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رمضانية
إعداد: ضاري المطيري

ما موضوع بحثكم وما أهميته؟
إن دين اإلسالم دين متكامل شامل لكل نواحي 
احلياة، فقد شرع للناس ما يكفل لهم السعادة 
األب���دي����ة ويحقق لهم الكرام����ة احلقيقية في 
الدن��ي�������ا واآلخ��������رة فلم يترك ش����يئا فيه 
اخلير والنف������ع للعبد إال دلنا عليه، وال شيء فيه 
الشر والشقاء إال حذرنا منه، وإن السنة النبوية 
التي هي املصدر الثان������ي من مصادر التشريع 
وهي أشرف السنن وأعالها، وأفضلها وأكملها، 
وأوفاها حلاجات البشر، ومتطلبات احلياة في 
هذا الكون، واليزال املسلمون ينهلون من معينها 
الذي ال ينضب من حكم فوائد وحلول، في كل 
ما يحتاجون إلي����ه، وما يدلهم من موضوعات 
الدين واحلي����اة، وإن مما كثر احلديث عنه في 
عصرنا هذا البيئة وما حصل فيها من مشكالت، 
وألهل العلم في ذلك دراسات متنوعة، فمنهم من 
يدرس البيئة من اجلانب االقتصادي، وآخرون 
من اجلانب القانوني، أو اجلانب الكيميائي وما 
فيه����ا من ضرر على اإلنس����ان والكون، وتأتي 
رس����التي التي هي بعنوان »األحاديث الواردة 
ف����ي البيئة في الكتب الس����تة � جمعا وترتيبا 
وتخريجا ودراسة«، لتؤكد االهتمام باجلوانب 

البيئية كما في السنة النبوية املطهرة.
ما أسباب اختياركم هذا املوضوع؟

إن دين اإلسالم كامل وشامل جلميع مجاالت 
احلياة وهو صالح لكل زمان ومكان، وموضوع 
العناية بالبيئة واالهتمام بها من املوضوعات 
التي طرحت للبحث حديثا، وظن الكثيرون أن 
اإلسالم قد أغفل هذا اجلانب، فالبد من بيان اهتمام 
اإلسالم بهذا املوضوع املعاصر، وشمولية الدين 
اإلس����المي، وكذلك فإن البيئة هي الوسط املهم 
حلياة وصحة اإلنس����ان وبقائه سليما معافى، 

لذلك علينا أن نوليها االهتمام.
وأيضا فإن هذا املوضوع من املوضوعات التي 
أصبحت محل اهتمام ونظر احلكومات والناس في 
وقتنا احلاضر، وهو أحد املوضوعات املعاصرة 
التي تتوجه إليها األنظار لعالجها والعناية بها، 
فشكلت اللجان احلكومية واألهلية والشعبية 

واجلمعيات اخليري����ة لوضع احللول الناجمة 
ملا يعانيه الكون من مشكالت بينية، باإلضافة 
إلى أن رسالتي وبحثي هما محاولة لربط السنة 
النبوية بواقع الناس وحياتهم املعاصرة، وبيان 
شموليتها جلميع ما يهمهم في احلياة، وهذا ما 
يبني وجها من وجوه محاسن الدين اإلسالمي، 
ومن األسباب أيضا بيان أن ما يعمله اإلنسان من 
عناية بالبيئة من نظافة واهتمام وعناية، بعدم 
تلويث املياه، وإزالة األذى من الطرقات وعمارة 
األرض بالزراعة والثمار، وغرس األشجار، وعدم 
التعدي على احليوانات بدون وجه حق وغيرها 
من األمور، هو من العبادات والعبد مأجور على 

ذلك التباعه السنة النبوية.

باب المياه

لنأخذ على ذلك مثاال وحتدثنا عن نظرة السنة 
النبوية للمياه وكيف حفظتها من التلوث؟

إن املاء قد أولته السنة النبوية العناية التامة، 
ففي أحاديث كثي����رة يبني لنا املصطفى ژ أن 
هذا املاء نقي في أصل خلقته، مما يوجب علينا 
� أداء لألمانة التي حملناها حني استخلفنا اهلل 
على ه����ذه األرض أن نحافظ عليه، وال نعتدي 
على طهوريته، ألن ذلك سيؤثر سلبا علينا وعلى 
بقية الكائنات في هذا الكوكب الذي يوجد به فقط 
حسب علمنا احملدود املاء بهذه الكمية والكيفية، 
مثال ذلك قوله تعالى )وأنزلنا من السماء ماء 
طهورا( أي طاه����را في ذاته مطهرا لغيره. وما 
رواه أبو هريرة ÿ أن رسول اهلل ژ قال في 
البحر »هو الطهور ماؤه احلل ميتته«، ففي هذا 
احلديث أشار النبي ژ إلى طهارة أعظم املصادر 
املائي����ة، والذي ميثل ما يقارب 97% من املوارد 
املائية، ولشدة ملوحة مياه البحار فإنها ال تلبي 
كثيرا من احتياجات اإلنسان املباشرة، وبالرغم 
من هذا فإن البحار واحمليطات حتوي أكثر من 

90% من مجموع الكائنات احلية.

التلوث

يعد تلوث املياه من أخطر املش����كالت التي 

نواجهها اليوم، سواء كان هذا التلويث كيميائيا 
أو ما أشبهه، مما يؤثر على حياة الكائنات التي 
تعيش في هذا املاء، أو الكائن����ات املستخدمة 
للماء، وقد نهى النب����ي ژ عن تلويث املوارد 
املائية، بل جعله مما يتسبب في لعن من فعل 
ذلك، ونهى أيضا عن تلويث املاء الراكد، وذلك 
بصيغ متعددة، فم����رة بالنهي عن تلويث املاء 
الراك����د، ومرة بصيغة املاء الدائم، ومرة أخرى 
بصيغة املاء الناقع، ثم نهى عن استعمال املاء 
الدائم لالغتسال، ونهى كذلك عن تلويث املاء، 
وع����ن تلويث املكان الذي يس����تخدم للطهارة، 
واحلديث الذي فيه نهي عام عن تلويث املوارد 
املائية، والعمدة في هذا الباب هو حديث معاذ 
بن جبل ÿ قال: قال رس����ول اهلل ژ: »اتقوا 
املالعن الثالثة، البراز في املوارد، وقارعة الطريق، 

والظل«.

النباتات في ضوء الشريعة

كيف تنظر أحاديث الس��نة النبوية إلى النباتات 
التي ال ميكن لألرض وال لإلنسان العيش بدونها؟

ينظر اإلسالم إلى النباتات من ناحيتني، األولى 
أنها كائنات حية موجودة لذاتها، لتحقيق وظيفتها 
في التسبيح، وفي الداللة على قدرة اهلل وحكمته، 
الثانية أنها مسخرة خلدمة اإلنسان واملخلوقات 
األخرى، وت����ؤدي دورها في عمارة هذا العالم، 
ولهذا وردت األحاديث في السنة النبوية حاثة 
على الزرع والغرس، ومرتب����ة األجر على كل 
أنواع االنتفاع احلاصلة من هذا الزرع، وسواء 
أكل هذا الزرع إنسان، أو حيوان، أو طير، حتى 
لو سرقه سارق، فإن لزراعة األجر، وعن جابر 
ÿ قال: قال رس����ول اهلل ژ: »ما من مس����لم 
يغرس غرسا إال كان ما أكل منه له صدقة، وما 
س����رق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو 
له صدق����ة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، وال 
يرزؤه أحد إال كان ل����ه صدقة« ، وبعد أن قرر 
النبي ژ فضيلة الغ����رس والزرع في نفوس 
أصحابه، جاء التأكيد على احملافظة على القائم 
منها، وذلك بعدم التعرض له بالقطع، بل قصد 

إلى ما هو أبعد من ذلك وهو وضع احلمى وقواعد 
الرعي، ومما ورد في النهي عن قطع األش����جار 
قول رس����ول اهلل ژ: »من قطع سدرة، صوب 

اهلل رأسه في النار«.

العناية باألرض

هل تذكر لنا أيضا كيف اهتمت الس��نة املطهرة 
باألرض التي نعيش عليها، وما هي الطرق والسبل 

للحفاظ عليها؟
األرض التي نعيش عليها موطن اإلنس����ان 
وغيره من الكائنات احلية، حيث تعيش الكائنات 
احلية، حيث تعيش الكائنات تقريبا في كل مكان 
على س����طح األرض، وكان لزاما على اإلنسان 
من����ذ بداية حياته عل����ى األرض أن يتكيف مع 
ظروفها ويتعلم كي����ف يحافظ عليها صاحلة، 
ملعيشته هو، ومعيشة غيره من الكائنات، ولعل 
م����ن أوائل الدروس الت����ي تلقاها احلفاظ على 
األرض من التلوث والعناية بها أش����د العناية، 
وله����ذا ملا قتل أحد ابني آدم أخاه، ولم يدر ماذا 
يفعل باجلثة، حتى بدأت تتعفن وتتأذى منها 
املخلوقات، بعث اهلل غرابا ليري ابن آدم كيف 
يفعل، قال تعالى )فبعث اهلل غرابا يبحث في 
األرض ليريه كيف يواري س����وءة أخيه قال يا 
ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري 
سوءة أخي فأصبح من النادمني(، فتحقق بذلك 
حفظ األرض من التلوث الذي يؤذي املخلوقات 
وقد يتسبب في انتقال األمراض إليها بل قد يصل 
إلى إهالكها، وبذلك الدفن تتحقق فائدة أخرى 
وهي إمتام الدورة التجديدية الطبيعية للتربة. 
وكما جع������ل اهلل في الطبيعة دورات حتافظ 
على املاء نظيفا، فقد جعل هناك دورات شبيهة 
تعمل على حفظ خصوب����ة األرض وطهارتها، 
حيث تتجمع نفايات النباتات واحليوانات التي 
تتضمن أيضا الكائنات امليتة في األرض وحتلل 
البكتيريا والفطري����ات هذه النفايات وحتولها 
إلى نترات وفوسفات وحفريات أخرى تتغذى 
بها النباتات النامية، وحني متوت النباتات تبدأ 

الدورة من جديد.

أوضح اإلمام واخلطيب في وزارة األوقاف والش��ؤون اإلس��المية الداعية فهد فريج اجلنفاوي أن دين اإلسالم كامل وشامل جلميع 
مجاالت احلياة وهو صالح لكل زمان ومكان، الفتا إلى أن موضوع العناية بالبيئة واالهتمام بها من املوضوعات التي لم يغفلها اإلسالم، 

بل اهتم بها ألنها هي الوسط املهم حلياة وصحة اإلنسان وبقائه سليما معافى.
وأضاف أن اإلس��الم ش��رع للناس ما يكفل لهم الس��عادة األبدية ويحقق لهم الكرامة احلقيقية في الدنيا واآلخرة، ولم يترك شيئا 
فيه اخلير والنفع للعبد إال دلنا عليه، وال ش��يء فيه الش��ر والشقاء إال حذرنا منه، مشيرا إلى اهتمام املسلم بالبيئة وعدم تلويثه املياه 
وإزالته األذى من الطرقات وعمارة األرض بالزراعة وغرس األش��جار، وعدم التعدي على احليوانات بدون وجه حق من العبادات التي 

يؤجر عليها.
»األنباء« التقت اجلنفاوي لتحاوره حول رسالته التي قدمها لنيل درجة املاجستير والتي كانت بعنوان »األحاديث الواردة في البيئة 

في الكتب الستة � جمعا وترتيبا وتخريجا ودراسة«، وفيما يلي تفاصيل احلوار:

الجنفاوي: عناية المسلم بالبيئة وعدم تلويثه المياه وإزالة األذى من الطرقات 
وعمارة األرض بالزراعة وغرس األشجار من العبادات التي يؤجر عليها

أكد أهمية الحفاظ على البيئة ألنها الوسط الذي يعيش فيه اإلنسان ويضمن له بقاءه وصحته

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

ذّم اهلل صفة التناق����ض، فقد جاء رجل إلى 
ابن عباس وهو يستأذنه في أن يأمر باملعروف 
وينهى عن املنك����ر فقال له رضي اهلل عنهما إن 
لم تخش أن تفتضح بث����الث آيات فافعل، قال: 
وما هي؟ األولى قول����ه تعالى )أتأمرون الناس 
بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفال 
تعقلون(، قال: أحكمت هذه � أي عملت بها ومبا 
جاء فيها، قال الرجل: ال، الثانية قوله تعالى )يا 
أيه����ا الذين آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون( قال 
أحكم����ت هذه؟ قال الرجل: ال، الثالثة قول العبد 
الصالح شعيب گ »وما أريد أن أخالفكم إلى 

ما أنهاكم عنه«.
واليوم نكمل معك أخي القارئ صور أخرى 

للتناقض عند بعض الصائمني:
1- من صور التناقض الظاهرة جتويع بعض 
الناس لنفس����ه ومنعها من األكل والش����رب مع 
إطالق العنان لسائر اجلوارح، فتجده ال يتورع 
عن غيبة املسلمني وتتبع عوراتهم، وعن الكذب 
والسب والش����تم، وليعلم أن اجلوع والعطش 
لم يك����ن مقصود الصيام يوم����ا فاهلل غني عن 
جتويع بطوننا وظمأ أفواهن����ا، قال جابر: »إذا 
صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك ودع أذى 
اجلار، وليكن عليك وقار يوم صومك، وال يكن 

يوم صومك ويوم فطرك سواء«.
2- ومن التناقض كذلك أنك جتد كثيرا 
من الداعني في قنوت الوتر يسألون اهلل 
ويلحون علي����ه ويدعونه بقولهم 
»اللهم اقس����م لنا من خشيتك 
م����ا حتول ب����ه بيننا وبني 
معصيت����ك« وبعد أقل 
من ساعة، جتده وقد 
انصرف إلى احلرام 
يشاهد النساء في 

الفضائيات وفيها ما فيه����ا من خالعة ومجون 
ومسلسالت فيها من القصص التي تيسر فعل 
املعصية والشذوذ والزنا واالستهزاء بأهل التدين، 
وغيرها مما تعف األلس����ن عن ذكرها أليس هذا 

من التناقض؟
3- ومن صور التناقض كذلك أن بعض الناس 
جتده في أمر قليل وحقير من أمور الدنيا يقف 
الساعات وينتظر األيام دون كلل أو ملل، بينما 
جتده وقد ظهرت عليه عالمات الضجر والتأفف 
وامللل في صالة التراويح أوفى صالة التهجد، يود 
لو أن اإلمام اكتفى بقراءة آية أو آيتني أو ركعة أو 
ركعتني وليته استشعر انه يقف بني يدي أعظم 
من وقفت ل����ه اخلالئق، وأجل من ناجاه صفوة 

األنبياء واملالئكة وهو )اهلل( جل في عاله.
4- ومن التناق����ض أيضا: ذاك الصائم الذي 
حرص على أال يخدش صومه أثناء النهار بقول أو 
فعل، وتلك املرأة املتبرجة التي تورعت عن كثير 
من احملرمات من تبرج وسفور من وضع األصباغ 
وتعريض املسلمني لالفتتان بها، إلى هنا وكل هذا 
حسن لكن يتجلى التناقض عند مثل هؤالء أنهم 
سرعان ما يعودون إلى ما كانوا عليه من تضييع 
حلدود اهلل وحرماته بع����د اإلفطار، فاملتبرجة 
عادت إلى تبرجها، واملعرض إلى إعراضه ومثل 
هؤالء ظن����وا إن اهلل امنا أمر بطاعته واجتناب 
معصيته زمن الصيام ليس إال وقد ذكر العلماء 
أن من أسباب رد احلسنة وعدم قبولها اتباعها 
بالسيئة قال بعض السلف: من عمل حسنة ثم 
اتبعها بسيئة كان ذلك عالمة رد احلسنة وعدم 
قبولها، وقال كعب: من صام رمضان وهو يحدث 
نفسه أنه إذا أفطر عصى ربه فصيامه عليه مردود، 
قال تعالى: )الذين يوفون بعهد اهلل وال ينقضون 
امليثاق، والذين يصلون ما أمر اهلل به أن يوصل 

ويخشون ربهم ويخافون سوء احلساب(.

بقلم: محمد العصيمي

 »حساب المواريث«صائمون ومتناقضون )2 - 2(
برجميات إسالمية ذكرى للمؤمنني

»برنامج حساب املواريث« يقدم خدمة للدارسني لعلم الفرائض 
واملواريث في كيفية حس���اب نصيب الورث���ة من امليراث بدقة، 
والبرنامج ال يتجاوز حجمه 1.773 كيلوبايت، واستخدامه سهل 
للغاية وإدخال البيانات فيه يتم بطريقة تدريجية حسب احلاالت 
املطلوب حسابها، فلو أدخلت أن امليت غير متزوج فلن تسأل عن 
األوالد واألحفاد وينتقل بك البرنامج إلى االخوة مباشرة، إضافة 

إلى أنه يقدم اخلدمة باللغتني العربية واإلجنليزية.
وقد استند تصميم البرنامج إلى عديد من املراجع الشرعية، 
ككتاب »مباحث ف���ي علم املواريث« للدكتور مصطفى مس���لم، 
و»الهدية في شرح الرحبية« للقاضي رشيد بن محمد بن سليمان 

القيس���ي، و»منهاج املسلم« 
أبوبكر اجلزائري،  للش���يخ 
و»جامع العلوم واحلكم في 
ش���رح خمس���ني حديثا من 
جوامع الكلم« لإلمام احلافظ 
الس���نة«  ابن رجب، و»فقه 
للشيخ السيد سابق، كما قام 
باملراجعة الفقهية د.عبدالقادر 
عطا صوفي املتخصص في 

الفقه اإلسالمي.
الى  وعموما مت االستناد 
قول جمه���ور أهل العلم في 
القضايا اخلالفية، وفي حال 
وجود خالف كبير بني العلماء 
حول مسألة ما، مثل اخلالف 
حول توريث االخوة مع اجلد، 
فإن املستخدم يكون له حق 
اختيار املذهب الراجح عنده، 
ومن ثم احلس���اب على هذا 

األساس الذي اختاره.

كيفية تركيب البرنامج

الدخول على الرابط التالي:

http://www.4shared.com/file/96553638/8686ba0a/__online.html
علما أن البرنامج يحتاج إلى فك ضغطه قبل التثبيت ثم فتح 

.»exe« �امللف املسبوق ب
وبالنسبة للطباعة فسوف تطبع نتيجة احلساب بطريقتني، 
األولى هي النس���بة املئوية من الورثة كله���ا، والطريقة الثانية 
هي عدد األس���هم على أس���اس أن نصيب الورثة جميعا يساوي 

2400 سهم.

مالحظات مهمة

هناك حاالت يجب توضيح كيفية حسابها في هذا البرنامج، 
منه���ا اجلد الثان���ي فأعلى، 
واالبن الرابع فأس���فل، فهذه 
احلاالت غير موجودة مباشرة 
في البرنامج، وطريقة حساب 
هذه احلاالت هي أن تقرب إلى 
أقرب حالة في البرنامج ويتم 

احلساب على هذا األساس.
أبيه«  وكذلك منها »قاتل 
أي االبن القاتل فإنه محروم 
املي���راث بالوصف ألنه  من 
قاتل أبيه، وبالتالي يجب عدم 
إدخاله ضمن األبناء، وللعلم 
هذا البرنامج ال يقوم بحساب 
املناسخات مباشرة،  حاالت 
فإن وجدت املناسخات فيتم 
البرنامج حلساب  استخدام 

كل حالة منها على حدة.
البرنامج  أخي���را: ه���ذا 
ليس للبيع ولكن للتوزيع، 
واالس���تخدام للجميع، كما 
ين���ص على ذل���ك مصممه 

د.أحمد علي محيي الدين.

http://www.4shared.com/file/96553638/8686ba0a/__online.html




