
((( صحيح مســلم ،كتاب القدرَ ،ب ٌ
رقم .2664
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وممـا ال شـك فيـه أن الصحـة والعافيـة من أعظـم نعم اهلل
تعـاىل عىل عبـاده ،يقول نبينـا ﷺ( :نِعمت ِ
َان َم ْغ ُب ٌ
ـون فِ ِيه َم كَثِ ٌري
َْ
ِ
(((
ِم َن الن ِ
مخسـا
َّـاسِّ :
الص َّح ُةَ ،وال َف َـرا ُغ)  ،ويقول ﷺ( :اغتن ْم ً
مخـس :شـبابك قبـل َهر ِمـكِ ،
ٍ
وص َّحتَـك قبل َسـ َق ِمك،
قبـل
َ
َ
فقـرك ،وفرا َغـك قبـل ُش ِ
وغنـاك قبـل ِ
ـغلك ،وحياتَـك قبل
ِ
(((
ـو َوال َعافِ َيـ َةَ ،فـإِ َّن
(اس َـأ ُلوا اهللَ ال َع ْف َ
موتـك)  ،ويقـول ﷺْ :
ِ ِ
َأ َحـدً ا َل ْ ُي ْع َ
يرا ِمـ َن ال َعافِ َي ِة)(((.
ـط َب ْعـدَ ال َيقني َخ ْ ً

ومن صور احلفاظ عىل نعمة الصحة والعافية التي
حرص عليها اإلسالم :األخذ بأسباب الوقاية ،فالوقاية
خري من العالج ،بل إن الوقاية هي العالج ،وقد قالوا:
ٍ
ٍ
عالج ،ومن أساليب الوقاية
خري من قنطار
ُ
درهم وقاية ٌ
التي حث عليها اإلسالم ،وجعلها رضورة رشعية حلامية
اإلنسان من األمراض :االهتامم بالنظافة العامة ،حيث
يقول  ﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾(((،
((( صحيح البخاريِ ،كتَاب الر َقاق ِ ،باب َال َعي َش إِلَّ َعي ُش ِ
اآلخ َر ِة ،حديث رقم.6412
ْ
ْ
َ
ُ ِّ
اع ِ
((( السنن الكربى للنسائيِ ،كتَاب ا َْلو ِ
ظ ،حديث رقم.11832
ُ َ
ُّ
ِ
باب منه ،حديث رقم .3558
اب الدَّ ع ََواتً ،
((( ُسنن الرتمذيَ ،أ ْب َو ُ
((( [سورة البقرة ،اآلية .]222
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ور َش ْط ُر ِ
اإل َيم ِن ،((()...ويقول ﷺ:
ويقول ﷺ( :ال ُّط ُه ُ
( َط ِّه ُروا َأ ْفنِ َي َتك ُْم)((( ،واألفنية تشمل :فناء البيت ،وفناء
املدرسة ،واملصنع ،والطريق ،وغريها.
وكام حرص اإلسالم عىل النظافة العامة ،فقد حرص عىل
النظافة الشخصية ،حيث يقول تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾((( ،ويقول نبينا ﷺ:

اإلن ِ
(إِ َذا ْاس َت ْي َق َظ َأ َحدُ ك ُْم ِم ْن ن َْو ِم ِه َفال ُيدْ ِخ ْل َيدَ ُه ِف ِ
َاء َحتَّى
َي ْغ ِس َل َها َثال ًثا)((( ،كام أنه يستحب غسل اليدين قبل األكل
وبعده ،فقد كان نبينا ﷺ إذا أراد أن يأكل أو يرشب غسل
يديه ،ويقول ﷺَ ( :ل ْو َل َأ ْن َأ ُش َّق َع َل ُأ َّمتِيَ -أ ْو َعىل الن ِ
َّاس-
رتم بِالس ِ
واك َم َع ك ُِّل َص َل ٍة)(((.
َل َم ُ ْ ِّ

((( صحيح مسلم ،كتب الطهارة ،باب َفض ِل ا ْلوض ِ
وء ،حديث رقم .223
ُ ُ
َ ُ ْ
((( املعجم األوسط للطرباين ،231/4 ،حديث رقم .4057
((( [سورة املائدة ،اآلية .]6
((( ُســنن أيب داود ،كتــاب الطهارة ،باب الرجل يدخل يده يف اإلناء قبل أن يغســلها ،حديث
رقم .105
اجلمع ِة ،باب السو ِ
ِ
اك َي ْو َم ُ
اجل ُم َع ِة ،حديث رقم .887
َاب ُ ُ َ َ ُ ِّ َ
((( صحيح البخاري ،كت ُ
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ومـن أسـاليب الوقاية :جتنـب خمالطة املـرىض بأمراض
األصحـاء ،يقـول ﷺ( :إِ َذا س ِ
معديـة ،وعزهلم عـن ِ
ـم ْعت ُْم
َّ
َ
بِال َّطا ُع ِ
وهـاَ ،وإِ َذا َو َق َع بِ َـأ ْر ٍ
ـون بِ َـأ ْر ٍ
ض َو َأنت ُْم
ضَ ،ف َل تَدْ ُخ ُل َ
لا َت ُْر ُجـوا ِمن َْهـا)((( ،ويقـول ﷺ( :ال ُي ِ
فِ َيهـاَ ،ف َ
ـور َد َّن
ـر ٌض َ ِ
ُم ْ ِ
ـح)((( ،ومـن هنـا فينبغـي ملـن يشـعر
على ُمص ٍّ
بأعـراض َم َر ِضيـة أن يبتعد عـن خمالطة النـاس ،حتى يم َّن
اهلل تعـاىل عليـه بالشـفاء ،كما جيـب اختـاذ كل اإلجـراءات
االحرتازيـة ملنـع انتشـار األمـراض ،ومنهـا :منـع املعانقـة
والتقبيـل ،وتقليـل املصافحـة ،وال ُب ْعـد عـن التجمعـات.

إن الوقايـة ال تتنـاىف مـع اإليمان والتـوكل على اهلل ،
فقـد قـال نبينـا ﷺ لألعرابى الذي سـأله عـن ناقتـهِ :
أعق ُلها
ِ
وأتوك َُّل؟ فقـال ﷺ( :ا ْع ِق ْل َها َوت ََوك َّْل)(((،
وأتـوك َُّل أو أطل ُقها َ
َ
والتوازن بني األخذ باألسـباب والتسـليم بقضـاء اهلل وقدره
ال يقـف عنـد حـدود عقـل الناقة مع حسـن التـوكل ،فنحن
يف ظروفنـا احلاليـة نقـول :ارتـد الكاممـة وتـوكل على اهلل،
((( صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب ما ي ْذكَر ِف ال َّطاع ِ
ُون ،حديث رقم .5728
َ ُ َ ُ ُ
اب َال َها َم َة ،حديث رقم .5771
((( صحيح البخاري ،كتاب الطبَ ،ب ُ
ِ ِ ِ ِ
الر َق ِائ ِق َوا ْل َو َرعِ ،باب منه ،حديث رقم .2517
((( ُسنن الرتمذيَ ،أ ْب َو ُ
اب ص َفة ا ْلق َيا َمة َو َّ
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نظـف يديـك وتـوكل على اهلل ،خـذ بجميـع اإلجـراءات
االحرتازيـة وتـوكل على اهلل ،وهكـذا يف سـائر األمـور
احلياتيـة ،وهبـذا نكـون قـد فهمنـا وحققنـا وطبقنـا معنـى
ِ
َـوك َّْل)(((.
قـول نبينـا ﷺ( :ا ْعق ْل َها َوت َ
*

*

((( املصدر السابق.
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حق الوطن واملشاركة يف بنائه
إن حق الوطن عىل أبنائه من أوجب احلقوق وآكدها،
واملشاركة يف بنائه ورق ِّيه من أعظم املهامت وأرشفها؛
فالوطن أحد الكليات الست التي أحاطها الرشع احلنيف
بسياجات عظيمة من احلفظ والصيانة ،فاحلُر الكريم يفتدي
وطنه بالنفس والنفيس ،وهلل در القائل(((:
ـحقُّ
ســـ َل َفتْ َودَ ْيـنٌ ُم ْس َت َ
َيـ ٌد َ

ــر
ـان فِي دَ ِم ُكــل ِّ ُح ٍّ
َولألَ ْو َطــ ِ

صحيحا يدرك أن
فهم
ً
ومما ال شك فيه أن من يفهم دينه ً
العالقة بني الدين والدولة ليست عالقة عداء ولن تكون،
وأن فهم صحيح الدين يسهم وبقوة يف بناء واستقرار دولة
عرصية حديثة تقوم عىل ُأسس وطنية راسخة ،كام أن الدولة
((( من قصيدة (ثمن احلرية) ألمري الشعراء أمحد شوقي ،التي قيلت يف حفلة أقيمت إلعانة
منكويب سوريا بمرسح حديقة األزبكية يف يناير سنة (1926م) بعد أن قصف الفرنسيون
دمشق وخلفوا فيها الدمار ،التي مطلعها :سالم من صبا بردى أرق ...ودمع ال يكفكف يا
دمشق .موسوعة الشعر اإلسالمي .1201 / 1
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الـرشيدة ال يمكن أن تصطـدم بالفطرة اإلنسانية التي
تبحث عن اإليامن الرشيد الصحيح.
جسد نبينا ﷺ معنى حب الوطن يف قوله ﷺ حني
وقد َّ
أخرجه قومه من مكة املكرمة ،فخاطبها قائال( :ما َأ ْطيبكِ
َ ََ
ِم ْن َب ْلدَ ٍة َو َأ َح َّب ِك إِ َّيلَ ،و َل ْوالَ َأ َّن َق ْو ِمي َأ ْخ َر ُج ِ
ون ِمن ِْك َما
َس َكن ُْت َغ ْ َي ِك)(((.

فحب الوطن واالنتامء إليه قيمة إسالمية أصيلة ،وفطرة
جبلت عليها الطباع السليمة ،وأمر يوجبه الرشع احلنيف،
وتفرضه الوطنية املخلصة ،فاالنتامء إىل الوطن يوجب عىل
أبنائه أن يعتزوا به ،وأن يتكاتفوا مجي ًعا للحفاظ عليه ،وأن
ُيسهموا بقوة يف هنضته بالعلم والعمل واإلنتاج ،واملرابطة
ٍ
معتد ،واملشاركة يف
عىل ثغوره لتأمني حدوده وردع كل
األعامل التطوعية التي ختدم املجتمع.
وهلل در القائل(((:

َوزالــوا دونَ َقو ِم ِهــ ُم لِ َيبقُوا ِبــا ٌد مـــاتَ فِت َي ُتهــا لِ َتحـــيا
اب ِف َف ْض ِل َم َّك َة ،حديث رقم .3926
((( ُسنن الرتمذي ،أبواب املناقبَ ،ب ٌ
((( من قصيدة (ثمن احلرية) ألمري الشعراء أمحد شوقي ،مرت يف الصفحة السابقة.
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إن الوالء للوطن واالنتامء له حيتِّم عىل اإلنسان أن يكون
صاد ًقا يف أعامله ،ال َيك ِْذب وطنه ،وال خيون أهله ،وال
يغشهم ،وال خيدعهم ،وال يتآمر عليهم ،وال يبيع قضاياهم
بأي ثمن ،فالوطنية احلقيقية بناء ال هدم ،إعامر ال ختريب،
إن الوطنية احلقيقية فن صناعة احليـاة وعامرة الكون ،ال فن
صناعة املوت والفساد واإلفساد ،حيث يقول ﴿ :ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾((( ،ويقول ﴿ :ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾(((.

والـوالء للوطـن واالنتامء إليه مسـئولية مشتركة بني
اجلميـعٌّ ،
وكل مسـئول أمـام اهلل تعـاىل بحسـب موقعـه
ومقـدار األمانـة امللقـاة على عاتقـه ،فنحـن يف سـفينة
لى حـدُ ِ
ِ
واحـدة ،والنبـي ﷺ يقـولَ ( :م َث ُ
ود
ـل ال َقائـ ِم َع َ ُ
لى س ِ
اهلل و ِ ِ
يهـا ،ك ََم َث ِ
ـفين ٍَة،
ـل َق ْ
الواقـ ِع ف َ
َ َ
اسـت ََه ُموا َع َ َ
ـو ٍم ْ
َ
ـم َأ ْسـ َف َل َهاَ ،فـكَانَ
َف َأ َص َ
ـم أ ْعال ََهـا َو َب ْع ُض ُه ْ
ـاب َب ْع ُض ُه ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـروا َع َ
ـن
لى َم ْ
اسـ َت َق ْوا م َ
ا َّلذ َ
ـن ا َملـاء َم ُّ
يـن ِف َأ ْسـ َفل َها إِ َذا ْ
ـو َأنَّـا َخ َر ْقنَـا ِف ن َِصيبِنَا َخ ْر ًقـا َو َل ْ ن ُْؤ ِذ
ـمَ ،ف َقا ُلـواَ :ل ْ
َف ْو َق ُه ْ
((( [سورة هود ،اآلية .]61
((( [سورة األعراف ،اآلية .]56
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ـم َو َما َأ َرا ُدوا َه َلكُـوا َجِي ًعاَ ،وإِ ْن
تك ُ
َم ْ
ُوه ْ
ـن َف ْو َقنَـاَ ،فإِ ْن َي ْ ُ
ـذوا َع َ ِ
َأ َخ ُ
ـوا َجِي ًعا)(((.
ـواَ ،ون ََج ْ
ـم ن ََج ْ
لى َأ ْيدهيِ ْ
كام أن للمؤسسات دورها وعليها مسئوليتها يف حتقيق
الوالء واالنتامء إىل الوطن؛ فللمؤسسات الدينية دورها يف
بيان أن مصالح األوطان ال تنفك عن مقاصد األديان ،وأن
العمل عىل تقوية شوكة الدولة الوطنية وترسيخ دعائمها
مطلب رشعي ووطني ،وكذلك املؤسسات التعليمية
والرتبوية التي تغرس يف أبنائنا الوالء واالنتامء إىل الوطن،
وتدرهبم عمل ًّيا عىل حبه ،وتنشئهم عىل القيم النبيلة،
ومكارم األخالق.

إن الوالء واالنتامء يتجسد عمل ًّيا من خالل األعامل التي
من شأهنا رقيه واستقراره ،فحب الوطن وحسن االنتامء
حيمل صاحبه أمانة
إليه والوالء له واحلرص عىل رفعة شأنه ِّ
ومسئولية جتعله يتفانى -بل ينصهر -لريفع راية بلده عال ًيا،
كل يف جماله وميدانه ،العامل بعلمه ،والطبيب بطبه ،والعامل
بجهده وعرقه ،والصانع بمهارته وصنعته ،واجلندي بفدائه
القسم ِة و ِ
ِ
((( صحيح البخاريِ ،كتَاب ِ ِ
ال ْستِ َها ِم فِ ِيه ،حديث رقم .2493
اب َه ْل ُي ْق َر ُع ِف ْ َ َ
الشكَةَ ،ب ٌ
َّ
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وتضحيته ،وسهره عىل محاية وطنه ،واملسئول بتفانيه يف
خدمة وطنه.
ٍ
ٍ
شعارات
كلامت تقال ،أو
عىل أن حب الوطن ليس جمرد

ٌ
وتضحيات ،وحقوق تؤدى ،من
سلوك
ترفع؛ إنام هو
ٌ
أعالها وأرشفها :التضحية يف سبيل الوطن ومحايته من أي
خطر يتهدده ،أو يقوض بنيانه ،أو يزعزع أركانه ،أو يروع
مواطنيه ،فحامية األوطان من صميم مقاصد األديان ،وهذا
سبيل الرشفاء ،والعظامء األوفياء ،فالوطنية احلقيقية فداء،
وتضحية ،واعتزاز بالوطن وترابه ،واحرتام ل َع َل ِم ِه ونشيده
وسائر مقدراته.

الوطنية احلقيقية تقتيض احلفاظ عىل املال العام ،فهو ركيزة
أساسية للدولة ،تدير به شئوهنا ،وتقيم مؤسساهتا ،وتقدم
خدماهتا ،وترتقي بأفرادها وجمتمعها ،وتسهم من خالله يف
بناء حضارهتا ،يقول نبينا ﷺ( :إِ َّن ِر َج ًال َيت ََخ َّو ُض َ
ون ِف َمال
اهللِ بِ َغ ِي ح ٍّق َف َلهم النَّار يوم ِ
الق َيا َم ِة)((( ،واملال العام أحق
ْ َ
ُ ُ ُ َْ َ
باحلفاظ عليه.

ِ
ــر ِ
اخل ُم ِ
ض ُ
ــو ِل اهلل َت َعــا َل ﴿:ﭗ ﭘ ﭙ
اب َق ْ
ــسَ ،ب ُ
((( صحيــح البخــاري ،كت ُ
َاب َف ْ
ﭚ﴾[سورة األنفال ،اآلية  ،]41حديث رقم .3118
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الوطنية احلقيقية تقتيض دعم منتجات الوطن صناعة،
وزراعة ،وجتارة ،وتسوي ًقا؛ بام ينمي قيمة الوالء واالنتامء
إىل الوطن ،وحيقق الرخاء االقتصادي ألبنائه؛ فكلام بذلنا
اجلهد ً
عمل وإتقانًا عظمنا من قدرات بلدنا االقتصادية،
وكلام أقبلنا عىل منتجات الوطن بي ًعا ورشا ًء وجتار ًة كلام
أعطينا املنتجني واملصنعني الفرصة لرفع القدرة التنافسية،
وأسهمنا يف توفري املزيد من فرص العمل ألبنائنا.

كام أهنا تقتيض احرتام النظام العام ،وااللتزام بالقوانني؛
إذ ال بد لكل فئة تتعايش يف جمتمع واحد من بعض األنظمة
والقواعد العادلة التي تضبط سلوك األفراد ،وحتفظ عىل
اإلنسان حقوقه ،و ُي َلزم فيها بأداء ما عليه من واجبات،
َّاس حقوقهم ،ولن يتحقق هلم
وبِدون النظام لن ينال الن ُ
ال َع ُ
دل؛ فااللتزام بالقوانني سلوك ديني وحضاري ،ودعامة
ال بد منها للحفاظ عىل كيان الدول واستقرارها ونامئها.

إن الوطنية احلقيقية تقتيض املشاركة بإخالص يف بناء
الوطن ،ويكون ذلك من خالل إتقان العمل ،وجودة
اإلنتاج؛ بام يؤدي إىل تقدم الوطن وازدهاره ،فإن ديننا
68

احلنيف ال يطلب من الناس جمرد العمل؛ إنام يطلب إتقانه
ِ
ب إِ َذا َع ِم َل
وإحسانه ،حيث يقول نبيناﷺ( :إِ َّن اهللَ ُي ُّ
َأ َحدُ ك ُْم َع َم ًل َأ ْن ُيت ِْقنَ ُه)((( ،ويقول ا ْب ُن َالْ ْن َب ِ
ار ِّيَ :س ِم ْع ُت
َأ ِب ي ُق ُ ِ
الر ُج ِل َحنِينُ ُه إِ َل َأ ْو َطانِ ِهَ ،و َش ْو ُق ُه إِ َل
َ
ول" :م ْن ك ََر ِم َّ
ِ ِ (((
إِ ْخ َوانه" .

فام أحوجنا إىل تضافر اجلهود يف بناء الوطن؛ فالوطن
لكل أبنائه ،وهو هبم وبجهدهم وعرقهم مجي ًعا ،كل يف جماله
وميدانه ،اجلندي والرشطي يف حفاظهام عىل أمن الوطن
وأمانه ،والطبيب يف مشفاه ،والفالح يف حقله ،والعامل
يف مصنعه ،وهكذا يف سائر الصنائع واحلرف والواجبات،
حيث يقول  ﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ﴾(((.
*

*

*

((( مسند أيب يعىل املوصيل  ،349 / 7حديث رقم .4386
((( آداب الصحبــة أليب عبد الرمحن الســلمي ،ص ،103حتقيق :جمدي فتحي الســيد ،ط دار
الصحابة للرتاث ،مرص ،الطبعة األوىل1410 ،هـ –  1990م.
((( [سورة املائدة ،اآلية .]2
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مكارم األخالق وأثرها يف بناء احلضارات
إن الدعوة إىل مكارم األخالق من القواسم املشرتكة

بني مجيع األديان الساموية ،فحيثام ُوجدت األخالق ُوجد
صحيح الدين ،وها هو نبينا حممد ﷺ قد ختم اهلل  به

الرساالت السابقة ،ليجمع مكارم األخالق ويتممها،

حيث يقول ﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ
ﯲْ﴾((( ،ويقول تعاىل﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾(((،
ويقول ﷺ( :إِ َنَّم ُب ِع ْث ُت ِلُ َت ِّ َم َمك ِ
َار َم ْالَ ْخ َل ِق)(((.

واملتأمل يف حياة نبينا ﷺ جيد أهنا كانت تطبي ًقا عمل ًّيا
ألخالق القرآن الكريم ِ
وق َي ِمه السامية ،التي تتسق والفطرة
اإلنسانية السوية ،فحينام سئلت السيدة عائشة  عن
((( [سورة األنعام ،اآلية.]90
((( [سورة القلم ،اآلية .]4
((( مسند البزار ،364/15 ،حديث رقم .8949
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أخالقه ﷺ ،قالت( :كان ُخ ُل ُقه ال ُق َ
رآن)((( ،فكان ﷺ قرآنًا
يميش عىل األرض.

كام أن املتدبر يف العبادات التي أمر هبا اإلسالم جيد أهنا
جاءت لرتتقي باألخالق ،وهتذهبا ،فام من فريضة فرضها
اإلسالم إال وهلا أثر أخالقي يعود عىل من يقوم هبا ،وعىل
املجتمع كله؛ يقول ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ﴾((( ،ويقول تعاىل﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾((( ،ويقول ﴿ :ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩﭪﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾((( ،ويقول ﴿ :ﭑ ﭒ
ﭓﭕﭖﭗ ﭘ ﭙﭚﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠِ﴾(((.
َّ
إن األخلاق الفاضلـة مـن أهـم ركائـز قيـام الـدول
واسـتقرار الـدول ودوا ُمهـا يعـود إىل مـدى
واحلضـارات،
ُ

((( مسند أمحد ،183 /42 ،حديث رقم .25302
((( [سورة العنكبوت ،اآلية .]45
((( [سورة التوبة ،اآلية .]103
((( [سورة البقرة ،اآلية .]183
((( [سورة البقرة ،اآلية .]197
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متسـكها بالقيـم النبيلـة واألخلاق احلميـدة ،وقـد خ َّلـد
التاريـخ بحـروف مـن نـور النجـايش ملـك احلبشـة،
الـذي اشـتهر بالعـدل ومـكارم األخلاق ،فحينما اشـتد
أذى املرشكين لنبينـا ﷺ وأصحابـه ،أشـار عليهـم ﷺ أن
هياجـروا إىل احلبشـة؛ لعلمـه أن ملكهـا صاحـب أخلاق
ٍ
راقيـة ،ومبـادئ قويمـة ،حيـث يقـول ﷺ( :إِ َّن بِ َـأ ْر ِ
ض
ِ ِ
ـم َأ َحـدٌ ِعنْـدَ ُهَ ،ف ْ
الَ ُقـوا بِبِ َ
لا ِد ِهَ ،حتَّى
احلَ َب َشـة َملـكًا ال ُي ْظ َل ُ
ُـم َف َر ًجـاَ ،و َم ْ َر ًجـا)(((.
َْ
ي َع َـل اهلل َلك ْ
َّ
إن األمم واحلضارات ال يمكن أن تبنى بنا ًء سديدً ا
إال إذا اعتمدت يف ُأسس بنائها عىل مكارم األخالق؛ فال
تتقدم أمة بدون الصدق واألمانة ،وال يستقيم بنياهنا بدون
االنضباط السلوكي ،وال تقوى بدون اإلعداد ،والشجاعة،
وال تتآلف بدون التآخي ،والتكاتف ،فاألمة الواحدة تشبه
اجلسد الواحد الذي يتعاون أعضاؤه عىل خدمته ،وسالمته،
التحاب ،والتآلف ،والتعاون،
وال يكتمل اإليامن إال باكتامل
ِّ
حيث يقول تعاىل ﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ

((( السنن الكربى للبيهقي ،كتاب السري ،باب ا ِلْ ْذ ِن بِ ِ
ال ْ ْج َر ِة ،حديث رقم .17734
َ ُ
ُّ
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ﯴ ﯵ ﯶ﴾((( ،ويقول نبينا ﷺَ ( :م َث ُل ا ُْل ْؤ ِمنِ َني ِف
ِ
ِ
ِ
ال َس ِد؛ إِ َذا ْاش َتكَى ِمنْ ُه
ت ََوا ِّده ْمَ ،وت ََر ُاح ِه ْمَ ،و َت َعا ُطف ِه ْمَ ،م َث ُل ْ َ
ُع ْضو تَدَ ا َعى َله س ِائر ْ ِ
ال َّمى)((( ،ويقول ﷺ:
ٌ
الس َه ِر َو ْ ُ
ال َسد بِ َّ
ُ َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ْ ِ ِ (((
َ
َ
ب لنَفسه) .
(الَ ُي ْؤم ُن أ َحدُ ك ُْم َحتَّى ُي َّ
ب لخيه َما ُي ُّ
إن التحيل بمكارم األخالق صامم أمان للمجتمعات من
االنحالل والفوىض والضياع ،وبزواهلا تسقط األمم ،فكم
من حضارات اهنارت برتدي أخالقها ،وقد ذكر القرآن
الكريم نامذج ألمم هلكت بسبب بعدها عن األخالق؛
حيث يقول ﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ﴾((( ،ويقول تعاىل﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ﴾((( ،ويقول ﴿:ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
((( [سورة املائدة ،اآلية .]2
((( سبق خترجيه ،ص .19
اب ِم َن ِاإليم َِن َأ ْن ِ ُي َّب َ ِل ِخ ِيه َما ِ ُي ُّب لِنَ ْف ِس ِه ،حديث رقم .13
((( صحيح البخاري ،كتاب اإليامنَ ،ب ٌ
((( [سورة الذاريات ،اآلية .]46
((( [سورة فصلت ،اآلية .]15
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ﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ
ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾(((.

واملتأمل يف جوهر احلضارة اإلسالمية جيدها حضارة
قيم وأخالق ،حيث يقول نبينا ﷺَ ( :أنَا َز ِعيم بِبي ٍ
ت ِف
ٌ َْ
ت ِف وسطِ
َان ُ ِم ًّقا ،وبِبي ٍ
َر َب ِ
جلن َِّة َلِ ْن ت ََر َك املِ َرا َء َوإِ ْن ك َ
َ َْ
ضا َ
َ َ
ٍ
َان َم ِ
جلن َِّة َلِ ْن ت ََر َك الك َِذ َب َوإِ ْن ك َ
جلن َِّة
ا َ
از ًحاَ ،وبِ َب ْيت ِف َأ ْع َل ا َ
ِ
ِ
َلِ ْن َح ُس َن ُخ ُل ُقه)((( ،ويقول ﷺَ ( :أك َْم ُل ا ُْل ْؤمن َني إِي َمنًا،
َأ ْح َسن ُُه ْم ُخ ُل ًقا)((( ،ويقول ﷺ( :إِ َّن ِم ْن َأ َح ِّبك ُْم إِ ََّل َو َأ ْق َربِك ُْم
القيام ِة َأح ِ
ِ
ِ
ِ
اسنَك ُْم َأ ْخال ًقا)(((.
منِّي َمْل ًسا َي ْو َم َ َ َ

إن من ُسبل استعادة قيمنا وأخالقنا اجلميلة أن يبدأ كل
منا بنفسه ،وأن يكون قدوة يف أخالقه وسلوكه حيث َّ
حل
وحيث ارحتل ،وحيث كان ،وحيث أقام ،وأن نغرس هذه

((( [سورة العنكبوت ،اآليتان .]29 ،28
((( ُسنن أيب داودِ ،كتَاب َالْ َد ِ
اب ِف ُح ْس ِن ا ُلْ ُل ِق ،حديث رقم .4800
بَ ،ب ٌ
((( مسند أمحد ،364 /12 ،حديث رقم .7402
ِ
اب َما َجا َء ِف َم َعا ِل َاأل ْخل َِق ،حديث رقم .2018
الص َلةَ ،ب ُ
الب َو ِّ
((( ُسنن الرتمذيَ ،أ ْب َو ُ
اب ِ ِّ
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القيم يف نفوس الشباب ،فهم عامد األمة ،وقلبها النابض،
وأملها يف مستقبل مرشق ،ولقد حكى القرآن الكريم ما
كان من لقامن احلكيم مع ابنـه ،حيث غرس فيه اجلوانب
األخالقية ،وح ّثه عىل اإلصالح والعطاء ،قال تعاىل﴿ :ﯤ

ﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭ
ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ
ﰓ ﰔ﴾(((.

فما أحوجنـا إىل أن نجعـل هـذه القيـم واألخلاق منهج
حيـاة ،وسـلوكًا عمل ًّيـا نتعايـش بـه يف جمتمعنا ،ومـع الناس
مجي ًعـا ،فمـن أراد الديـن احلـق واإلنسـانية احلقـة ،فليظهـر
أخالقـه للنـاس ،فيحترم الكبير ،ويعطـف على الصغير،
ُِ
وي ّل العـامل ،ويبتعد عـن الكذب ،واخليانـة ،والغش ،وأكل
أموال النـاس بالباطل ،ويلتـزم الصدق ،واألمانـة ،ويتعامل
باحلسـنى مـع النـاس ،وذلـك مقصـد الديـن وهدفـه ،يقول

((( [سورة لقامن ،اآليات .]19 ،17
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تعـاىل ﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ
ﮛ﴾ (((.
*

*

((( [سورة فصلت ،اآليتان .]34 ،33
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*

التفوق العلمي وأثره يف تقدم األمم
َّ
وحـث على
لقـد ر َّغـب اإلسلام يف طلـب العلـم،
االجتهـاد والتفـوق العلمـي ،وال أدل على ذلـك مـن أن
أول قضيـة تناوهلـا القـرآن الكريم هـي قضية العلـم ،وأول
ٍ
أمـر سماوي نـزل بـه الوحـي هـو األمـر بالقـراءة ،حيـث
يقـول تعـاىل ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ﴾((( ،كما ُسـميت سـورة كاملـة يف القـرآن الكريـم
باسـم سـورة القلـم ،وبدأها احلـق  بقولـه ﴿ :ﮉ ﮋ
ﮌ ﮍ﴾((( ،تأكيـدً ا على أمهية أدوات العلم ووسـائله،
َّ
واسـتهل  سـورة الرمحـن بقولـه﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ﴾((( ،ويف هـذا
((( [سورة العلق ،اآليات .]5 ،1
((( [سورة القلم ،اآلية .]1
((( [سورة الرمحن ،اآليات .]4 ،1
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تنبيـه للنـاس كافـة على بيان فضـل العلـم ،واحلـث عليه،
وإشـارة رصحية إىل أن اإلسلام ديـن العلـم واملعرفة ،وأن
األمـة اإلسلامية هي أمـة العلـم واحلضارة.
در شوقي حني يقول:
وهلل ُّ

وإقالل
جهـل
لم ُيبنَ ُمـ ْل ٌك على
ِ
ٍ

ـاس ُم ْل َك ُه ُم
بالعِلـ ِـم
والمال َيبني ال ّنـ ُ
ِ

ويكفي العلم رش ًفا أن اهلل  مل يأمر نبيه حممد ﷺ
باالزدياد من يشء يف الدنيا إِ َّل من العلم؛ حيث يقول :
﴿ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾(((؛ بل إن النبي ﷺ جعل اخلروج
وبي أن اجلد يف
لطلب العلم
ً
خروجا يف سبيل اهلل َّ ،
طلبه والتفوق فيه سبب من أسباب دخول اجلنة ،حيث
ب ِ
يقول ﷺَ ( :م ْن َخ َر َج ِف َط َل ِ
الع ْل ِم َف ُه َو ِف َسبِيل اهلل َحتَّى
(و َم ْن َس َل َك َط ِري ًقا َي ْلت َِم ُس فِ ِيه ِع ْل ًم،
َي ْر ِج ْع)((( ،ويقول ﷺَ :
ِ
الن َِّة)(((.
َس َّه َل اهلل َل ُه بِه َط ِري ًقا إِ َل ْ َ

وقد َب َّي نبينا ﷺ أن أهل العلم هم ورثة األنبياء يف
إرشاد الناس ،وهدايتهم ،واألخذ بناصيتهم إىل طريق

((( [سورة طه ،اآلية .]114
ب ِ
ِ
اب َف ْض ِل َط َل ِ
الع ْلمِ ،حديث رقم .2647
اب ا ْلع ْلمَِ ،ب ُ
((( ُسنن الرتمذيَ ،أ ْب َو ُ
ِ
ِ ِ
َاء والتَّوب ِة و ِ
ال ْستِ ْغ َف ِ
((( صحيح مسلم ،كتاب ِّ
َل تِل ََو ِة
ارَ ،ب ُ
الذك ِْر َوالدُّ ع َ ْ َ َ
اب َف ْض ِل ال ْجت َم ِع ع َ
ا ْل ُقر ِ
آن َوع ََل ِّ
الذك ِْر ،حديث رقم .2699
ْ
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احلق والنور ،والتقدم والرقي ،فقال ﷺَّ :
(إن العلام َء ورث ُة
ِ
ِ
األنبياءَ ،و َّ
ها َوإن ََّم َو َّر ُثوا
إن األنْبِ َيا َء َل ْ ُي َو ِّر ُثوا دين ًَارا َوال د ْر َ ً
ِ
ِ
(وإِ َّن
بح ٍّظ َواف ٍر)((( ،ويقول ﷺَ :
الع ْل َمَ ،ف َم ْن َأ َخ َذ ُه َأ َخ َذ َ
َف ْض َل ال َعـاملِ َع َل ال َعـابِ ِد َك َف ْض ِل ال َق َم ِر َل ْي َل َة ال َبدْ ِر َع َل َس ِائ ِر
الكَو ِ
اك ِ
ب)(((.
َ
َّ
مقترصا
إن التفوق العلمي الذي ر َّغب فيه اإلسالم ليس
ً

عىل التفوق يف ميدان العلم الرشعي فحسب ،وإنام يشمل

كل علم ينفع الناس يف شئون دينهم ،وشئون دنياهم؛

ولذلك فقد جاء قول اهلل ﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ﴾((( ،يف معرض احلديث عن العلوم الكونية ،حيث
يقول ﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱﯓ ﯔﯕﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
((( ُسنن أيب داود ،أول كتاب العلم ،باب ِّ
احلث عىل طلب العلم ،حديث رقم .3641
((( هو جزء من احلديث السابق.
((( [سورة فاطر ،اآلية .]28
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ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾((( ،ويف ذلك
داللة عىل اهتامم اإلسالم وعنايته بالعلوم الكونية كاهتاممه
وعنايته بالعلوم الرشعية ،وأن التفوق العلمي يف شتى
املجاالت من أهم عوامل بناء احلضارات واستمرارها.
وهلل در القائل(((:

ِبقُـ َّـو ِة ال ِع ْل ِم َت ْق َوى َ
شـ ْـو َك ُة األ ُ َم ِم

ـوب إلى ال َق َل ِم
َفال ُح ْك ُم فِي ال َّده ِْر َم ْن ُسـ ٌ

فال شك َّ
أن العلم أهم ُسبل تقدم األمم ،فبالعلم تبنى
السالالت ،وتُدَ ار
األمم ،وتستصلح األرايض ،و َت ْع ُظم ُّ
التجارات ،و ُت َطور الصناعات ،و ُت َعالج اآلفات ،وتستخرج
املعادن ،واألمة العظيمة هي التي تبهر العامل بام تنتجه من علم
ومعرفة ،وما تتقنه من زراعة ،وصناعة ،وجتارة ،وثقافة ،وما
الصنَّاع
خترجه من األطباء البارعني ،واملهندسني املتقنني ،و ُّ
احلرفيني املاهرين.
فام أحوجنا إىل أن نأخذ بأسباب التفوق العلمي يف خمتلف
املجاالت؛ فإننا إذا تفوقنا يف أمور دنيانا احرتم الناس ديننا

((( [سورة فاطر ،اآليتان .]28 ،27
((( ديوان حممود سامي البارودي ،ص.75 :
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ودنيانا ،وعىل كل منا أن يسعى ألعىل درجات التفوق يف
جماله عاملـًا ،أو باح ًثا ،أو صان ًعا ،أو حرف ًّيا؛ حتى يسهم يف
تقدم وطنه ورق ّيه ،حيث يقول احلق ﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾((( ،فإذا كان املطلوب
هو أن تنفر طائفة من كل فرقة ليتفقهوا يف علوم الدين،
فإن عىل الباقني أن ينفروا فيام ينفع البالد والعباد ،فتنفر
فرقة لطلب الطب ،وأخرى لطلب اهلندسة ،وثالثة للعمل
بالزراعة ،ورابعة للعمل يف الصناعة ،وخامسة لالشتغال
بالتجارة ،وهكذا يف سائر الفنون واحلرف والصناعات.
*

*

((( [سورة التوبة ،اآلية .]122
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*

الصالبة يف مواجهة اجلوائح واألزمات
ينبغي لنا ونحن يف استقبال العام اجلديد أن نتحىل بمزيد
من األمل يف اهلل  ،واألمل يف غد أفضل ،فاألمل حياة،
وهو شعاع النور الذي يبدد ظالم اليأس يف القلوب ،ويبعث
يف النفس العزيمة ،والقوة ،والصالبة يف مواجهة اجلوائح
واألزمات ،كام أن األمل وحسن الظن باهلل تعاىل يرشحان
صدر اإلنسان للعمل ،والعطاء ،واجلد ،واملتأمل يف القرآن
مفعم باألمل ،حيث يقول ﴿ :ﭴ ﭵ
الكريم جيده
ً
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾((( ،ويقول تعاىل:
﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾(((.
ولقد اتسمت دعوة النبي ﷺ باألمل والتفاؤل ،فكان ﷺ
يبث روح األمل يف قلوب أصحابه بمستقبل مرشقٍ ،
وغد

((( [سورة احلجر ،اآلية .]56
((( [سورة الرشح ،اآليتان .]6 ،5
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باهر ال يعرف اليأس ،وال اإلحباط ،وكان ﷺ حيب الفأل،
سوا َو َل
شوا َو َل ُتنَ ِّف ُرواَ ،و َي ِّ ُ
ويكره التشاؤم ،يقول ﷺَ ( :ب ِّ ُ
(وا ْع َل ْم َّ
ب َع َل َما َتك َْر ُه
أن ِف َّ
سوا)((( ،ويقول ﷺَ :
الص ِ ْ
ُت َع ِّ ُ
ِ
الص ْ ِبَ ،و َأ َّن ا ْل َف َر َج َم َع ا ْلك َْر ِ
ب،
َّص َم َع َّ
َخ ْ ًيا كَث ًرياَ ،و َأ َّن الن ْ َ
َو َأ َّن َم َع ا ْل ُع ْ ِ
سا)(((.
س ُي ْ ً

لقد مر العامل بأحداث عظيمة ،وإن األمة التي جتعل
من األحداث التي مرت هبا داف ًعا قو ًّيا إىل األمل والعمل،
رب ،إنام تشق
وتستفيد من األزمات واجلوائح
َ
الدروس والع َ
طريق العبور نحو مستقبل أفضل ،يف عامل ال مكان فيه ملن
ال يأخذون بأسباب احلياة بمنتهى اجلد مع اعتامدهم عىل اهلل
 وجلوئهم إليه ،وحسن توكلهم عليه ،فاإلنسان مأمور
باألخذ بأسباب احلياة ما دام فيه نفس يتنفسه ،يقول نبينا
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َطاع
است َ
السا َع ُة َو ِف َيد َأ َحدك ُْم َفسي َل ٌةَ ،فإِن ْ
ﷺ( :إِ ْن َقا َمت َّ
غر َسها فل َي ِ
َأ َّل َي ُقو َم َحتَّى َي ِ
غر ْسها)((( ،وقد قالوا :اعمل

ِ
ِ
اب ِف َالْ ْم ِر بِال َّت ْي ِس ِريَ ،وت َْر ِك ال َّتن ِْف ِري ،حديث رقم
الس ِ َيَ ،ب ٌ
((( صحيح مسلم ،كت ُ
َاب ا ِلْ َهاد َو ِّ
.1732
((( مسند أمحد ،18/5 ،حديث رقم .2803
اصطِنَا ِع ا َْل ِ
ال ،حديث رقم .479
اب ْ
((( األدب املفرد للبخاريَ ،ب ُ
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لدنياك كأنك تعيش أبدً ا ،واعمل آلخرتك كأنك متوت
غدً ا ،فام أحوجنا إىل هذا التوازن بني عامرة الدنيا ،واألخذ
بأسباهبا ،والعمل عىل مرضاة اهلل  يف هذه األسباب.

إن من األخذ باألسباب يف مواجهة األزمات واجلوائح:
تنفيذ التوجيهات التي تصدر عن مؤسسات الدولة
الرسمية ،واألخذ باإلجراءات االحرتازية التي دعت
إليها ،حيث يقول احلق ﴿:ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾((() ،ومنها :األخذ
بكل أسباب العلم ليحمي اإلنسان نفسه وغريه ،ومن
األخذ بأسباب العلم :أن نلتزم بتوجيهات أهل الطب يف
مواجهة انتشار فريوس (كورونا) املستجد ،وذلك بااللتزام
بجميع اإلجراءات االحرتازية الوقائية ،وأمهها احلفاظ عىل
مسافات التباعد االجتامعي.
وعلينا مع األخذ باألسباب أن نكثر من الدعاء والترضع
إىل اهلل تعاىل ،وأن نذكره  يف كل أحوالنا كام أمرنا ،وأن
نكثر من الصدقات ،يقول ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

((( [سورة النساء ،اآلية .]59
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ﯭ﴾((( ،ويقول تعاىل﴿:ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ﴾((( ،ويقول نبينا ﷺَ ( :ما ِم ْن َع ْب ٍد َي ُق ُ
ول ِف

ِ
ٍ
َص َب ِ
ض َم َع
اح ك ُِّل َي ْو ٍم َو َم َساء ك ُِّل َل ْي َلة :بِ ْس ِم اهللِ ا َّلذي ال َي ُ ُّ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ش ٌء ف األَ ْر ِ
يم،
السم ُ
يع ال َعل ُ
الس َمء َو ُه َو َّ
ض َوال ف َّ
ْ
اسمه َ ْ
ِ
(((
َث َ
(ح ِّصنُوا
ش ٌء)  ،ويقولﷺَ :
ض ُه َ ْ
الث َم َّرات ٍَ ،ف َي ُ َّ
َاة ،وداووا مرضاكُم بِالصدَ َق ِة ،و َأ ِعدُّ وا لِ ْلبالءِ
ِ
َأ ْم َوا َلك ُْم بِ َّ
َ
َ
الزك َ َ ْ َ ْ َ ْ َّ
الدُّ َعا َء)(((.
*

*

*

((( [سورة األنعام ،اآلية .]43
((( [سورة األحزاب ،اآلية .]41
ات ،باب ما جاء ِف الدُّ ع ِ
((( سنن الرتمذيَ ،أبواب الدَّ عَو ِ
َاء إِ َذا َأ ْص َب َح َوإِ َذا َأ ْم َسى ،حديث
َ
َ
َْ ُ
َ َ َ
ُ
رقم .3388
((( املعجم الكبري للطرباين ،128/10 ،حديث رقم .10196
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ي َ
َ
احل ُ
ي
واحلرا ُم َب ِّ ٌ
الل َب ِّ ٌ
إن من عظمة الرشيعة اإلسالمية أهنا جاءت باخلري

والسعة ،وأرشدت الناس إىل ما يسعدهم
والنفع والفضل ّ

يف الدنيا واآلخرة؛ فأحلت هلم كل طيب ،وحرمت عليهم

كل خبيث ،وهنت عن كل رضر ،ورشعت كل ما يقيم
احلياة ،وحيفظ عىل الناس أمنهم واستقرارهم؛ حيث

يقول تعاىل﴿:ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ﴾((( ،ويقول ﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾(((،
ِ
ضار)(((.
ض َر َوال َ
ويقول نبينا ﷺ( :ال َ َ

((( [سورة األعراف ،اآلية .]157
((( [سورة النحل ،اآلية .]97
ِ
اب َم ْن َبنَى ِف َح ِّق ِه َما َيض بِ َج ِ
ار ِه ،حديث رقم .2234
َاب َالْ ْحكَامَِ ،ب ُ
((( ُسنن ابن ماجه ،كت ُ
ُُّ
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واملتدبر يف أحكام الرشيعة اإلسالمية جيد أن مساحة
احلالل فيها واسعة ،ومساحة احلرام ضيقة حمدودة ،وأن
ي ،حيث يقول ﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
كليهام واضح َب ِّ ٌ

ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ
ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ
ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ
(((
ل َ
ي
الل َب ٌ ِّ
ﰀ ﰁ ﰂ﴾  ،ويقول نبينا ﷺ( :إن ا َ ْ

َو َّ
َثي ِم َن
يَ ،و َب ْين َُهام أمور ُم ْشتَبِ َه ٌ
ال َرا َم َب ِّ ٌ
إن ْ َ
ات ال َي ْع َل ُم ُه َّن ك ِ ٌ
ِ
ِ
الناسَ ،ف َم ِن ا َّت َقى ُّ
َب َأ لِ ِدينِ ِه َو ِع ْر ِض ِهَ ،و َم ْن َو َق َع
الش ُب َهات ْاست ْ َ
ِ
ِ
ِ
كالراعي َي ْر َعى َح ْو َل ْ
الش ُبهات َو َق َع يف ْ
يف ُّ
ال َمى
الَ َرا ِمَّ ،
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ي ِ
ِ
حىَ ،أال َو َّ
وشك َأ ْن َي ْرت ََع فيهَ ،أال َو َّ
حى
إن َ
إن لك ُِّل َملك ً
ُ
ِ
ِ
َ
َ
َ
إن يف اجلَ َسد ُم ْض َغ ًة إ َذا َصل َح ْت َصلح ْ
اهلل َمَار ُمه ،أال َو َّ
الَ َسدُ
ِ
(((
ال َسدُ ُك ُّل ُهَ ،أال َوه َي ا ْل َق ْلب) .
ُك ُّل ُه ،وإ َذا َف َسدَ ْت َف َسدَ ْ َ
ب الَ َي ْق َب ُل إِالَّ َط ِّيـ ًباَ ،وإِ َّن اهللَ
ويقول نبينا ﷺ (إِ َّن اهللَ َط ِّي ٌ
يَ ،ف َق َال﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ
ي بِ َم َأ َم َر بِ ِه ا ُمل ْر َس ِل ْ َ
َأ َم َر ا ُمل ْؤ ِمنِ ْ َ
((( [سورة األنعام ،اآلية .]151
الشبه ِ
ِ
ِ
ات ،حديث رقم .1599
اب َأ ْخذ ا َلْل َِل َوت َْرك ُّ ُ َ
((( صحيح مسلم ،كتاب املساقاةَ ،ب ُ
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ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾(((َ ،و َق َال:
﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾(((ُ ،ث َّم
ِ
ِ
الس َمءِ،
بَ ،ي ُمدُّ َيدَ ْيه إِ َل َّ
الس َف َرَ ،أ ْش َع َث َأ ْغ َ َ
الر ُج َل ُيط ْي ُل َّ
َذك ََر َّ
َي ُق ُ
ش ُب ُه َح َرا ٌمَ ،و َم ْل َب ُس ُه
ولَ :يا َر ِّب َيا َر ِّبَ ،و َم ْط َع ُم ُه َح َرا ٌمَ ،و َم ْ َ
ِ
اب َل ُه؟!)((( ،وحذر ديننا
حل َرا ِم َف َأنَّى ُي ْست ََج ُ
َح َرا ٌمَ ،و ُغذ َي بِا َ
احلنيف من مغبة أكل احلرام ،يقول نبينا ﷺَ :
(ل َي ْر ُبو َلْ ٌم
ِ
ِ
ٍ
ِ
(وك ُُّل
َن َب َت م ْن ُس ْحت إِ َّل كَانَت الن َُّار َأ ْو َل بِه)((( ،ويف روايةَ :
َل ٍم َنب َت ِمن سح ٍ
ت َفالن َُّار َأ ْو َل بِ ِه)(((.
ْ ُ ْ
ْ َ
لعل أهم فارق بني العلامء واجلهالء هو مدى فهم هؤالء
وأولئك لقضايا ِ
احلل واحلرمة ،والضيق والسعة؛ فالعامل
يدرك أن األصل يف األشياء احلل واإلباحة ،وأن التحريم
واملنع هو استثناء من األصل ،حيث يقول ﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ

((( [سورة املؤمنون ،اآلية .]51
((( [سورة البقرة ،اآلية .]172
اب َق ُب ِ
ب ال َّط ِّي ِ
الصدَ َق ِة ِم َن ا ْلك َْس ِ
ب َوت َْربِ َيتِ َها ،حديث
ول َّ
((( صحيح مسلم ،كتاب الزكاةَ ،ب ُ
رقم .1015
ِ
الصل َِة ،حديث رقم .614
اب َما ُذك َر ِف َف ْض ِل َّ
((( ُسنن الرتمذي ،أبواب السفرَ ،ب ُ
((( املعجم الكبري للطرباين  ،135 /19حديث رقم .298
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ﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ﴾((( ،ويقول نبينا ﷺ( :إِ َّن اهلل َحدَّ

ِ
وها
وها َو َف َر َض َلك ُْم َف َرائ َض َف َل ت َُض ِّي ُع َ
ُحدُ و ًدا َف َل َت ْعتَدُ َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ُوها َوت ََر َك َأ ْش َيا َء م ْن َغ ْ ِي ن ْس َيان م ْن
َو َح َّر َم َأ ْش َيا َء َف َل َتنْت َِهك َ
ِ
ربكُم و َل ِكن ر ْ َ ِ
يها)(((،
ح ٌة منْ ُه َلك ُْم َفا ْق َب ُل َ
وها َو َل َت ْب َح ُثوا ف َ
َ ِّ ْ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ويقول ﷺَ ( :ما َأ َح َّل اهلل ف كتَابِه َف ُه َو َح َل ٌلَ ،و َما َح َّر َم َف ُه َو
َت َعنْ ُه َف ُه َو َعافِ َي ٌةَ ،فا ْق َب ُلوا ِم َن اهلل َعافِ َي َت ُه،
َح َرا ٌمَ ،و َما َسك َ
ِ
َفإِ َّن اهللَ َل ْ َي ُك ْن نَس ًّيا)((( ،ويقول اإلمام النووي" :وأما
ٍ
حيلة ال ُشبه َة فيها،
ب يف َط َلب
صح قصدُ ه ،فاحت ََس َ
من َّ
ٍ
ٍ
يمني ونحوها ،فذلك حس ٌن ٌ
مجيل،
لتخليص من ورطة
وعليه ُيم ُل ما جاء عن بعض الس َل ِ
ف من نحو هذا ،ك َق ِ
ول
َّ
َ
ٍ
ِ
الرخص ُة من ث َقة ،فأ َّما
ُسفيان الثوري" :إنَّام
العلم عندنا ُّ
ُ
التشديدُ في ِ
ٍ (((
حسنُه ك ُُّل أحد" .
ُ
((( [سورة األنعام ،اآلية .]145
ِ
َاب َالْ ْط ِع َم ِة ،حديث رقم .7114
((( املستدرك للحاكم ،كت ُ
اب ما لَ ِي ُّل َأ ْك ُله وما ُيوزُ لِ ْلم ْض َطر ِمن ا َْليت َِة وغ ِ ِ
ِ
َ
و
ب
أ
للبيهقي،
السنن الكربى
اب َما
َ
ْ
َي َذل َكَ ،ب ُ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
((( ُّ
ِّ
ُ
َ
ْ
َان ِف معنَى ما ُذ ِكر َت ِْر ِ
ش ُب ،حديث رقم .19724
ُ
يم ُهَ ،و َل ك َ َ ْ َ َ
َل ْ ُي ْذك َْر َت ِْر ُ
يم ُه مَّا ُيؤْ ك َُل َأ ْو ُي ْ َ
((( آداب الفتوى للنووي ،ص.37 :
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فاجلهالء جيعلون األصل يف كل يشء املنع والتحريم،
ويطلقون مصطلحات التحريم والتفسيق والتبديع والتكفري
دون وعي ،غري مدركني ما يرتتب عىل ذلك من آثار ،وغري
مفرقني بني التحريم والكراهية ،وال حتى ما هو خالف
األَ ْوىل ،فص َّعبوا عىل الناس حياهتم ،ون َّفروهم من دين اهلل ،
وهو ما حذرنا منه ربنا  ،ونبينا ﷺ ،حيث يقول ﴿ :ﮫ

ﮬ ﮭﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
(((
شوا
سواَ ،و َب ُ ِّ
سوا َولَ ُت َع ِّ
ﯢ﴾  ،ويقول نبينا ﷺَ ( :ي ُ ِّ
َو َل ُتنَ ِّف ُروا)(((.

*

*

*

((( [سورة النحل ،اآلية .]116
َان النَّبِي ﷺ ي َتخَ و ُلم بِا َْلو ِع َظ ِة و ِ
ِ
ِ
اب َما ك َ
الع ْل ِم ك َْي َال
َ
َ َّ ُ ْ ْ
َاب الع ْلمَِ ،ب ُ
((( صحيح البخاري ،كت ُ
ُّ
َين ِْف ُروا ،حديث رقم .69
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حقـوق اجلار
لقد حرص اإلسالم عىل دعم أوارص املحبة بني أفراد
املجتمع مما يمنحه قو ًة ومتاسكًا ،ومما يشيع روح التعاون
ِ
حقوق
واستقرارا مراعا ُة
بني الناس ويزيد املجتمع ثباتًا
ً
اجلار التي أعىل اإلسالم شأهنا واهتم هبا أ ّيام اهتامم؛ بل
َ
اإليامن
جعلها من عالمات اإليامن ،فقد جعل النبيﷺ
مرشو ًطا باإلحسان إىل اجلار؛ حيث يقولَ ( :م ْن ك َ
َان ُي ْؤ ِمن
بِاهلل َِوا ْل َي ْو ِم ْال ِخ ِر َف ْل ُي ْح ِس ْن إِ َل َج ِ
ار ِه)((( ،كام جعل ُحس َن

أيضا ،قال ﷺَ ( :م ْن ك َ
َان
معاملة اجلار وإكرا َمه من اإليامن ً
ي ْؤ ِمن بِاهلل واليو ِم ِ
اآلخ ِر َف ْل ُيك ِْر ْم َج َار ُه)((( ،ولقد أوىص
َ َْ
ُ
اهلل  يف كتابه الكريم باجلار وأمر باإلحسان إليه ،فقال
ف ،و ُلزُ و ِم الصم ِ
الضي ِ
اب ا َلْ ِّث عَل إِك َْرا ِم ا َلْ ِ
ت إِلَّ ع ِ
َن
َ
ار َو َّ ْ
((( صحيح مسلم ،كتاب اإليامنَ ،ب ُ
َّ ْ
َ
الَ ْ ِي َوك َْو ِن َذلِ َك ُك ِّل ِه ِم َن ْ ِ
ْ
ال َيم ِن ،حديث رقم .48
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ِ
اب َم ْن كَان ُيؤْ م ُن باهلل َوال َي ْوم اآلخر فال ُيؤْ ذ َج َار ُه ،حديث
َاب َاأل َدبَ ،ب ُ
((( صحيح البخاري ،كت ُ
رقم .6019
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تعاىل﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥ
ﮦﮧ ﮨﮩ ﮪﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
(((
كثريا ما ينزل الوحي عىل
ﯘ ﯙ﴾  ،وهلذا كان ً
ظن النبي ﷺ أن اهلل 
النبي ﷺ يويص باجلار حتى َّ

سيرشع مريا ًثا بني اجلريان من شدة الوصية هبم ،قال ﷺ:
ِ ِ
ِ
ال ِ
ار َحتَّى َظنَن ُْت َأ َّن ُه َس ُي َو ِّر ُث ُه)(((.
( َما َز َال ج ْ ِب ُيل ُيوصينى بِ ْ َ
عنيِ ،
ِ
وأمني،
وحار ٌس،
وناص،
ٌ
إن اجلار يف َن َظر اإلسالم ُم ٌ
ٌ
عم َك إذا ُج ْعت ،و ُيشاركك يف األفراح واملناسبات
ُي ْط ُ
ِ
عزي يف املصائب واألتراح ،و ُي ْرشد،
الطيبة ،و ُيوايس و ُي ِّ
رب والتقوى ،ويعو ُدك إذا
وينصح،
َ
َ
ويتعاون معك عىل ال ّ
ِ
حيف ُظك يف
األخوة
ويزورك زيارة
مر ْضت،
َ
ّ
اخلالصة ،و ْ
ُ
أهلك وولدك ،وال خيونك يف ٍ
مال وال ٍ
أهل.
قال اإلمام الغزايل " :ومجلة حق اجلار :أن يبدأه
بالسالم ،وال يطيل معه الكالم ،وال يكثر عن حاله السؤال،

((( [سورة النساء ،اآلية .]36
الو َص ِاة بِا َلْ ِ
ار ،حديث رقم .6015
اب َ
((( صحيح البخاري ،كتاب األدبَ ،ب ُ
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ويعوده يف املرض ،ويعزيه يف املصيبة ،ويقوم معه يف العزاء،
وهينئه يف الفرح ،ويظهر الرشكة يف الرسور معه ،ويصفح
عن زالته ،وال يتطلع من السطح إىل عوراته ،وال يضايقه
يف وضع ِ
اجل ْذع عىل جداره ،وال يف مصب املاء يف ميزابه،
وال يف مطرح الرتاب يف فنائه ،وال يضيق طرقه إىل الدار،
وال يتبعه النظر فيام حيمله إىل داره ،ويسرت ما ينكشف له
من عوراته ،وينعشه من رصعته إذا نابته نائبة ،وال يغفل
عن مالحظة داره عند غيبته ،وال يسمع عليه كال ًما ،ويغض
برصه عن حرمته ،وال يديم النظر إىل خادمته ،ويتلطف
بولده يف كلمته ،ويرشده إىل ما جيهله من أمر دينه ودنياه(((.
ومن حقوق اجلار تفقد حاله ال ِس َّيام الفقري وذو احلاجة،
وهذا من اإليامن واملروءةَ ،ق َال ﷺَ ( :ل ْي َس ا ُْل ْؤ ِم ُن ا َّل ِذي
وج ُار ُه َج ِائ ٌع إِ َل َجنْبِ ِه)((( ،فاإلحسان إىل اجلار
َي ْش َب ُع َ
يشمل كل وجوه اخلري ،ف َع ْن َر ُسول ِاهلل ﷺ َأ َّن ُه َق َالَ :
(خ ْ ُي
ِ
اب ِعنْدَ اهلل َخيهم ْلِص ِ
اجلري ِ
احبِ ِهَ ،و َخ ْي ِ
األَ ْص َح ِ
ان عنْدَ
ُْ ُ
َ
َ
ُ
ل ِ
ار ِه)((( ،فاإلحسان إىل اجلار دليل عىل صدق
اهلل َخ ْ ُي ُه ْم ِ َ
((( إحياء علوم الدين.213/2 ،
ون َج ِ
اب لَ َي ْش َب ُع ُد َ
ار ِه ،حديث رقم .112
((( األدب املفرد للبخاريَ ،ب ُ
اب َما َجا َء ِف َح ِّق ِ
اجل َو ِار ،حديث رقم .1944
((( ُسنن الرتمذي ،أبواب الرب والصلةَ ،ب ُ
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اإليامن باهلل تعاىل ،وعىل التخلق بمكارم األخالق وعىل
كامل العقل ورجاحته.
ٍ
ِ
هدية
اجلار واإلحسان إليه :ا ُملبادر ُة بتقديم
ومن إكرا ِم

إليه قليلة كانت أو كثرية ،إذ إن اهلدية يف ذاهتا رسول حيمل
الصلة واأللفة ،قال رسول اهلل ﷺَ ( :يا َأ َبا َذ ٍّر إِ َذا َط َب ْخ َت َم َر َق ًة
ِ
ض اهلل
اهدْ ِج َريان ََك)((( ،و َعن ْ َع ِائ َش َة َر َ ِ
َف َأكْث ْر َما َء َهاَ ،و َت َع َ
َعن َْها قالتُ :ق ْل ُت َيا َر ُس َ
ول اهلل إِ َّن ِل َج َار ْي ِن َفإِ َل َأ ِّيِ َم ُأ ْه ِدي؟
(((
ض اهلل َعنْ ُه
َق َال( :إِ َل َأ ْق َر ِ ِب َم ِمن ِْك َبا ًبا)  ،و َع ْن َأ ِب ُه َر ْي َر َة َر َ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ل َار ِ َتا
َع ِن النَّبِ ِّي ﷺ َق َالَ ( :يا ن َسا َء ا ُْل ْسل َمت الَ َ ْتق َر َّن َج َار ٌة ِ َ
َو َل ْو فِ ْر ِس َن َش ٍاة)((( .وقوله (فرسن شاة) :هو ما فوق احلافر،
وهو كالقدم لإلنسان ،واملقصود :احلض عىل التصدق ولو
بالقليل ،يقول النووي " :وهذا النهي عن االحتقار هني
للمعطية ا ُملهدية ،ومعناه :ال متتنع جارة من الصدقة واهلدية
ُ
جلارهتا الستقالهلا  -أي لظنها أهنا قليلة  -واحتقارها
املوجو َد عندها ،بل جتود بام تيرس وإن كان قليال كفرسن شاة،
ِ ِ
ار وا ِلْحس ِ
الص َل ِة َوالْ َد ِ
ان إِ َل ْي ِه ،حديث
ابَ ،ب ُ
ب َو ِّ
اب ا ْل َوص َّية بِا َلْ ِ َ ْ َ
((( صحيح مسلم ،كتاب ا ْل ِ ِّ
رقم .2625
((( صحيح البخاري ،كتاب الشفعةَ ،باب َأ ُّي ِ
اجل َو ِار َأ ْق َر ُب؟ ،حديث رقم .2259
((( صحيح البخاري ،كتاب األدبَ ،باب َال ْ َت ِق َر َّن َج َار ٌة َِل َار َتِا ،حديث رقم .6017
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وهو خري من العدم ،وقد قال اهلل تعاىل﴿:ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾"(((.

ومن حقوق اجلار كف األذى عنه ،فهذا احلق من أعظم
حقوق اجلريان ،وإحلاق األذى باآلخرين وإن كان حرا ًما
متوجها إىل اجلار ،وقد
بصفة عامة فإن حرمته تشتد إذا كان
ً
حذر النبي ﷺ من أذية اجلار أشد التحذير فأقسم عىل انتفاء
ش ْي ٍح 
رشه ،ف َع ْن َأ ِب ُ َ
كامل اإليامن عمن ال يأم ُن جار ُه َّ
ِ
(واهلل الَ ُي ْؤ ِم ُنَ ،واهلل الَ ُي ْؤم ُنَ ،واهلل الَ
َأ َّن النَّبِ َّي ﷺ َق َالَ :
ُي ْؤ ِم ُنِ ،ق َيلَ :و َمن ْ َيا َر ُس َ
ول اهللِ؟ َق َال ا َّل ِذي الَ َي ْأ َم ُن َج ُار ُه
ِ
ِ ِ
ش ُه)((( ،فهذا اجلار الذي ال
َب َوائ َق ُه ،ق َيلَ :و َما َب َوائ ُق ُه ؟ َق َالُّ َ :
ٍ
خوف ٍ
وقلق
جاره يف
ُيراعي للجوار ح ًّقا وال حرمة ،يعيش ُ
بسببه ،وال َيأمن عىل نفسه وماله وعرضه منه ،إنه جار مل
اإليامن إىل قلبه ً
ُ
سبيل ،وقد جعل النبي ﷺ أذي اجلار
يعرف
أيضا ،قال ﷺَ :
النَّة
سب ًبا يف عدم دخول اجلنة ً
(ل َيدْ ُخ ُل ْ َ
َم ْن َل َي ْأ َم ُن َج ُار ُه َب َو ِائ َق ُه)(((.
((( رشح مسلم للنووي ،120/7 ،واآلية 7 :من سورة الزلزلة.
((( مسند أمحد ،153/14 ،حديث رقم .8432
((( صحيح مسلم ،كتاب اإليامن ،باب بي ِ
يذ ِاء ا َلْ ِ
ان ْ َت ِري ِم إِ َ
ار ،حديث رقم .46
َ ُ ََ
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أيضا حتمل األذى منه ،فكام قال
ومن حقوق اجلار ً
احلسن َ " :ل ْي َس ُح ْس ُن ِْ
َف َْالَ َذىَ ،و َل ِك َّن ُح ْس َن
ال َو ِار ك ّ
ِْ
احتِ َم ُل ْالَ َذى"((( ،فت ََح ُّم ُل أذى اجلار من شيم
ال َو ِار ْ
الكرام ذوي األخالق الكريمة واهلمم العالية ،إذ يستطيع
يكف أذاه عن اآلخرين ،لكن أن يتحمل
كثري من الناس أن ّ
ٌ
صابرا حمتس ًبا فهذه درجة عالية ،قال تعاىل﴿ :ﯹ
أذاهم
ً
(((
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾  ،وقال ﴿:ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾(((.
ولنا يف رسول اهلل ﷺ القدوة واملثل ،فقد آذاه أهله
حلم
وجريانه إ ّبان البعثة النبوية املباركة ،فام زاده ذلك إال ً
وعفوا ،وما حدث منه ﷺ بعد فتح مكة هلو من أصدق
ً
األمثلة الواقعية عىل تأكيد اإلسالم عىل اإلحسان والصفح.

عىل أننا نؤكد أن اإلحسان إىل اجلار عبادة بينك وبني اهلل
تعاىل ،فال تتعلل بسوء معاملته ،فإن أجرك عىل اهلل تعاىل،
((( إحياء علوم الدين.263 / 1 ،
((( [سورة الشورى ،اآلية .]43
((( [سورة فصلت ،اآلية .]34
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فقد ُروي أن ً
رجل جاء إىل ابن مسعود  فقال له" :إن يل
جارا يؤذيني ويشتمني و ُي َض ِّي ُق َع َّيل ؟ فقال( :اذهب َفإِن ُهو
ً
ِ
ِ
ِ (((
َع َص اهللَ ف َ
يك َفأطع اهللَ فيه" .

ب القطيعة،
ذلك ألن اإلحسان يغلب اإلساءة ،والصلة َ ُت ُّ
فالتعامل مع اجلار يكون بالفضل ،ف َع ْن َأ ِب ُه َر ْي َرة َ أ َّن
ول اهلل ﷺ َق َالَ :
َر ُس َ
(ل َي ْمن َْع َأ َحدُ ك ُْم َج َار ُه َأ ْن َي ْغ ِر َز َخ َش َب ًة
ِف ِجدَ ِار ِه)(((.

وقد حتدث العلامء عن حدود اجلوار الذي أمر اإلسالم
بمراعاته وجعل له حرمة ،يقول القايض عياض " :واختُلف
ىف حد اجلار ،فجاء عن عيل  :من سمع النداء فهو جار،
وقيل :من صىل معك صالة الصبح يف املسجد فهو جار ،وعن
(حدُّ ِ
دارا ِمن كُل َج ٍ
انب)(((.
عائشة َ :
اجل َوار َأر َب ُعون ً
ـم حقه ،يقـول احلافـظ ابن
لكـن كلما َق ُـر َب اجلـار َع ُظ َ
املسـلم والكافـر ،والعابد
حجر " :واسـم اجلار يشـمل
َ

((( )) إحياء علوم الدين.212/2 ،
ب ِف ِجدَ ِار ا َلْ ِ
اب غ َْر ِز ا َلْ َش ِ
ار ،حديث رقم .1609
((( )) صحيح مسلم ،كتاب املساقاةَ ،ب ُ
((( )) إِكم َُل ا ُمل ْع ِل ِم ب َف َو ِائ ِد ُم ْس ِلم.284/1 ،
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والفاسـق والصديق والعـدو ،والغريب والبلـدي ،والنافع
دارا واألبعـد،
والضـار ،والقريـب واألجنبـي ،واألقـرب ً
ولـه مراتـب بعضهـا أعلى مـن بعـض ،فأعالهـا مـن
اجتمعـت فيـه الصفـات األُول كلهـا ثـم أكثرهـا ،وهلـم
جر ا" ( ((.
ًّ

واجلريان ثالثة :جار له ثالثة حقوق ،وهو املسلم القريب،
له حق اجلوار وحق القرابة وحق اإلسالم ،وجار له حقان،
وهو املسلم غري القريب ،له حق اجلوار وحق اإلسالم ،وجار
له حق واحد ،وهو اجلار غري املسلم له حق اجلوار ،فيشمله
ما أمر اهلل تعاىل به من الرب واإلحسان إليه ،سبحان اهلل! حتى
من هو عىل غري ملة اإلسالم يأمرنا ربنا  أن نحسن جواره،
فهل بعد هذا دليل عىل أمهية اجلوار يف اإلسالم؟!.

هـذا وليعلـم كل واحـد منـا أن اجلـوار دائرتـه أوسـع
وأشـمل ،والتي عىل أساسـها ينشـأ التعارف والتآلف الذي
قـال عنه ربنـا تبـارك وتعـاىل﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
((( فتح الباري.441 /10 ،
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ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾((( ،ويصبـح املجتمـع جسـدً ا
واحـدً ا متعاونًـا يف اخلير متضامنًـا يف الشـدة ،بل ربام يتسـع
مفهـوم اجلوار يف اإلسلام ليشـمل القـرى واملـدن والدول
وكل هـؤالء هلـم حقـوق وعليهـم واجبات.
*

*

((( [سورة احلجرات ،اآلية .]13
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*

جرب اخلاطر وأثره ىف الفرد واملجتمع
جـاء اإلسلام برسـالة جامعـة للقيـم الفاضلـة وا ُمل ُثل

ال ُعليـا ،ومـن تلـك القيـم الفاضلـة قيمـة جبر اخلاطـر،

فهـي قيمـة تنبـئ عـن رشف النفـس ،ورقـة القلـب ،وقد
أعلى اهلل  مـن شـأن هذه القيمـة النبيلـة ،حيث وصف

نفسـه باجلبر وجعلهـا صفـة مـن صفاتـه ،تتعلق باسـمه

تعـاىل (اجل َّبـار) ،حيـث يقـول ﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚ ﯛ﴾((( ،جيبر الفقير بالغنـى واملريـض
بالصحـة ،قـال القرطبـي " :ه ِ
ال ْ ِ
ـو
بر َو ُه َ
ُ َ
ِّ
ـو مـ َن ْ َ

ِْ
لا ُحُ ،ي َق ُ
ال ْص َ
بر ،إِ َذا َأ ْص َل ْح ُت ُه َب ْعدَ
ب ُ
ـم َف َج َ َ
ت ا ْل َع ْظ َ
ـالَ :ج َ ْ
ِ
َسرَ ،فهـو َفع ٌ ِ
ير َو َأ ْغنَى
بر إِ َذا َأ ْص َل َ
ا ْلك ْ ِ ُ َ َّ
ـال مـ ْن َج َ َ
ـح ا ْلكَس َ
((( [سورة احلرش ،اآلية.]23
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ِ
ِ
ـر ِل،
ير"((( ،وكان مـن دعـاء نبينـا ﷺ:
(اللهـم ا ْغف ْ
َّ
ا ْل َفق َ
حنِـي ،واجبر ِن ،واه ِ
ـد ِنَ ،و ْار ُز ْقنِـي)(((.
َو ْار َ ْ
َ ْ ُْ َ ْ

كام جتىل اهلل  عىل عباده فجرب خواطرهم ،وط َّيب
نفوسهم ،فهذه أم سيدنا موسى  حني تف َّطر قلبها
ربا خلاطرها،
عىل ولدها خو ًفا عليه ر َّده اهلل  إليها؛ ج ً
حيث يقول ﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ
ﯼ﴾((( ،وهذا يعقوب  يأتيه الفرج من اهلل  بعد

الشدة والبالء ،فريد اهلل إليه برصه وولديه ،حيث يقول تعاىل:
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾((( ،وملا
ُأخرج نبينا ﷺ من وطنه مكة جرب اهلل تعاىل خاطره ،وأوحى
إليه يف طريقه إىل املدينة قوله ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾((( ،أي :إىل مكة مرة أخرى.
((( تفسري القرطبي ،سورة احلرش.211/15 ،
ِ
اب َما َي ُق ُ
الس ْجدَ ت َِيْ  ،حديث رقم .284
الصلَةَ ،ب ُ
اب َّ
((( ُسنن الرتمذيَ ،أ ْب َو ُ
ول َب َيْ َّ
((( [سورة القصص ،اآلية .]13
((( [سورة يوسف ،اآلية .]96
((( [سورة القصص ،اآلية .]85
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َّ
ويتجل ُخ ُلق جرب اخلاطر يف حياة نبينا ﷺ حينام عاد إىل
رشا أحاط به ،فقالت
زوجه السيدة خدجية  ،وقد ظن أن ًّ
ربا خلاطره ﷺ( :ك ََّل َواهلل َما ُي ِْز َ
يك اهلل
له تطيي ًبا لنفسه وج ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ب ا َمل ْعدُ و َم،
الرح َمَ ،و َ ْتم ُل الك ََّلَ ،و َتكْس ُ
َأ َبدً ا؛ إِن ََّك َلتَص ُل َّ
ني َع َل ن ََو ِائ ِ
حل ِّق)((( ،وحني لقي
الض ْي َ
فَ ،وت ُِع ُ
َو َت ْق ِري َّ
با َ
منكرسا بعد استشهاد أبيه
جابر بن عبد اهلل 
نب ُّينا ﷺ َ
ً
وتركه ً
عيال و َد ْينًا ،جرب ﷺ خاطر جابر ،
عبد اهلل ْ 
ش َك بِ َم َل ِق َي اهلل بِ ِه َأ َب َ
اك)؟ َق َالَ :ب َل َيا
وقال لهَ ..( :أ َف َل ُأ َب ِّ ُ
ِ
ِ
ِ
ول اهللَ ،ق َالَ ( :ما َك َّل َم اهلل َأ َحدً ا َق ُّط إِ َّل م ْن َو َراء ح َج ٍ
َر ُس َ
اب،
ِ
ِ
ِ
َو َأ ْح َيا َأ َب َ
احاَ ،ف َق َالَ :يا َع ْبدي َت َ َّن َع َ َّل ُأ ْعط َك،
اك َف َك َّل َم ُه ك َف ً
َق َال :يا رب ُ ْت ِيينِي َف ُأ ْقت ََل فِ َ ِ
الر ُّب  :َإِ َّن ُه َقدْ
َ َ ِّ
يك َثان َي ًةَ ،ق َال َّ
َ (((
ِ
َس َب َق ِمنِّي َأ َّنُ ْم إ َل ْي َها َل ُي ْر َج ُعون) .

ويرضب لنا نبينا ﷺ أعظم األمثلة يف جـرب اخلواطر،
حينام جاءه فقراء املهاجرين وقالوا له :يا رسول اهلل ،ذهب
أهل الدُّ ثور باألجور ،يصلون كام نصيل ،ويصومون كام
الو ْح ِي إِل رس ِ
فك َ
ول اهلل ﷺ؟ حديث رقم،3
((( متفق عليه :صحيح البخاريَ ،ك ْي َ
َان َبدْ ُء َ
َ َ ُ
اب َبدْ ِء ا ْل َو ْح ِي إِ َل رس ِ
ول اهللِ ﷺ ،حديث رقم .160
وصحيح مسلم ،كتاب اإليامنَ ،ب ُ
َ ُ
ابَ :و ِم ْن سور ِة ِ
آل ِع ْم َر َ
ان ،حديث رقم.3010
((( ُسنن الرتمذي ،أبواب تفسري القرآنَ ،ب ٌ
ُ َ
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نصوم ،ويتصدقون ب ُفضول أمواهلم ،فقال هلم ﷺَ ( :أ َو َل ْي َس
َقدْ َج َع َل اهلل َلك ُْم َما ت ََّصدَّ ُق َ
يح ٍة َصدَ َق ًةَ ،وك ُِّل
ون؟ إِ َّن بِك ُِّل ت َْسبِ َ
ٍ
ِ
َتكْبِ َري ٍة َصدَ َق ًةَ ،وك ُِّل َ ْت ِميدَ ٍة َصدَ َق ًةَ ،وك ُِّل َ ْتلي َلة َصدَ َق ًةَ ،و َأ ْم ٌر
بِا َملعر ِ
وف َصدَ َق ٌةَ ،و َنْ ٌي َع ْن ُمنْك ٍَر َصدَ َق ٌة.((()...
ُْ

واملتأمل يف الرشيعة اإلسالمية جيد أهنا جاءت بجرب
خواطر الناس مجي ًعا ،ال ِس َّيام الضعفاء منهم ،حيث يقول
تعاىل﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾(((،
أي :ط ِّيب خاطرمها وأحسن إليهام ،ويقول نبينا ﷺْ :
(هل
ون وت ُْر َز ُق َ
ْص َ
بض َع َف ِائك ُْم؟!)((( ،ويقول ﷺ:
ون َّإل ُ
ُتن َ ُ
ِ
( َأنَا وكَافِ ُل اليتِي ِم ِف ا ِ
الس َّبا َب ِة
َ
َ
جلنَّة َهك ََذا)َ ،و َق َال بِإِ ْص َب َع ْيه َّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
(((
(الساعي َع َل َاأل ْر َم َلة َوامل ْسك ِني
َو ُ
الو ْس َطى  ،ويقول ﷺَّ :
ِ
ِ
ِ
ِ
(((
ِ
ِ
كَا ُمل َجاهد ف َسبِ ِ
الصائ ِم الن ََّه َار) ،
يل اهللَِ ،أو ال َقائ ِم ال َّل ْي َل َّ

ان َأ َّن اسم الصدَ َق ِة ي َقع عَل ك ُِّل نَو ٍع ِمن ا َْلعر ِ
ِ
ِ
َاة ،باب بي ِ
وف،
ْ
ْ َ َّ
(((صحيح مسلم ،كتَاب الزَّ ك َ ُ َ َ
َ ُْ
َ ُ َ
حديث رقم .1006
((([سورة الضحى ،اآليتان .]10 ،9
ِ
اء والص ِ
(((صحيح البخاريِ ،كتَاب ِ ِ
احل ْر ِ
ال َني ِف َ
اس َت َع َ
ب،
ان بِ ُّ
الض َع َف َ َّ
الس ِ َيَ ،ب ُ
ُ
اب َم ِن ْ
اجل َهاد َو ِّ
حديث رقم .2896
اب َف ْض ِل َم ْن َي ُع ُ
ول َيتِيمً ،حديث رقم .6005
(((صحيح البخاري ،كتاب األدبَ ،ب ُ
ِ
َل َاأل ْه ِل ،حديث رقم
(((متفق عليه :صحيح البخاري ،كتاب النفقاتَ ،ب ُ
اب َف ْض ِل النَّ َف َقة ع َ
ان إِ َل ْالَرم َلةِ
ِ
ِ
ِ
الحس ِ
ِ
ْ
الر َقائ ِقَ ،ب ُ
 ،5353واللفظ له ،وصحيح مسلم ،كت ُ
ْ َ
اب ْ َ
َاب الزُّ ْهد َو َّ
َوا ْلِ ْس ِك ِ
ني،حديث رقم.2982
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وحني ُس ِئ َل ﷺَ :أ ُّي األَ ْع َمل َأ ْف َض ُل؟ َقالَ ( :أ ْن تُدْ ِخ َل َع َل
ِ
ِ
َأ ِخ َ
ض َعنْ ُه َد ْينًاَ ،أ ْو ُت ْط ِع َم ُه ُخ ْب ًزا)(((،
س ً
وراَ ،أ ْو َت ْق َ
يك ا ُمل ْسل ِم ُ ُ
َّاس إِ َل اهللِ َت َع َال َأ ْن َف ُع ُه ْم لِلن ِ
ب الن ِ
ب
َّاسَ ،و َأ َح ُّ
وقال ﷺَ ( :أ َح ُّ
ِ ِ
ف
ور تُدْ ِخ ُل ُه َع َل ُم ْس ِل ٍمَ ،أ ْو َتك َِش ُ
س ٌ
ْالَ ْع َمل إ َل اهللِ َت َع َال ُ ُ
َعنْ ُه ك ُْر َب ًةَ ،أ ْو َت ْق ِض َعنْ ُه َد ْينًاَ ،أ ْو َت ْط ُر ُد َعنْ ُه ُجو ًعاَ ،و َلَ ْن
َأم ِش مع َأ ِخي ِف ح ٍ
ف ِف َه َذا
ب إِ َ َّل ِم ْن َأ ْن َأ ْعت َِك َ
اجة َأ َح ُّ
َ َ
ْ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت
ا َْل ْس ِج ِد َ -ي ْعني َم ْسجدَ ا َْلدينَة َش ْه ًرا َ -و َم َن ك َّ
َف َغ َض َب ُه َس َ َ
اهللُ َع ْو َر َت ُهَ ،و َم ْن َك َظ َم َغ ْي َظ ُهَ ،و َل ْو َشا َء َأ ْن ُي ْم ِض َي ُه َأ ْم َضا ُه َم َ َ
ل
ِ ِ
ِ ِ
اج ٍة َحتَّى
اهللُ َق ْل َب ُه َر َجا ًء َي ْو َم ا ْلق َيا َمةَ ،و َم ْن َم َشى َم َع َأخيه ِف َح َ
َيت ََه َّي َأ َل ُه َأ ْث َب َت اهللُ َقدَ َم ُه َي ْو َم ت َُز ُ
ول ْالَ ْقدَ ا ِم)(((.
ومما ال شك فيه َّ
أن جرب اخلاطر قيمة أخالقية متتد لتشمل
التكافل بني املجتمع كله ،فاإلسالم ال َي ْع ِرف األنانية أو
السلبية ،وإنام يعرف اإلخاء الصادق ،ومراعاة مشاعر الناس،
ني ِف
وجرب خواطرهم ،حيث يقول نبينا ﷺَ ( :م َث ُل ا ُمل ْؤ ِمنِ َ
ِ
ِ
ِ
جل َس ِد؛ إِ َذا ْاش َتكَى ِمنْ ُه
ت ََوا ِّده ْمَ ،وت ََر ُاح ِه ْمَ ،و َت َعا ُطف ِه ْمَ ،م َث ُل ا َ
((( شعب اإليامن للبيهقي ،الثالثة واخلمسون من شعب اإليامن ،التعاون عىل الرب والتقوى،
حديث رقم .7273
((( املعجم الكبري للطرباين ،453 /12 ،حديث رقم .13646
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ُع ْضو تَدَ ا َعى َله س ِائر ا ِ
حل َّمى)((( ،ويقول ﷺ:
ٌ
الس َه ِر َوا ُ
جل َسد بِ َّ
ُ َ ُ َ
ِ
ٍ
ِ
( َم ْن ك َ
َان َم َع ُه َف ْض ُل َظ ْهر َف ْل َي ُعدْ به َع َل َم ْن الَ َظ ْه َر َل ُهَ ،و َم ْن
ِ
ٍ
ِ
َ (((
ك َ
َان َل ُه َف ْض ٌل م ْن َزاد َف ْل َي ُعدْ بِه َع َل َم ْن الَ َزا َد ل ُه) .

َّ
إن جرب اخلاطر كام يكون بالفعل فقد يكون بكلمة حسنة،
أو بدعاء صادق ،أو بنصيحة خالصة ،أو بابتسامة طيبة،
حيث يقول نبينا ﷺ (ال َت ِق َر َّن ِم َن ا َمل ْع ُروف َش ْي ًئا َو َلو ْ
أن
ٍ
أخ َ
تَل َقى َ
اك
بوجه َط ْل ٍق)((( ،أي :مبتسم مستبرش ،فجرب
اخلاطر له تأثري عظيم يف تأليف القلوب ،ووحدة الصف،
وترابط املجتمع.
*

*

*

((( سبق خترجيه ،ص .19
ِ
ِ
ول ا َْل ِ
اب ا ُْلؤَ اس ِاة بِ ُف ُض ِ
استِ ْح َب ِ
ال ،حديث رقم .1728
َاب ال ُّل َق َطةَ ،ب ُ
((( صحيح مسلم ،كت ُ
َ
اب ْ
ل َق ِة ا ْلوج ِه ِعنْدَ ال ِّل َقاءِ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
ْ
َ
َ
است ْح َباب ط
َ ْ
الصلة َوال َدابَ ،ب ُ
ب َو ِّ
اب ْ
((( صحيح مسلم ،كتاب ال ِّ
حديث رقم .2626
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قيمة االحرتام
َّ
إن التمسـك باألخلاق الفاضلـة والقيـم النبيلـة مـن
أهـم ركائـز قيـام الـدول واحلضـارات ،وال يمكـن أن تُبنَـى
وتتفوق على غريها َّإل إذا
احلضارات بنا ًء سـديدً ا ،وتسـتقر،
َّ
قامـت على األخلاق والقيم؛ حيـث يقول تعـاىل﴿ :ﭞ

ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ﴾((( ،وإنَّما تتامسـك املجتمعـات،
ـوى ِر َبا ُطهـا مـن خلال احرتامهـا لقيمهـا
وتتآلـف ،و ّي ْق َ
وامتثاهلـا هلـا ،وهلل در القائـل(((:
َوإِ َّن َما األ ُ َم ُم األَ ْخ َلقُ َما َبقِ َيتْ

َفإِنْ ُه ُم َذ َه َبتْ أَ ْخ َلقُـ ُه ْم َذ َه ُبـوا

وال شك َّ
أن قيمة االحرتام من أهم هذه القيم اإلنسانية
النبيلة التي دعا إليها اإلسالم ،والتي يتمنى كل إنسان أن
((( [سورة آل عمران ،اآلية .]110
((( البيت :ألمري الشعراء أمحد شوقي ،شعر شوقي يف ميزان النقد ،ص.85 :
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ينتسب إليها أو يوصف هبا ،ولقد دعا ديننا احلنيف إىل
التحيل هبذه القيمة يف مجيع صورها ،ومنها :احرتام الذات
ُ
اإلنسان مرو َءته ،ويصون نفسه عن فعل ما
بأن يرعى
يعاب به أو ُي َذ ّم ،فيجتنب مواطن الريبة والتهمة ،حيث
ِ
يقول نبينا ﷺَ ( :ف َم ِن ا َّت َقى ُّ
َب َأ لِ ِدينِ ِه َو ِع ْر ِض ِه،
است ْ َ
الش ُب َهات ْ
ِ
ال َرا ِم)((( ،ويقـول ﷺ( :لَ
َو َم ْن َو َق َع ِف ُّ
الش ُب َهات َو َق َع ِف ْ َ
ـؤ ِم ِن َأ ْن ُي ِذ َّل َن ْف َس ُه)(((.
َينْ َب ِغي لِ ْل ُم ْ
ويقول القايض اجلرجاين(((:

َ
الصيانة َمغـــن َما
مــن الذل ِّ أعت ُّد
َّ
نفس ال ُح ِّر َتح َتمل ُ الظ َما
ولكــنَّ
َ
األرض أرضاه ُم َن َّعما
وال كل ُّ من في
ِ

ويقول آخر(((:

ومــا زلــتُ منحـ ً
ـي جان ًبــا
ـازا بعرضـ َ
ـرب قلــتُ قد أرى
يقولــون هذا َم ْشـ ٌ
الح لي يسـ ُّ
ـتفزني
برق َ
وما كل ُّ ٍ

األر ِض َك ْيال ُي َرى َل ُه
ـي مِنَ ال َّط ْو ِل ا ْم ُرؤٌ ُم َت َط ِّول ُ َوأَ ْس َت ُّف ُت ْر َب ْ
َع َل َّ
الشبه ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات ،حديث رقم .1599
اب َأ ْخذ ا َلْل َِل َوت َْرك ُّ ُ َ
َاب ا ُْل َسا َقاةَ ،ب ُ
((( صحيح مسلم ،كت ُ
ِ
ِ
احِ
الر َي  ،باب منه ،حديث رقم .2254
((( ُسنن الرتمذي ،أبواب الفتنَ ،ب ُ
اب َما َجا َء ف الن َّْهي َع ْن َس ِّب ِّ
((( هو :عيل بن عبد العزيز بن احلسن بن عيل القايض اجلرجاين ،ولد سنة 322هـ وتويف سنة
392هـ ،له من الكتب :الوساطة بني املتنبي وخصومه .انظر :روضة اإلعالم بمنزلة العربية
من علوم اإلسالم البن األزرق الغرناطي ،ت هـ .955/2 ،896
((( من شعر الشنفرى األزدي أليب فيد مؤرج بن عمرو بن احلارث السدويس ،ص ،5 :ورشح
املربد عىل المية العرب ،ص.13 :
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ويقول عنرتة العبيس(((:
وتـكرمي فـأرى مغان َم لـو أشاء حويتها
يصدُّني عنها الحياء
ُّ

ومنهـا :احرتام املختلف دين ًّيـا أو عرق ًّيا أو ثقاف ًّيا ،باحرتام
حقوقـه املاديـة واملعنويـة ،فلآلخـر حـق احترام جسـده
ومالـه وممتلكاتـه ،وحريتـه وكرامتـه ،وعقيدته ،واإلسلام
ديـن حيترم اإلنسـان ،ويدعـو إىل احرتامه وتكريمـه ،حيث

يقـول ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾((( ،ويقول تعاىل﴿ :ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂﰃ﴾((( ،ويقـول ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈ
مـرت
ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾(((،
ويتجلى ذلـك حين َّ
َّ
َجنـازة ،فقـام هلا نبينـا ﷺ ،فقيلَ :يـا َر ُس َ
ـول اهلل إِ َّنَـا ِجن ََاز ُة
ي ِ
ُـم ِ
ـود ٍّي! َق َ
َـاز َة َف ُقو ُموا)(((.
اجلن َ
ـال( :إِ َذا َر َأ ْيت ُ
َُ

((( ديوان عنرتة بن شداد ،ص.185 :
((( [سورة اإلرساء ،اآلية .]70
((( [سورة البقرة ،اآلية .]256
((( [سورة املمتحنة ،اآلية .]8
((( متفق عليه :صحيح البخاري ،كتاب اجلنائز ،باب من َقام َِلنَازَ ِة ي ِ
ود ٍّي ،حديث رقم
َ ُ َ ْ َ
َُ
 ،1311 ،1310 ،1307وصحيح مسلم ،كتاب اجلنائز ،باب القيام للجنازة ،حديث
رقم .958

113

ومنها :احرتام الكبري سنًّا أو مقا ًما ،وتوقريه ،وتقديره،
حيث يقول نبينا ﷺَ ( :ل ْي َس ِمنَّا َم ْن َل ْ َي ْر َح ْم َص ِغ َرينَا،
َّاس َمن َِازل َ ْم)(((،
َو ُي َو ِّق ْر كَبِ َرينَا)((( ،ويقول ﷺَ ( :أن ِْز ُلوا الن َ
وقد جتلت تلك القيمة حني أمر نب ُّينا ﷺ الصحابة 
بالقيام إىل سيدنا سعد بن معاذ  وقال هلمُ ( :قو ُموا إىل
َس ِّي ِدك ُْم)((( ،وقال سيدنا عمر بن اخلطاب " :أبو بكر
سيدُ نا ،وأعتق سيدَ نا  -يعنيً :
بالل  ،((("وسأل نبينا ﷺ
ِ
أصحابه  عن شجرة َم َث ُلها َم َث ُل املسلم ،ف َق َال( :إِ َّن م َن
الش َج ِر َش َج َر ًة الَ َي ْس ُق ُط َو َر ُق َهاَ ،وإِ َّنا َم َث ُل ا ُمل ْس ِل ِمَ ،ف َحدِّ ُث ِ
َّ
ون
َ
ِ
ِ
َّاس ِف َش َج ِر ال َب َواديَ ،ق َال َع ْبدُ اهللَ :و َو َق َع
َما ه َي؟)َ ،ف َو َق َع الن ُ
ِ
است َْح َي ْي ُتُ ،ث َّم َقا ُلواَ :حدِّ ْثنَا َما ِه َي َيا
ِف َن ْفس َأ َّنَا الن َّْخ َل ُةَ ،ف ْ
ول اهلل َق َالِ :
َر ُس َ
(ه َي الن َّْخ َل ُة)((( ،فكانت إجابة ا ْب ِن ُع َم َر 
ح ِة الصبي ِ
ان ،حديث رقم .1921
اب َما َجا َء ِف َر َ ْ ِّ ْ َ
((( ُسنن الرتمذي ،أبواب الرب والصلةَ ،ب ُ
يل الن ِ
اب ِف َتن ِْز ِ
َّاس َمن َِاز ُل َ ْم ،حديث رقم .4842
((( ُسنن أيب داود ،كتاب األدبَ ،ب ٌ
((( متفق عليه :صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسريَ ،ب ُ ِ
َل ُح ْك ِم َر ُج ٍل،
اب إ َذا نَزَ َل ال َعدُ ُّو ع َ
حديث رقم  ،3043وصحيح مسلم ،كتاب اجلهاد والسري ،باب جواز قتال من نقض
العهد ،حديث رقم .1768
((( صحيح البخاري ،كتاب أصحاب النبي ﷺ ،باب مناقب بالل بن رباح موىل أيب بكر
الصديق ،حديث رقم .3754
ِ
ِ
بنَاَ ،و َأ ْن َب َأنَا،
((( متفق عليه :صحيح البخاري ،كتاب العلمَ ،ب ُ
اب َق ْول ا ُمل َحدِّ ثَ :حدَّ َثنَاَ ،و َأ ْخ َ َ
حديث رقم  ،61وصحيح مسلم ،كتاب صفة القيامة واجلنة والنار ،باب مثل املؤمن مثل
النخلة ،حديث رقم .2811
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النبي ﷺ يف
صحيحة ،ولكنه مع صغر سنِّه استحيا أن جييب َّ
حرضة الصحابة الكرام ،وفيهم أبو بكر وعمر ؛ احرتا ًما
هلام ،ولكبار الصحابة .

إن من أرقى صور االحرتام :احرتام املعلم ،وتوقريه،
والتواضع له ،والوفاء بحقه ،ال ِس َّيام أن اإلسالم قد أعىل
قدره ،وكرمه ،حيث قرن اهلل  شهادة العلامء بشهادته 
وشهادة املالئكة  ،فقال تعاىل﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ﴾((( ،ويقول ﴿ :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ﴾((( ،ويقول نبينا ﷺَ ( :م ْن

ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
الن َِّة،
َس َل َك َط ِري ًقا َي ْط ُل ُب فيه ع ْل ًم َس َل َك اهلل بِه َط ِري ًقا م ْن ُط ُرق ْ َ
ِ ِ ِ ِ
َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َوإ َّن ا َْلالَئ َك َة َلت ََض ُع أ ْجن َحت ََها ر ًضا ل َطالب ا ْلع ْل ِمَ ،وإ َّن ا ْل َعال َ
ض ،و ِْ
ِ
ِ
اليت ُ
َان ِف
الس َم َوات َو َم ْن ِف األَ ْر ِ َ
َل َي ْس َت ْغف ُر َل ُه َم ْن ِف َّ
َج ْو ِف ا َْل ِاءَ ،وإِ َّن َف ْض َل ا ْل َع ِالِ َع َل ا ْل َعابِ ِد َك َف ْض ِل ا ْل َق َم ِر َل ْي َل َة ا ْل َبدْ ِر
ِ ِ ِ
ِِ
َ ِ ِ ِ َ ِ
َع َل َسائر ا ْلك ََواكبَ ،وإ َّن ا ْل ُع َل َم َء َو َر َث ُة األنْب َياءَ ،وإ َّن األنْب َيا َء َل ْ
((( [سورة آل عمران ،اآلية .]18
((( [سورة املجادلة ،اآلية .]11
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ِ
ِ
هاَ ،و َّر ُثوا ا ْل ِع ْل َم َف َم ْن َأ َخ َذ ُه َأ َخ َذ بِ َح ٍّظ
ُي َو ِّر ُثوا دين ًَارا َوالَ د ْر َ ً
الشعبِي َق َال" :ر ِكب َزيدُ بن َثابِ ٍ
ِ (((
تَ ،ف َأ َخ َذ ا ْب َن
َ َ ْ ْ ُ
َواف ٍر)  ،و َع ِن َّ ْ ِّ
اس بِ ِركَابِ ِهَ ،ف َق َال َل ُه :ال َت ْف َع ْل َيا ا ْب َن َعم رس ِ
َع َّب ٍ
ول اهللِ ﷺ،
ِّ َ ُ
َف َق َالَ :هك ََذا ُأ ِم ْرنَا َأ ْن َن ْف َع َل بِ ُع َل َم ِئنَاَ ،ف َق َال َز ْيدٌ َ :أ ِر ِن َيدَ َك،
َف َأ ْخ َر َج َيدَ ُه َف َق َّب َل َها َز ْيدٌ َ ،و َق َالَ :هك ََذا ُأ ِم ْرنَا َأ ْن َن ْف َع َل بِ َأ ْه ِل
بي ِ
ت نَبِ ِّينَا ﷺ"(((.
َْ
ويقول الشاعر(((:

كادَ ال ُم َعــ ِّل ُم أَن َيكونَ َرسوال قُـم لِلـ ُم َـع ّلـِ ِم َو ّفـِـ ِه ال َّتـبـجيـال
ف أَو أَ َجلَّ مِنَ الذي
شر َ
َيبني َو ُينشِ ـ ُئ أَنفُ ًسا َو ُعـــقوال أَ َعلِمتَ أَ َ

فام أحوجنا إىل أن تسود قيمة االحرتام يف جمتمعاتنا؛ وتتحول
إىل ثقافة عامة يتعايش هبا الصغري والكبري ،والرجل واملرأة،

وحييا هبا املجتمع ويرتقي حتى يعم التآلف والرقي والتقدم
واالستقرار.

*

*

*

((( ُسنن أيب داود ،أول كتاب العلم ،باب ِّ
احلث عىل طلب العلم ،حديث رقم .3641
((( املجالسة وجواهر العلم للدينوري ،146/4 ،وعيون األخبار البن قتيبة.381 ،380 / 1 ،
((( جممع احلكم واألمثال يف الشعر العريب ألمحد قبش بن حممد نجيب .300/7
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املواساة يف القرآن الكريم
إن املواساة من القيم اإلسالمية النبيلة ،واألخالق

اإلنسانية الفاضلة التي ُيعني هبا اإلنسان غريه عىل التغلب

عىل أحزانه وآالمه ،واملتأمل يف كتاب اهلل  جيد أنه قد أوىل

قيمة املواساة عناية خاصة ،بل إن اهلل َّ 
تول بنفسه مواساة
أنبيائه وأوليائه وأصفيائه ،فهذا سيد اخللق ﷺ حني آذاه

قومه والقى منهم الصدود واإلعراض واساه ربه  بقوله:

﴿ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾((( ،أي :اصرب لقضاء
محلك من رسالته ،وفيام ابتالك به من قومك ،فإنك
ربك فيام َّ
بأعيننا نراك ونحفظك ،ونحوطك ،ونحرسك.

وحني تف َّطر قلبه ﷺ حزنًا عىل إعراض قومه عن االستجابة

لنداء احلق ،واساه ربنا  بقوله﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ
((( [سورة الطور ،اآلية .]48
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ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾(((،

وبقوله ﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾
ِ
نفسك حزنًا بسبب توليهم وإعراضهم عن
لعلك ُمهل ٌك َ
(((

أي:

احلق ،فهذه اآليات وأمثـاهلا نزلت مواسا ًة وتطيي ًبا خلاطر

موجها إياه أال ُي ِّمل نفسه فوق
نبينا ﷺ ،كام واساه ربه 
ً

طاقتها ،فقال تعاىل﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾(((،
وقال تعاىل﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ﴾((( ،ويقول :

﴿ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾((( ،فال تُك ِّلف
نفسك تكلي ًفا شا ًّقا ُم ْضن ًيا ،فام عليك َّإل البالغ والبيان،

أما هداية التوفيق فمن اهلل وحده ،حيث يقول ﴿ :ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ﴾(((.
((( [سورة الكهف ،اآلية .]6
((( [سورة الشعراء ،اآلية .]3
((( [سورة الرعد ،اآلية .]40
((( [سورة الغاشية ،اآلية .]22
((( [سورة األنعام ،اآلية .]33
((( [سورة القصص ،اآلية .]56
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كام أن املتأمل يف القرآن الكريم يرى مواساة اهلل  ألم
موسى  ،حني ُأ ِمرت أن ت ِ
ُلقي ولدها  يف اليم ،فتف َّطر

قل ُبها خو ًفا عليه ،فواساها اهلل  وطمأن فؤادها ،حيث

يقول تعاىل﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾((( ،ثم واساها  حني
رد ولدها  إليها ر ًّدا ً
مجيل ،حيث يقول ﴿ :ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾(((.
كام جاءت املواساة يف القرآن الكريم للسيدة مريم ،

حني اشتد عليها األمر ،فقالت﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ﴾((( ،فأمر اهلل تعاىل من ينادهيا
ليطمئن قلبها ،حيث يقول ﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻﯼ ﯽ ﯾ
((( [سورة القصص ،اآلية .]7
((( [سورة القصص ،اآلية .]13
((( [سورة مريم ،اآلية .]23
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ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ﴾(((.

فصور املواساة كثرية ،منها :املواساة باملال ،واملواساة
بالنصيحة ،واملواساة باملشاركة الوجدانية ،واملواساة بالدعاء،
ولقد ذكر لنا القرآن الكريم مواساة الرجل الصالح لسيدنا
وقص عليه ما كان من
موسى  حني خرج خائ ًفا من قومهَّ ،
أمر فرعون معه ،فواساه ً
قائل﴿ :ﮡ ﮢ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ﴾((( ،كام ذكر لنا القرآن الكريم مواساة املالئكة 
لسيدنا لوط  حني خاف من قومه ،قائلني له﴿ :ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾(((.
ِّ
التحـل هبـذه القيمـة النبيلة،
ولقد وجـه نبينـا ﷺ إىل
حيث يقولَ ( :من َ
كان مع ُه َف ْض ُل َظ ْه ٍر َف ْل َي ُعدْ به َ
عل َمن ال
كان له َف ْض ٌل ِمن َز ٍ
َظ ْه َر لهَ ،و َمن َ
اد َف ْل َي ُعدْ به َ
عل َمن ال َزا َد
ِ
(((
س ُه َأ ْن ُين َِّج َي ُه اهلل م ْن ك َْر ِب َي ْو ِم
له)  ،ويقول ﷺَ ( :م ْن ََّ
((( [سورة مريم ،اآليات .]26-24
((( [سورة القصص ،اآلية .]25
((( [سورة العنكبوت ،اآلية .]33
ِ
ِ
ول ا َْل ِ
اب ا ُْلؤَ اس ِاة بِ ُف ُض ِ
استِ ْح َب ِ
ال ،حديث رقم .1728
َاب ال ُّل َق َطةَ ،ب ُ
((( صحيح مسلم ،كت ُ
َ
اب ْ
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ِ
الق َيا َم ِة َف ْل ُينَ ِّف ْس َع ْن ُم ْع ِ ٍ
ـع َعنْ ُه)((( ،ويقول ﷺ( :لَ
سَ ،أ ْو َي َض ْ
ي َز ُال اهلل ِف ح ِ ِ
اج ِة َأ ِخ ِيه)((( ،ويقول ﷺ:
اجة ا ْل َع ْبد َما َدا َم ِف َح َ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجة َأخيه ك َ
(و َم ْن ك َ
اجتهَ ،و َم ْن َف َّر َج َع ْن
َان اهلل ف َح َ
َان ف َح َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ (((
ُم ْسل ٍم ك ُْر َب ًة َف َّر َج اهلل َعنْ ُه ك ُْر َب ًة م ْن ك ُُر َبات َي ْو ِم الق َيا َمة) .

وحني استقر نبينا ﷺ يف املدينة املنورة ،أتاه املهاجرون
َف َقا ُلواَ :يا َر ُس َ
ول اهلل َما َر َأ ْينَا َق ْو ًما َأ ْب َذ َل ِم ْن كَثِ ٍريَ ،و َل َأ ْح َس َن
ِ
اسا ًة ِم ْن َق ِل ٍ
ي َأ ْظ ُه ِر ِه ْمَ ،ل َقدْ َك َف ْونَا ا ُمل ْؤ َن َة
يل م ْن َق ْو ٍم ن ََز ْلنَا َب ْ َ
ُم َو َ
و َأ ْشكُونَا ِف ا َملهنَإِ ،حتَّى َل َقدْ ِخ ْفنَا َأ ْن ي ْذهبوا بِاألَج ِر ُك ِّلهِ،
ْ
َ َُ
ْ َ
َ َ
(((
ِ
ِ
َ
َف َق َال النَّب ُّي ﷺَ :
(ل َما َد َع ْوت ُُم اهلل َل ُ ْم َوأ ْثنَ ْيت ُْم َع َل ْيه ْم) .

كام أثنى ﷺ عىل األشعريني لتح ِّليهم هبذه الفضيلة حني
ني إِ َذا َأرم ُلوا ِف ال َغ ْز ِوَ ،أو َق َّل َطعام ِعي ِ
اهل ْم
قال( :إِ َّن األَ ْش َع ِر ِّي َ
َ ُ َ
ْ
ْ َ
بو ِ
جعوا ما ك َ ِ
ِ ِ
اح ٍدُ ،ث َّم ا ْقت ََس ُمو ُه
َان عنْدَ ُه ْم ِف َث ْو ٍ َ
بِا َملدينَة َ َ ُ َ
ٍ ِ ٍ
الس ِو َّي ِةَ ،ف ُه ْم ِمنِّي َو َأنَا ِمن ُْه ْم)(((.
َب ْين َُه ْم ِف إِنَاء َواحد بِ َّ

اب َف ْض ِل إِ ْن َظ ِ
ار ا ُْل ْع ِ ِ
س ،حديث رقم .1563
((( صحيح مسلم ،كتاب املساقاةَ ،ب ُ
((( املعجم الكبري للطرباين ،118/5 ،حديث رقم .4802 ،4801
ِ
ِ
َص ِ
اب َال َي ْظ ِل ُم ا ُمل ْس ِل ُم ا ُمل ْس ِل َم َو َال
بَ ،ب ٌ
((( متقف عليه :صحيح البخاري ،كتَاب ا َمل َظالِ َوالغ ْ
ُي ْس ِل ُم ُه ،حديث رقم  ،2442وصحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب حتريم
الظلم ،حديث رقم .2580
ِ ِ ِ ِ
الر َق ِائ ِق َوا ْل َو َرعِ ،باب منه ،حديث رقم .2487
((( ُسنن الرتمذيَ ،أ ْب َو ُ
اب ص َفة ا ْلق َيا َمة َو َّ
((( سبق خترجيه ،ص .42
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فام أحوجنا إىل أن َّ
نتحل بخلق املواساة بيننا؛ حتى تشيع
روح األخوة ،وتقوى العالقات يف املجتمع ،وتسود األلفة
واملحبة بينهم.
*

*
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*

األرسة سكن ومودة
إن األرسة أساس املجتمع ،ونواة بنائه ،وبتامسكها
واستقرارها يكون متاسك املجتمع واستقراره؛ لذلك ُعني
اإلسالم ببناء األرسة عناية كبرية بام حيقق السكن واملودة
والرمحة بني مجيع أفرادها ،حيث يقول تعاىل﴿ :ﮉ

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ﴾(((.

واملتأمل يف اآلية الكريمة جيد أن اهلل َّ بي أن بناء
األرسة من آياته العظيمة ،فجعل  الزواج سكنًا ،وذلك
ألن الرجل يسكن فيه إىل زوجه ،واملرأة تسكن فيه إىل
زوجها ،فقد جعل احلق  املودة والرمحة من ُأسس بناء
األرسة ،فاملودة :صفة تبعث عىل حسن املعاملة ،فيحتمل

((( [سورة الروم ،اآلية .]21
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كل من الزوجني ما قد َينِدُّ من اآلخر ،أو ختتلف فيه بعض
الطبائع ،حيث يقول نبينا ﷺ( :ال َي ْف َر ْك مؤم ٌن مؤمن ًة؛ ْ
إن ك َِر َه
ِ
ض ِم َنها َ
آخ َر)((( ،وبذلك تكون األرسة قائمة
منها ُخ ُل ًقا َر َ

عىل معاين حسن اخللق ،ومجيل العرشة ،والرأفة ،ويف ظالل
هذه األسـرة املستقرة املتمـاسكة تنمو اخلـالل الطيبـة،
وتنشأ الذرية الصاحلة؛ فتنترش السعادة يف جنبات البيت.

ولتحقيق السكن واملودة يف األرسة ينبغي التحيل بأمور،
منها :املعاملة الطيبة ،واملعارشة باملعروف ،حيث يقول
احلق ﴿ :ﯢ ﯣ﴾((( ،ويقول نبينا ﷺ:
(استَوصوا بِالنِّس ِ
اء َخ ْ ًيا)((( ،ويقول ﷺَ ( :ما َأ َفا َد َع ْبدٌ َب ْعدَ
ْ ْ ُ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِْ
س ْت ُهَ ،وإ َذا
ال ْس َل ِم َخ ْ ٌي َل ُه م ْن َز ْو ٍج ُم ْؤمنَة :إ َذا َن َظ َر إليها َ َّ
اب َعن َْها َح ِف َظ ْت ُه ِف َن ْف ِس َها َو َمالِ ِه)(((.
َغ َ
ومنها :إنفاق الزوج عىل أرسته ،بتوفري املأكل واملرشب
وامللبس ،حيث يقول احلق ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

((( صحيح مسلم ،كتاب الرضاع ،باب ا ْلو ِصي ِة بِالنِّس ِ
اء ،حديث رقم .1469
َ ُ َ َّ
َ
((( [سورة النساء ،اآلية .]19
((( صحيح مسلم ،كتاب الرضاع ،باب ا ْلو ِصي ِة بِالنِّس ِ
اء ،حديث رقم .1468
َ ُ َ َّ
َ
((( املعجم األوسط للطرباين ،325 /2 ،حديث رقم .2115
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ﯛ ﯜ﴾((( ،ويقول ﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
الصدَ َق ِة َما ت ََر َك ِغنًى،
ﭺ﴾((( ،ويقول نبينا ﷺَ ( :أ ْف َض ُل َّ

ِ
ِ
الس ْف َلَ ،وا ْبدَ ْأ بِ َم ْن َت ُع ُ
ول)(((،
َوال َيدُ ال ُعليا َخ ْ ٌي م َن ال َيد ُّ
ويقول ﷺَ ( :ك َفى بِا َمل ْر ِء إِ ْث ًم َأ ْن ُي َض ِّي َع َم ْن َي ُع ُ
ول)(((.

ومنها :حفظ األرسار بني الزوجني ،فكال الزوجني سرت
وسكن لآلخر ،وإفشاء األرسار ال يرضاه دين ،وال خلق
ِ
أش الن ِ
َّاس ِعنْدَ اهلل
قويم ،حيث يقول نبينا ﷺ( :إ َّن من َ ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الر ُج َل ُي ْف ِض إىل ا ْم َر َأته و ُت ْفض إليه ثم
َمن ِْز َل ًة َي ْو َم الق َيا َمةَّ ،
ين ُ ِ
س َها)(((.
ْش َّ
َ ُ

ومنها :املشاركة يف تربية األبناء ،وتنشئتهم تنشئة سوية،
فال يقترص دور الزوجني عىل رعاية األبناء بتقديم الطعام
والرشاب واألمور املادية فقط ،بل تعظم هذه الرعاية ببناء
القيم واألخالق يف نفوسهم؛ مما يؤهلهم للقيام بدورهم يف

((( [سورة البقرة ،اآلية .]233
((( [سورة الطالق ،اآلية .]7
وب النَّ َف َق ِة عَل َاأله ِل و ِ
ِ
ِ
الع َي ِ
اب ُو ُج ِ
ال،
َ ْ َ
َاب النَّ َف َقاتَ ،ب ُ
((( متفق عليه :صحيح البخاري ،كت ُ
حديث رقم  ،5355وصحيح مسلم ،كتاب الزكاة ،باب بيان أن اليد ال ُعليا خري من اليد
السفىل ،حديث رقم .1034
((( السنن الكربى للنسائيِ ،كتَاب ِعش ِة النِّس ِ
اء ،باب إِ ْث ُم َم ْن َض َّي َع ِع َيا َل ُه،حديث رقم .9131
َ
ُّ
ُ َْ
((( صحيح مسلم ،كتاب النكاح ،باب ْت ِري ِم إِ ْف َش ِ
اء ِِّ
س ا َْل ْر َأ ِة ،حديث رقم .1437
َ ُ َ
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رفعة املجتمع وتقدمه ،ويكونون بذلك قرة أعني آلبائهم
وأمهاهتم يف الدنيا واآلخرة ،حيث يقول ﴿ :ﮣ

ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ات
ﮭ ﮮ ﮯ﴾((( ،ويقول نبينا ﷺ( :إِ َذا َم َ

ِْ
الن َْس ُ
ان ا ْن َق َط َع َعنْ ُه َع َم ُل ُه إِ َّل ِم ْن َث َل َث ٍة :إِ َّل ِم ْن َصدَ َق ٍة
َج ِ
ار َي ٍةَ ،أ ْو ِع ْل ٍم ُينْ َت َف ُع بِ ِهَ ،أ ْو َو َل ٍد َصالِ ٍح َيدْ ُعو َل ُه)((( ،وكام
تُعنى األرسة باألبناء جيب أن تعنى بحقوق اآلباء ،حيث
يقول  ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ﴾((( ،فيتحقق السكينة والسعادة لكل أفراد األرسة.

ومنها :املشاورة بني أفراد األرسة يف أمور احلياة؛ وذلك
مما ُيشعر كل فرد من أفراد األرسة بدوره وأمهيته ،وقد شاور
زوجه السيد َة أم سلمة  يف صلح احلديبية ،فكان
نبينا ﷺ َ
(((
اخلري يف مشورهتا . 

((( [سورة الفرقان ،اآلية .]74
ِ ِ
ِ
ان ِم َن ال َّث َو ِ
اب َما َي ْل َح ُق ا ِلْن َْس َ
اب َب ْعدَ َو َفاتِ ِه ،حديث رقم .1631
َاب ا ْل َوص َّيةَ ،ب ُ
((( صحيح مسلم ،كت ُ
((( [سورة اإلرساء ،اآلية .]23
اجله ِ
ِ
اد
الشوط ِف ِ َ
((( وهو ما أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه ،كتاب الرشوطَ ،ب ُ
اب ُ ُّ
الش ِ
ال ِة مع َأه ِل احلر ِ ِ ِ
وط ،حديث رقم  .2731وفيهَ ..." :ف َل َّم َف َر َغ ِم ْن
َوا ُمل َص َ َ َ َ ْ
َْ
ب َوكتَا َبة ُّ ُ
ِ
َق ِضي ِة ِ
ِ
ِ
ِ
َ
الكت ِ
َابَ ،ق َال َر ُس ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
احلقوا" ،قال :ف َواهلل َما قا َم
َّ
ول اهلل ﷺ ل ْص َحابه" :قو ُموا فان َْح ُروا ث َّم ْ
َث مر ٍ
ِ
ِ
اتَ ،ف َل َّم َل ْ َي ُق ْم ِمن ُْه ْم َأ َحدٌ َد َخ َل ع ََل ُأ ِّم َس َل َم َةَ ،ف َذك ََر َلَا
من ُْه ْم َر ُج ٌل َحتَّى َق َال َذل َك َثال َ َ َّ
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وال شك َّ
كبريا يف احلفاظ
أن ألهل الزوجني ً
دورا ً
عىل كيان األرسة ،واستقرارها ،وذلك من خالل دعم
أوارص احلب واالحرتام والسكن واملودة بينهام ،واحرتام

خصوصياهتام واحتواء اخلالفات بإبداء النصح واإلرشاد

هلام ،حيث يقول تعاىل﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ﴾((( ،ويقول ﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾(((،
فجدير بنا أن نحقق السكن واملودة يف بيوتنا ،حتى يسود
احلب والتآلف واالستقرار يف املجتمع كله.
*

*

*

ِ
َما َل ِق َي ِم َن الن ِ
ب َذلِ َكْ ،
اخ ُر ْج ُث َّم الَ ُت َك ِّل ْم َأ َحدً ا ِمن ُْه ْم
َّاسَ ،ف َقا َل ْت ُأ ُّم َس َل َم َةَ :يا نَبِ َّي اهللَ ،أ ُت ُّ
ك َِل َم ًةَ ،حتَّى َتن َْح َر ُبدْ ن ََكَ ،وتَدْ ع َُو َحالِ َق َك َف َي ْح ِل َق َك ،فَخَ َر َج َف َل ْم ُي َك ِّل ْم َأ َحدً ا ِمن ُْه ْم َحتَّى َف َعلَ
ِ
ِ
ِ
ي ِل ُق َب ْع ًضا
َذل َك ن ََح َر ُبدْ َن ُهَ ،و َدعَا َحال َق ُه َف َح َل َق ُهَ ،ف َل َّم َر َأ ْوا َذل َك َقا ُمواَ ،فن ََح ُروا َو َج َع َل َب ْع ُض ُه ْم َ ْ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َّ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
َات فأنْزَ ل اهلل َت َعالَ ﴿ :يا أ ُّ َيا الذي َن
َحتَّى كَا َد َب ْع ُض ُه ْم َيقتُل َب ْع ًضا غ ًَّم ،ث َّم َجا َء ُه ن ْس َو ٌة ُمؤْ من ٌ
ِ
َات مه ِ ٍ
ِ
ُوه َّن﴾[سورة املمتحنة ،اآلية  ..]10احلديث.
اج َرات َفا ْمتَحن ُ
آ َمنُوا إِ َذا َجا َءك ُُم ا ُملؤْ من ُ ُ َ
((( [سورة اإلرساء ،اآلية .]53
((( [سورة النساء ،اآلية .]35
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تنظيم النسل ومتغريات العرص
خلق اهلل  اإلنسان لغاية كربى ،ورسالة سامية،

وطلب منه عامرة األرض ،واإلصالح فيها ،حيث يقول

تعاىل﴿ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾((( ،وهذا

يتطلب بناء إنسان قوي ،قادر عىل الوفاء بحق دينه ووطنه.

واملتأمل يف الرشيعة اإلسالمية جيد أهنا أولت إعداد

مرورا
اإلنسان عناية خاصة ،بداية من تكوين األرسة
ً

بمراحل احلمل والوالدة والرضاعة؛ فكفلت له حقه يف

الرضاعة الطبيعية حولني كاملني ،حتى ينمو يف صحة جيدة،
حيث يقول تعاىل﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾(((،

ويقول ﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

((( [سورة هود ،اآلية .]61
((( [سورة األحقاف ،اآلية .]15
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ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾((( ،وقد عدَّ الفقهاء إيقاع احلمل
وسم ْوا لبن
مع اإلرضاع َج ْو ًرا عىل حق الرضيع واجلنني،
َّ
األم التي جتمع بني احلمل واإلرضاع لبن ِ
الغيلة؛ وكأن ك ًُّل
َ
من الطفلني قد اقتطع ُجز ًءا من حق أخيه؛ مما قد يعرض
أحدمها أو يعرضهام م ًعا للضعف.

ومـن هنـا كانـت أمهيـة تنظيم النسـل الـذي يعـد اآلن
يف واقعنـا الراهـن رضورة رشعيـة ،كما أنه داخـل بقوة يف
ـن مالِ ٍ
ـك  قال:
باب األخــذ باألسـباب ،فعــن َأنَس ْب ِ َ
ِ
ـال َر ُج ٌـلَ :يـا َر ُس َ
َق َ
َـوك َُّلَ ،أ ْو ُأ ْط ِل ُق َهـا
ـول اهللَ ( :أ ْعق ُل َهـا َو َأت َ
ِ
َـوك َُّل؟ َق َ
َـوك َّْل)(((.
ـال( :ا ْعق ْل َها َوت َ
َو َأت َ

إن قضيـة تنظيـم النسـل لـون من ألـوان وفـاء الوالدين
رب أرسة مسـئول عـن أبنائـه يف
بحقـوق أبنائهـم ،فـكل ّ
الرتبيـة القويمـة ،والتعليـم الصحيـح ،والتنشـئة السـوية؛
عضـوا ناف ًعا لدينـه ،ووطنه ،يقول نبينـا ﷺَ ( :ك َفى
ليكـون
ً
ِ
ُ (((
ــع َم ْن َي ُعــول)  ،ويقـول ا ْب ُن ُع َم َر :
بِا َْل ْرء إِ ْث ًم َأ ْن ُي َض ِّي َ
((( [سورة البقرة ،اآلية .]233
((( سبق خترجيه ،ص .62
((( سبق خترجيه ،ص .126
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ول َعن و َل ِ
( َأ ِّدب ا ْبن َ
ـد َك َما َذا َأ َّد ْبتَـ ُه ؟ َو َما َذا
َـكَ ،فإِن ََّك َم ْسـ ُئ ٌ ْ َ
َع َّل ْم َت ُه )؟ (((.

وال شك أن األمم التي حتسن تعليم أبنائها ،وإعدادهم،
وتأهليهم ،أمم تتقدم ،وترتقي ،فالعربة ليست بالكثرة
العددية؛ وإنام بالصالح والنفع ،فإن القلة التي ُيرجى خريها
وبركتها خري من الكثرة التي ال خري فيها ،وهذا ما أكده
القرآن الكريم يف قوله تعاىل ﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾(((.
واملتدبر يف حال األنبياء جيد أهنم مل يطلبوا من اهلل تعاىل
كثرة األبناء؛ وإنام طلبوا الذرية الصاحلة النافعة ،فهذا سيدنا
إبراهيم  يدعو ربه ً
قائل﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾(((،
وهذا سيدنا زكريا  يدعو ربه راج ًيا﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ﴾((( ،كام جاء يف القرآن الكريم طلب
عباد الرمحن الذرية الصاحلة النافعة املباركة التي تسعد هبا

ود وغ ِ ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
السنن الكربى للبيهقيَ ،أ ْب َو ِ
اب
َي َذل َكَ ،ب ُ
((( ُّ
اب َصلَة الْ َما ِم َقاعدً ا بِق َيامٍَ ،و َقائ ًم بِ ُق ُع َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
َّ
الصلة ،حديث رقم .5098
الص ْب َيان أ ْم َر الط َه َارة َو َّ
َما ع ََل ْال َباء َو ْالُ َّم َهات م ْن َت ْعلي ِم ِّ
((( [سورة البقرة ،اآلية .]249
((( [الصافات ،اآلية .]100
((( [سورة آل عمران ،اآلية .]38
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النفوس ،وتقر هبا األعني ،حيث يقول تعاىل﴿ :ﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ﴾(((.

ومعلوم أن القلة القوية النافعة خري من الكثرة الضعيفة
اهلزيلة ،يقول نبينا ﷺ( :ي ِ
وش ُك َأ ْن تَدَ ا َعى َع َل ْيك ُُم ْالُ َم ُم
ُ
ِ
ِم ْن ك ُِّل ُأ ُف ٍق ك ََم تَدَ ا َعى ْالَ َك َل ُة َع َل َق ْص َعت َها)َ ،ق َالُ :ق ْلنَاَ :يا
َر ُس َ
ول اهلل َأ ِم ْن ِق َّل ٍة بِنَا َي ْو َم ِئ ٍذ؟ َق َالَ ( :أ ْنت ُْم َي ْو َم ِئ ٍذ كَثِ ٌريَ ،و َل ِك ْن
ِ
الس ْي ِلُ ،تنْت ََز ُع ا َْل َها َب ُة ِم ْن ُق ُل ِ
َتكُون َ
وب عَدُ ِّوك ُْم،
ُون ُغ َثا ًء َك ُغ َثاء َّ
ي َع ُل ِف ُق ُلوبِك ُُم ا ْل َو ْه َن)َ ،ق َالُ :ق ْلنَاَ :و َما ا ْل َو ْه ُن؟ َق َال:
َو َ ْ
ِ
ِ
ِ (((
ال َياة َوك ََراه َي ُة ا َْل ْوت) .
ُح ُّ
ب َْ

إن األخذ بأسباب العلم يف عملية تنظيم النسل يعد
رضورة رشعية ووطنية ،وله أثره يف رقي املجتمع ،وتقدمه،
الو ُلو َدَ ،فإِ ِّن ُمكَاثِ ٌر
الو ُدو َد َ
واملتدبر يف قوله ﷺ( :ت ََز َّو ُجوا َ
بِك ُُم األُ َم َم)((( ،جيد أن املباهاة ال تكون بالكثرة الضعيفة
التي تعيش عالة عىل غريها؛ إنام تكون بالكثرة القوية،
((( [سورة الفرقان ،اآلية .]74
((( مسند أمحد ،82/37 ،حديث رقم .22397
((( ُسنن أيب داود ،كتاب النكاح ،باب يف تزويج األبكار ،حديث رقم .2050
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الصاحلة ،النافعة ،التي ب َّينها نبينا ﷺ يف قوله( :ا ُْل ْؤ ِم ُن
الض ِعيف.((()...
ب إِ َل اهللِ ِم َن ا ُْل ْؤ ِم ِن َّ
ا ْل َق ِوي َخ ْ ٌي َو َأ َح ُّ

وهذا ما ب َّينه الصحابة الكرام  -وهم خري الناس اقتدا ًء
برسول اهلل ﷺ فقد خطب سيدنا َع ْمرو بن ا ْل َع ِ
اص 
ش الن ِ
اي َو ِخ َل ًل َأ ْر َب ًعاَ ،فإِ َّنُ َّن َيدْ ُع َ
ً
ون
َّاس ،إ َّي َ
قائلَ " :يا َم ْع َ َ
َإل الن ََّص ِ
الس َع ِةَ ،وإِ َل ا َْل َذ َّل ِة
اح ِةَ ،وإِ َل ِّ
الر َ
الض ِيق َب ْعدَ َّ
ب َب ْعدَ َّ
ِ
ِ
ِ
َب ْعدَ ا ْل ِع َّز ِة ،إ َّي َ
يع
اك َو َك ْث َر َة ا ْلع َيالَ ،وإِ ْخ َف َ
الالَ ،والت َّْض ِي َ
اض ْ َ
الِ ،ف َغ ِي َدر ٍك َو َل ن ََو ٍ
لِ ْلم ِلَ ،وا ْل ِق َيل َب ْعدَ ا ْل َق ِ
ال"((( ،عن ا ْب ِن
ْ َ
َ
ُعمر  أنه س ِ
ِ
ُ
ُ
ً
اللهم إِ ِّن َأ ُعو ُذ
:
ول
ق
ي
ل
ج
ر
ﷺ
ي
َّب
ن
ال
ع
م
َ ُ َ
َ َ
َّ
ُّ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(ج ْهدُ ا ْل َب َلء َك ْث َر ُة ا ْلع َيال مع قلة
بِ َك م ْن َج ْهد ا ْل َب َلءَ ،ف َق َالَ :
اليشء)((( ،فام أحوجنا إىل الفهم الصحيح لديننا ،وواقعنا،
وأن نجتهد فنحسن إىل أبنائنا ،ونعمل عىل حسن تربيتهم،
وتعليمهم ،وإعدادهم؛ ليسهموا يف بناء احلضارة ،وهنضة
ٍ
البالد ٍ
ٍ
مستنري ،يقدِّ ر معنى املسئولية ،ويقوم
وعقل
بفكر واعٍ،
هبا عىل أكمل وجه ،ويف أفضل صورة.
((( صحيح مسلم كتاب ا ْل َقدَ ِر ،باب ِف َالْم ِر بِا ْل ُقو ِة وتَر ِك ا ْلعج ِز و ِ
ال ْستِ َعان َِة بِاهللِ َو َت ْف ِو ِ
يض
َ ْ َ
َ ٌ
َّ َ ْ
ْ
ا َْل َق ِ
اد ِير هلل ،حديث رقم .2664
((( رشح مشكل اآلثار للطحاوي ،228/8 ،والتمهيد البن عبد الرب.293/21 ،
((( جزء فيه ما انتقى ابن مردويه عىل الطرباين ،ص ،362 :حديث رقم .173

133

النظافة سلوك حضاري وإنساين
إن الديـن اإلسلامي قـد جـاء لبنـاء جمتمـع إنسـاين

مثـايل متكامـل يف مجيـع النواحـي األخالقيـة واالجتامعيـة
وأيضـا الصحيـة ،صيانـة حليـاة
واالقتصاديـة والسياسـيةً ،

املسـلمني واإلنسـانية مجعـاء.

عظيما فح َّث ُه
لقـد اهتم اإلسلام بصحة اإلنسـان اهتام ًما
ً
على النظافة ،وأمـره هبا ،ألهنا من أسـباب صحـة األبدان،
طهـورا ،قـال تعاىل:
فأخربنـا  أنـه أنـزل من السماء ما ًء
ً

﴿ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾((( ،هـذا املـاء الطهـور هـو نظافـ ٌة
لألبـدان وسلام ٌة هلـا ،كما أخربنـا تبـارك وتعـاىل أنه حيب

التوابين وحيـب املتطهريـن ،فقـال﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
((( [سورة الفرقان ،اآلية .]48
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ﯞ ﯟ﴾((( ،و َعـ ْن سـعد بـن أيب وقـاص 

يب ال َّطيـب ،نَظِ ٌ ِ
ـال( :إِ َّن اهلل َطي ِ
ـي ﷺ َق َ
ب
يف ُي ُّ
ِّ َ
ب ُ ُّ
ِّ ٌ
َأ َّن النَّبِ َّ
ِ
النَّ َظا َفـ َة ،ك َِر ِ
جلـو َدَ ،فنَ ِّظ ُفوا -
ـوا ٌد ُي ُّ
َــر َمَ ،ج َ
يم ُي ُّ
با ُ
ب الك َ
ٌ
ِ
ِ (((
ِ
ُأ َرا ُه َق َ
ُـم َو َل ت ََشـ َّب ُهوا بال َي ُهود) .
ـال َ -أ ْفن َي َتك ْ

وملا كانت النظافة رضورية يف حياة اإلنسان ،الزمة له،
جعلها اإلسالم نصف اإليامن ،ف َع ْن َأبِى َمالِ ٍك األَ ْش َع ِر ِّى 
ول اهلل ﷺ( :ال ُّطهور َش ْطر ْ ِ ِ
َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ال ْمدُ هلل
ال َيمن َو ْ َ
ُ
ُ ُ
ِ
لن َ -أ ْو َت ْ َ ُ
َت ْ َ ُ
ال ْمدُ هلل َت ْ َ َ
انَ ،و ُس ْب َح َ
ل ا ْلِ َيز َ
ي
ل َ -ما َب ْ َ
ان اهلل َو ْ َ
السمو ِ
ات َو ْالَ ْر ِ
الصدَ َق ُة ُب ْر َه ٌ
ب
َّ َ َ
ان َو َّ
ُورَ ،و َّ
ضَ ،و َّ
الص ْ ُ
الص َل ُة ن ٌ
آن ُح َّج ٌة َل َك َأ ْو َع َل ْي َك ،ك ُُّل الن ِ
ِض َيا ٌءَ ،وا ْل ُق ْر ُ
َّاس َي ْغدُ و َف َب ِايع
َن ْف َس ُه َف ُم ْعتِ ُق َها َأ ْو ُموبِ ُق َها)(((.
واهتمام اإلسلام بالنظافـة ال يدانيـه اهتمام يف الرشائـع
األخـرى ،فلـم يعد ينظـر إليها عىل أهنا جمرد سـلوك إنسـاين
مرغـوب فيـه أو متعـارف عليـه اجتامع ًّيـا حيظـى صاحبـه
((( [سورة البقرة ،اآلية .]222
اخل ْل ِ
((( ُسنن الرتمذي ،أبواب األدب ،باب يف غ َْس ِل الثوب ويف ُ
قان ،حديث رقم .2799
((( صحيح مسلم ،كتب الطهارة ،باب َفض ِل ا ْلوض ِ
وء ،حديث رقم .223
ُ ُ
َ ُ ْ
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بالقبـول االجتامعـي فقـط ،بـل جعلهـا اإلسلام قضيـ ًة
إيامنيـ ًة تتصـل بالعقيـدةُ ،يثـاب فاعلهـا ويأثـم تاركهـا.

ومن َث َّم فإن اإلسالم يأخذ بيد أتباعه إىل العيش يف بيئة
طاهرة نقية ،ويدعوهم إىل احلفاظ عىل البيئة التي يعيش فيها
اإلنسان ،إيامنًا منه بام للبيئة من أثر خطري عىل صحة اإلنسان
ومعاشه وأخالقه ،وهو بذلك قد سبق كل املنظامت العاملية
يف الدعوة إىل االهتامم بالبيئة واحلفاظ عليها ،فأرسى جمموعة
من املبادئ التي تعترب من أهم اإلجراءات الوقائية للحفاظ
عىل البيئة البرشية ،ويتمثل ذلك يف عنايته بطهارة اإلنسان
ونظافته من خالل الدعوة إىل تنظيف اجلسد والثياب،
فرشع الوضوء للصلوات اخلمس يف اليوم والليلة ،وأوجب
الغسل من اجلنابة ،فقال تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿ ﮀﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
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ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐ﴾((( ،وقال تعاىل﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾((( ،و َع ْن َجابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد اهلل 
َقالَ ( :أتَانَا َر ُس ُ
ول اهلل ﷺ َف َر َأى َر ُج ً
ال َش ِع ًثا َقدْ َت َف َّر َق َش ْع ُر ُه،
َان َ ِ
َف َق َالَ :أ َما ك َ
يدُ َه َذا َما ُي َس ِّك ُن بِ ِه َش ْع َر ُهَ ،و َر َأى َر ُج ًل َ
آخ َر
ِ ِ
َان َه َذا َ ِ
اب َو ِس َخ ٌة َف َق َالَ :أ َما ك َ
يدُ َما ًء َي ْغ ِس ُل بِ ِه
َو َع َل ْيه ث َي ٌ
َث ْو َب ُه)(((.

وقد َّ
حث النبي ﷺ عىل استخدام السواك وتطهري الفم
من بقايا الطعام ،فعن أيب هريرة  أن النبي ﷺ َق َال:
رتم بِالس ِ
( َل ْو َل َأ ْن َأ ُش َّق َع َل ُأ َّمتِيَ -أ ْو َعىل الن ِ
واك
َّاسَ -ل َم ُ ْ ِّ
َم َع ك ُِّل َص َل ٍة)(((.
كثريا من األوبئة إنام تنتقل نتيجة
والذي ال شك فيه أن ً
عدم العناية بالنظافة ،وأن إجراءات وزارة الصحة الوقائية
ألكثر األمراض تدعو إىل غسل اليدين قبل األكل وبعده،

((( [سورة املائدة ،اآلية .]6
((( [سورة املدثر ،اآليات.]4 -1
اخل ْل ِ
((( ُسنن أيب داود ،كتاب اللباس ،باب يف غ َْس ِل الثوب ويف ُ
قان ،حديث رقم .4062
اجلمع ِة ،باب السو ِ
ِ
اك َي ْو َم ُ
اجل ُم َع ِة ،حديث رقم .887
َاب ُ ُ َ َ ُ ِّ َ
((( صحيح البخاري ،كت ُ
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وإىل التهوية اجليدة للمكان ،وإىل غسل الفاكهة واخلرض
ً
غسل جيدً ا ،وإىل حسن الطهي ونظافة أدواته ،وكل هذا
ينبثق من روح اإلسالم وحثه عىل النظافة.

ففي الوقت الذي نجد فيه من ينظف وجيمل الشوارع
واملجتمع نجد من يتعمد أن يلقي بالقاممة وبمخلفات احلفر
والبناء يف الطرقات العامة دون حرمة أو مراعاة حلقوق
الطريق ،فيجب احلفاظ عىل الطريق العام الذي يمر الناس
فيه ،وعىل نظافته ّ
وأل يلقي الناس فيه أذي؛ بل عليهم أن
ٍ
ِ
يمنعوا األذى ،ففي احلديث َع ْن َأبِى َسعيد ْ
الُدْ ِر ِّى 
ال ُلوس ِف ال ُّطر َق ِ
ات) َقا ُلوا:
َع ِن النَّبِ ِّي ﷺ َق َال( :إِ َّياك ُْم َو ْ ُ َ
ُ
ِ
ث ف َيهاَ ،ق َال َر ُس ُ
َيا َر ُس َ
ول اهللِ َما َلنَا ُبدٌّ ِم ْن َمَالِ ِسنَا َنت ََحدَّ ُ
ول
ِ
اهللِ ﷺَ ( :فإِ َذا َأ َب ْيت ُْم إِ َّل ا َْل ْجل َس َف َأ ْع ُطوا ال َّط ِر َيق َح َّق ُه) َقا ُلوا:
َو َما َح ُّق ُه؟َ ،ق َالَ ( :غ ُّض ا ْل َب َ ِ
الس َل ِم
صَ ،وك ُّ
َف ْالَ َذىَ ،و َر ُّد َّ
و ْالَمر بِا َْلعر ِ
وفَ ،والن َّْه ُي َع ِن ا ُْلنْك َِر)(((.
َ ُْ ُْ
*

*

*

((( متفق عليه :صحيح البخاري ،كتاب املظامل والغصب ،باب أفنية الدور واجللوس فيها،
ِ
اب الن َّْه ِي ع ِ
ال ُل ِ
حديث رقم  ،2465وصحيح مسلم ،كتاب ال ِّل َب ِ
وس ِف
اس َوالزِّ ينَةَ ،ب ُ
َن ْ ُ
ات وإِع َط ِ
اء ال َّط ِر ِيق َح َّق ُه ،حديث رقم  .2121واللفظ له.
ال ُّط ُر َق ِ َ ْ
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التكافل املجتمعي
أنموذجا)
(حقوق الوالدين واملسنني والضعفاء
ً
ور ِق ٌّي،
إن رسالة اإلسالم رسالة إنسانية ،وبر ،ورمحةُ ،
هتدف إىل أن حييا الناس حياة كريمة يف ظل جمتمع متعاون
ٍ
أساس من املواساة والشعور باآلخرين ،وال ُب ْعد
متكافل عىل
عن مظاهر األنانية واألثرة واجلشع ،حيث يقول نبينا ﷺ:
يت َش ْب َعانًا َو َج ُار ُه َج ِائ ٌع إِ َل َجنْبِ ِه)(((،
( َل ْي َس بِا ُْل ْؤ ِم ِن ا َّل ِذي َيبِ ُ
ات َش ْب َعانًا َو َج ُار ُه َج ِائ ٌع إىل َجنْبِ ِه
ويف روايةَ ( :ما آ َم َن ِب َم ْن َب َ
َو ُه َو َي ْع َل ُم بِ ِه)((( ،ويقول ﷺ( :إِ َّن لِ ِعنْدَ َأ ْق َوا ٍم نِ ِع ًم ُي ِق ُّر َها
ِعنْدَ ُه ْم َما كَانُوا ِف َح َو ِائ ِج الن ِ
وه ْم
وه ْم َفإِ َذا َم ُّل ُ
َّاسَ ،ما َل ْ َي َم ُّل ُ
َن َق َل َها ِم ْن ِعن ِْد ِه ْم إىل َغ ْ ِي ِه ْم)(((.
وإذا كانت تلك القيم الدينية واإلنسانية واملجتمعيـة
مطلوبة بني الناس مجي ًعـا؛ فإهنـا تكـون أكثر أمهية وثوا ًبا
((( املستدرك للحاكم ،كتاب البيوع ،حديث رقم .2166
((( املعجم الكبري للطرباين ،259 /1 ،حديث رقم .751
((( املعجم األوسط للطرباين ،186/8 ،حديث رقم .8350
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وقت الشدائد واألزمات ،وأكثر تأكدً ا جتاه الضعفاء واألوىل
بالرعاية ،وإذا كانت الصدقة عىل الفقري صدقة فإهنا عىل ذي
الرحم صدقة وصلة.

أمـا حق الوالديـن وبرمها فثوابـه ال نظري لـه ،فقد أمرنا
احلـق  بتمام البر واإلكـرام هلما ،حيـث يقـول  يف
كتابـه العزيـز ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱ
ﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ﴾(((.
وال شك َّ
أن بر الوالدين دأب أهل الفطر السوية ،وهو
مما اتفقت عليه الرشائع الساموية ،كام أنه خلق األنبياء
واملرسلني ،فهذا نبي اهلل حييى  يقول اهلل تعاىل يف حقه:
﴿ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾((( ،ويقول تعاىل
عىل لسان عيسى ﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

((( [سورة اإلرساء ،اآليتان .]24 ،23
((( [سورة مريم ،اآلية .]14
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(((
ب ُأ ِّم ِهَ ،ف َبكَى َو َأ ْبكَى َمن
ﮣ﴾  ،وقد َز َار نبينا ﷺ َق َ ْ
َح ْو َله)ُ(((؛ ًّبرا هبا وشو ًقا إليها وللوالدين عىل األبناء حقوق
عديدة ،منها :كامل التوقري واالحرتام والطاعة ،حيث يقول
احلق ﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾(((.

وقد رأى سيدنا أبو هريرة  رجلني ،فقال ألحدمها:
ول َت ْ ِ
اس ِم ِهَ ،
ش
تسمه بِ ْ
ما هذا منك؟ فقال :أيب ،فقال :ال ِّ
َأ َما َم ُهََ ،و َل َ ْت ِل ْس َق ْب َل ُه)(((.
ومنها :املبالغة يف اإلحسان إليهام عند ِ
الك َب ،وهذا من رد
اجلميل لعطائهام غري املحدود ،حيث يقول احلق  ﴿ :ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ
ﯞ﴾(((.
((( [سورة مريم ،اآلية .]32
ِ
((( صحيح مسلم ،كتاب اجلنائز ،باب ِ ِ
ب ُأ ِّم ِه ،حديث
استئ َْذان النَّبِ ِّي ﷺ َر َّب ُه عَزَّ َو َج َّل ِف ِز َي َارة َق ِ ْ
َ ُ ْ
رقم .976
((( [سورة اإلرساء ،اآلية .]24
ي ِل ُس َق ْب َل ُه ،حديث رقم .44
((( األدب املفرد للبخاريَ ،ب ُ
الر ُج ُل َأ َبا ُهَ ،ولَ ْ َ
اب لَ ُي َس ِّمي َّ
((( [سورة اإلرساء ،اآليتان .]24 ،23
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فاملو َّفق هو من استجلب دعوة أبويه الصاحلة باإلحسان
إليهام ،فتتحقق سعادته يف الدنيا واآلخرة ،حيث يقول
ث د َعو ٍ
ات َل َش َّك فِ ِيه َّنَ :د ْع َو ُة
ات ُم ْست ََجا َب ٌ
نبينا ﷺَ ( :ث َل ُ َ َ
ِ
الوالِ ِد َع َل َو َل ِد ِه)((( ،ويف
ا َمل ْظ ُلو ِمَ ،و َد ْع َو ُة ا ُمل َساف ِرَ ،و َد ْع َو ُة َ
رواية( :ود ْعو ُة الو ِ
الد لِ َو َل ِد ِه)((( ،فدعوة الوالد لولده وعىل
َ َ َ َ
ولده ال تُرد وال متوت ،أما َمن ال خري فيه ألبويه فال خري فيه
ً
غدره.
يعاش ،وال
أصل ،ال َ
َ
يصاحب ،وال يؤ َمن ُ

إن الشـريعـة الغراء كام أكدت عىل بـر الوالدين ،فقد
أوصت بإكرام املسنني والضعفاء ،وتوفيتهم حقوقهم من
التوقري واالحرتام والرعاية ،حتى جعلت إكرامهم من
تعظيم اخلالق  ،حيث يقول نبينا ﷺ( :إِ َّن ِم ْن إِ ْجالل اهللِ
إِك َْرا َم ِذي َّ
الش ْي َب ِة ا ُمل ْس ِل ِم)((( ،فا ُمل ِسـنُّون هم أهل للتقـديم
والتكبـري والتبجيل ،حيث يقول نبينا ﷺَ ( :ل ْي َس ِمنَّا َم ْن
َل ْ َي ْر َح ْم َص ِغ َرينَاَ ،و ُي َو ِّق ْر كَبِ َرينَا)((( ،ويقول ﷺُ ( :ي َس ِّل ُم
ِ
الوالِدَ ْي ِن ،حديث رقم .1905
اب َما َجا َء ِف َدع َْوة َ
((( ُسنن الرتمذي ،أبواب الرب والصلةَ ،ب ُ
ُ
ْ
َ
ْ
اب َدع َْو ِة ا ْل َوالِ ِد َو َدع َْو ِة الظلومِ ،حديث رقم .3862
((( ُسنن ابن ماجه ،كتاب الدعاءَ ،ب ُ
ِ
وسنن أيب داود ،كتاب
((( األدب املفرد للبخاريَ ،ب ُ
اب إِ ْجلَل ا ْلكَبِ ِري ،حديث رقم ُ ،357
األدب ،باب يف تنزيل الناس منازهلم ،حديث رقم.4843
ح ِة الصبي ِ
ان ،حديث رقم .1919
اب َما َجا َء ِف َر َ ْ ِّ ْ َ
((( ُسنن الرتمذي ،أبواب الرب والصلةَ ،ب ُ
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الص ِغ ُري َع َل الكَبِ ِري)((( ،ويقول ﷺ ملن أراد أن يتقدم يف
َّ
(((
ِ
ٍ
ُب)  ،أي :اقدر
الكـالم قبـل
رجـل كبري السن( :ك َِّب الك ْ َ
قدره ،وال تتكلم قبل الكبري.
التقدُّ م يف العمر َ

رقي هذا الدين أنه مل يفرق بني املسنني
ولقد بلغ من ّ
والضعفاء باختالف دياناهتم أو أعراقهم يف اإلكرام واإلحسان
ني ُع َم ُر  بِ َش ْيخٍ ِم ْن
وطيب املعاملة؛ فعندما َم َّر َأ ِم ُري ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
الذ َّم ِةَ ،ي ْس َأ ُل َع َل َأ ْب َو ِ
اب الن ِ
َّاسَ ،ف َق َالَ " :ما َأن َْص ْفن َ
َأ ْه ِل ِّ
َاك إِ ْن
ُكنَّا َأ َخ ْذنَا ِمن َْك ِْ
ال ْز َي َة ِف َشبِي َبتِ َكُ ،ث َّم َض َّي ْعن َ
َاك ِف ِك َ ِب َكَ ،ق َال:
ُثم َأ ْجرى َع َل ْي ِه ِم ْن َب ْي ِت ا َْل ِ
ال َما ُي ْص ِل ُح ُه"((( ،فام أحوجنا إىل
َّ َ
ترسيخ قيم التكافل واالحرتام واالعرتاف بالفضل ،حتى
تتحقق األلفة واملودة يف املجتمع كله.
*

*

*

ِ
ِ ِ ِ
اب ت َْس ِلي ِم ال َق ِل ِ
َل الكَثِ ِري ،حديث رقم .6231
َاب ال ْستئ َْذانَ ،ب ُ
((( صحيح البخاري ،كت ُ
يل ع َ
ِ
ِ
اب إِكْرا ِم الكَبِ ِريَ ،و َي ْبدَ ُأ َاأل ْكب بِالك ََال ِم َوالسؤَ ِ
ال ،حديث
((( صحيح البخاري ،كت ُ
ُّ
َُ
َاب الدبَ ،ب ُ َ
رقم .6142
((( األموال البن زنجويه ،ص.169
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العـمـل واجب
العمل ليس نافلة وال رفاهية ،العمل واجب ،العمل
رضورة ،العمل حياة ،العمل عز ورشف ،وقد بني لنا دينُنَا
ِ
العمل وأمهي َت ُه ،فهو ُ
سبيل الرقي والتقدم،
رشف
احلنيف
َ
ُ
واملتأمل يف القرآن الكريم جيد فيه دعوة رصحية للعمل
الذي تتحقق به عامرة الكون ومصالح البالد والعباد واخلري
للدنيا وما فيها ،حيث يقول احلق ﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ
ﭲ﴾(((.

إن العمـل رضورة إلعمار الكـون وصيانـة احليـاة،
حيـث يقـول احلـق ﴿ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ﴾((( ،ويقـول ﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

((( [سورة امللك ،اآلية .]15
((( [سورة هود ،اآلية .]61

147

ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ
األمـر بـه بعـد األمـر
ﭶ﴾((( ،فألمهيـة العمـل جـاء
ُ

اك بـن مالِ ٍ
ِ
ـك إِ َذا
بالصلاة مبـارشة ،وكان سـيدنا ع َـر ُ ْ ُ َ
ـاب ا َْلس ِ
ـج ِد َف َق َ
ـف َع َ
َص َّ
ـال:
ف َف َو َق َ
ْصر َ
لى َب ِ ْ
لى ْ ُ
ال ُم َعـ َة ان َ َ
يضت َ
َش ُت
ـت َد ْع َوت ََك َو َص َّل ْي ُ
(اللهـم إِ ِّن َأ َج ْب ُ
ـت َف ِر َ
َّ
َـكَ ،وا ْنت َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(((
ِ
ني) .
َما َأ َم ْرتَنـيَ ،ف ْار ُز ْقني مـ ْن َف ْضل َك َو َأ َ
الرازق َ
ير َّ
ك َ
نت َخ ْ ُ

كام أن السنة النبوية املطهرة زاخر ٌة بالدعوة إىل العمل
واجلدِّ فيه ،باعتباره رش ًفا حيفظ لإلنسان كرامته ،حيث يقول
(لَ ْن َ ِ
نبينا ﷺَ :
ب َأ َحدُ ك ُْم ُح ْز َم ًة َع َل َظ ْه ِر ِهَ ،خ ْ ٌي َل ُه ِم ْن
يتَط َ
ْ
ِ
(((
َأ ْن َي ْس َأ َل َأ َحدً ا َف ُي ْعط َي ُه َأ ْو َي ْمنَ َع ُه)  ،ويقول سيدنا عمر :
َ
اللهم ْار ُز ْقنِي؛
(ل َي ْق ُعدُ أحدُ ك ُْم عن طلب الرزق ،يقول:
َّ
ِ
الس َم َء َل متطر ذه ًبا وال فضة)(((.
َف َقدْ َعل ْمت ُْم َأ َّن َّ

ولرشف العمل وأمهيته كان األنبياء  يعملون بأيدهيم،
حيث يقول نبينا ﷺ( :ك َ
َان َد ُاو ُد  ال َي ْأك ُُل َّإل ِم ْن َع َم ِل
((( [سورة اجلمعة ،اآلية .]10
((( تفسري ا ْب ِن َأ ِ
ب َحاتِم ،سورة اجلمعة.3356/10 ،
احل َط ِ
اب َب ْي ِع َ
ب َوال َك ِ َ
ل ،حديث رقم .2374
((( صحيح البخاري ،كتاب املساقاةَ ،ب ُ
((( إحياء علوم الدين.62/2 ،
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َي ِد ِه)((( ،ويقول( :ك َ
َان َزك َِر َّيا ُء ن ََّج ًارا)((( ،وكان نبينا ﷺ يعمل
بنفسه ،ويقوم عىل خدمة أهله ،تقول السيدة عائشة :
َان َ ِ
ي ُ
(ك َ
الر َج ُال
يط َث ْو َب ُهَ ،و َي ِْص ُ
ف َن ْع َل ُهَ ،و َي ْع َم ُل َما َي ْع َم ُل ِّ
ِف ُب ُي ِ ِ
وت ْم)((( ،كام دعانا ﷺ إىل العمل حتى يف آخر حلظات
ِ
السا َع ُة َوبِ َي ِد َأ َح ِدك ُْم
حياتنا ،حيث يقول نبينا ﷺ( :إِ ْن َقا َمت َّ
ِ
اع َأ ْن َل َي ُقو َم َحتَّى َي ْغ ِر َس َها َف ْل َي ْف َع ْل)(((،
اس َت َط َ
َفسي َل ٌةَ ،فإِ ْن ْ
وقال لقامن احلكيم البنه" :يا ُبن ََّي اِست ِ
َغن بِالك ِ
حلالل
َسب ا َ
َع ِن ال َف ِ
أحدٌ َق ُّط َّإل أصابه ثالث ِخصال:
قرَ ،فإِ َّن ُه َما اف َت َق َر َ
ِِ
هاب ُمرو َءتِ ِه ،وأع َظ ُم ِمن
وض ٌ
ِر َّق ٌة يف دينِ ِهَ ،
عف يف َعقله ،و َذ ُ
الث :اِستِ
هذ ِه ال َّث ِ
ِ
خفاف الن ِ
ّاس بِ ِه"(((.
ُ
ومن رشف العمل أن الرشيعة اإلسالمية عدَّ ْت سعي
اإلنسان عىل كسب احلالل ملعاشه ومعاش من يعول،
سع ًيا يف سبيل اهلل ،فقد ربط القرآن الكريم بني العمل
وبني التضحية يف سبيل احلق ،حيث يقول  ﴿ :ﭺ

اب ك َْس ِ
الر ُج ِل َوع ََم ِل ِه بِ َي ِد ِه ،حديث رقم .2073
((( صحيح البخاري ،كتاب البيوعَ ،ب ُ
ب َّ
((( صحيح مسلم ،كتاب الفضائل ،باب فضائل زكرياء  ،حديث رقم .2379
((( مسند أمحد ،390 /41 ،حديث رقم .24903
((( مسند أمحد ،296 /20 ،حديث رقم .12981
((( إحياء علوم الدين.62/2 ،
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ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ
(((
مر ٌ
اب
رجل َع َل نبينا ﷺ َف َر َأى َأ ْص َح ُ
ﮅ ﮆ ﮇ﴾  ،وحينام َّ

رس ِ
ول اهللِ ﷺ ِم ْن َج َل ِد ِه َون ََشاطِ ِه َما َأ ْع َج َب ُه ْمَ ،ف َقالواَ :يا َر ُس َ
ول
َ ُ
ِ
ِ
ِ
َان َه َذا ف َسب ِ
يل اهللِ! َف َقال َر ُس ُ
ول اهلل ﷺ( :إ ْن ك َ
اهللِ َل ْو ك َ
َان
ِ
ِ
ِ
َخ َر َج َي ْس َعى َع َل َو َلده ص َغ ًارا َف ُه َو ِف َسبِ ِ
يل اهللَ ،وإِ ْن ك َ
َان َخ َر َج
َي ْس َعى َع َل َأ َب َو ْي ِن َش ْي َخ ْ ِ
ي كَبِ َري ْي ِن َف ُه َو ِف َسبِ ِ
يل اهللَ ،وإِ ْن ك َ
َان
َي ْس َعى َع َل َن ْف ِس ِه ُي ِع ُّف َها َف ُه َو ِف َسبِ ِ
يل اهللَ ،وإِ ْن ك َ
َان َخ َر َج ِر َيا ًء
الشي َط ِ
اخ َر ًة َف ُه َو ِف َسبِ ِ
َو ُم َف َ
ان)(((.
يل َّ ْ

إن اإلسلام مل يطلـب منـا العمـل فحسـب؛ بـل ح ًّثنـا على

إتقانـه ابتغـاء مرضـاة اهلل  ،ولقـد وعـد ربنـا  مـن يتقـن

عمله بالثواب العظيـم ،حيث يقول ﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾((( ،كما
أن إتقـان العمـل مـن األمـور التي حيبهـا اهلل  ،حيـث يقول
ِ
ِ
ُـم َع َملا َأ ْن ُيت ِْقنَـ ُه)(((.
نبينـا ﷺ( :إِ َّن اهلل ُي ُّ
ـب إِ َذا َعم َـل َأ َحدُ ك ْ

((( [سورة املزمل ،اآلية .]20
((( املعجم الكبري للطرباين ،129 /19 ،حديث رقم .282
((( [سورة الكهف ،اآلية .]30
((( مسند أيب يعىل ،349 /7 ،حديث رقم .4386
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فأمانـة العمل مسـئول َّية يف عنق كل عامـل أو موظف أو
مسـئول ،يراقـب فيهـا ربـه  ،حيث يقـول ﴿ :ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ﴾((( ،ويقـول ﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ
ﯸﯹﯺ ﯻﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ
ﰄﰅﰆﰇ ﰈﰉﰊ ﰋﰌﰍ ﰎﰏ
ﰐ ﰑ ﰒ﴾((( ،وعندمـا سـئل نبينـا ﷺ عن اإلحسـان،
قـالِ :
(اإل ْح َس ُ
َـرا ُهَ ،فـإِ ْن َل ْ َت ُك ْن ت ََرا ُه
ـان َأ ْن َت ْع ُبـدَ اهلل ك ََأن ََّك ت َ
َفإِ َّن ُه َي َـر َ
اك)(((.
*

*

*

((( [سورة النساء ،اآلية .]1
((( [سورة يونس ،اآلية .]61
ِ
ِ
ِ
اب َق ْولِ ِه ﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ [لقامن،
َاب َت ْفس ِري ال ُق ْرآنَ ،ب ُ
((( صحيح البخاري ،كت ُ
اآلية  ،]34حديث رقم .4777
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التاجر األمني
وي ِّ
ـذ ُر
إن اإلسلام ديـن يدعـو إىل الكسـب والعمـلُ ،
مـن البطالـة واخلمـول والكسـل ،والعمـل هـو السـبيل
ِ
ِ
ِ
احلضـارات،
األوطـان ،وبنـاء
األرض ،وتقـدم
إىل إعمار
حيث يقول احلـق ﴿ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ﴾((( ،وصـور الكسـب احللال كثيرة متنوعـة ،ومـن
أرباحها يف القرآن
أفضلهـا التجارة ،حيث سـمى احلـق 
َ
ِ
َ
كر الضاربين يف األرض للتجارة
(فضـل اهلل) ،وقـرن  ذ َ
باملجاهديـن يف سـبيل اهلل؛ حيـث يقـول  ﴿ :ﭺ

ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮃ ﮄ
ِ
ب؟
أي
الكسـب أط َي ُ
ﮅ ﮆ ﮇ﴾((( ،وقـد ُسـئل نبينا ﷺ ُّ
(عمـل الر ِ ِ
بر ٍ
ور)(((.
فقـال:
جـل بيـدهَ ،وك ُُّل َب ْي ٍع َم ْ ُ
ُ َّ

((( [سورة هود ،اآلية .]61
((( [سورة املزمل ،اآلية .]20
((( مسند أمحد ،502 /28 ،حديث رقم .17265

153

ويكفي التجـار شـر ًفـا أن نبينا ﷺ تـاجـر مع عمه أيب
طالب؛ ومع أم املؤمنني خدجية  ،فكان ﷺ خري مثال
السائب 
السائب بن أيب َّ
للتاجر األمني ،حيث وصفه َّ
ٍ
ِ
بقولهُ ( :كن َْت َ ِ ِ
ال ِ
اه ِل َّية َف ُكن َْت َخ ْ َي َ ِ
شيكَ ،ل
شيكي ِف ْ َ
تُدَ ِارينِيَ ،و َل ُت َ ِ
ارينِي)((( ،فلم يكن ﷺ ْخي ِفي عي ًبا يف سلعة،
وال ِ
جيادل بالباطل.
وللتاجر األمني صفات محيدة ،وخصال رشيفة ينبغي أن
ُ
فالصدق يورث
يتحىل هبـا ،منها :الصدق يف البيع والرشاء،
ِ
ِ
الربكة يف التجارة ،حيث يقول نبيناﷺ( :ال َب ِّي َعان بِاخل َي ِ
ار َما
َل َي َت َف َّر َقاَ ،فإِ ْن َصدَ َقا َو َب َّينَا ُب ِ
ور َك َل ُ َم ِف َب ْي ِع ِه َمَ ،وإِ ْن َكت ََم َوك ََذ َبا
ْ
ِ ِ (((
ُ ِم َق ْت َب َر َك ُة َب ْيعه َم) .

أما التاجر الكذوب الذي يبيع آخرته بدنياه فهو من
اخلارسين يف الدنيا واآلخرة ،فال بركة يف ماله ،وال نفع يف
ني الكاذب ُة
كسبه ،وال ُيقبل منه عم ُله ،حيث يقول ﷺ( :ال َي ِم ُ
ِ
ِ
ِ
الشك َِة َوا ُْل َض َار َب ِة ،حديث رقم .2287
َاب الت َِّج َاراتَ ،ب ُ
((( ُسنن ابن ماجه ،كت ُ
اب َّ
((( متفق عليه :صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب إِ َذا بيَّ البيع ِ
ان َو ْل َ َي ْك ُت َم َون ََص َحا،
َ َ َ ِّ َ
َ ُ
حديث رقم  ،2079واللفظ له ،وصحيح مسلم ،كتاب البيوع ،باب ُثب ِ
وت ِخ َي ِ
ار ا َْل ْج ِل ِ
س
َ ُ ُ
لِ ْل ُم َت َب ِاي َع ْ ِ
ي ،حديث رقم .1531
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ِ
ِ
للربكة)((( ،و َع ْن َأ ِب ُه َر ْي َر َة َ أ َّن َر ُس َ
ول
للسلعةُ ،م ِحق ٌة
ُمن ِّف َق ٌة
ج َع
الزكَا َة َف َقدْ َق َض ْي َت َما َع َل ْي َكَ ،و َم ْن َ َ
اهللِ ﷺ َق َال( :إِ َذا َأ َّد ْي َت َّ
َم ًال َح َرا ًما ُث َّم ت ََصدَّ َق بِ ِه َل َي ُك ْن َل ُه فِ ِيه َأ ْج ٌر َوك َ ِ
ص ُه َع َل ْي ِه)(((.
َان إ ْ ُ
ْ

ومـن صفـات التاجـر األمين :متـام األمانـة والبيان يف
البيـع والشراء ،فالتاجـر األمني ال يغـش وال خيدع ،حيث
ِ
ِ
ِ ِ ِ
اع
يقـول نبينـا ﷺ( :ا ُمل ْسـل ُم َأ ُخو ا ُمل ْسـل ِمَ ،وال َي ُّل ُل ْسـل ٍم َب َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ـب إِال َب َّينَ ُه َلـ ُه)((( ،وقد َم َّـر نبينا ﷺ
مـ ْن َأخيـه َب ْي ًعا فيـه َع ْي ٌ
َع َ
ب ِة َط َعـا ٍمَ ،ف َأ ْد َخ َـل َيدَ ُه فِ َيهـاَ ،فنَا َل ْت َأ َصابِ ُعـ ُه َب َل ًل،
لى ُص ْ َ
ِ
ب ال َّط َعـا ِم؟! َق َ
َف َق َ
الس َما ُء
ـالَ :مـا َه َذا َيـا َصاح َ
ـالَ :أ َصا َب ْت ُه َّ
ـول اهللَِ ،ق َ
َيـا َر ُس َ
ـالَ ( :أ َف َ
َـي َي َرا ُه
لا َج َع ْلتَـ ُه َف ْ
ـو َق ال َّط َعا ِم ك ْ
َّـاس؟ َم ْن َغ َّ
ـس ِمنِّي)(((.
ـش َف َل ْي َ
الن ُ

((( مسند البزار ،76 /15 ،حديث رقم  .8313وعند البخاري بلفظ َ :
ف ُمنَ ِّف َق ٌة
(احل ِل ُ
لِلس ْلع ِةُ ،م ِح َق ٌة لِ ْل ِ
اب﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ِّ َ ْ
بكَة) .صحيح البخاري ،كتاب البيوعَ ،ب ٌ
ََ
ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﴾ [سورة البقرة ،اآلية  ،]276حديث رقم ،2087
ِ
لس ْل َع ِةَ ،م ْ َح َق ٌة لِ ِّلر ْب ِح) صحيح مسلم ،كتاب املساقاة،
(ال ِل ُ
ف َمنْ َف َق ٌة ل ِّ
وعند مسلم بلفظَ ْ :
ال ِل ِ
اب الن َّْه ِي ع ِ
ف ِف ا ْل َب ْيعِ ،حديث رقم .1606
َب ُ
َن ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َّ
َل أن َم ْن أ َّدى ف ْر َض اهللِ ف الزَّ كَاة فل ْي َس
َاب الزَّ كَاةَ ،ب ُ
السنن الكربى للبيهقي ،كت ُ
((( ُّ
اب الدَّ ليل ع َ
َع َل ْي ِه َأ ْك َث ُر ِمنْ ُه إِ َّل َأ ْن َي َت َط َّو َع ِس َوى َما َم َض ِف ا ْل َب ِ
اب َق ْب َل ُه ،حديث رقم .7240
اع َع ْي ًبا َف ْل ُي َب ِّينْ ُه ،حديث رقم .2246
اب َم ْن َب َ
((( ُسنن ابن ماجه ،كتاب التجاراتَ ،ب ُ
ِ
ِ
قو ِل النَّبِ ِّي ﷺَ «:م ْن غ ََّشنَا َف َل ْي َس ِمنَّا» ،حديث رقم .102
اب ْ
َاب الْيمَنَ ،ب ُ
((( صحيح مسلم ،كت ُ
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ومنهـا :السماحة يف البيـع والشراء ،والتحلي بمـكارم
(ر ِح َم
األخلاق ،وحسـن املعاملة ،حيـث يقول نبينـا ﷺَ :
اهلل َر ُج ً
َضى)(((،
ترىَ ،وإِ َذا ا ْقت َ
ـم ًحا إِ َذا َب َ
ـاعَ ،وإِ َذا ْاش َ َ
لا َس ْ
ــر ُم َع َل الن ِ
َّــار أو بمن
ُــم بِ َم ْن َ ْ
ي ُ
بك ْ
ويقـول ﷺَ ( :أال ُأ ْخ ِ ُ
َ ْتـرم َع َلي ِ
يـب َه ِّ ٍ
لى ك ُِّل َق ِر ٍ
ـه الن َُّار؟ َع َ
ـه ٍل)(((.
ي َس ْ
ُ ُ ْ
إن من صفات التاجر األمني :الوطنية الصادقة،
ً
أقوال أو جمرد شعارات تُر َفع ،إنام هي عطاء
وهي ليست

وتضحيات ،فالتاجر الوطني احلكيم ينطلق يف معامالته

من التزام ديني وشعور إنساين ،فال يبيح لنفسه أن تكثر

ثروته يف أوقات األزمات عىل حساب الفقراء واملحتاجني؛
لذلك فهو يبتعد عن كل صور اجلشع والغش واالحتكار
واالستغالل ،فإذا كانت هذه األدواء مرفوضة مذمومة

وإثم،
خبيثة يف كل وقت فإهنا يف وقت األزمات أشد جر ًما ً

حيث يقول ﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ِ
ِ
ِ
ب َح ًّقا
الشاء َوال َب ْيعَِ ،و َم ْن َط َل َ
((( صحيح البخاري ،كتاب البيوعَ ،ب ُ
الس ُهو َلة َو َّ
اب ُّ
السم ََحة ِف َ ِّ
َف ْلي ْط ُلبه ِف َع َف ٍ
اف ،حديث رقم .2076
َ ُْ
ِ ِ ِ ِ
الر َق ِائ ِق َوا ْل َو َرعِ ،باب منه ،حديث رقم .2488
((( ُسنن الرتمذيَ ،أ ْب َو ُ
اب ص َفة ا ْلق َيا َمة َو َّ
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ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾(((،
وق ،وا ُْلحت ِ
ويقول نبينا ﷺِ ْ :
َك ُر َم ْل ُع ٌ
ون)(((،
ب َم ْر ُز ٌ َ ْ
(الال ُ
َ
ٍ
ِ
ويقول ﷺَ ( :من َ
املسلمني ل ُي ْغل َي ُه
دخل يف يشء من أسعار
َ
ِ
ِ
ع َل ِيهم َّ
َ
فإن ح ًّقا َ
وتعال أن ُي ْقعدَ ُه بع َظ ٍم م َن
تبار َك
عل اهلل َ
ِ
الن َِّار يو َم
القيامة)(((.

َّ
إن التاجر الصدوق األمني إذا خ َّفض هامش ربحه إىل
أدنى درجة ممكنة يف وقت األزمات ،فإن ما خي ِّفضه صدقة
له بن َّيته ،حيث يقول نبينا ﷺ( :الت ِ
الصدُ ُ
ني َم َع
وق األَ ِم ُ
َّاج ُر َّ
ني َو ُّ
الش َهدَ ِاء)(((؛ ذلك ألن من يقدم اآلخرة
الصدِّ ِيق َ
النَّبِ ِّي َ
ني َو ِّ
عىل العاجلة ،وال حيتكر وال يغش ،و ُيراعي أحوال الناس،
ُح َّق له أن يكون مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني
وحسن أولئك رفي ًقا ،فالتاجر الصادق األمني يرفعه صدقه
وأمانته وحرصه عىل املجتمع ومراعاته لظـروف الناس
بقـدر ما ترفعـه صالته وصدقته وعبادته هلل تعاىل.
((( [سورة املطففني ،اآليات .]3-1
اب ا ُلْك َْر ِة َوا َلْ ْل ِ
ب ،حديث رقم .2153
((( ُسنن ابن ماجه ،كتاب التجاراتَ ،ب ُ
((( مسند أمحد ،425 /33 ،حديث رقم .20313
ِ ِ
اب َما َجا َء ِف الت َُّّج ِ
اه ْم ،حديث
ار َوت َْسم َية النَّبِ ِّي ﷺَ إِ َّي ُ
((( ُسنن الرتمذي ،أبواب البيوعَ ،ب ُ
رقم .1209
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الصانع املتقن
عظيما ومكانـ ًة عاليـ ًة،
إن للصناعـة يف اإلسلام شـأنًا
ً
فهـي أسـاس هنضة األمـم وتطورهـا ،وبازدهارهـا تتوفر
فـرص العمـل ،ويتحقـق التقـدم االقتصـادي ،والرقـي
ٍ
إشـارات واضح ًة
املعيشي؛ واملتأمل يف القرآن الكريم جيدُ
إىل العديـد مـن الصناعـات؛ تأكيدً ا عىل فضلهـا وأمهيتها،
حيـث يقـول احلـق ﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ﴾((( ،ويقـول ﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾((( ،ويقـول تعـاىل:
﴿ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻﭼ ﭽﭾ﴾((( ،ويقـول تعاىل:
((( [سورة احلديد ،اآلية .]25
((( [سورة األعراف ،اآلية .]26
((( [سورة النحل ،اآلية .]81
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﴿ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ﴾((( ،ويقـول تعـاىل﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪ﴾(((.
ولشـرف الصـناعة كـان صـفوة اخلـلق من أنبيـاء اهلل
ورسله  من أصحاب الصنائع واحلرف ،وكانوا مرضب
املثل يف املهارة واإلتقان ،حيث كان سيدنا نوح  يعمل
يف صناعة السفن ،يقول احلق ﴿ :ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ﴾((( ،وكان سيدنا داود  حدَّ ا ًدا ،يقول تعاىل:
﴿ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯡ ﯢ ﯣ﴾((( ،ويف سيدنا زكريا  يقول نبينا ﷺ:
(ك َ
َان َزك َِر َّيا ُء ن ََّج ًارا)(((.
((( [سورة سبأ ،اآلية .]13
((( [سورة النحل ،اآلية .]80
((( [سورة هود ،اآلية .]37
((( [سورة األنبياء ،اآلية .]80
((( صحيح مسلم ،كتاب الفضائل ،باب فضائل زكرياء  ،حديث رقم .2379
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واإلتقان واجلـودة والتميز من أهم الصفـات التي جيب أن
يتحـىل هبا الصانع؛ ولقد لفت احلق  أنظارنا إىل اإلتقان،
حيث خلق  كل يشء بإتقان ُمعجز ،يقول تعاىل﴿ :ﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ﴾((( ،وأوجب
علينا  اإلحسان يف كل يشء ،يقول ﴿ :ﮪﮫ ﮬ ﮭ
َب ِاإل ْح َس َ
ان
ﮮ ﮯ﴾((( ،ويقول نبينا ﷺ( :إِ َّن اهللَ َكت َ
ش ٍء)(((.
َع َل ك ُِّل َ ْ
ولقد َع َرف َع ْهدُ نَب ِّينَا ﷺ عد ًدا من املهن واحلرف
والصناعات الذي سجل جان ًبا منها أبو احلسن اخلزاعي يف
كتابه( :ختريج الدالالت السمعية عىل ما كان يف عهد رسول
اهلل من احلرف والصنائع والعامالت الرشعية) ،فذكر فيه:
من كان يعلم الطب يف عهد الرسول ﷺ ،وذكر النساجني،
واخلياطني ،والنجارين ،واحلدادين ،والصواغني ،والدباغني،
واخلواصني ،والبنائني ،والتجار ،وقد ضمن الكتاب فصلني
َّ
كاملني ،أحدمها للحرفة واآلخر للصناعة.

((( [سورة النمل ،اآلية .]88
((( [سورة البقرة ،اآلية .]195
ِ
((( صحيح مسلمِ ،كتَاب الصي ِد و َّ ِ
ان ،باب َالْم ِر بِإِحس ِ
ِ
ان َّ
الذ ْب ِح
الذ َبائ ِح َو َما ُيؤْ ك َُل م َن ا َلْ َي َو َ ُ
ُ َّ ْ َ
ْ َ
ْ
وا ْل َقت ِْل ،و َت ِْد ِ
يد َّ
الش ْف َر ِة ،حديث رقم .1955
َ
َ
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والصانع املتقن يدفعه إيامنه باهلل  ومراقبته له إىل
جتويد عمله ،والتميز فيه ،حيث يقول ﴿ :ﯨ ﯩ

ﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵ
ﯶﯷ ﯸﯹﯺ ﯻﯽﯾﯿﰀ
ﰁﰂﰃ ﰄﰅﰆﰇ ﰈﰉﰊ ﰋ
ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ﴾((( ،كام أنه يمتثل أوامر
اهلل  ،حيث يقول تعاىل﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾((( ،ويقول نبينا ﷺ( :إِ َّن اهللَ
ِ
ب إِ َذا َع ِم َل َأ َحدُ ك ُْم َع َم ًل َأ ْن ُيت ِْقنَ ُه)(((.
ُي ُّ

ومن إتقان الصانع رسع ُة إنجازه عم َله يف موعده ،وهذا
الصنَّاع يف املجتمعات املتحرضة ،كام أن وفاء الصانع
شأن ُّ
بعمله يف املوعد املحدد له صفة كريمة تدل عىل رشف النفس
وقوة العزيمة ،حيث يقول احلق ﴿ :ﯚ ﯛﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ﴾((( ،وقد أمر اهلل  هبـا ،وامتدح هبـا
((( [سورة يونس ،اآلية .]61
((( [سورة التوبة ،اآلية .]105
((( مسند أيب يعىل ،349 /7 ،حديث رقم .4386
((( [سورة اإلرساء ،اآلية .]34
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عباده املؤمنني ،فقال  ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ﴾((( ،ويقول تعاىل﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ﴾(((.

إن الصانع املتقن كام أنه ينطلق من دافع ديني فإنه ينطلق
أيضا من دافع وطني ،فإنام حيمله حبه لوطنه ،وإيامنه بدوره
ً
يف رقيه وتقدمه عىل إحسان عمله واجلودة والتميز فيه،
حيث إن وطننا الغايل مرص يف مرحلة دقيقة من تارخيه ،وهذا
يقتيض منا مجي ًعا أن نعمل جمدين خملصني لنهضة الوطن
ٍ
وتقدمه ،فاجلميع بعملهم اجلاد ا ُملت َقن يف
طاعة هلل  وال
ينهض الوطن إال باجلميع.
َّ
إن الناس لن حيرتموا ديننا ما مل نتفوق يف أمور دنيانا،
فإن تفوقنا يف أمور دنيانا احرتم الناس ديننا ودنيانا ،وإن
االقتصاد القوي يعني دولة عزيزة شاخمة ذات مكانة وذات

كفاية ذاتية ،وهو ما تسري عليه -بفضل اهلل -مرصنا العزيزة
يف مجهوريتنا اجلديدة.

((( [سورة املائدة ،اآلية .]1
((( [سورة املعارج ،اآلية .]32
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الـزارع املجـد
إن الزراعـة مـن أهـم الركائـز االقتصاديـة لبنـاء الـدول
واسـتقرارها؛ فهـي صمام األمـان لتوفير الغـذاء ،وحتقيـق
االكتفـاء ،واملتأمـل يف القـرآن الكريـم جيـد أنـه  ذكـر
تنبيهـا على أمهيتهـا ،حيـث
الزراعـة يف أكثـر مـن موضـع؛ ً
يقـول احلـق ﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾((( ،ويقـول ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ﴾(((.

احلنيف الزراع َة ِمن َقبيل العبادة التي
الرشع
وقد جعل
ُ
ُ
حتقق الثواب لصاحبها ،حيث يقول نبينا ﷺَ ( :ما ِمن ُمسلم
ِ
َي ِ
إنس ٌ
ان أو هب ْي َم ٌة
زر ُع َز ْر ًعا فيأك ُُل منه َط ٌري أو َ
غر ُس َغ ْر ًسا أو َي َ
((( [سورة الرعد ،اآلية .]4
((( [سورة السجدة ،اآلية .]27
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إال كان ل ُه ِبه َصد َق ٌة)((( ،كام أرشدنا نبينا ﷺ إىل املداومة عىل
الزراعة إىل آخر حلظة يف احلياة ،حيث يقول ﷺ( :إِ ْن َقام ِ
ت
َ
ِ
ِ ِ
ِ
اع َأ ْن َل َت ُقو َم َحتَّى
اس َت َط َ
الساع ُة َو ِف َيد َأ َحدك ُْم َفسيل ٌةَ ،فإِن ْ
ِ
فليغر ْسها)(((.
َي ْغ ِر َسها

ولرشف الزراعة جعلها اإلسالم من الصدقات اجلارية
(سبع جيري
التي يمتد ثواهبا بعد موت صاحبها ،يقول ﷺ:
ٌ
ِ
أجره َّن َو ُه َو ِف َق ْ ِبه َب ْعدَ َم ْوتِ ِهَ :م ْن ع َّلم ِع ْل ًم ،أ ْوَ
للعبد ُ
ك ََرى َنْ ًراَ ،أ ْو َح َف َر بِ ْئ ًراَ ،أ ْو َغ َر َس ن ْ
َخ ًلَ ،أ ْو َبنَى َم ْس ِجدً اَ ،أ ْو
َو َّر َ
ث ُم ْص َح ًفاَ ،أ ْو ت ََر َك َو َلدً ا َي ْس َت ْغ ِف ُر َل ُه َب ْعدَ َم ْوتِه)(((؛ ذلك
أن الزارع شارك يف عامرة احلياة ،ومل يعش لنفسه فقط ،إنام
خملصاً ،
باذل اخلري ملجتمعه ولوطنه.
عاش ً

وللزارع ا ُملجد منزل ٌة عظيمــ ٌة ومكان ٌة ساميــ ٌة؛ فهو يسـهم
يف قــوة الوطـن وحتقيـق اسـتقراره ،وحتقيـق فـرص عمـل
ملواطنيـه؛ فاألمـة التـي ال متلـك غذاءهـا ال متلـك قرارهـا،

اب َف ْض ِل الزَّ ْر ِع َوالغ َْر ِ
س إِ َذا ُأ ِك َل ِمنْ ُه،
((( متفق عليه :صحيح البخاري ،كتاب املزارعةَ ،ب ُ
ِ
ِ
اب َف ْض ِل ا ْلغ َْر ِ
س َوالزَّ ْرعِ ،حديث
َاب ا ُْل َسا َقاةَ ،ب ُ
حديث رقم ،2320وصحيح مسلم ،كت ُ
رقم .1553
اصطِنَا ِع ا َْل ِ
ال ،حديث رقم .479
اب ْ
((( األدب املفرد للبخاريَ ،ب ُ
((( مسند البزار ،483/13 ،حديث رقم .7289
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والـزارع بجـده يف زراعتـه حيقـق ال َف َ
لاح لنفسـه ولوطنه ،يف
مهـة عاليـة ،وتضحيـة صادقـة ،ممتث ً
ال قول احلـق ﴿ :ﯟ
َّ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾(((،
(اللهـم َب ِ
ـار ْك
وملتمسـا دعـوة نبينـا ﷺ ،حيـث يقـول ﷺ:
َّ
ً
(((
ِ
ِ
ِلُ َّمتِـي ف ُبكُور َهـا) .

والـزارع املجـد ال يعرف االرجتـال وال العشـوائية ،إنام
ٍ
وأخـذ بأسـباب العلـم والعمـل،
يعمـل بتخطيـط واعٍ،
واملتأمـل يف قصـة سـيدنا يوسـف  يف القـرآن الكريـم
حمكما لالقتصـاد الزراعـي أسسـه نبـي
ـح ختطي ًطـا
َي ْل َم ُ
ً
اهلل الكريـم يوسـف  ،بعدمـا علـم مـن خلال الرؤيـا
الصادقـة بأزمـة غذائيـة سـتصيب املنطقـة كلهـا ،فاقترح
خطـة إصلاح ون َّفذهـا ،فـكان فيهـا اخلير والربكـة على
مصر ومـا حوهلـا ،حيـث يقـول ﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ
((( [سورة التوبة ،اآلية .]105
((( سنن أيب داود ،كتاب اجلهاد ،باب ِف ِ
ال ْبتِك ِ
الس َف ِر ،حديث رقم .2606
َ ٌ
َار ِف َّ
ُ
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ﮗﮘ ﮙﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾(((.

كما أن الـزارع املجـد يستشير أهـل اخلبرة والعلـم
منتجـا عـايل اجلـودة
واالختصـاص يف زراعتـه ،ليقـدم
ً
ً
ممتثلا قـول احلـق ﴿ :ﭚ
ينفـع وطنـه وجمتمعـه،
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾((( ،ومقتد ًيـا بنبينـا ﷺ
يف حديـث تأبير النخـل ،ف َعـ ْن َأن ٍ
ـي ﷺ َم َّر
َـس َ أ َّن النَّبِ َّ
ـو َل ْ َت ْف َع ُلوا َل َص ُل َح) َق َ
ـونَ ،ف َق َ
ـو ٍم ُي َل ِّق ُح َ
ـالَ :ف َخ َر َج
ـالَ ( :ل ْ
بِ َق ْ
ِ
ِ ِ
ـيصاَ ،ف َم َّـر ِبِ ْمَ ،ف َق َ
ُـم؟) َقا ُلـواُ :ق ْل َت ك ََذا
ش ً
ـالَ ( :ما لن َْخلك ْ
ُـم َأ ْع َل ُم بِ َأ ْم ِ
َـذاَ ،ق َ
َوك َ
ُـم)(((.
ـر ُد ْن َياك ْ
ـالَ ( :أ ْنت ْ

إن الزارع املجد حتمله وطنيتــه عىل أداء دوره يف مقاومة
حمـاوالت أعمال التجريـف والتبويـر للأرايض الزراعيـة
والبنـاء عليهـا ،والتي تـؤدي إىل نقص املحاصيـل ،وزيادة
منهي
رضر ٌ
االسـترياد؛ مما يشـكل عب ًئا على الدولة ،وهـذا ٌ

((( [سورة يوسف ،اآليات .]49-47
((( [سورة النحل ،اآلية .]43
اب ُو ُج ِ ِ ِ
شعًاُ ،د َ
ون َما َذك ََر ُه ﷺ ِم ْن
((( صحيح مسلم ،كتاب الفضائلَ ،ب ُ
وب ا ْمت َثال َما َقا َل ُه ْ َ
َم َع ِاي ِ
ش الدُّ ْن َيا ع ََل َسبِ ِ
الر ْأ ِي ،حديث رقم .2363
يل َّ
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ِ
ضار)((( ،وهو
ض َر َوال َ
عنـه ،حيث يقـول نبينـا ﷺ( :ال َ َ
ينطلـق مـن وطنيته يف تسـويق حمصولـه بعد حصـاده ،فهو
ً
اسـتغالل ألزمات النـاس وال متاجر ًة بمعاناهتم،
ال يعرف
وقـد حـرم اإلسلام كل صـور االحتـكار والتضييـق عىل
(ل َيت ِ
َك ُـر إِ َّل َخاطِ ٌئ)(((،
النـاس ،حيـث يقـول نبينـا ﷺْ َ :
ِ
ويقـول ﷺَ ( :م ِ
اح َتك ََر َطعا ًمـا أربعني َل ْي َلة َف َقـدْ َب ِر َئ م َن
ـن ْ
تعـالِ ،
َ
َ
وبرئ اهلل
اهلل
تعـال ِمنْه)(((.
*

*

*

ِ
اب َم ْن َبنَى ِف َح ِّق ِه َما َيض بِ َج ِ
ار ِه ،حديث رقم .2341
َاب َالْ ْحكَامَِ ،ب ُ
((( ُسنن ابن ماجه ،كت ُ
ُُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ِ
ْ
َ
ْ
ِ
اب َتريم ال ْحتكَار ف الق َوات ،حديث رقم .1605
((( صحيح مسلم ،كتاب املساقاةَ ،ب ُ
((( مسند أمحد ،481 /8 ،حديث رقم .4880
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أمهية االستثامر يف حياتنا
لقد حث الرشع احلنيف عىل استثامر املال وتنميته؛
لتحقيق تقدم األوطان ورقيها ،من خالل االكتفاء الذايت،
واالستقالل االقتصادي ،وحتقيق التنمية املستدامة؛ واملتأمل
يف سرية نبينا ﷺ جيد أنه عندما قدم املدينة املنورة أنشأ سوق
قائم عىل مبادئ الصدق،
"املناخة" ،ليكون سو ًقا جديدً ا ً
ً
وجمال حيو ًّيا لتسويق ما
واألمانة؛ والسامحة بي ًعا ورشا ًء،
ينتجه أهل املدينة؛ مما كان له أثر عظيم يف استقرار (املدينة
املنورة) اقتصاد ًّيا ،وتقدمها حضار ًّيا.
ولالستثامر دور مهم يف تفعيل الطاقات البرشية ،وتوفري
فرص العمل للشباب ،وتدريب الكوادر املهنية؛ وذلك باب
عظيم من أبواب تفريج الكربات ،حيث يقول نبينا ﷺ:
( َم ْن َن َّف َس َع ْن ُم ْؤ ِم ٍن ك ُْر َب ًة ِم ْن ك َُر ِ
ب الدُّ ْن َياَ ،ن َّف َس اهلل َعنْ ُه
ِ ِ
س َع َل ُم ْع ِ ٍ
ك ُْر َب ًة ِم ْن ك َُر ِ
س اهلل
ب َي ْو ِم ا ْلق َيا َمةَ ،و َم ْن َي َّ َ
سَ ،ي َّ َ
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ِ ِ
ِ
ِ
ت ُه اهلل ِف الدُّ ْن َيا
ت ُم ْسل ًمَ ،س َ َ
َع َل ْيه ِف الدُّ ْن َيا َو ْالخ َرةَ ،و َم ْن َس َ َ
َو ْال ِخ َر ِةَ ،واهلل ِف َع ْو ِن ا ْل َع ْب ِد َما ك َ
َان ا ْل َع ْبدُ ِف َع ْو ِن َأ ِخ ِيه،
َو َم ْن َس َل َك َط ِري ًقا َي ْلت َِم ُس فِ ِيه ِع ْل ًمَ ،س َّه َل اهلل َل ُه بِ ِه َط ِري ًقا إِ َل
الن َِّة)((( ،ويقول ﷺ( :إِ َّن لِ َع َّبا ًدا ْ
اخت ََّص ُه ْم بِالنِّ َع ِم َلِنَافِ ِع
َْ
ِ
ِ ِ ِ
وها ن ََز َع َها ِمن ُْه ْم،
وهاَ ،فإِ َذا َمنَ ُع َ
ا ْلع َبادُ ،يق ُّر ُه ْم ف َيها َما َب َذ ُل َ
َف َح َّو َلَا إِ َل َغ ْ ِي ِه ْم)(((.

وللمستثمر الوطني صفات ينبغي التحيل هبا ،منها :إيثاره
املصلحة الوطنية العامة عىل املصلحة الشخصية ،واإلسهام
يف بناء الوطن من خـالل التحرك يف ضوء أولوياته ،زراعية
كانت أم صناعية ،وتقديم ما حيتاجه الوطن منها ولو كان
ربحا ،وهو بتلك الروح الوطنية يرجو أجر النفع العام
أقل ً
عند اهلل  ،حيث يقول احلق ﴿ :ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ﴾((( ،ويقول ﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾(((.
ِ
ِ ِ
َاء والتَّوب ِة و ِ
ال ْستِ ْغ َف ِ
((( صحيح مسلم ،كتاب ِّ
َل تِل ََو ِة
ارَ ،ب ُ
الذك ِْر َوالدُّ ع َ ْ َ َ
اب َف ْض ِل ال ْجت َم ِع ع َ
ا ْل ُقر ِ
آن َوع ََل ِّ
الذك ِْر ،حديث رقم .2699
ْ
((( املعجم الكبري للطرباين ،206/13 ،حديث رقم .13925
((( [سورة احلج ،اآلية .]77
((( [سورة الرعد ،اآلية .]17
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ومنهـا :تشـجيعه البحـث العلمـي بجميـع جماالتـه
اإلنسـانية ،والعلميـة ،والطبيـة ،وغريها ،وبخاصـة ما يتعلق
بمجـال اسـتثامره ،وهـو بذلـك يـؤدي دوره يف تنميـة الفرد
واملجتمـع ،وبنـاء الشـخصية احلضارية ،فاإلسلام دين علم
وفكـر وثقافـة ،حيترم العقـل البشري ،وحيـث على التفوق
يف العلـوم ،واكتسـاب اخلربات واملعارف الدينيـة والدنيوية؛
حيـث يقـول احلـق  ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾(((،
ـب فِ ِيه ِع ْل ًم َسـ َل َك
ويقـول نبينـا ﷺَ ( :مـ ْن َسـ َل َك َط ِري ًقا َي ْط ُل ُ
ِ
ـه َط ِري ًقـا ِمن ُطـر ِق ْ ِ
اهلل بِ ِ
ـع َأ ْجنِ َحت ََها
الَنَّـةَ ،وإِ َّن ا َْلالَئ َك َة َلت ََض ُ
ْ ُ
ب ا ْل ِع ْل ِم ،وإِ َّن ا ْلع ِال َليسـ َت ْغ ِفر َله من ِف السـمو ِ
ِر ًضـا لِ َطالِ ِ
ات
َّ َ َ
ُ ُ َ ْ
َ
َ َ َْ
ض ،و ِْ
اليت ُ
ـو ِف ا َْل ِاءَ ،وإِ َّن َف ْض َـل ا ْل َع ِالِ
َـان ِف َج ْ
َو َمـ ْن ِف األَ ْر ِ َ
ـائ ِر ا ْلكَو ِ
ـل ا ْل َقم ِر َلي َلـ َة ا ْلبدْ ِر َع َلى س ِ
ِ
اك ِ
ب،
َ
َ
َع َلى ا ْل َعابِـد َك َف ْض ِ َ ْ
َ
وإِ َّن ا ْلع َلماء ور َثـ ُة األَنْبِي ِ
ـاءَ ،وإِ َّن األَنْبِ َيا َء َل ْ ُي َو ِّر ُثـوا ِدين ًَارا َوالَ
َ
َ
ُ َ َ ََ
ِ
ِ
ِ ٍ (((
ـذ بِ َح ٍّ
ـم َف َمـ ْن َأ َخ َذ ُه َأ َخ َ
ـظ َوافر) .
هـاَ ،و َّر ُثـوا ا ْلع ْل َ
د ْر َ ً
اجتامعي جتاه وطنه ،من
وعىل املستثمر الوطني دور
ّ
خالل املسامهة يف حل املشكالت التي تواجه املجتمع ،وقد

((( [سورة العلق ،اآلية .]1
((( سبق خترجيه ،ص .116
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كان نبينا ﷺ حيث األغنياء من الصحابة  عىل حتقيق ذلك
الدور االجتامعي ،وقد تسابق الصحابة  يف هذا امليدان،
فهذا سيدنا عثامن بن عفان  يشرتي بئر رومة ،وجيهز جيش
ال ُعرسة للدفاع عن الدين والوطنَ ،ق َال النَّبِ ُّي ﷺَ ( :م ْن َ ْي ِف ْر
جلنَّ ُة)َ ،ف َح َف َر َها ُع ْث َم ُنَ ،و َق َالَ ( :م ْن َج َّه َز َج ْي َش
بِ ْئ َر ُرو َم َة َف َل ُه ا َ
س ِة َف َل ُه اجلَنَّ ُةَ ،ف َج َّه َز ُه ُع ْث َم ُن)((( ،حتى قال له نبينا ﷺَ ( :ما
ال ُع ْ َ
ِ
ِ (((
ض ُع ْث َم َن َما َعم َل َب ْعدَ ال َي ْوم)  ،ويقول طلحة بن عبد اهلل بن
َ َّ
عوف" :كان أهل املدينة ً
عيال عىل عبد الرمحن بن عوف ،
ثلث يقرضهم ماله ،وثلث يقيض دينه ،ويصل ثل ًثا"(((.
َّ
إن املستثمر الوطني الغيور عىل جمتمعه وبلده يستحق منَّا
الدعم الكامل ،والتشجيع واملساندة؛ حيث يقول نبينا ﷺ:
َّاس)(((.
(ال َي ْشك ُُر اهللَ َم ْن َل ْ َي ْشكُر الن َ

ت َط لِنَ ْف ِس ِه ِم ْث َل ِد َال ِء
اب إِ َذا َو َق َ
((( صحيح البخاري ،كتاب الوصاياَ ،ب ُ
ف َأ ْر ًضا َأ ْو بِئ ًْراَ ،و ْاش َ َ
ِ
ِ
ِِ
ف َع َل ْي ِه ْمَ ،و َق َال:
ش َ
وص َأ ْ َ
ا ُمل ْسلمنيَ  ،حديث رقم  ،2778ولفظهَ ( :أ َّن ُع ْث َم َن  حنيَ ُح َ
ون َأ َّن َر ُس َ
اب النَّبِ ِّي ﷺَ ،أ َل ْست ُْم َت ْع َل ُم َ
ول اهلل ﷺ َق َالَ « :م ْن
َأن ُْشدُ ك ُُم اهللَ ،والَ َأن ُْشدُ إِ َّل َأ ْص َح َ
َح َف َر ُرو َم َة َف َل ُه اجلَنَّ ُة»؟ َف َح َف ْر ُ َتاَ ،أ َل ْست ُْم َت ْع َل ُم َ
س ِة َف َل ُه اجلَنَّ ُة»؟
ون َأ َّن ُه َق َالَ « :م ْن َج َّهزَ َج ْي َش ال ُع ْ َ
َف َج َّهزْ ُ ُت ْمَ ،ق َالَ :ف َصدَّ ُقو ُه بِ َم َق َال).
((( سنن الرتمذيَ ،أبواب ا َْلن ِ
َاق ِ
ب ،باب منه ،حديث رقم .3701
َْ ُ
ُ
((( كتاب األربعني املغنية بعيون فنوهنا عن املعني لصالح الدين أيب سعيد خليل ابن األمري بدر
الدين العالئي الشافعي ،ص .405
((( سنن أيب داود ،كتاب األدب ،باب ِف ُشك ِْر ا َْلعر ِ
وف ،حديث رقم .4811
َ ٌ
ُْ
ُ
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ً
فضلا على أن املسـتثمر إذا قصـد وجـه اهلل  وخدمة
وطنـه ،فإنـه يكـون على ثغـر عظيـم مـن ثغـور الديـن
والوطـن ،يقـوم فيـه بتأدية مـا يتطلبـه وطنه ،فـإذا تعاونت
احتـادات املسـتثمرين يف ذلـك قامـت جمتمعـ ًة بحاجـات
أوطاهنـا ،وسـدت كفاياهتـا يف خمتلـف املجـاالت ،وذلـك
أمـر ثوابـه عظيـم عنـد اهلل.
*

*
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