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رمضانية
إعداد: ضاري المطيري

حدثنا في البداية عن موضوع بحثكم وأهميته؟
البحث قدمته كمشاركة في املؤمتر الثالث عشر الذي 
كان بعنوان »التجديد في الفكر اإلس����امي« في مايو 
2001، الذي أقامه املجلس األعلى للشؤون اإلسامية 
بجمهورية مصر العربية، حول مفهوم الوسطية في 
اإلسام، وكان عنوان البحث »الوسطية أساس التشريع 
اإلس����امي«، فإننا نعلم أن اهلل سبحانه وتعالى قد 
جعل اخليرية في هذه األمة، ووصفها بالوس����طية، 
فقال عز وجل )كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
باملعروف وتنه����ون عن املنكر وتؤمنون باهلل(، قال 
سبحانه وتعالى )وكذلك جعلناكم أمة وسطا( أي عدوال 
خيارا، وقد حازت األمة اإلس����امية اخليرية لقيامها 
بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وكانت لها 
الس����يادة لتحقيقها الوسطية، وأهمية هذا املوضوع 
تكمن في أنه يبرز محاسن اإلسام، وأنه دين يجمع 
بني مصالح الدنيا واآلخرة، فهو وسط بني الرهبانية 
املبتدعة والتعلق بالدنيا واألطماع اجلشعة، دين وسط 
بني الغلو واجلفاء، وبني اإلفراط والتفريط، فالتطرف 
في هذا الدين مذموم، سواء كان غلوا أو جفاء، إفراطا 
أو تفريطا فكا طرفي القصد ذميم وقبل الشروع في 
املقصود ينبغي معرفة معنى الوسطية، فهي مأخوذة 
في اللغة من الوسط والتوسط في األمور، أما في الشرع 
فيدور معناها حول العدالة واخليرية والتوسط بني 

الزيادة املذمومة والنقص املذموم.

تحقيق التصور والسلوك

أت��ى في بحثكم فصل »حتقيق التصور والس��لوك« 
فماذا تقصدون به؟

كانت الوسطية من خصائص اإلسام كان ذلك دعوة 
إلى حتقيق التصور والس����لوك، واملقصود بتحقيق 
التصور هو الفهم الكلى الصحيح للشيء على حقيقته، 
واملقصود بتحقيق السلوك هو التطبيق العملي، من 
خال ترجمة ذلك العلم والفهم إلى واقع عملي وقانون 
سلوكي، ورد في السنة أن أم املؤمنني عائشة رضي 

اهلل عنه����ا ذكرت للنبي ژ حال امرأة وصفتها بأنها 
تصوم النهار وتق����وم الليل، ولكنها تؤذي جيرانها، 
فقال النبي ژ »ال خير فيها، هي في النار«، هذا اخلبر 
يدعونا إلى التأمل ويستوقفنا للعبرة، فصيام النهار 
وقي����ام الليل لم ينفع صاحبه بوجود أذية اجليران، 
فالعلة إذن في كون هذه العبادة لم تؤثر في س����لوك 
صاحبها، فتشريع العبادات القصد منه تهذيب النفوس 
وتقومي السلوك. ويدل على صدق ذلك قول النبي ژ: 
»من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس هلل حاجة 
في أن يدع طعامه وش����رابه«، فالقص����د من العبادة 

أن يجني العبد منها الثمرة التي 
تظهر في إيراث التقوى في القلوب 
وتزكي����ة النفوس، ال أنها مجرد 
أعمال وتكاليف وطقوس يؤديها 

العبد املكلف.

المفهوم الخاطئ لمعنى الوسطية

البعض يظن أن الوس��طية هي 
الواجبات واألركان  اإلتيان ببعض 
وترك بعضها، واالمتناع عن بعض 
احملرم��ات ومقارف��ة بعضها فما 

تعليقك؟
يظن كثير م����ن الناس خطأ 
وجها أن الوسطية هي اإلتيان 

ببعض الواجبات واألركان وترك بعضها، وباالمتناع 
عن بعض احملرمات ومقارفة بعضها، حتى صار بعض 
الناس يردد »ساعة لربك وساعة لقلبك«، ويستدلون 
بحديث النبي ژ »ولكن ساعة وساعة«، وال شك أن 
املقص����ود من احلديث هو س����اعة يجتهد فيها العبد 
في الطاعة والعمل، وس����اعة يروح فيها عن نفس����ه 
باملباح ال احلرام، ليكتس����ب النشاط في حال العودة 

إلى الطاعة.
وهنا ينبغي بيان أن الوسطية التي متيز اإلسام 
جتعله متيسرا للعمل به، فباستطاعة العبد أن يقوم 

بامتثال املأمور به واجتناب احملظور، بدليل قول اهلل 
تعالى: )ال يكلف اهلل نفسا إال وسعها(، وقوله سبحانه 
وتعالى كما في دعاء املؤمنني )ربنا وال حتملنا ما ال 
طاقة لنا به(، قال سبحانه وتعالى: قد فعلت، ولقول 
النبي ژ: »بعثت باحلنيفية الس����محة«، وقال عليه 
الصاة والسام »إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين 
أحد إال غلبه«، فإذا كان الدين بهذه املنزلة من اليسر 
والسهولة التي ميكن معها القيام به، فلماذا نرى كثيرا 

من الناس غير ممتثلني ألوامر الشرع؟

الصوارف عن طاعة اهلل

حقا مل��اذا نرى أكث��ر الناس 
غير ممتثلني ألوامر الشرع رغم 

يسرها وسهولتها؟
ال شك أن الصارف لهم عن 
االمتث����ال هو الدني����ا والهوى 
والنف����س والش����يطان، فهذه 
العقبات حتول بني العبد والقيام 

مبا أمر به.
لك��ن هل ميكن جت��اوز هذه 

الصوارف وكيف يكون ذلك؟
الشريعة بينت كيف يتجاوز 
العبد ذلك، فمم����ا يعينه على 
جتاوز تل����ك العقبات حتقيق 
توحيد اهلل سبحانه وتعالى، بتقوية العبد معرفته 
بربه، وخاصة مبعرفة أسمائه احلسنى وصفاته العا، 
مما يقوي جانب املراقبة لدى العبد، فيضبط تصرفاته 
وسلوكه، ولكن في حال ضعف هذا اجلانب عند العبد 
فإنه ينتقل إلى األمر الثاني الذي يعينه على االمتثال، 
وهو بتهذيب النفس وتزكيتها، بطلب هذه الشهوات 
وما حتثه عليه الغرائز املركبة فيه عن طريق احلال 
واالمتناع عنها إذا كانت عن طريق احلرام، فمن أمثلة 
هذه الشهوات املال، فإنه محبوب لدى اإلنسان، وقد 
قرر اهلل س����بحانه وتعالى في كتاب����ه هذه احلقيقة 

فقال تعالى )وحتبون املال حبا جما(، وحب اإلنسان 
للمال مشاهد محسوس، ولكن هل يعني ذلك أن يطلق 
املرء لهذه الشهوة العنان، فيطلبها باحلال واحلرام، 
وبكل وس����يلة مشروعة كانت أو ممنوعة؟ ال شك أن 
اجلواب: هو أن يطلب هذه الشهوة باحلال دون احلرام، 
وباملشروع دون املمنوع، وهذا هو التوسط املطلوب 
من العبد وهو املنهج احل����ق، فيمتنع عنها باحلرام 
مثل السرقة والربا وغصب املال، وأكل أموال اليتامى 
ظلما، وغيرها، ويطلبها باحلال من البيع والشراء، 

وإقامة الشركات، والقرض احلسن.
وثالثا »العقوبات واحلدود في اإلسام«، التي جعلها 
الشارع رادعا وزاجرا ملن لم يردعه إميانه، ولم يهذب 
شهوته بطلبها باحلال واالمتناع عنها باحلرام، وبهذا 
تظهر وسطية اإلسام بإثابة احملسن الصالح، ومعاقبة 

املسيء املتمرد واخلارج على أوامر اهلل وشرعه.

الخالصة

هل من كلمة أخيرة تود قولها في ختام اللقاء؟
ف����ي اخلتام أنبه إلى أنه ينبغ����ي التأكيد على أن 
التوسط هو أس����اس التشريع في اإلسام، فاإلسام 
وسط بني الروحانية واملادية، وبني الرهبانية واالنقطاع 
للعبادة والتحنث واجلري وراء الدنيا الفانية مبتاعها 
وزخرفها، فقد جمع اإلسام بني مصالح الدنيا واآلخرة، 
وهو وسط بني الغلو واجلفاء، وبني اإلفراط والتفريط، 
فكما أن الغلو مذموم فإن اجلفاء أيضا مذموم، ويجب 
على امل����رء االنتفاع بنصح اآلخرين في التنبيه على 
الغلو أو االنحال والترخص الذي يذهب معه الدين 
ويضمحل. وينبغي أن تكون الفتاوى في املس����ائل 
النازلة وما يستجد من احلوادث على منهج الوسطية 
ووفق الضوابط واألحكام التي ذكرها العلماء وبينوها 
والقصد من هذا البحث التأكيد على أن التشريع اإلسامي 
قائم على الوسطية، وأخيرا ميكن للقارئ اإلطاع على 

البحث كاما بزيارة الرابط التالي:
.»asp.13/13/http://www.elazhar.com/conf_au« 

إن من يظن ان التربية لألبناء هي تربية األجساد 
والبطون والشحوم واللحوم فإمنا يفكر مبفهوم مادي 
بحت وسيربي ابنه ليكون جسدا الروحا.. والذي يربي 
ابنه تربية روحية اميانية دينية فإمنا يفكر تفكيرا 
ملستقبله احلقيقي حينما يطوى جسده حتت التراب، 
ويحتاج لدعوة صاحلة تفرج عنه كربته، وتوس����ع 
عليه قبره، وبعدها ينال الكرامة في جنة عدن، ويلتقي 
فيها بأهله وأبنائه، ومن رباهم في حياته فقد يكون 
له ابن صلبي من ذريته أو ابن في الدعوة قد يكون 
قريبا، او شخص علمه في البيت او املدرسة او الشارع 
او حتى بوسائل االعام، واستفاد هذا الشخص من 
س����مته ودله وخلقه فهذا الشخص املربى يصب في 
نهر احلسنات ويكتب في ديوانه ويثقل موازينه يوم 
القيامة وصدق رس����ول اهلل ژ حيث قال: »إذا مات 
ابن آدم انقطع عمل����ه إال من ثاث، صدقة جارية أو 

علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له«.
فمن يفكر في مس����تقبله ومس����تقبل أبنائه بعد 
احلي����اة البد له من التفكير في امرين األول:وقايتهم 
من العذاب كما قال تعال����ى )يا أيها الذين آمنوا قوا 
أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس واحلجارة عليها 
مائكة غاظ شداد ال يعصون اهلل ما أمرهم ويفعلون 

ما يؤمرون( .
قال ابن كثير »قال س����فيان الثوري عن منصور 
عن رجل عن علي ÿ في قوله تعالى: )قوا أنفسكم 
وأهليكم نارا( يقول: أدبوهم وعلموهم. وقال علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس: )قوا أنفسكم وأهليكم نارا( 
يقول: اعملوا بطاعة اهلل واتقوا معاصي اهلل، وأمروا 
أهليك����م بالذكر ينجيكم اهلل من النار، وقال مجاهد: 
)قوا أنفسكم وأهليكم نارا( قال: اتقوا اهلل، وأوصوا 
أهليكم بتقوى اهلل، وقال قتادة: يأمرهم بطاعة 
اهلل وينهاه����م عن معصية اهلل، وأن يقوم 
عليهم بأمر اهلل ويأمرهم به ويساعدهم 
عليه، فإذا رأيت هلل معصية زجرتهم 
عنها، وهكذا قال الضحاك ومقاتل: 
حق على املسلم أن يعلم أهله 
من قرابته وإمائه وعبيده ما 
فرض اهلل عليهم وما نهاهم 
اهلل عنه، وفي معنى هذه 

اآلية احلديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي من 
حديث عبد امللك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده 
قال: قال رس����ول اهلل ژ: »مروا الصبي بالصاة إذا 
بلغ سبع سنني فإذا بلغ عشر سنني فاضربوه عليها 
»ه����ذا لفظ أبي داود، قال الفقهاء: وهكذا في الصوم، 
ليك����ون ذلك مترينا له على العبادة، لكي يبلغ وهو 
مستمر على العبادة والطاعة ومجانبة املعصية وترك 

املنكر، واهلل املوفق«
فاالنسان ال يرضى لذرة غبار وال شعرة تعلق في 
جفن ابنه في الدنيا فكيف يرضى أن يعذب ابنه بنار 
حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد وطعامها 
الزقوم وشرابها الصديد...؟ فلطفا بأبنائكم معاشر 
اآلباء، األمر الثان����ي: رفقة أبنائه في اجلنة ينعمون 
بظال اجلنان ورحمة الرحيم الرحمان فيها العيون 
اجلارية التي تقر بها العينان ويسعد بها الوجدان... 
م����ن يدخلها ينعم وال يبأس ال تبلى ثيابه وال يفنى 
ش����بابه قال تعالى )والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
بإمي����ان أحلقنا بهم ذريتهم وم����ا ألتناهم من عملهم 
من ش����يء كل امرئ مبا كسب رهني(، قال اجلزائري 
حفظه اهلل »أي حقق اإلميان الذي هو عقد باجلنان 
وقول باللس����ان وعمل ب����األركان واتبعتهم ذريتهم 
بإميان كام����ل صحيح إال أنهم لم يبلغوا من األعمال 
الصاحلة ما بلغه آباؤهم أحلقنا بهم ذريتهم لتقر بذلك 
أعينهم وتعظم مسرتهم وتكمل سعادتهم باجتماعهم 
مع ذريتهم. وقول����ه تعالى: )وما ألتناهم من عملهم 
من ش����يء( أي وما نقصنا اآلباء من عملهم الصالح 
من شيء بل وفيناهموه كاما غير منقوص ورفعنا 
إليهم ابناءهم بفضل منا ورحمة. وقوله تعالى: )كل 
امرىء مبا كس����ب رهني( إخبار من����ه تعالى بأن كل 
نفس عنده يوم القيامة مرتهنة بعملها جتزى به إال 
أنه تعالى تفضل على أولئك اآلباء فرفع الى درجاتهم 
أبناءهم تفضيا واحسانا«، نسأل اهلل أن يحشرنا مع 
أبنائن����ا في اجلنة فمن وضع هذا الهدف في الدنيا ال 
شك أنه سوف يسعى لتقومي ابنائه ويجعلهم محل 
عينيه وال يهمل تربيتهم ونصحهم وهذا هو املستقبل 
احلقيقي في النعيم املقيم يوم القيامة والوقاية من 

العذاب األليم.

بقلم: حمد الكوس

 »الجامع«مستقبل أبنائك هناك.. وليس هنا

أكد األستاذ بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية قسم الفقه وأصوله انتدابا بجامعة الكويت، واإلمام واخلطيب بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية د.خالد 
شجاع العتيبي، أن التوسط هو أساس التشريع في اإلسالم، وأن اإلسالم وسط بني الروحانية واملادية، وبني الرهبانية واالنقطاع للعبادة والتحنث واجلري 

وراء الدنيا الفانية مبتاعها وزخرفها، الفتا إلى أن اإلسالم جمع بني مصالح الدنيا واآلخرة، وهو وسط بني الغلو واجلفاء، وبني اإلفراط والتفريط.
وأوضح العتيبي أنه ينبغي أن تكون الفتاوى في املس��ائل النازلة وما يس��تجد من احلوادث على منهج الوس��طية ووفق الضوابط واألحكام التي ذكرها 
العلماء وبينوها، مش��يرا إلى أن كثيرا من الناس يظن خطأ أن الوس��طية تعني القيام ببعض الواجبات وترك الباقي أو االمتناع عن بعض احملرمات والوقوع 

في الباقي.
»األنباء« التقت العتيبي لتحاوره عن بحثه القيم الذي كان بعنوان »الوسطية أساس التشريع اإلسالمي« الذي برهن فيه أن دين اإلسالم يسر وقائم على 
التيس��ير، وأن الوس��طية احلق هي أخذ الدين كامال، فما كان في جانب الطاعة فاألمر فيه على قدر االس��تطاعة، وما كان في جانب النهى فالواجب االنتهاء، 

وفيما يلي تفاصيل احلوار:

العتيبي: من الخطأ الظن أن الوسطية تعني القيام ببعض الواجبات 
وترك األخرى أو االمتناع عن بعض المحرمات والوقوع في الباقي

برجميات إسالمية ذكرى للمؤمنني

http://www.4shared.com/file/96571388/b3703ac1/algam3_v2.html

أوضح أن الدنيا والهوى والنفس والشيطان من الصوارف التي تحول بين العبد والقيام بما أمره اهلل به

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

نقدم لك���م اليوم برنامجا خاصا 
حملبي سماع القرآن الكرمي بأصوات 
ش���جية وترتيات جميلة، برنامج 
اليوم هو »برنام���ج اجلامع للقرآن 
الكرمي« في إصداره الثاني، وبحجم 
ال يتجاوز 5.2 ميغا بايت، يحتوي 
على ت���اوات للقرآن الكرمي بجودة 
عالية وبصيغة »mp3« الكثر من 53 
مقرئا بأربع روايات، وتاوات بجودة 
متوسطة وبصيغة »mp3« الكثر من 

70 مقرئا بتسع روايات.
كما يوفر البرنامج خدمة »راديو« 
لاس���تماع حملطات الق���رآن الكرمي 
املتنوع���ة والتي تبلغ ال� 12 محطة، 
وكذلك يقدم تلفازا ملشاهدة القنوات 
الدينية، كقناة املجد للقرآن الكرمي، 
الفضائية، وقناة حنني،  اقرأ  وقناة 
وقناة الرسالة الفضائية، وقناة املجد، 
وقناة اله���دى للقرآن الكرمي، وقناة 
الرحمة وغيرها، ومن اخلدمات التي 
يقدمها البرنامج كذلك خدمة »الرقية 
الشرعية« بصوت مجموعة من القراء 
املشهورين، وهي عبارة عن باقة من 
الرقية الشرعية من السحر واحلسد 
والعني وفقا للكتاب والسنة، وغير 
ذلك من اخلدمات التي تكتشفها مع 
اس���تخدامك للبرنامج الذي يعرض 

بواجهة تلفون متنقل.

كيفية تنزيل البرنامج

أما عملية تنصيب البرنامج فسهلة 
جدا، فليس عليك س���وى أن تنزل 
http://« :البرنامج من الرابط التالي
/96571388/4shared.com/file.www
html.v2_algam3/b3703ac1«، علما 

أن حتميل البرنامج باملجان.
ماحظة أخيرة: البرنامج يستلزم 

االتصال باإلنترنت كي يعمل.

بي�ن  وس�ط  اإلس�الم 
الروحانية والمادية وبين 
واالنقط�اع  الرهباني�ة 
وراء  والج�ري  للعب�ادة 
الدني�ا الفاني�ة بمتاعها




