
09 صفحة أسبوعية تصدر كل يوم جمعةاجلمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢
Lailaelshafie١@hotmail.com  :ملقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر االمييل

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

من إعداد: ليلى الشافعي
اإلميـان

أكد علماء الشرع أن شراء 
األصــوات االنتخابيــة حرام 
شرعا وأصحابها آثمون، ألنها 
من باب الســحت وأكل أموال 
النــاس بالباطل، واســتدلوا 
بحديث النبي ژ: لعن رسول 
اهللا ژ الراشــي واملرتشــي 
والرائــش أي الــذي ميشــي 
بينهما. حول هــذا املوضوع 

كان لنا هذا االستطالع.
أشد جرمًا

فــي البداية، يحذر د.خالد 
املذكور من أن يقوم املرشــح 
بشــراء صوت الناخب بقصد 
الفوز فــي االنتخابات، وقال: 
إن حكم الشرع في هذا العمل 
قد جمع بني ثالثة أوصاف هي: 
الرشــوة واخليانة وشــهادة 
الزور، فهي رشــوة من حيث 
إن املرشــح دفع ماال او غيره 
للناخب ليقدمه على غيره ممن 
قد يكون أكفأ منه وأصلح، وهي 
خيانة مــن الطرفني وخاصة 
األمانــة  خــان  إذا  الناخــب 
والشهادة وأولى بتزكيته في 
غير مكانها، أي يدلي بشهادة 
زور، وجميع هذه األمور تعد 
مــن الكبائــر التــي نهى اهللا 
عنها، وإن مجرد قبول أو إقدام 
املرشح على هذا يعتبر قدحا 
في نزاهته. وأكد د.املذكور ان 
املرشح الذي يقبل هذا العمل 
يقبل بعــد ذلك بأن يرتشــي 
ممــن هــو فوقه فــي املنصب 
واملســؤولية، ويكــون عنده 
اســتعداد لبيع ضميره مثلما 
كان لديه االســتعداد لشــراء 
ضمائر غيــره، الفتــا الى ان 
حرمة الرشوة وردت بنصوص 
شرعية ثابتة، وأن اإلبالغ عن 
هذه اجلرمية مطلب شــرعي 
ووطنــي شــريطة ان يكــون 
من يبلغ عــن املخالفة متأكدا 
وموثقا للبالغ، حتى ال يكون 
فريســة إلغراء املكافأة. وأكد: 
إن كانــت الرشــوة في األمور 
العاديــة محرمة ومنهيا عنها 
فإنها في االنتخابات تكون أشد 
جرما وأعظم إثما ألنها تؤدي 
الــى وصول غيــر األكفاء الى 
البرملان وبغير حق، ومن ثم 
لن يكون أمثال هؤالء أمناء على 
التشــريعات التي يصدرونها 

إلدارة أمورنا.
أكل السحت

من جهته، أكد الشيخ يحيى 
العقيلي أن الرشوة محرمة بأي 
صورة كانت وبأي اسم سميت، 
هديــة أو مكافــأة أو عطيــة، 
فاألسماء في شريعة اإلسالم 
ال تغيــر من احلقائق شــيئا، 
فالعبرة للحقائق واملعاني ال 
لأللفاظ واملباني.. والرشــوة 
هي بذل املال للتوصل به الى 
باطــل، إما بإعطــاء الباذل ما 
ليس من حقــه او اعفائه مما 
هو حــق عليه، وهي مغضبة 

للرب مجلبة للعذاب، قال النبي 
ژ: لعن الراشــي واملرتشــي 
والرائش. فالراشي هو الدافع 
للرشوة واملرتشي هو اآلخذ، 
والرائش هو الوسيط بينهما، 
والرشــوة مرض خطير، فما 
وقع فيهــا امــرؤ إال ومحقت 
منه البركة في صحته ورزقه 
وعياله وعمره، وما تدنس بها 
احد اال وحجبت دعوته وذهبت 
مروءته وفسدت اخالقه وُنزع 
حياؤه وساءت خامتته، فالنبي 
ژ الــذي ال ينطق عن الهوى 
يقول: «كل حلم نبت من سحت 
فالنار أولى به». وأشار العقيلي 
الــى صور الرشــوة ومنها ما 
يأخذه املوظف من اهل املصالح 
ليسهل لهم حاجاتهم التي يجب 
عليه قضاؤهــا دون دفع هذا 
املــال، فمن اســتغل وظيفته 
ليســاوم النــاس علــى إنهاء 
مصاحلهم التــي ال تنتهي إال 
من قبل وظيفته فهو ملعون 

على لسان رسول اهللا ژ.
وقال: فــي مثل هذه األيام 
التي يسعى خاللها املرشحون 
للفــوز باالنتخابــات يقــوم 
البعض ولألســف باستخدام 
الرشوة سبيال لكسب أصوات 
الناخبني، وهذا سلوك خبيث 
وإثم عظيم، وجرمية وطنية 
ومفســدة أخالقية ينبغي أن 
تواجه بكل حسم وحزم إلنهاء 
بالء ووباء وخطر على مستقبل 
البالد وأمنها، فإن من يشتري 
ان  األصــوات يســهل عليــه 
يبيع وطنه، كما انه سيسعى 

لتعويض مــا صرفه من مال 
بكل السبل، فكيف سنأمن على 

مجلس فيه أمثال هؤالء.
من الظلم

وأضاف د.بســام الشطي 
بقوله إن رشوة الناخب وشراء 
صوته منكر خطير وشر كبير 
الــذمم واملجتمعــات،  يدمــر 
ويجلب الفساد للبالد وسخط 
رب العباد، وهو من الرشــوة 
التي لعن صاحبهــا، واللعن 
هو الطــرد من رحمة اهللا عّز 
وجــّل، والرشــوة مــن الظلم 
الــذي ال يرضــاه اهللا تعالى، 
وإذا لــم يؤخذ على يد الظالم 
يوشــك ان تهلك البــالد بهذا 
الظلم والعياذ باهللا، ومن قام 
بهذا الفعل ســواء الراشي او 
املرتشــي او الوســيط يدخل 
في احلديث «لعن اهللا الراشي 
واملرتشــي». وبني د.الشطي 
ان انواع الرشوة مختلفة في 
صورها لكن املضمون واحد، 
ومــن هــذه الصــور: تعيــني 
املواطنني من اجل كســب ود 
الناخب للتصويت، وهذا يرجع 
لنية املرشح ان كانت مساعدته 
لوجــه اهللا فهذا يؤجر عليه، 
الناخــب ســيؤدي  وإذا كان 
املقابل فقط وهــو التصويت 
له فهذا عمل شبيه بالرشوة، 
وهو محرم قطعا. وقد قال ژ: 

«إمنا األعمال بالنيات».
مال خبيث

مــن جهته، قال د. جلوي 

عمل املرشح، واال تكون الدنيا 
هي اكبر الهم وال مبلغ العلم، 
مشيرا الى أن من اتقى اهللا جل 
وعال واحتسب االجر في جعل 
وقته في سبيل نصرة الدين 
فإن اهللا عز وجل ســيجعل 
له التمكــني ولكالمه القبول 
والبركة في العمر، وهذا األثر 
يجده اإلنسان في نفسه وفي 
أهله وفي مجتمعه، مشــيرا 
الى انه كلما كثر الصاحلون 
فــي املجتمع أثــر ذلك فيمن 
لهم السلطة والوالية خاصة 
من اخواننا املرشحني الذين 
ميلكون ما ال ميلكه غيرهم، 
فإنــه بإذنــه تعالى ســيجد 
املجتمــع اثر هؤالء فيهم من 
خالل ما يطرحون ويتكلمون. 
فنسأل اهللا جل وعال أن يكون 
لهم الــدور البالغ في حماية 
املجتمع، وان يكونوا ســورا 
منيعا فــي أال يؤتى املجتمع 
من قبلهم عبــر التفريط في 

هذه األمانة العظيمة.
وذكــر العصيمــي ان من 
اعظم ما حذر منه النبي ژ هو 
الفرقة واالختالف بسبب حتيز 
اإلنسان الى فئته والى قبيلته 
والى عائلته، والشك أن هذا 
يؤدي الى تكتل الناس ليس 
على الدين الذي أمر اهللا جل 
وعال به في قوله (واعتصموا 
بحبل اهللا جميعا وال تفرقوا)، 
وتأسف العصيمي من أن زمن 
االنتخابــات غالبــا ما يكون 
ســوقا رائجة للمنكرات من 
الرشــوة وشــراء االصوات 

اجلميعة: بال شك أن ما يأخذه 
الناخب من املرشح هو رشوة 
يتوصل بها املرشح إلى شراء 
صوت الناخب، سواء كان ماال 
أو هدية أو منفعة مشروطة، 
فاملرشح الذي يبذل ماله ملن 
يرشــحه غير مؤهــل وغير 
أمــني وال يجــوز اختيــاره، 
مشيرا الى أن التصويت في 
االنتخابات شــهادة وتزكية 
وأمانة، فبســبب بيع األمانة 
والشــهادة باملال نتج فساد 
عظيم مــن اكل أموال الناس 
والغش ووضــع غير األمني 
في مكان األمني، ففيه اجتماع 
الكــذب والبهتــان وأكل املال 
بالباطل. وفي احلديث: لعن 
اهللا الراشي واملرتشي، احلكم 
الشرعي الذي عليه علماء األمة 
أن أخذ املال على االنتخابات 
رشوة، وال يجوز بيع الصوت 
املأخوذ  االنتخابــي، والثمن 
على هذا حرام وسحت، وعلى 
اآلخذ للمال من الناخبني أن 
يتوب الى اهللا توبة نصوحا 
وان يتخلــص من هــذا املال 

اخلبيث.
أمانة عظيمة

وبــدوره، طالب د. محمد 
ضاوي العصيمي املرشحني 
بــأن يضعوا نصــب أعينهم 
وهــم قد نووا خــوض غمار 
االنتخابات ان يكون لهم الدور 
البالغ في نفع املسلمني املتمثل 
في الذب عن الشريعة، وكذلك 
ابراز الدور الشرعي من خالل 

والغيبــة وتتبــع عــورات 
الناس والقســم وهو الطلب 
من االنسان ان يحلف على ان 
يأخذ مقابل الصوت ماال، فقد 
جمع بني الرشوة وتعريض 
لفظ اجلاللة، وهذا اإلنســان 
ال شــك انه لم يقدر اهللا حق 
قدره، مؤكدا ان املرشح الذي 
يعطي ماله مقابل التصويت 
له غير أمني وغير مستحق، 
فصوت الناخب شهادة وتزكية 
وأمانــة، فــإذا مت بيع األمانة 
والشهادة باملال كانت حراما 

وسحتا.
محاسبة املرتشني

مــن جهتــه، قال الشــيخ 
د.صالح املهيني: كلما اقترب 
موعــد االنتخابات البرملانية 
كثــر الــكالم عــن الرشــوة 
الناخبني،  وشــراء اصــوات 
ولعل السؤال املهم ما موقف 
الشــرع من الرشــوة؟ وملاذا 
حرمها؟ وما صور الرشوة؟ 
أما الرشوة فهي ما يدفع مقابل 
ابطال حــق او احقاق باطل. 
وقــد لعــن رســول اهللا ژ 
الراشي واملرتشي. فالرشوة 
حرام في شرع اهللا، دل عليها 
احلديث السابق وأدلة أخرى، 
كما أنها سبب رئيس النهيار 
الدول واملؤسسات. فالراشي 
إمنا يدفع املال ليحصل على 
مصلحــة خاصة غيــر مباٍل 
مبصلحة النــاس عامة، كما 
ان املرتشــي يقبل الرشــوة 
مقدما مصلحته اخلاصة على 
مصلحة الناس، فالراشي يريد 
الوصول إلى الكرسي األخضر 
حتى يعظم جاهه ويكثر ماله 
حتى لــو لم يكن مؤهال لهذا 
املنصب، وحتى يعظم جاهه 
ويكثر ماله البد من احملاباة 
والســير على هوى أصحاب 
النفوذ غير مبــاٍل مبصلحة 
النــاس، واملرتشــي يقبــل 
الدنانير املعدودة مساهما في 
وصول الراشي الى املنصب، 
والــذي قــد يصــوت ويضر 
املرتشي في تصويته. لذلك 
حّرم اإلسالم الرشوة ملا فيها 
من ضرب مصالح العامة ألجل 

املصالح اخلاصة.
ولفت إلى أن الرشــوة ال 
يشــترط ان تكون ماال، وان 
كان املــال اشــهر صورها إال 
أنها تأتي على صورة منافع 
كاحلصول على الوظائف او 
االشتراك في جلان معينة او 
بعثات خارجية...إلخ. لذلك 
نشدد على حكومتنا املوقرة 
مبراقبة هذه الظاهرة ومنعها 
الوســائل ومحاســبة  بــكل 
املرتشني وإحالتهم إلى جهات 
االختصاص، كما نذّكر كل من 
تسول نفسه في قبول الرشوة 
بتقوى اهللا عز وجل في لقمة 
عيشه وفي بلده، وأال يكون 
معول هدم من حيث ال يعلم.

د.جلوي اجلميعةد.خالد املذكور د.صالح املهينيد.بسام الشطي د.محمد ضاوي العصيميالشيخ يحيى العقيلي

املذكور: إذا كانت الرشوة محرمة فإنها في االنتخابات تكون أشد جرمًا وأعظم إثمًا
العقيلي: جرمية وطنية وسلوك خبيث وإثم عظيم ومفسدة أخالقية ومغضبة للرب

الشطي: الرشوة منكر خطير يجلب الفساد للبالد وهي من الظلم الذي ال يرضاه اهللا
اجلميعة: ما يأخذه الناخب من املرشح رشوة سواء مال أو هدية أو منفعة مشروطة
العصيمي: املرشح الذي يعطي ماله مقابل التصويت له غير أمني فصوت الناخب أمانة
املهيني: نشّدد على حكومتنا املوقرة مبراقبة هذه الظاهرة ومحاسبة املرتشني

روائع التاريخ اإلسالمي قبس من سورة الكهففلذات األكباد

حديث ومعنى

اخلليفة احلكيم

الراشي واملرتشي

كان عمر بن عبدالعزيز ـ ے ـ معروفا 
باحلكمة والرفق، وفي يوم من األيام، دخل 

عليه أحد أبنائه، وقال له:
يا أبت! ملاذا تتســاهل في بعض األمور؟ 
فواهللا لو أني مكانك ما خشيت في احلق أحدا.
فقال اخلليفة البنه: ال تعجل يا بني؛ فإن 
اهللا ذم اخلمر في القــرآن مرتني، وحرمها 

في املــــــرة الثالثة، وأنا أخاف أن أحمل 
الناس على احلق جملة فيدفعوه (أي أخاف 
أن أجبرهم عــــليه مرة واحدة فيرفضوه) 
فتكون فتنة. فــــــانصرف االبن راضيا 
بعد ان اطمأن حلسن سياسة أبــــيه، وعلم 
أن رفق أبيه ليس من ضعف، ولكنه نتيجة 

حسن فهمه لدينه.

عن أبي هريرة ے قال: «لعن رسول اهللا 
ژ الراشي واملرتشي في احلكم».

والراشــي هو الذي يبذل املال ونحوه 
مــن املنافع ليتوصل به الــى إبطال حق او 
الوصول الى باطل، وهو مأخوذ من الرشا 
وهو احلبل الذي يتوصــل به الى املاء في 
البئر، والرشوة: هي بذل املال ليتوصل به الى 

باطل. واملرتشي: آخذ الرشوة، وهو احلاكم 
الذي يأخذ الرشوة ليحكم بإسقاط حق أو 

إثبات باطل في القضاء.
ويستفاد من احلديث حترمي بذل الرشوة 
وأخذها والتوسط فيها واإلعانة عليها، ألنها 
من كبائر الذنوب، لعن آخذها ومعطيها، واللعن 

ال يكون إال في كبيرة من كبائر الذنوب.

أيتها األم، ال تقومــي بتأديب طفلك 
وأنت غاضبة، فقد يجعل الغضب تأديبك 
لطفلك انتقاما ويخرجك من غايته التربوية، 
ويفقدك سيطرتك على أعصابك، ومينعك 
من تقديرك لألمر الذي يســببه تأديبك 
للطفل، وكذلك ال تسبي طفلك وأنت تؤدبينه، 
فاملفروض أال تشتم وال تسب األم ابنها 
أبدا، وليس حني تأديبه فقط، ولكن عادة 
ما تصــدر األلفاظ القبيحة من األم وهي 
تؤدب طفلها، وكأنها تريد أن تؤمله جسديا 

ونفسيا في وقت واحد.
فــــعلى األم أن حتفظ لسانها وهي 
تـــــــؤدب طفلها ألن غاية تأديبها هي 

تربية الطــــفل، أما شتمه أو سبه فمناقض للتربية ومخالف لها، وعلى 
األم أن تشــرح للطفل ســبب تأديبها له على خطئه، ويفضل أن يكون 
الشــرح قبل التأديب أو معه على األقل، وإذا لم تتمكن األم من الشرح 
قبل التأديب أو أثناءه فال مانع من القيام به بعد تأديبه حتى ال يحســب 
الطفل انه ال يستحق التأديب، حتى يستفاد منه وتتحقق الفائدة التربوية 
املرجــوة، كما يجب أال تؤدب األم أوالدها أمام اآلخرين وال تؤذيهم على 
خطأ سبب له أملا حتى ال تزيد آالمه، ليكون ضرب الطفل وسيلة للتأديب 
وليس للعقاب، قال رســول اهللا ژ: «مروا صبيانكم بالصالة إذا بلغوا 
سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا، وذلك بطريق التأديب والتهذيب 

ال بطريق العقوبة».

قال اهللا جل وعال: (قال أخرقتها لتغرق أهلها).
اإلميان بالقدر: اإلميـــان بالقدر خيره وشره من اهللا عز وجل، 
ركن من أركان اإلميان، والتســليم بقدر اهللا عز وجل هو 
اختبار الميان العبد، لذلك كان القدر في ميزان اهللا عز وجل 
يختلف كثيرا عن مقاييس البشــر. في قدر اهللا عز وجل 
وحده جتد اخلير في االمور التي يظنها البشــر أنها شر، 
وفي قدره سبحانه وتعالى يكون بعض الشر من أمر اخلير.
كم ُدهشنا ألقدار اهللا تعالى، ورمبا تأملنا منها رغم كامل 
تسليمنا، ووجدنا فيها بعد ذلك خالص نفعنا؛ فشكرنا اهللا 

عليها.

د.عجيل النشمي

التسليم بالقضاء والقدرال توبخي طفلك أمام اآلخرين

هدايا املرشحني

ما حكم إهداء املرشح رواد مقره االنتخابي مجموعة من 
العطور القيمة أو األقالم ذات «املاركات» املعروفة دون 

توجيه منه النتخابه؟
٭ ال يجوز أن يقدم املرشح لرواد مقره االنتخابي هدايا 
أيا كان نوعها أو قيمتها ملا فيه من شبهة الرشوة املبطنة 
بل الظاهرة، ألنه لوال ترشيحه نفسه، وطمعه في كسب 
الصوت ما قدم هذه الهدايا، وآخذها مرتش، ألنه أخذها 
طمعا وقد يعطيه الصوت مقابلها دون النظر إلى دينه 
وكفاءته، ولكن لو أن املرشــح فــاز وأراد ان يكافئ من 
ساهم معه في حملته االنتخابية، ومن كان يحضر مقره 
مشــجعا له، فال مانع من ذلك، على أال يكون هذا ديدنه 
وشأنه في انتخابات سابقة، ألنه حينئذ في حكم الهدية 
امللحوظة وأن لم تكن مشروطة، وامللحوظ كاملشروط.

استخدام الفتيات

ما حكم توظيف املرشح لفتيات لالتصال على الناخبني 
لدعوتهم إلى محاضرات ذلك املرشح، أو للحث على 

التصويت له يوم االنتخاب؟ وهل يختلف احلكم حال 
تبرع الفتيات بذلك؟

٭ يجــوز التوظيف أو العمل تبرعــا لفتيات لالتصال 
بالناخبات لدعوتهن واإلجابة عن أسئلتهن، وعليهن أن 
يصدقن باإلجابة عما يعرفن من أسئلة تتعلق باملرشح، 
ألنهن مؤمتنات وشاهدات صدق، فما يعرفنه يجنب عنه، 
ويعتذرن عما ال يعرفن، وال يجوز اتصالهن بالناخبني، 
ألن احلاجة تسد بتوظيف الرجال، وسدا لذريعة الفساد، 

وبعدا عن التعرض ملا ال ينبغي من سفهاء القوم.
املقر املختلط

ما حكم حضور مقر انتخابي اختلط فيه الرجال بالنساء؟ 
وهل من فرق في احلكم بني اختالطهم غير املنظم 
واختالطهم املنظم بتخصيص امليمنة للرجال مثال 

وامليسرة للنساء؟
٭ يجب أن يكون للنساء مقر انتخابي وللرجال مقر، أو 
يقسم الوقت بينهم، ويجوز على خالف األول أن يكون 
الرجال والنســاء في مقر واحد إذا كان املكان فســيحا، 
ومواقف ومداخل ومخارج الرجال خاصة بهم، وللنساء 
مكان خاص بهن، وكان جلوس الرجال في املقدمة والنساء 
خلفهــم، وهذا عند عدم إمــكان احلال األول، وهو ممكن 

بالنظر للواقع وميسور، فال يجوز حينئذ اجلمع.
شراء األصوات لالنتخابات

ما احلكم الشرعي ملن يقوم بعملية تسديد االشتراكات 
السنوية جلمعية نفع عام، بغرض اإللزام بالتصويت 

لصالح شخص أو أشخاص ترشحوا في انتخابات 
عضوية مجلس إدارة اجلمعية، هل يعتبر الشخص 

املسدد واملسدد له آثمني في حال االلتزام بهذا العمل؟
٭ إن الصوت تزكية، والتزكية شهادة، والشهادة أمانة، 
فال يجوز أن يشهد املسلم لشخص إال إذا كان أهال للثقة 
وكفئا للعمل الذي يترشح له، وإذا كانت الشهادة مقابل 
مال فهي شــهادة باطلة ما دامت مشــروطة، كمن يقول 
لشخص: اشهد لي عند القاضي وسأعطيك مبلغا من املال، 
فإن املال سيكون مقابل الشهادة، وهذا ال يجوز، فإذا كان 
املشــهود له ومن أجله ليس أهال، كان ذلك شهادة زور، 
وهــي من الكبائر. وعليه فالصــورة املطروحة الواردة 
في الســؤال ال جتوز. لكن لو أن من يســدد االشتراك ال 
يشترط شخصا معينا، وإمنا يتبرع بسداد االشتراكات، 
ويترك ملن تبرع له أن يختار من يراه أهال للشهادة له 

بالكفاءة واخللق والدين.

خليل الشطيد.كوثر الياقوت

علماء الشرع:  شراء األصوات االنتخابية حرام 
أكدوا لـ «اإلميان» أنها من باب السحت واستدلوا بحديث النبي ژ «لعن اهللا الراشي واملرتشي»


