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رمضانية
إعداد: ضاري المطيري

حدثنا بداية عن موضوع بحثكم القيم، وأهميته؟
لقد أحاط اهلل عز وجل عرض املسلم بسياج من 
احلماية، وجعله محرما وتوعد الذي ينتهك حرمته 
بالعقوبة الدنيوية واألخروية.. فمن العقوبات الدنيوية 
رجم احملصن وجلد البكر وجلد القاذف ورد شهادته 

وتفسيقه.. انتهاء بالتعزير.
وما ذاك إال لعل����م اهلل تعالى بخطورة التعرض 
لألعراض، وان العرض كالزجاج إذا كسر يصعب بل 
يستحيل ان يعود الى ما كان عليه، لذا فقد حرم الغيبة 
والنميمة والسخرية وسوء الظن والتحقير والتجسس 
وتتبع العورات والغمز واللمز والهمز واالفتراء والكذب 
واالتهام، فكل هذه محرم����ات يأثم فاعلها ومرتكبها 
اثما عظيما، بل هي من كبائر الذنوب التي رتب اهلل 

تعالى عليها عقوبات برزخية وأخروية.
وفي مقابل هذا كله جند ان الدين حث على الستر 
على املسلم وتغطية عيوبه وصون عرضه، ورغب 
في ذلك ورتب عليه السعادة في الدارين، ويدل عليه 
كثير من األحكام والتعاليم التي جاء بها اإلسالم، سواء 
في القرآن أو في السنة الصحيحة الثابتة، كما حث 
على ان يستر املسلم على نفسه من الذنوب واآلثام 
التي يرتكبها، وعد من ال يقوم بالس����تر على نفسه 
مرتكبا كبيرة من الكبائر، فمن باب أولى أن يس����تر 

اإلنسان على نفسه.
ولقد تساهل الناس في هذا الباب تساهال كبيرا، 
ف����أردت في هذا البحث الذي جعلته بعنوان »عرض 
املسلم في ضوء القرآن والسنة« أن يكون فيه واعظ 
ورادع ألولئك املتس����اهلن اخلائض����ن في أعراض 

الناس.
كيف قسمت هذا البحث؟

قسمت بحثي هذا الى 8 فصول:
الفص����ل األول: في النهي عن التجس����س وتتبع 
العورات، سقت فيه األدلة من الوحين وأقوال الصحابة 

رضي اهلل عنهم وأقوال العلماء.
الفصل الثاني: في أمر الواقع في املعصية بالستر 
على نفس����ه والتوبة بينه وبن اهلل تعالى، وسقت 

في����ه األحادي����ث املصرحة بذلك، وأق����وال الصحابة 
والعلماء.

الفصل الثالث: في أمر من اطلع على املعصية ومن 
وقع فيها بالستر عليه، وسقت فيه اآليات القرآنية، 

واألحاديث النبوية وآثار الصحابة في ذلك.
الفص����ل الرابع: في حث ول����ي األمر أو من ينيبه 
بالستر على أهل املعاصي، وسقت فيه األحاديث وآثار 

الصحابة وأقوال العلماء وبعض التنبيهات.
الفصل اخلامس: ف����ي حد الزنا والقذف، وما فيه 

من تشريع حلفظ األعراض وصيانتها.
الفصل السادس: في حترمي 
الغيبة والنميمة والسخرية وما 
شابهها، وسقت فيه األدلة على 
عظم حترميها وس����وء عاقبتها 
العلم����اء فيها، وبينت  وأقوال 
في هذا الفص����ل املواضع التي 
جتوز فيها الغيبة مع االستدالل 

عليها.
الفصل السابع: في هدي النبي 

ژ في النصح واإلنكار.
الفصل الثامن: في املعاصي 
التي ال يستر على صاحبها ولو 

كان مستترا بها.
هذا وقد ختمت البحث بخامتة 
بينت فيها النتائج التي توصلت 

إليها مع التوصيات بحسب ما يقتضيه املوضوع.
م��ا تعري��ف ع�����رض املس��لم في ض��وء القرآن 

والسنة؟
1- العرض: خالف الطول، واجلمع أعراض وعروض 

وعراض.
2- العرض بالفتح: العطاء والطمع واملال، قال تعالى: 

)لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا التبعوك..(.
3- والعرض بكسر العن وإسكان الراء: احلسب 

والنفس.
والعرض: موضع املدح والذم من اإلنسان.

واملراد من بحثنا هذا هو موضع املدح والذم من 
اإلنس����ان وهو ما يعرف اليوم بالس����معة والشرف 

واملكانة االجتماعية.حترمي التجسس
اذكر لنا ش��يئا من مظاهر اهتمام الشريعة بحفظ 

وصون أعراض املسلمني؟
من مظاهر اهتمام الشارع بصون األعراض، واحلث 
على الستر النهي عن التجسس وتتبع عوارت املسلمن، 
وذلك لقوله تعالى )يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا 
م����ن الظن إن بعض الظن إثم وال جتسس����وا(، قال 
ابن اجلوزي »قال املفس����رون: التجسس هو البحث 
عن عيوب املسلمن وعوراتهم، 
فاملعن����ى: ال يبحث أحدكم عن 
عيب أخيه ليطلع عليه إذ ستره 
اهلل«، وصح عن النبي ژ أنه 
الظن  قال »إياكم والظ����ن فإن 
أكذب احلديث، وال حتسس����وا 
وال جتسس����وا، وال تناجشوا 
وال حتاس����دوا وال تباغض����وا 
وال تداب����روا وكونوا عباد اهلل 
إخوانا«، والتجسس يحرم ولو 

كان بداعي اإلنكار.
ماذا يصن��ع العاصي والظالم 
لنفس��ه إذا أراد التوب��ة وتكفير 
ذنوبه، وه��ل يعترف مبا اقترف 
م��ن املعاصي حتى يب��رئ ذمته 

عند اهلل؟
امر الشارع احلكيم من وقع في املعصية بالستر 
على نفس����ه وعدم املجاهرة مبعصيته، والتوبة إلى 
اهلل منه����ا، ففي الصحيحن ع����ن أبي هريرة رضي 
اهلل عنه عن النبي صلى اهلل عليه وس����لم أنه قال 
»كل أمتي معافى إال املجاهرين، وإن من املجاهرة أن 
يعمل الرجل في الليل عمال، ثم يصبح وقد س����تره 
اهلل فيقول: يا فالن عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات 
يستره ربه ويكشف ستر ربه عنه«، فاحلديث يزجر 
من يشيع عن نفس����ه ما عمل من املعاصي بأنه لن 

يك����ون في عافية وال عفو من اهلل، وفي موطأ اإلمام 
مال����ك أن النبي ژ قال »من أتى من هذه القاذورات 
شيئا فليستتر بستر اهلل، فإنه من يبد لنا صفحته 
نقم حد اهلل تعالى عليه«، فاحلديث ظاهر الداللة في 
األمر بالستر والتوبة إلى اهلل وعدم فضح اإلنسان 

نفسه.

الستر على العصاة

ماذا يصنع املسلم إذا اطلع على معصية العاصني؟
أمر الشارع بالس����تر على العاصي وعدم إشاعة 
ما وقع من����ه، مع عدم إهمال نصح����ه واألخذ بيده 
وحثه على التوبة بينه وبن اهلل، كما قال تعالى )إن 
الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم 
عذاب أليم في الدنيا واآلخرة(، فإن من يشيع أخبار 
الفواحش ومن وقع فيها بن املس����لمن يرتكب إثما 
قد يكون أكبر من إثم صاحب املعصية، ولذا أثر عن 
علي رضي اهلل عنه أنه قال »القائل الفاحشة والذي 

يشيع بها في اإلثم سواء«
لكن ه��ل ُيطلب من ولي األمر أو من ينيبه الس��تر 

على أهل املعاصي؟
يجب على ولي األمر أن يس����تر أهل املعاصي من 
كان منهم مستور احلال غير معروف بالفسق، وأن 
يعرض لهم التوبة، ومن األدلة ما رواه مس����لم من 
حديث بريدة في قصة ماعز أنه قال »يا رسول اهلل 
طهرني، قال: ژ مم أطهرك؟ قال: من الزنا، قال رسول 
اهلل ژ: أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس مبجنون، فقال: 
أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح 
خمر، فقال رس����ول اهلل ژ: أزنيت؟ قال: نعم، فأمر 
به فرجم«، قال العالم����ة ابن القيم »وفيها أن اإلمام 
يستحب له أن يعرض للمقر بأن ال يقر«، وقال بعض 
الوزراء الصاحلن لبعض من يأمر باملعروف »اجتهد أن 
تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في اإلسالم، 
وأولى األمر ستر العيوب«، لكن يلزم التنبيه الى أنه 
إذا ثبت املنكر مبا يستوجب احلد وبلغ اإلمام فيجب 

على اإلمام إنفاذه، وحترم الشفاعة فيه.

 في مبدأ القول يقال إن كلمة »الس���عادة« لها رنن خاص في الس���مع، 
يصاحبها ش���عور وجداني ترجمته »إن ه���ذه الكلمة محببة في النفوس، 
وحص���ول مقتضياتها من أعظم األماني«، وه���ذا كما يقال »ال يتنازع فيه 
اثنان وال يتناطح فيه كبش���ان«، هذا ال إشكال فيه وإمنا يبقى اإلشكال في 
مفهوم حقيقة السعادة، مفهوم السعادة عند غير املسلمن هو توفر املأكل 
واملشرب واملركب واملأوى بغض النظر إلى ما عداها وهذا املفهوم يرد عند 
شريحة كبيرة من املسلمن واملصيبة أنهم جعلوا هذا املفهوم الذي يشمل 
بعض معنى الس���عادة جعلوه مفهوما كليا للسعادة بل حلقيقة السعادة، 
وهن���ا مكمن اخلطأ. وبيان ذلك من وجوه، أهمها أوال: أن كثيرا ممن توافر 
لهم ما سبق ذكره من مأكل.. الخ، يعيشون في قلق نفسي وصداع داخلي 
يؤكد هذا ويقرره ما يسمع ويقرأ من حوادث االنتحار واالغتصاب والسلب 
املستمرة آناء الليل وأطراف النهار، وهذا في بالد الكفر خاصة، وفي بعض 
دول اإلسالم التي جرفها تيار التغريب عامة. ثانيا: أن ذلك املفهوم للسعادة 
مقتصر على األمور الظاهرة دون األمور الباطنة، وهنا خلل كبير.وإذا كان ذلك 
فأي سعادة يشعر بها من ملك األموال واملراكب الفارهة والقصور الواسعة 
وهو يشعر بالضيق والكآبة؟ وأي سعادة يشعر بها من ال هم له وال هدف إال 
جمع الدرهم والدينار، يفرح لقربها ويحزن لبعدها؟ بل أي سعادة يعيشها 
إنسان أخشى ما يخشاه املوت ألنه بزعمه قاطع ملذاته وشهواته؟ إن هذا 
لشيء عجاب. بعد هذا العرض امليسر يطرح سؤال نفسه: ما مفهوم حقيقة 
السعادة؟ وهنا محط الركب وبيت القصيد. وخالصة جواب هذا السؤال أن 
يقال: إن حقيقة الس���عادة ال تكون وال حتصل إال بارتباط املخلوق بخالقه 
تعال���ى، وذلك بطاعة أمره واجتناب نهيه، وأن يكون هذا في ش���أنه كله: 
قل إن صالتي ونس���كي ومحياي ومماتي هلل رب العاملن. فإذا حقق العبد 
ذلك حصلت له الس���عادة في قرارة نفس���ه: فمن يرد اهلل أن يهديه يشرح 
صدره لإلس���الم. أما السعادة في األمور احملسوسة فهي فرع من السعادة 
املعنوية في قرارة نفس العبد. فإن حصل الفرع مع األصل فنور على نور، 
وإن كانت األخرى فهو على خير وإلى خير، ومن ش���واهد هذا ما حكي عن 
بع���ض الزهاد أنه قال »لو يعلم امللوك وأبناء امللوك ما نحن فيه من نعمة 
جلالدونا عليها بالس���يوف«، وخير من قوله قول النبي ژ »من كانت 
اآلخ���رة همه جعل اهلل غناه في قلبه وجمع له ش���مله وأتته الدنيا 
وهي راغمة، ومن كان���ت الدنيا همه جعل اهلل فقره بن عينيه، 
وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إال ما قدر له« أخرجه 
الترمذي عن أنس ÿ، والكالم ف���ي هذا املبحث يطول، 
ولعل ما تقدم يكفي في إيضاح املقصود. اهلل نسأل أن 
يشرح صدورنا، وأن ييسر أمورنا، وأن يهيئ لنا من 
أمرنا رشدا. وأن يرزقنا السعادة النفسية والبدنية. 

واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.

بقلم: د.عبدالعزيز السدحان )السعودية(

شريط أدوات تحفيظ القرآن الكريم واألحاديث الشريفةحقيقة السعادة

أمر اهلل س��بحانه وتعالى بالس��تر على العاصي، وعدم إشاعة ما وقع منه، مع عدم إهمال نصحه واألخذ بيده وحثه على التوبة بينه وبني 
اهلل، كما قال تعالى )إن الذين يحبون أن تش��يع الفاحش��ة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا واآلخرة(، فإن من يشيع أخبار الفواحش 
ومن وقع فيها بني املسلمني يرتكب إثما قد يكون أكبر من إثم صاحب املعصية نفسه، هذا ما أكده األستاذ املساعد بقسم التفسير واحلديث 

في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الكويت د.سليمان معرفي.
وأش��ار معرفي الى أنه يجب على ولي األمر أن يس��تر أهل املعاصي من كان منهم مس��تور احلال غير معروف بالفسق، وأن يعرض لهم 

التوبة ما لم يثبت املنكر مبا يستوجب احلد، فإنه إذا بلغ اإلمام ذلك وجب على اإلمام إنفاذ احلد وحترم الشفاعة فيه.
وبني معرفي في لقائه مع »األنباء« حول بحثه القيم الذي كان بعنوان »عرض املس��لم في ضوء القرآن والس��نة« أن الش��ريعة اإلسالمية 

حرمت التجسس ولو كان بداعي إنكار املنكر صونا ألعراض املسلمني، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

معرفي: إشاعة أخبار الفواحش وَمن وقع فيها ِمن المسلمين
أكبر إثمًا من ارتكاب المعصية نفسها

برجميات إسالمية ذكرى للمؤمنني

http:b7thy.com/b7thy-tooibar.html

أوضح أن من مظاهر اهتمام الشريعة اإلسالمية بصون األعراض تحريم التجسس ولو كان بداعي اإلنكار

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

ما نقدمه اليوم شيء فريد من نوعه، إنه شريط 
أدوات مجاني بطابع إس����المي يساعد على حفظ 
القرآن واألحاديث أثناء تصفح االنترنت، فقد قام 
موقع بحثي الس����عودي »بحثي دوت كوم« الذي 
يشرف عليه د.صالح السليمان، بتطوير شريط 
أدوات مجاني ملحق مبتصفح اإلنترنت وذلك أسوة 
بالعديد من الش����ركات العاملية مثل ياهو وغوغل 
وغيرهما من شركات اإلنترنت الكبرى، واملختلف 
في هذا الشريط أن الغرض منه هو إعطاء الفرصة 
ملتصفح اإلنترنت الستغالل الوقت أثناء التنقل بن 
الصفحات أو في حالة انتظار تعبئة صفحة أن يحفظ 

أو يستذكر بضع آيات من القرآن الكرمي، وكذلك أحد 
األحاديث الصحيحة من صحيحي البخاري ومسلم، 
وه����ي تتغير يوميا، وقد اجتاز الش����ريط الفترة 
التجريبية وبدأ في إص����داره للعموم ولقي إقباال 
كبيرا.  البرنامج صغير ال يزيد على 700 كيلو بايت 
)أي مبقدار حجم صورة متوسطة( يلحق باملتصفح 
سواء اإلكسبلورر أو الفايرفوكس، ويظهر ملصقا 
باملتصفح ويعمل عند تشغيل املتصفح، من مهام 
شريط األدوات تسلم األخبار املهمة فور وقوعها، 
كما أنه يتمي����ز بوظيفة ميزة من الناحية األمنية 
للمستخدم، وهي تنظيف الكومبيوتر من الكوكيز 

التي تضعها بعض املواقع كوسيلة جتسس.

كيفية تنزيل البرنامج

1 � عملية تنصي�����ب البرنامج سهلة ج���دا، فليس 
عليك سوى أن تنزل البرنام��������ج م�����ن الرابط 
»http:// أو »http:b7thy.com/b7thy-tooibar.html« التالي

 .www.4shared.com/file/11982907-.html«
علما أن حتميل البرنامج باملجان.

 ،»winrar« 2 � ثم تفك الضغط عن طريق برنامج
لتتم بعد ذل����ك عملية تنصيب برنامج ش����ريط 

األدوات.

يجب الستر على أهل 
لم  مم�ن  المعاص�ي 
ُيعرف�وا بالفس�ق مع 
نصحهم  إهمال  عدم 
التوبة عل�ى  وحثهم 




