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السلفيون يأخذون 
بالدليل القاطع 

مع االلتزام باألمانة 
العلمية بعيداً عن 

التزوير وقلب احلقائق 
وبتر النصوص

أهل العلم أكمل 
الناس عقاًل وأعدلهم 

قياسًا وأصوبهم 
رأيًا وأسدهم كالمًا 

وأصحهم نظراً 
وأهداهم استدالاًل

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

اشتراط الهدايا

ديون على الزوجة

اشتراط الفائدة

القصر في مكان العمل البعيد

صالة التطوع

احتاج شخص إلى قرض من أجل السفر، فأعطاه صديقه 
قرضا وقال له: ال تنسنا من الهدايا الطيبة، وملا رجع من 

سفره أحضر له هدية قيمة، وبعد أيام أعاد له القرض الذي 
استلفه منه.. فهل هذه الهدية حالل أم حرام؟ 

٭ إذا كانت هذه الهدية مشروطة في القرض، مبعنى أنه 
لوال الهدية لم يقرضه فهذا 

ال شك أنه ربا، واالتفاق 
باطل، سواء أكانت الهدية 

مشروطة مكتوبة، أم 
ملحوظة، فحني أعطاه 

القرض ينتظر منه هدية.
وقد أجمع الفقهاء على أن 

كل زيادة في السلف أو 
منفعة ينتفع بها املقرض 

هي من الربا إذا كانت 
مشروطة، ألن القصد من 
القرض هو أن يعني أخاه 

ويفك ضائقته ويفرج 
كربته، فالقرض قربة هلل تعالى فإذا أخذ زيادة على القرض 

لم يكن قربة بل إرهاق للمقترض، وهذه الهدية زيادة ال 
يقابلها عوض فهي ربا، وقد روي: »النهي عن كل قرض 

جر نفعا« )التلخيص البن حجر 3/ 34 وفي سوار بن 
مصعب وهو متروك(.

لكن لو كانت هذه الهدية غير مشروطة، وأحضرها 
املقترض للمقرض ال من أجل القرض، وإمنا من أجل ما 

بينهما من أخوة وصداقة أو جيرة أو قرابة جاز وهو 
حسن.

 ÿ أسلف أبي بن كعب ÿ ويروى في هذا أن عمر
عشرة آالف درهم، فأهدى إليه أبي بن كعب من ثمرة 

أرضه، فردها عليه، ولم يقبلها، فأتاه أبي، فقال: لقد علم 
أهل املدينة أني من أطيبهم ثمرة، وأنه ال حاجة لنا، فبم 

منعت هديتنا، ثم أهدى إليه بعد ذلك فقبل.

زوجتي عليها ديون، ومرتبها ال يكفي لسداد الديون، فهل 
يجوز أن أعطيها من زكاتي؟

٭ األصل أنه ال يجوز أن يعطي األصل فرعه أو والديه أو 
زوجته ألنهم ممن جتب عليه نفقتهم، والقاعدة أن كل من 
جتب على الشخص نفقته ال يجوز أن يعطيه من الزكاة، 

ألنه إذا أعطى من جتب عليه نفقته فقد أسقط عن نفسه ما 
كان واجبا عليه كله أو جزء منه.

لكن هذا األصل أو هذه القاعدة خاصة بوصف الفقير 
واملسكني، فإذا كان اعطاء الفروع أو الزوجة أو الوالدين 

أو من وجبت عليه نفقتهم من األقارب بسبب فقرهم فال 
يجوز، لكن لو أنه أعطاهم لوصف آخر مثل سداد الدين 
فيجوز النهم من الغارمني حينئذ، فهم أولى بالعطاء من 

غيرهم وكذلك لو كانوا عاملني على الزكاة فيجوز إعطاؤهم 
من ا لزكاة.

اقترض صديق من صديق له يسر اهلل عليه كثيرا، مبلغ 
ألف دينار، وقال املقترض: سأرد عليك األلف إذا يسر اهلل، 

وإال سأرد ثمامنائة دينار في آخر الشهر، فهل يصح هذا 
االتفاق بعد أن قبل صديقه املوسر هذا الشرط؟

٭ إن هذا الشرط ال يلزم وهو شرط فاسد، لكن لو مت 
العقد على ذلك فالعقد صحيح، ويعتبر النقص من جانب 
املقترض مسامحة من املقرض، وألن املنهي عنه هو جر 

املنفعة للمقرض، نص على هذا الشافعية واحلنابلة.

ما حكم الشرع في صالة السفر في املوضوع اآلتي، انني 
أذهب إلى عملي في حقول النفط وهو يبعد حوالي 1000 
كيلومتر، وأعمل هناك ملدة أسبوعني ثم أعود إلى البيت 

ألسبوعني، هل يجوز القصر في مكان العمل؟
٭ ان ذهابك إلى مقر عملك ملسافة 1000 كيلومتر وهي 

مسافة سفر، ثم متكث مدة أسبوعني في مقر عملك، فعليك 
أن تنوي عن اخلروج من عمران بلدك ونية قطع مسافة 

السفر الشرعي ويبدأ قصر الصالة وجمعها من حني 
تفارق العمران والبيوت من اجلهة التي أنت مسافر منها، 

فإذا وصلت إلى املكان الذي تعمل فيه تقصر إن نويت 
أن تتم أقل من املدة القاطعة للسفر وهي 4 أيام على رأي 
املالكية والشافعية واحلنابلة على تفضيل عندهم، أو 19 

يوما ملا روى ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: أقام النبي 
ژ تسعة عشر يوما يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر 

قصرنا، وإذا زودنا أمتمنا )البخاري 2/34(، أو أقل من 
خمسة عشر يوما عند احلنفية وحجتهم: ما روي عن ابن 

عباس وابن عمر رضي اهلل عنهما أنهما قاال: »إذا قدمن 
بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر يوما 
أكمل الصالة بها، وإن كنت ال تدري متى يظعن فأقصرها 
»)نصب الراية183/3( ولك أن تأخذ بأحد هذه األقوال، فإذا 

رجعت إلى بلدتك وبيتك فإنك تتم الصالة ألنك وصلت إلى 
وطنك األصلي وال يحسب يومي الدخول واخلروج عند 
املالكية والشافعية، ويحسبان عند احلنابلة وحجتهم أن 

النبي ژ أقام أربعة أيام مبكة حني حج. 

هل يجوز أن نصلى صالة التطوع في البيت بحيث يصلي 
بنا أحد الشباب الذين يجيدون قراءة القرآن؟

٭ األصل أن صالة النافلة تؤدى فرادى عدا صالة 
التراويح والوتر الذي بعدها ليدرك املصلي فضل صالة 

اجلماعة، وقد نص على كراهة أداء النوافل جماعة في 
البيت أو في املسجد احلنفية واملالكية.

ولعل الراجح ما ذهب إليه احلنابلة من جواز التطوع جماعة 
لقوة دليلهم وهو فعل النبي ژ فقد كان يؤدي صالة 

التطوع منفردا وقد ثبت أداؤه لها جماعة، فقد صلى بابن 
عباس رضي اهلل عنهما مرة، وبأنس وأمه واليتيم مرة، 

وأم بعض أصحابه في بيت عتبان بن مالك رضي اهلل عنه 
فعن عتبان أنه قال: »يا رسول اهلل إن السيول لتحول بيني 
وبني مسجد قومي، فأحب أن تأتيني فتصلي في مكان من 
بيتي اتخذه مسجدا، فقال: »سنفعل« فلما دخل قال: »أين 
تريد« فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول اهلل ژ 
فصفنا خلفه، فصلى بنا ركعتني »)البخاري 190/2و488 
و519 ومسلم 526/1و456( وعلى ذلك يجوز لكم الصالة 
جماعة نفال كقيام الليل، وينبغي أن يفيد ذلك احلكم بأال 

تتداعوا إلى الصالة بخصوصها، ألنه لم يثبت التداعي 
لعبادة نفل أو تطوع لسوى صالة التراويح، لكن يصح أن 
تكون الصالة ضمن أسباب اللقاء من درس ونشاط ثقافي 

فإذا قام أحدكم فصلى ثم صلى بصالته غيره فال بأس. 

د. عجيل النشمي

فتيات »إشراق« في األندلس

دورات تدريبية 
بصندوق إعانة املرضى

جائزة الصداقة ألمانة العمل اخليري

أطفال حضانة السالم 
في أرض األطفال

نظم مركز اشراق للفتيات رحلة إلى بالد االندلس 
برفقة مشرفات تربويات وقد قمن بزيارة أماكن 

تاريخية وأثرية منها قصر احلمراء وقصر قرطبة، 
كما زرن مدنا أندلسية منها اشبيلية وطليطلة 

واستمرت الرحلة 14 يوما اختتمت بزيارة للسفارة 
الكويتية في مدريد وكان في استقبال الفتيات السفير 

فيصل العيار الذي شجع الفتيات على االلتزام 
بالهوية اإلسالمية واالعتزاز بوطنهن احلبيب الكويت.

في إطار اجلهود التوعوية جلمعية صندوق اعانة 
املرضى التي تقدمها اجلمعية نظمت دورة للرجال 

والشباب وخمس دورات للنساء وربات البيوت 
والفتيات تضمنت اسعافات االصابات البحرية 

وحوادث املنازل ودورة عن التغذية الصحية وجتنب 
السمنة وأخرى في كيفية التعامل مع املرضى املسنني 

فضال عن محاضرات عن صحة املرأة بعد األربعني.

تقديرا جلهود االمانة العامة للعمل اخليري في األعمال 
التنموية في مقاطعة نينغيشيا بالصني من خالل عدد 
من املشروعات االجتماعية والطبية واالقتصادية التي 
دشنها قطاع آسيا وأفريقيا بـ»االمانة« حصلت على 

جائزة الصداقة جبل ليوبان لألعمال االنسانية.

نظمت حضانة السالم التابعة جلمعية بيادر السالم 
النسائية رحلة ترفيهية ألطفالها وعلى مدى يومني 

ألرض األطفال مبجمع األوقاف، حيث قضى االطفال 
يوما ممتعا ومسليا بصحبة معلماتهم وأصدقائهم. 
وتأتي الرحلة ضمن االنشطة املكثفة التي تقوم بها 

احلضانة.

الفتيات املشاركات

جانب من الدورة النسائية

ممثل األمانة يتسلم اجلائزة

جانب من األطفال املشاركني

حدث في أسبوع

اإلميان صفحة اسبوعية تصدر كل يوم جمعة

 ٭ ملقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر االمييل: 
Lailaelshafie@hotmail.com

 ٭ يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة املهمالت ملا 
حتتويه من آيات قرآنية.

من إعداد: ليلى الشافعي  ٭

أكد أن دين السلف الصالح سهل وال يحاك في السراديبللتواصل

الشطي: نتعامل مع الوالة لتحصيل املنافع وتكميلها 
وتعطيل املفاسد وتقليلها

ج����دال، وامتهم فراس����ة وأحدهم 
بصرا ومكاشفة وأصوبهم سمعا 
ومخاطبة وأعظمهم وأحسنهم وجدا 
وذوقا، فنتش����اور معهم ونقوي 
الروابط وحلمة الصف من خاللهم 
لنوثق عرى األلفة ووحدة الهدف، 
قال علي بن أبي طالب ÿ: نعم 
املؤازرة املشاورة وبئس االستعداد 

االستبداد.
كم����ا تعلمن����ا أن املنهج الذي 
يبنى على دليل قطعي سليم من 
االضطراب والتناقض واللبس قال 
تعالى: )ولو كان من عند غير اهلل 
لوجدوا في����ه اختالفا كثيرا( هو 
محفوظ بإذن اهلل تبارك وتعالى 
وتتناقله األجيال جيال بعد جيل 
ومن التزم به رفع اهلل قدره ورقى 
قلبه وزكى نفس����ه ونقى بصره 
وزاده عزا قال تعالى: )يرفع اهلل 
الذين آمنوا منك����م والذين أوتوا 
العلم درجات( ويحمي ربنا تبارك 
وتعالى أصحاب املنهج الس����ليم 
التخبط والفوضى والضياع  من 
ومينحهم الراحة النفسية وشراحة 
الفكر وسالمة  الصدر واستنارة 
القصد واحلياة الكرمية والسعادة 
ف����ي الدارين )الذي����ن آمنوا ولم 
يلبسوا إميانهم بظلم أولئك لهم 

األمن وهم مهتدون(.

تبجيل العلماء

وكيف يتعامل السلف مع 
العلماء في صوابهم أو 

خطئهم؟
٭ تعلمنا من علمائنا أننا نحب 
العلماء ونتأدب معهم ونذب عنهم 
ونحسن الظن بهم وننشر محامدهم 
ونسعى إليهم ونأخذ منهم ونصدر 
عن رأيهم والعلماء مفزع األمة � 
بعد اهلل � عند الشدائد فنواليهم 
وننزله����م منازلهم ونقدرهم حق 
قدرهم ولكن العلماء بش����ر غير 
معصومني بل يج����وز عليهم في 
اجلملة اخلطأ والنسيان والهوى، 
وهذا ال ينقص قدرهم وال يسوغ 
ترك األخذ عنهم وال نس����ارع في 
تخطئة العلماء وال يجوز الوقيعة 
فيهم أو حتري����ض الناس عليهم 
لكن نحمل كالمهم على أحس����ن 

احملامل.

والة األمر

وما عالقة السلفيني مع والة 
األمور في حالة خطئهم؟

٭ نحن وسط في التعامل مع والة 
األمور فال ندين باخلروج على أئمة 
اجلور وال نرى أنهم هم وحدهم 
سبب الشر والفساد وأن اخلروج 
عليهم كفيل بإصالح األحوال وال 
نكون مداهن����ني أو متخاذلني أو 
الوالة  مخذلني ونسكت عن ظلم 
وترك نصحه����م واإلنكار عليهم، 
وال نزي����ن باطلهم ونس����وغ لهم 
ظلمهم وفس����ادهم ووقوفهم مع 
الباطنية وقبولهم بطانة س����وء 
عندهم وغشهم وخدعهم وتأليبهم 
على املصلحني والصاحلني ألننا 
في س����فينة واحدة إن تركناهم 
يعبثون فسنغرق جميعا، وواجبنا 
أن نتع����اون إلس����داء النصيحة 
لوالة األمر وبيان خطورة هؤالء 
في املاضي واحلاضر واملستقبل 
ونتعاون مع الوالة لتحصيل املنافع 
وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها 
وان الوالة من يتحملون مسؤولية 
كل منكر وفس����اد وكل مس����ؤول 
القدرة واالستطالة.  معني ولديه 
التي  كما تعلمنا أهمية الشورى 
الدينية والدنيوية  تشمل األمور 
اخلاصة والعام����ة واالبتعاد عن 
التفرد واالستبداد امتثاال ألمر اهلل 
عز وجل واتباعا لرسوله ژ ولعلم 
السلف بفضائل الشورى وعوائدها 
اجلمة وفوائدها الكثيرة فهي سر 
النجاح واالستمرار قال علي بن أبي 
طالب ÿ نعم املؤازرة املشاورة 

وبئس االستعداد االستبداد.

محمد »إياكم واخلصومات فإنها 
تشغل القلب وتورث النفاق«.

منهج وسطي

ما أهم تعاليم أقطاب السلف 
الصالح؟

٭ تعلمنا من املش����ايخ ان ديننا 
سهل وسلس وواضح فال بيعات 
تقام وال جلس����ات في السراديب 
حتاك وال مسلك باطال يطال، بل 
منهج صاف ووسطي وقد اسس 
على بنيان متني وتأصل على قواعد 
ذهبية واجيز من كوكبة وثلة من 
الرباني����ني واالفذاذ، لهم  العلماء 
عقول راجح����ة وعواطف صادقة 
ومعايير منضبطة وحكمة بالغة 
ونظرة ثاقبة وحنكة صائبة، فلم 
السلفي لضغوط  املنهج  يضعوا 
سياس����ية ولم يستفزهم مخالف 
او يس����تثرهم معاكس فأوجدوا 
املنهج لردود فعل غير منضبطة 
بل ليكون نبراسا للقاصي والداني 
والس����ير بخطى ثابتة والتعامل 
بالع����دل، فمحبتهم للس����لف لم 
جتعلهم يرفعونهم عن منزلتهم 
وكراهيته����م للكفار واملبتدعة لم 
تدفعهم لظلمهم او التقول عليهم، 
قال تعالى )وإذا حكمتم فاعدلوا 

ولو كان ذا قربى(.

األمانة العلمية

ما نهجكم في األمانة 
العلمية؟

٭ تعلمنا من علمائنا أن نتعامل 
بالدليل القاطع والبرهان الساطع 
باألمانة العلمية بعيدا عن التزوير 
وقل����ب احلقائق وبتر النصوص 
أو ضرب النصوص ودمج احملكم 
باملتش����ابه أو زخرفة الباطل أو 
حتكي����م العوائد واتب����اع الهوى 
وال التعليل للمخالف أو التهويل 
للمواقف وال التعصب لرأي قابل 
للمناقش����ة وليس من املسلمات 
والثواب. وتعلمنا من علمائنا أن 
الشيطان يئس أن يعبد في اجلزيرة 
ولكن قد يح����رش بني أهل احلق 
والعلماء وطلب����ة العلم ويطرح 
الشبهات ليكثر اجلدال واخلصومة 
عن طريق القيل والقال، »إن اهلل 
تبارك وتعالى كره لكم قيل وقال 

وكثرة السؤال وإضاعة املال«.

التشاور

هل يتشاور السلفيون مع 
من يخالفهم؟

٭ أيضا تعلمنا م����ن علمائنا أال 
جنعل الكثرة والغوغاء والسواد 
العواطف  الذي حترك����ه  األعظم 
واإلع����الم، تدفعن����ا للرف����ض أو 
تكوين رأي أو التعدي بلس����اننا 
أو جوارحنا ولكن نسأل أهل العلم 
ونلتف حولهم، فهم أكمل الناس 
عقال، وأعدلهم قياسا، وأصوبهم 
رأيا، وأس����دهم كالما، وأصحهم 
نظرا، وأهداهم استدالال، واقومهم 

أكد د.بسام الشطي ان السلف 
الصالح هم أصبر الناس على 
اق���وال املخالف���ني ودعواتهم 
وانهم يتناظرون في املس���ائل 
االجتهادي���ة مع بق���اء األلفة 
واحملبة فيم���ا بينهم، بعيدون 
عن االسفاف متسمون باألدب 
واللياقة، موضحا ان ما تعلمه 
السلفيون من السلف الصالح 
بأن ديننا س���هل وس���لس وال 
يحاك في السراديب بل هو منهج 
صاف ووسطي اسس على بنيان 
متني، مش���يرا الى ان التعامل 
يكون بالدليل القاطع والبرهان 
الساطع باألمانة العلمية بعيدا 

عن التزوير وقلب احلقائق.
وقال ان السلف ال يختلفون 
ف���ي اصل م���ن اص���ول الدين 
وقواعد االعتق���اد وال من اجل 
املراء والتعص���ب واالنتصار 
للنفس والتشفي من اآلخرين، 
وحول منهج السلفيني كان هذا 

احلوار:

كيف كانت بدايتك مع 
الدعوة السلفية؟

٭ من���ذ طفولت���ي تربيت في 
كنف الدعوة السلفية املباركة، 
وتعلمت من العلماء واملشايخ 
وطلب���ة العلم احل���رص على 
الوحدة ولم الشمل وجمع الكلمة 
وإزالة اسباب النزاع والفرقة، 
ألنها بذور الشقاق الذي يؤدي 
الى الفش���ل، قال تعالى: )وال 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 

واصبروا(.

النصح واإلرشاد

كيف تعامل أهل السلف 
مع خالفاتهم؟

٭ السلف الصالح رضي اهلل 
عنه���م هم أصب���ر الناس على 
أقوال املخالفني ودعواتهم، فهاهو 
شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه 
اهلل دعا الى الس���نة واإلسالم 
الباطل باللس���ان  وجادل اهل 
وجالدهم بالسنان بهمة وّقادة 
وعزمة وثابة حتى نصر اهلل به 
السنة وكسر به البدعة وجدد 
ب���ه الدين وجعله ش���جي في 
حلوق املبتدعة، واحلال نفسه 
الثاني  القرن  يتكرر مع مجدد 
عشر الهجري اإلمام محمد بن 
عبدالوه���اب رحمه اهلل، فلقد 
خرج هذا اإلمام في مجتمع يعج 
بالشرك والبدع والضالالت، فقام 
هلل ودعا الى سبيل اهلل، وشمر 
عن ساعد اجلد واستفرغ لذلك 
الطاق���ة واجلهد، فهدى اهلل به 
قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا 
عميا، وأب���ان به احملجة واقام 

على الناس احلجة.

المودة واألدب

وما الذي تعلمته من 
املشايخ حول هذه 

اخلالفات؟
٭ تعلمت ان اهل السنة قد يحدث 
بينهم خ���الف ويتناظرون في 
املسائل االجتهادية والتنظيمية 
مع بقاء األلفة واملودة واحملبة 
فيم���ا بينهم في ح���دود األدب 
واللياقة وبعيدا عن اإلسفاف 

والصفاقة.
فالسلف ال يختلفون بحمد 
اهلل في أصل من أصول الدين 
وقواعد االعتقاد وال يختلفون من 
اجل املراء وإحداث فتنة ومجلبة 
للتعصب واتباع الهوى ومطية 
لالنتصار للنفس والتشفي من 
اآلخرين وذريعة للقول على اهلل 
بغير عل���م، بل يريدون ضبط 
وتأصيل العمل اإلداري ليكون 
اجلميع على بصيرة، قال مسلم 
إياكم واملراء فإنه  بن يس���ار: 
ساعة جهل العالم وبها يبتغي 
الشيطان زلته« وقال جعفر بن 

اخــذت هـذه الصـورة 
للشيـخ د.طـارق الطـواري 

وهـو يلقـي كلمة في 
حديقة كلية الشريعة 
يوم االربعاء الموافق 

1994/3/29 في مهرجان 
بجمعية الشريعة حول منع 
المنقبات من القيادة ويظهر 

في الصورة وليد الغانم 
يحمل الميكرفون والشيخ 
د.ناظم المسباح ود.عواد 
برد اقصى اليسار وفي 

الوسط يجلس د.عبداللطيف 
العميري وخالد الشمري من 
طلبة كلية الشريعة، الصورة 
مهداة من مشعل الراشد من 

معمل التصوير بـ »كونا«.

جمعتهم كلية 
الشريعة وفرقتهم 

سبل احلياة

صورة وتعليق

د.بسام الشطي

نصيحة لكل سلفي
أقول كما تعلمنا من علمائنا أهمية محبة بعضنا بعضا، أهل السنة 
واجلماعة ونرحم بعضنا بعضا، ونبني عالقتنا على املودة واأللفة 

والنصرة وجسور الترابط قال تعالى: )إن الذين آمنوا وعملوا 
الصاحلات سيجعل لهم الرحمن ودا( وقال سبحانه )والذين جاؤوا 

من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان وال 
جتعل في قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم( فنكف لساننا 
عن التفسيق والتبديع أو التكفير فنحن نرد على املخالف منا ونوضح 

له احلق وهم ونحن بشر نخطئ وننسى ونغفل وجنهل فلنلتمس 
العذر، فالبد من سالمة اللسان واجلوارح ويترحم بعضنا على بعض 

ونأخذ العلم من بعضنا البعض ونذب عن اعراضنا ونذكر فضائل من 
أحسن، وكلنا يعمل في الدعوة من أجل اعالء كلمة اهلل ونشر احلق 

املبني وواجبنا أن نواسي بعضنا في مدلهمات امللمات والفنت. نسأل اهلل 
أن يزيل االحقاد والضغائن ويؤلف على اخلير واحلق قلوبنا ويجعلنا 
إخوة متحابني على سرر متقابلني، مفاتيح للخير مغاليق للشر رجاعني 

الى الصراط املستقيم وقافني عند الدليل.


