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رمضانية
إعداد: ضاري المطيري

في البداية حدثنا عن أهمية موضوع كتابك وسبب 
اختيارك له؟

تكمن أهمية املوضوع في مدى عالقة الناس به، 
وحاجتهم إليه، وهذا يصدق على األسواق، فجميع 
الناس دون اس���تثناء لهم عالقة باألسواق، سواء 
كانت هذه العالقة مباشرة أو غير مباشرة، فجميع 
الناس حتتاج لألسواق وتتأثر بها، سواء أكانوا داخل 
السوق أو خارجه، أصبحت األسواق يقاس عليها 
النمو االقتصادي في أي دولة، وخرجت من نطاق 
القري���ة أو البلدة أو الدولة إلى العاملية، وتنوعت 
األسواق في مشاربها وتخصصاتها، فمن أسواق 
اإلبل والغنم والتمر إلى أسواق العقار والبورصة، 
وكذلك فإن موضوع األسواق فيه أحكام ثابتة كأصول 
وقواعد، وفيه أحكام حادثة مستجدة ومتغيرة، كما 
أن هناك بعض املصطلحات التي ترجع إلى العرف 
كالقبض احلكمي، ونقل املتاع إلى الرحل، واملجلس 
الواحد، فهذا وغيره كثير يجعل بحث األسواق كبيرا 
ومتشعبا ومتجددا في نفس الوقت، وقد اخترت 
موضوع هذا البحث ألهميته وحاجة الناس إليه 
كما أسلفت، وكذلك لقلة الرسائل املستقلة في هذا 

املوضوع بحسب ما اطلعت عليه.
ما خط��ة البحث واملنه��ج الذي س��رت عليه في 

التأليف؟
قمت بتقس���يم الكت���اب إلى فص���ول وأبواب 
ومباحث، وفي بعض املباحث إلى مطالب، وقليل 
من املطالب إلى مسائل، وأدخل آراء وفتاوى بعض 
املجامع الفقهية والهيئات الشرعية والعلماء ضمن 
البحث، ولم أفرد لها فصال خاصا، حتى تكون أكثر 
ارتباطا باملوضوع، كم���ا أضفت بعض املعامالت 
املالية املعاصرة وأثرها في عملية البيع والشراء، 
وحرصت على أن يخرج الكتاب بصورة مشوقة 
للق���ارئ، عبر تدعيم الكتاب بالصور ذات العالقة 

باألبواب والفصول واملسائل.

آداب السوق

ديننا اإلس��امي مهيمن على كل شيء في حياتنا 
حتى في تعاملنا في األس��واق، فما أهم آداب اإلسام 

في السوق التي يجب على املسلم التحلي بها؟
أول هذه اآلداب وأهمها طلب العلم والتفقه في 
أحكام الس���وق، قال رس���ول اهلل ژ »طلب العلم 
فريضة على كل مس���لم«، فال���ذي يريد أن يدخل 

السوق ويتعامل فيه سواء 
ببيع أو شراء عليه أن يتعلم 
ما يشرع له وما ال يشرع حتى 
ال يدخل في احلرام واملتشابه، 
خاصة ف���ي هذا الزمان التي 
تنوعت فيه البيوع وتشعبت 
تشعبا كبيرا، وقد روي عن 
عمر ب���ن اخلطاب ÿ  أنه 
قال، »ال يتجر في سوقنا إال 
من فقه وإال أكل الربا«، وكان 
يخرج ÿ من الس���وق من 
ال يعلم أحكام البيع كما ذكر 
ذلك الزرقاني في شرحه على 

املوطأ.
وم���ن اآلداب أيضا إنكار 

املنكر الذي يكون في األس���واق، خاصة أنها يكثر 
فيها البيع والشراء، على أن يكون اإلنكار بشروطه 
الشرعية، أي مبحكمة، ومن غير جتسس، ومن غير 
أن يأت���ي تغير املنكر مبنكر أكبر منه، وأن تراعى 
قاعدة درء املفاس���د أولى من جل���ب املنافع، ومن 
اآلداب أيضا ذكر دعاء الس���وق، وذلك لقوله صلى 
اهلل عليه وس���لم »من دخل السوق فقال ال إله إال 
اهلل وحده ال ش���ريك له له امللك وله احلمد يحيي 

ومييت وهو حي ال ميوت بيده اخلير وهو على كل 
شيء قدير كتب اهلل له ألف ألف حسنة ومحا عنه 
ألف ألف س���يئة ورفع له ألف ألف درجة«، وكذلك 

السالم على من في السوق.

منكرات األسواق

ذك��رمت في كتابكم جملة من املنهايات التي قد يقع 
فيها املس��لم فيما يتعلق بالس��وق، فاذك��ر لنا بعضا 

منها؟
أولى هذه املنهيات وأكثرها 
شيوعا كثرة احللف، وذلك 
لقوله ژ »أربعة يبغضهم 
اهلل عز وجل: البياع احلالف، 
والفقير املختال، والش���يخ 
الزاني، واإلمام اجلائر« رواه 
النسائي وصححه األلباني، 
وكذل���ك الكذب ف���ي البيع، 
لقوله ژ »ثالثة ال يكلمهم 
القيامة، وال ينظر  اهلل يوم 
إليهم، وال يزكيهم، ولهم عذاب 
أليم: املس���بل إزاره، واملنان 
فيما أعطى، واملنفق سلعته 
باحللف الكاذب« رواه مسلم، 
ومما ذكرت كذلك في البحث 
من منهيات وفصلت ف���ي ذكره رفع األصوات في 
الس���وق لغير حاجة واللغو واجلشع واالحتكار، 
باإلضافة إلى ذكر مساوئ املعاكسات واللباس غير 

احملتشم وتبديل النساء املالبس داخل احملالت.

الهدي النبوي

ه��ل دخول الس��وق واالجت��ار والبيع والش��راء 
يتعارض مع زهد املسلم ووقاره؟

دخول األسواق مباح للتجارة، وطلب املعاش، 
فالرسول ژ تاجر وضارب مبال خديجة رضي 
اهلل عنها في الش���ام، وذلك قبل البعثة وزواجه 
منها، وكان عليه الس���الم يدخلها حلاجته، فعن 
أسامة بن زيد رضي اهلل عنه قال دخل رسول اهلل 
ژ وبالل األسواق فذهب حلاجته ثم خرج، قال 
أسامة فسألت بالال ما صنع؟ فقال بالل ذهب النبي 
ژ حلاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح 
رأسه ومسح على اخلفني ثم صلى، وكذلك يدخل 
األسواق ژ لتذكير اخللق بأمر اهلل ودعوتهم، 
ويعرض نفسه على القبائل، لعل اهلل أن يرجع 
بهم إلى احلق، قال اإلمام القرطبي في قوله تعالى 
)وما أرسلنا قبلك من املرسلني إال انهم ليأكلون 
الطعام وميش���ون في األسواق( قال العلماء أي 
يتجرون ويحترفون، وهذه اآلية أصل في تناول 

األسباب وطلب احملاسن بالتجارة والصناعة.

الحسبة

ما أبرز واجبات ولي األمر نحو أسواق املسلمني؟
إن م���ن واجبات احلاكم أو م���ن ينوب عنه 
من أفراد املؤسس���ات القي���ام بالدور املنوط به 
من خالل املس���ؤولية امللقاة عل���ى عاتقه وهو 
يعبر عنه باحلسبة ومن يقوم بها باحملتسب، 
منها وجوب إش���راف الدولة على ضبط حركة 
السوق، وذلك عن طريق تعيني مراقبني، ومعاقبة 
املتالعبني بتلك األنظمة واملعايير ولو بحرمانهم 
من االجتار، وحماية السوق من األموال املزيفة 
والنق���ود املزورة، امتثاال لقوله تعالى )إن اهلل 
يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها وإذا حكمتم 
أن حتكموا بالعدل(، وقول املصطفى ژ »ما من 
عبد يسترعيه اهلل رعيته ميوت يوم ميوت وهو 

غاش لرعيته إال حرم اهلل عليه اجلنة«.

كثير من األناش���يد اليوم تسمى زورا )إسالمية( وقد دخلها كثير 
من املخالفات الشرعية، ومن ذلك وجود آالت اللهو واملعازف، وبعضها 
عوجلت بأجهزة احلاسوب فتصدر اصواتا كأصوات املعازف متاما ال 
فرق بينها وبني الغناء املعروف بني املطربني؟ وال تختلف كثيرا عن 
الغناء احملرم، فهي ملحنة بأحلان الغناء، ورمبا حلنها ملحنو الغناء 
الذين يلحنون األغاني املاجنة الهابطة، وكانت موجودة ورمبا بغير 
هذه الصور في املاضي باس���م الس���ماع أو »التغبير« وقد حذر منها 
السلف وائمة اإلسالم كاإلمام أحمد ملا سئل: ما تقول في أهل القصائد؟ 

فقال: بدعة، ال يجالسون.
وقال اإلمام الشافعي »خلفت شيئا ببغداد، أحدثته الزنادقة يسمونه 
»التغبير« يصدون به عن القرآن«، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية معقبا: 
وهذا من كمال معرفة الش���افعي وعلمه بالدين، فإن القلب إذا تعود 
سماع القصائد واألبيات، والتذ بها، حصل له نفور عن سماع القرآن 
واآليات، فيستغني بسماع الشيطان عن سماع الرحمن؟ ثم قال: »والذين 
حضروا السماع احملدث الذي جعله الشافعي جملة من إحداث الزنادقة، 
لم يكونوا مجتمعني مع مردان ونس���وان، وال مصلصالت وشبابات، 
وكانت أشعارهم مزهدات مرققات« انتهى كالمه، قلت: فكيف لو أدرك 

اإلمام الشافعي أناشيد اليوم، فبماذا سيحكم عليها؟
وقال الشيخ العالمة األلباني »ال يجوز التقرب إلى اهلل تعالى إال 
مبا شرع اهلل، فكيف يجوز التقرب إليه مبا حرم؟ وأنه من أجل ذلك 
حرم العلماء الغناء الصوفي، واش���تد إنكارهم على مستحليه، فإذا 
اس���تحضر القارئ في باله هذه األصول القوية، تبني له بكل وضوح 
أنه ال فرق من حيث احلكم بني الغناء الصوفي، واألناش���يد الدينية؟ 
بل قد تكون في هذه آفة أخرى، وهي: أنها قد تلحن على أحلان األغاني 
املاجنة، وتوقع على القوانني املوس���يقية، الشرقية أو الغربية، التي 
تطرب السامعني وترقصهم، وتخرجهم عن طورهم، فيكون املقصود 
هو اللحن والطرب، وليس النشيد بالذات وهذه مخالفة جديدة وهي 
التش���به بالكفار واملج���ان، وقد تنتج من ذل���ك مخالفة أخرى، وهي 
التش���به بهم في إعراضهم عن القرآن، وهجرهم إياه، فيدخل��ون في 
عموم ش���كوى النبي ژ من قومه، كما في قوله تعالى: )وقال 
الرس���ول يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا( انتهى 
كالمه.ومن املخالفات ايضا: هجر القرآن واستبدال األناشيد 
به، فبعضهم يحفظ من األناشيد اكثر مما يحفظ من 
القرآن؟ ومنهم م���ن جعلها ديدنه، فما يردده من 
األناشيد أكثر من ذكر اهلل تعالى واالستغفار! 
وآخ��رون صار ال يتعظ لهم قلب إال بها، وال 
يبكي احدهم إال عند س���ماعها! نسأل اهلل 

تعال���ى الهداية والصالح للجميع.

بقلم: د.محمد النجدي

 »موسوعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب«»التغبير« تطور إلى األناشيد اإلسالمية؟

األسواق من أكبر املجتمعات العامة، والتي يختلط فيها الناس على تباين مستوياتهم العلمية واألخاقية والثقافية، فضا عن أجناسهم 
وأعمارهم، وأغلب التعامل فيها مبني على املش��احنة وتكثر فيه املنازعات وأس��باب الفنت، فكان حريا باملس��لم العاقل أن يتفقه بأحكام 
األسواق حتى يعصم نفسه من الزلل، ويتمثل آداب اإلسام حتى يكون قدوة لآلخرين. «األنباء« التقت الداعية عيسى مال اهلل ليحدثنا 
عن أحكام األسواق في اإلسام، استنادا إلى مؤلفه اجلديد »األسواق أحكام وآداب«، حيث أكد على وجوب تفقه املسلم بأحكام السوق من 
بيع وش��راء حتى ال يدخل في احلرام واملتش��ابه، خاصة في هذا الزمان املتأخر التي تنوعت فيه البيوع وتشعبت تشعبا كبيرا. وأضاف 
أن من واجبات احلاكم أو من ينوب عنه من أفراد املؤسس��ات القيام بالدور املنوط به من خال املس��ؤولية امللقاة على عاتقه عن طريق 
تعيني مراقبني، ومعاقبة املتاعبني بتلك األنظمة واملعايير وحماية الس��وق. وحذر مال اهلل من وقوع أكثر الباعة في األس��واق من احللف 
باهلل، ويشتد األمر إذا كان احللف على الكذب، مشيرا إلى أهمية القيام بإنكار املنكر على ما يحدث في األسواق من منهيات كاملعاكسات 

واللباس غير احملتشم وتبديل النساء ملابسهن داخل احملات التجارية، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

مال اهلل: على من يدخل السوق أن يتعلم أحكام البيوع 
حتى ال يقع في الحرام والمتشابه 

برجميات إسالمية ذكرى للمؤمنني

لقد أذن اهلل سبحانه وتعالى بظهور دعوة شيخ 
اإلسالم املجدد محمد بن عبدالوهاب في منتصف 
القرن الثاني عشر الهجري، بعد أن أطبقت اجلهالة 
على األرض وخيمت الظلمات على البالد، وانتشر 
الش����رك والضالل واالبتداع في الدين، وانطمس 
نور اإلسالم، وذهب الصاحلون من أهل العلم فلم 
يبق س����وى قلة قليلة ال ميلكون من األمر شيئا، 
واختفت السنة وظهرت البدعة، وترأس أهل الضالل 
واألهواء، وأضح����ى الدين غريبا والباطل قريبا، 
ولكن اهلل عز وجل قضى بحفظ دينه وكتابه وسنة 
نبيه ژ، وكان م����ن رحمته تبارك وتعالى بهذه 
األمة أن يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد 

له����ا أمر دينها، كما أخبر بذلك الصادق املصدوق 
صلوات اهلل وس����المه عليه، فكان الشيخ اإلمام 
محمد ب����ن عبدالوهاب بتوفيق اهلل عز وجل هو 
مجدد القرن الثاني عش����ر الهجري وهو أمر في 

حكم املتفق عليه.
واليوم نقدم للقارئ الك����رمي بعضا من كتب 
ورسائل ذلك اإلمام الكبير، عبر برنامج »موسوعة 
مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب«، وهو برنامج 
موسوعي ملؤلفات اإلمام في العقيدة والفقه والسيرة 
والتفسير، وهي تزيد على 30 كتابا ورسالة، ويتيح 
البرنامج عملية التصفح بني الكتب والرس����ائل 
والفتاوى، إضافة إلى إمكانية عملية البحث ونسخ 

النص، ويتميز كذلك بسهولة استخدامه، وصغر 
حجمه حيث ال يتجاوز )12.3( ميجا بايت.

كيفية تشغيل البرنامج

انس����خ ملف املوسوعة كاملة على الهارديسك 
في جهازك بصيغة »zip«من الرابط التالي:

http://islamspirit.com/click/go.php?id=5 
.»winrar« ثم فك الضغط عن طريق برنامج

وهذا هو اإلصدار الثالث من البرنامج، والذي 
هو من إعداد موقع »روح اإلسالم«، حيث ميكنك 
االطالع على املزيد من املعلومات حوله عبر زيارة 

.»www.islamspirit.com« الرابط التالي

http://islamspirit.com/click/go.php?id=5

أكد أن النبي ژ لم يكن يدخل السوق إال للحاجة أو الدعوة إلى اهلل

شهر رمضان شهر القرآن وزيادة 
اإلميان، شهر تصفد فيه مردة الشياطني 
وتغلق فيه أب�واب النيران وتفتح فيه 
أبواب اجلنان، شهر يرجو فيه كل مسلم 
أن ُيختم له فيه بالتوبة والغفران والعتق 
من النيران، وأن يدخل اجلنة من باب 

الصائمني باب الريان.
»األنباء« كما عودتكم في كل عام 
تعرض اجلديد واملفيد في شهر رمضان 
شهر القرآن، من خالل تقدمي سلسلة 
لقاءات »رس�ائل ومؤلفات ش�رعية« 
تس�تعرض موضوع الكتاب ومحتواه 
وسبب تأليفه وأهم ما جاء فيه، باإلضافة 
الى سلسلة مقاالت »ذكرى للمؤمنني« 
التي خطتها أقالم دعاة وطلبة علم، كما 
لن ننسى تسليط الضوء على اجلانب 
التقني واإللكتروني عبر عرض أهم وأنفع 
البرامج اإلسالمية ألجهزة الكمبيوتر 

والهاتف النقال وغيره.

رسائل 
ومؤلفات 

شرعية

من منكرات األسواق 
تبديل النساء 

لمالبسهن داخل 
المحالت التجارية




