Ω2010 ¿GôjõM - `g1431 ÖLQ - ô°TÉ©dG Oó©dG
هيئة التحرير
مدير التحرير

رئي�س التحرير

�سماحة المفتي العام
ال�شيخ عبد الكريم الخ�صاونة
الدكتور �أحمد الح�سنات
ح�س ــان �أبــو ع ــرقوب

مفتي العا�صمة
الدكتور محمد الخاليلة
المحررون

جـ ـمـ ــيل �أبــو �س ــارة
زهير ها�شم رياالت

الطباعة

محمد �أمين غالية
للمرا�سالت

عمان � -شارع الأردن � -ضاحية الأمير ح�سن
�ص.ب 922607 :جبل الح�سين 11192
هاتف - 06/ 5660459 :فاك�س06/ 5698358 :
e-mail: iftaa@iftaa.jo

www.aliftaa.jo

قال ر�سول اهلل :

}م ْن ُي ِرد ال ّل ُه بِ ِه خيراً ُي َف ِّق ْه ُه في ا ِّلد ِين{
َ

[متفق عليه]

فهرس المحتويات
وكونوا عباد اهلل �إخوان ًا � .....سماحة المفتي العام ال�شيخ عبد الكريم الخ�صاونة

3

ف�ضل الجهاد بمعناه الوا�سع � ......................................سماحة الدكتور نوح علي �سلمان

5

..................................................................................................................

7

من قرارات مجل�س الإفتاء



ن�صائح �إلى الأ�سرة  ....................................ف�ضيلة المفتي ال�شيخ ح�سان �أبو عرقوب

11

ريا�ض الحكمة  .............................................................................................................هيئة التحرير

14

فتاوى منتقاة  ..............................................................................................................هيئة التحرير

16

علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه  ............................................الباحث �شادي مقدادي

22

«�أحكام القر�آن» البن العربي  .............................................................الباحث زهير رياالت

24

البركة في الرزق  .................................ف�ضيلة المفتي الدكتور محمود فهد مهيدات

29

وكونوا عباد اهلل إخواناً
...........................................................................................................................................................

سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

جعل اهلل تعالى الم�ؤمنين �إخوة متحابين ،ال ينبغي �أن تكون بينهم عداوة وال بغ�ضاء وال �شحناء وال تقاتل ،ومما يترتب
على هذه الأخوة الإيمانية :المحبة والمودة والتعاون والوحدة..
}
و�إذا حدث خالف �أو �إراقة دماء؛ ف�إن هذا ا�ستثناء يجب �أن ُير َّد �إلى الأ�صل فور وقوعه} :
[الحجرات .]10:فمن الواجب المترتب على الأخوة الإيمانية الإ�صالح بين المختلفين ،وهذا ما تمليه �أخوة الإيمان،
َاج�شُ واَ ،و َال َت َباغ ُ
َ�ضواَ ،و َال
ا�س ُدواَ ،و َال َتن َ
تدب ،والبغ�ضاء تعمل عملها .قال َ ( :ال ت ََح َ
وال يجوز �أن تترك الفرقة ُّ
ِ
َت َدا َب ُرواَ ،و َال َي ِب ْع َب ْع ُ�ض ُك ْم َعلَى َب ْي ِع َب ْع ٍ�ضَ ،و ُكونُوا ع َبا َد اهلل �إِخْ َواناً) [متفق عليه].
والم�ؤمنون بتكاتفهم وتعا�ضدهم ووحدتهم ي�صبح مثلهم مثل الج�سد الواحد؛ �إذا ا�شتكى منه ع�ضو تداعى له �سائر
الج�سد بال�سهر والحمى ،وهذا ت�أكيد على �أهمية المحبة ولزوم الأخوة.
ويتحتم على الم�ؤمنين التعاون مع ولي الأم��ر عند وقوع الفتن حتى ال تت�شعب المحن وت��زداد الإح��ن؛ ف�إنه ال
يوجد �سبب يبلغ من �ضخامته �أن يفرق ما بين الم�سلم والم�سلم من و�شيجة الأخوة والمحبة؛ لذا يجب على كل
}
مخل�ص لدينه ولوطنه ولأمته �أن ي�سعى لإطفاء نار الفتنة ،و�إغالق منابعها .قال تعالى} :
[البقرة.]191:
نعم ،كلنا يعلم نقاوة �صدر الم�سلم وليونة طبعه ،ولكنه ال ي�أذن لأحد �أن ي�ستغل هذه ال�صفات النبيلة فيه ليجعل منه
} [الن�ساء]91:؛ �أي :عادوا �إليها
�شخ�ص ًا �إ ّمعة طائ�ش القياد� ،ضرير العين والقلب }
و ُقلبوا فيها على �أ�سو�أ �شكل.
ها نحن �أوالء عندما نرى فتنة �سوداء تفرق بين الإخوة والأحبة ..بين �أبناء الع�شيرة الواحدة والبلد الواحد ..ال بد �أن
نعود �إلى تقوى اهلل تعالى والخوف منه ،ال �سيما ونحن نجد في كل ع�شيرة نماذج فريدة للف�ضائل الجليلة والأخالق
النبيلة ..رجال حباهم اهلل تعالى ب�صفات وملكات ت�ؤهلهم لأن يئدوا الفتنة من جذورها ،ويجتثوها من �أعماقها؛
} [ال�شورى.]40:
امتثا ًال لقول اهلل عز وجل} :
�إنهم المعنيون بالنداء العظيم يوم القيامة -كما ورد في الأث��ر�( :-إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من بطنان
العر�ش :لي ُق ْم َمنْ على ا ِ
هلل �أج ُره؛ فال يقو ُم �إال َمنْ عفا عن ذنبِ �أخيه) [رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»] .قال
ابن كثير« :ندب اهلل تعالى �إلى الف�ضل وهو العفو ،فمن عفا ف�إن اهلل ال ي�ضيع له ذلك الف�ضل» ،وفي الحديث ال�شريف:
(ما زاد اهلل تعالى عبداً بعفو �إال عزاً) [رواه م�سلم].
ففي هذا البلد المبارك رجال عقالء �أتقياء ..ترفعوا عن الحقد والتع�صب ،وزُرعت فيهم عاطفة ال�سماحة والمحبة
َّ
وا�ستل الإ�سالم من قلوبهم الأ�ضغان والأحقاد ،ثم ملأها بعد ذلك
التي �أودعها اهلل تعالى قلب ه�ؤالء الأفا�ضل،
حكمة ورحمة ،وحلم ًا و�صفح ًا؛ لأن هناك ارتباط ًا بين ثقتهم ب�أنف�سهم ودينهم ووطنهم و�أمتهم؛ فالرجل العظيم كلما
العدد العاششر  -رجب 1431

هـ  -حز
يران 2010م





ح َّلق في �آفاق الكمال ات�سع �صدره وامتد حلمه ،والتم�س للنا�س الأعذار والمبررات لأغالطهم و�أخطائهم ،و�شعاره:
} [يو�سف.]90:
}
إيمان في قلب الإن�سان الم�ؤمن؛ َر َب ْت معه ال�سماحة ،وازداد الحلم ،ونفر قلبه من طلب الهالك
نعم ..كلما َر َبا ال ُ
والث�أر من المخطئين في جانبه ،وعلى قدر ما ي�ضبط الم�سلم نف�سه ،ويكظم غيظه ويملك قوله ،ويعفو عمن �أ�ساء
�إليه �أو ظلمه ،ويت�صف بالأو�صاف والأخالق الجليلة والجميلة ،تكون منزلته رفيعة عند اهلل تعالى ،وله جنة عر�ضها
ال�سماوات والأر�ض �أعدت للمتقين ،قال عز وجل} :
}
[�آل عمران .]134-133:ه�ؤالء الم�ؤمنون ثابتون على البذل والعطاء والت�ضحية ،ال تغ ّيرهم ال�سراء وال ال�ضراء ،ويجودون
بالعفو وال�سماحة بعد كظم الغيظ وهم مح�سنون.
وال �شك �أن الت�أ�سي واالقتداء بالنبي و�أ�صحابه الكرام يزيد في الإيمان والتحلي بالأخالق العظيمة.
كان قريب لأبي بكر ر�ضي اهلل عنه يعي�ش على �إح�سانه ،ولكن هذا القريب لم يتورع عن الخو�ض في ِعر�ض ال�سيدة
عائ�شة �أم الم�ؤمنين ر�ضي اهلل عنها التي يكفله �أبوها؛ فن�سي بذلك حق الإ�سالم ،وحق القرابة ،وحق ال�صنيع القديم؛
مما �أغاظ �أبا بكر ر�ضي اهلل عنه وجعله يحلف �أن يترك قريبه هذا وال ي�صله كما كان ي�صله؛ فنزل قول اهلل تعالى:
}
} [النور ،]22:فعفا �أبو بكر ر�ضي اهلل عنه عن قريبه ،و�أعاد له عطاءه الأول قائ ًال:
«�إني �أحب �أن يغفر اهلل لي».
ق�ضى الإ�سالم على الع�صبية التي تدفع �إلى ا�ستحالل الدماء ،وفي الحديث ال�شريف( :ال ترجعوا بعدي كفاراً
ي�ضرب بع�ضكم رقاب بع�ض) [متفق عليه]َ .ف َق ْت ُل النف�س بغير حق حرام؛ لقوله تعالى} :
} [المائدة ،]32:والإ�سالم
يدعو �إلى التج ّمل بالبر والتقوى ،وال�صبر والإيمان ،والتعقّل بالحكمة والحوار ونبذ العنف والإرهاب.
و�أما ما يزعمه بع�ض النا�س من �أنه ي�أخذ بالث�أر؛ فهذا مخالف ل�شرع اهلل؛ لأنه اغت�صب حق ًا لي�س له ،و�إنما هو ح ُّق
ولي الأمر في متابعة الجناة والق�صا�ص منهم ،ولو جاز لكل �إن�سان �أن يقت�ص من الآخرين؛ «لأقفرت الأر�ض من
�ساكنيها ،و�أ�صبح ظهر الأر�ض �أعرى من �سراة �أديم» .وعندئذ �س ُيقتل الأبرياء بجريرة المذنبين ،واهلل تعالى لم
الدنْيا)
ي�أمر بقتل الأبرياء بل حرم ذلك .قال ( :وا َّلذي َنف ِْ�سي ِب َي ِد ِهَ ،ل َق ْت ُل ُم�ؤ ِْمنٍ � ْأع َظ ُم ِع ْن َد اهلل ِمنْ زَوالِ ُّ
[رواه الن�سائي].
نعم قد عجز ال�شيطان �أن يجعل من الرجل العاقل عابد �صنم ،ولكنه لن يعجز عن المباعدة بينه وبين اهلل عز وجل؛
ٍ
عندئذ يجهل حقوق اهلل؛ فيوقد ال�شيطان نيران العداوة في القلوب؛ ف�إذا ا�شتعلت ا�ستمتع ال�شيطان بر�ؤيتها وهي
تحرق حا�ضر النا�س وم�ستقبلهم ،وتلتهم عالئقهم وف�ضائلهم ،فيهون عليه هدم بنيان اهلل في الأر�ض.
بهذه الإر�شادات الإ�سالمية الكريمة يحارب الإ�سالم الأحقاد و�إ�شعال الفتن ،ويقتل جراثيمها من المهد ،وبذلك
يرتقي المجتمع الم�سلم �إلى م�ستوى رفيع من الرحمة والمودة والمحبة والأخوة ،وهذه �صفات المتقين.
اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن

فضل الجهاد بمعناه الواسع
}

}
..................................................................................................................................................................................................

سماحة الدكتور نوح علي سلمان

الخير كله في الإ�سالم؛ فهو يت�ضمن �سعادة الدنيا والآخ��رة ،ولقد �سعدت �أمتنا �أيما �سعادة يوم كانت متم�سكة
بالإ�سالم ،جمع �شملها فكانت �أقوى دولة على وجه الأر�ض قرون ًا طويلة ،وفتح لها �أبواب العلم؛ فع َّلمت النا�س كل
�أنواع العلوم ،ونادت بالعدل ف�سعد النا�س بعدالتها ،وما زال خطباء الجمعة ينادون كل �أ�سبوع على ر�ؤو�س المنابر:
} [النحل.]90:
}
عرفت ربها فو�ضعت الأ�شياء في موا�ضعها ،وتمحورت كل الأمور حول الحقيقة الكبرى( :ال �إله �إال اهلل ،محمد ر�سول
اهلل) .وكم من ق�ص�ص في تاريخنا وواقع ال�صالحين من �أمتنا نراها اليوم �أقرب �إلى الخيال ،ولكنها واقع في حياة
من يرجو اهلل واليوم الآخر ،وغد ًا -و�إن غد ًا لناظره قريب -ي�سعد الم�ؤمنون في رحاب الجنة في جوار رب العالمين،
وال�صالحين من عباده ،وهذا م�صداق قوله تعالى} :
} [الإ�سراء.]9:
ومن محا�سن الإ�سالم �أنه ال ير�ضى للم�سلم �أن يكون �أناني ًا فال يقبل منه �أن يعتنق الإ�سالم ثم ينطوي على نف�سه،
ويكتفي ب�سعادته الروحية في الدنيا من خالل العبادة ،والذكر ،والعمل بالمثل العليا ،وما ي�ؤول �إليه من �سعادة في
الآخرة ،بل ال بد �أن ي�سعى في ن�شر الإ�سالم وتعليمه للآخرين ،وترغيبهم في اعتناقه ،والجهد الذي يبذل من �أجل
هذا هو الجهاد في �سبيل اهلل ،ولذا قد يكون بالكلمة الطيبة ،وقد يكون بال�سيرة الحميدة ،وكم دخل في الإ�سالم من
�أمم و�شعوب ب�سبب الكلمة الطيبة ،والقدوة الح�سنة ،ولذا �شجع الر�سول على ذلك فقال( :لأن يهدي اهلل بك
رج ً
ال واحداً خير لك من �أن يكون لك حمر النعم) [متفق عليه].
ولكن هذا الت�سامح والخلق النبيل ومحبة الخير للآخرين غير موجود عند �أعداء الإ�سالم والم�سلمين ،فهم يح�سدوننا
} [الن�ساء.]54:
على ما �آتانا اهلل من ف�ضله ،قال تعالى} :
} [الحجر ،]9:و�آتانا �شريعة تنظم
فقد �آتانا كتاب ًا لم يتغير؛ لأن اهلل حفظه} :
كل �ش�ؤون الحياة على �أح�سن وجه ،و�أ�سكننا الأر�ض المباركة ،وجعل فيها كنوز الأر�ض التي ال ي�ستغني عنها �أحد:
} [�إبراهيم.]34:
}
ولم يقت�صر ح�سدهم على �شعور نف�سي بغي�ض ،بل تجاوز �إلى عدوان على الدين ،والح�ضارة ،والأنف�س ،قال تعالى:
} [البقرة ،]217:وقال تعالى} :
}
} [المطففين ،]32:وقال عز وجل -عن �أعدائنا} :-
} [ف�صلت.]26:
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هذه ق�صتنا مع �أعدائنا نريد لهم الخير ،ويريدون بنا ال�شر والأذى ،وال �سبيل لحماية �أرواحنا و�أموالنا وديننا �إال
}[الن�ساء،]75:
بالقتال ،قال اهلل تعالى} :
والدفاع عن النف�س حق م�شروع ال ينكره �أحد ،وهو يزداد تعقيد ًا يوم ًا بعد يوم ،بازدياد تعقيد و�سائل القتال ،فلم
تعد المهارة ال�شخ�صية في ا�ستعمال ال�سالح الفردي كافية ،ي�أوي الإن�سان بعد �إتقانها �إلى بيته ،فقد ا�ستجدت
�أ�سلحة تحتاج �إلى تعاون عدد من المقاتلين على ا�ستخدامها ب�شكل م�ؤثر ،و�صار عامل المفاج�أة حا�سم ًا في الحروب،
و�سخِّ رت المكت�شفات العلمية في ال�صراع الم�سلح؛ فاقت�ضى كل هذا تدريب �أبناء الوطن على ا�ستخدام الأ�سلحة
ُ
الحديثة لفترات كافية ،تك�سبهم مهارات بدنية وتقنية تجعلهم يتفوقون في الميدان على عدوهم ،واقت�ضى �أن تجهز
له�ؤالء الأبطال مع�سكرات الئقة ليكونوا على مقربة من �أ�سلحتهم �إذا اقت�ضى الأمر.
هذا الذي �أقوله لي�س �سر ًا ،ولي�س خا�ص ًا ببلد �أو �أمة؛ فكل الدول تبني جيو�شها وتجهزها بما ا�ستطاعت من �سالح،
حتى الدول المحايدة التي لي�س لها م�شاكل مع دول الجوار ،تعد جيو�شها بما يقطع �أطماع الآخرين فيها ،ف�إن الظالم
يختلق الأ�سباب ليبرر اعتداءه على ال�ضعفاء ،وي�س ِّوغ ا�ستعباده لهم ،ونهب ثرواتهم.
لكن الذي �أريد �أن �أبينه �أن اهلل تعالى جعل المجاهدين الطبقة الأولى في المجتمع ،فقال تعالى} :



} [الن�ساء ،]95:وما ذلك �إال لأن المجاهد يبذل نف�سه من
�أجل �أمته وفي ظل حمايته تنتع�ش كل الجوانب الح�ضارية في المجتمع ،فلوال المجاهد ما اطم�أن عابد في م�سجد،
وال تعلم طالب في مدر�سته ،وال ربح تاجر في �سوقه ،وال عمر مهند�س بيت ًا �أو م�صنع ًا ،وال �سعدت �أ�سرة في دارها ،وال
�أن�شئت �صناعة ،وال ا�ستقر طفل وال امر�أة..
فللمجاهد ف�ضل على ه�ؤالء كلهم؛ لأنهم ينفعون �أنف�سهم ،والمجاهد ينفع نف�سه ويحمي غيره ،فالمجاهدون رمز عزة
الأمة وحماة ديارها ،و�صانعو �أمجادها ..لهم تخفق الأعالم ،ولهم يحق الفخر ،وبهم ترفع الر�ؤو�س ،وفيهم يحلو
القول �شعر ًا ونثر ًا ،وتنطلق الأل�سنة بالثناء« ..خطب رجل بين يدي عمر بن الخطاب ر�ضي اهلل عنه ي�صف ما كان في
معركة القاد�سية ،فقال عمر� :إن هذا لهو الخطيب الم�صقع ،فقال الرجل :يا �أمير الم�ؤمنين� ،أفعال جنودنا �أطلقت
�أل�سنتنا» .نعم هكذا كنا ،نعرف للمجاهدين قدرهم ،وهكذا نبقى �إن �شاء اهلل ،كما ربانا القر�آن ،نعظم الجهاد بكل
�أنواعه ،ونحترم المجاهدين.
بقي �أن �أقول :الجهاد نوعان :قتال ،وال يخفى على �أحد ،ورباط ،وهو انتظار المعركة واال�ستعداد لها ،وعنه يقول
ر�سول اهلل ( :رباط يوم في �سبيل اهلل خير من الدنيا وما عليها) [متفق عليه] .وذلك لأن الدنيا وما عليها فانية،
وكل ما فوق التراب تراب ،والرباط يبقى ل�صاحبه الأجر والذكر الح�سن �إلى يوم القيامة ،ثم �إن الرباط يحتاج
�إلى �صبر ونف�س طويل؛ فتوقيت المعركة يحتاج �إلى حكمة ،وحنكة ،وتقدير دقيق ،قال تعالى} :
} [�آل عمران.]200:
وعلينا �أن نكون جاهزين بكل �أنواع الجاهزية ،و�أن يكون مثلنا الأعلى ر�سول اهلل و�صحابته الكرام ،في �صبرهم
و�صدقهم ،وعلى منوالهم ن�سج ال�شرفاء من الأمة �إلى يومنا هذا ،وح�سبهم �أنهم عند اهلل خيرة الخيرة ،و�صفوة ال�صفوة،
و�سوف يلب�سهم اهلل ثوب العزة في الدنيا ،ويح�شرهم مع الأنبياء في الآخرة ،واهلل ال ي�ضيع �أجر من �أح�سن عم ًال ،فطوبى
للمجاهدين بجهادهم وللمرابطين برباطهم ،وموعدنا جوار الحبيب الم�صطفى في الجنة �إن �شاء اهلل تعالى.

من قرارات مجلس اإلفتاء
�أو ًال :قرار رقم ()2010/1( )136
حكم تناول المنشطات الرياضية
الحمد هلل رب العالمين ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا محمد ،وعلى �آله و�صحبه ،وبعد:
ف�إن مجل�س الإفتاء والبحوث والدرا�سات الإ�سالمية ،في جل�سته الأولى ،المنعقدة بتاريخ (1431/3/25هـ) الموافق
(2010/3/11م) قد اطلع على ال�س�ؤال المتعلق بالحكم ال�شرعي في تناول المن�شطات الريا�ضية.
وبعد الدرا�سة والبحث وتداول الر�أي؛ قرر المجل�س ما يلي:
ت�ؤكد الن�صو�ص العامة في ال�شريعة الإ�سالمية على حفظ ال�ضروريات الخم�س :الدين والنف�س والمال والعقل والن�سل،
وبذلك يكون حكم ا�ستعمال المن�شطات البدنية التي ي�ستخدمها الريا�ضيون محرم ًا للأدلة الآتية:

�أو ً
ال :المعنى الأ�سمى للريا�ضة هو تقويم الج�سم ،ودفع ال�ضرر عن النف�س والبدن ،و�إظهار جوانب القوة والن�شاط،
وحتى لو كانت الريا�ضة للترفيه عن النف�س فهي جائزة ،ب�شرط االن�ضباط ب�ضوابط ال�شرع ،وقد ثبت �أن
النبي قد �سابق زوجته عائ�شة ر�ضي اهلل عنها ،و�صارع ركانة ،و�سابق على الخيل والإبل� ...إلخ.
ثانيـــاً :عند النظر �إلى الم�صالح والم�آالت في ا�ستخدام المن�شطات؛ نجد �أنها ال تحقق للإن�سان المتعاطي �أي
نفع على الإط�لاق ،بل ت���ؤدي �إلى �ضرر مح�ض ي�ؤثر على الج�سم والعقل ،والأ�صل في الج�سم �أن يكون
قوي ًا ون�شيطا في حالته االعتيادية الطبيعية ،وعندما تدخله هذه المواد ف�إنها تقلب المنافع �إلى م�ضار،
وبالتالي يتعار�ض ا�ستخدام تلك المن�شطات مع القواعد العامة في ال�شريعة الإ�سالمية التي تن�ص على دفع
ال�ضرر.
ثالثــــ ًا�	:إن من قواعد ال�شرع �أن ما ثبت �ضرره ثبتت حرمته ،وقد ثبت �ضرر هذه المن�شطات طبي ًا فثبتت حرمتها
�شرع ًا ،فالن�صو�ص ال�شرعية من القر�آن وال�سنة النبوية ال�شريفة جاءت �صريحة بتحريم بع�ض المواد
الم�ضرة على الج�سم والدين والمجتمع كالخمر ،والبع�ض الآخر من المواد جاءت الحرمة فيها باعتبار
النظر �إلى الم�آالت ال�سلبية الناتجة عن اال�ستخدام.
رابـعـــاً :المن�شطات الريا�ضية اعتداء على الفطرة الربانية التي فطر اهلل النا�س عليها ،وفيها تدمير ل�صحة
الإن�سان ،وتغيير لطبيعة الج�سد ،قال اهلل تعالى على ل�سان �إبلي�س} :
} [الن�ساء ،]119:وتغيير خلق اهلل هو كل ت�صرف ي�ؤدي �إلى تغيير
�صورة الإن�سان.
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خام�س ًا�	:إن ا�ستخدام المن�شطات الريا�ضية ي�ؤدي �إلى كثير من الأمرا�ض المزمنة والم�ستع�صية والقاتلة ،بل قد
ي�ؤدي ا�ستخدام المن�شطات في بع�ض الأحيان �إلى الموت ،واهلل عز وجل نهى الإن�سان �أن يقتل نف�سه حيث
} [الن�ساء ،]29:وقال تعالى} :
قال تعالى} :
} [البقرة.]195:
�ساد�س ًا�	:إن ا�ستخدام المن�شطات الريا�ضية يورث الكذب والغ�ش ،ويقلب الحقائق ،ويجعل ج�سم الريا�ضي يظهر
ً
ن�شيطا وقو ّي ًا وهو في الحقيقة غير ذلك ،وهذا غ�ش وقلب للحقائق ،واهلل تعالى �أمرنا بال�صدق حيث قال:
} [التوبة ،]119:وقال ( :من غ�شنا فلي�س منا)
}
ً
[رواه م�سلم] ،وقال ( :الخديعة في النار) [رواه البخاري معلقا ب�صيغة الجزم].
�سابعاً :هذا الحكم ال�شرعي توافقه التنظيمات والقوانين الدولية التي تمنع ا�ستخدام هذه المن�شطات.

والله تعالى أعلم

ثاني ًاً :قرار رقم)2010/2( )137( :
حكم الصالة على الكراسي في المساجد
الحمد هلل رب العالمين ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا محمد ،وعلى �آله و�صحبه ،وبعد:
ف�إن مجل�س الإفتاء والبحوث والدرا�سات الإ�سالمية في جل�سته الأولى المنعقدة بتاريخ (1431/3/25هـ) الموافق
(2010/3/11م) قد اطلع على ال�س�ؤال الآتي:
ما حكم ال�صالة على الكرا�سي في الم�ساجد ،وما يترتب على ذلك من م�ضايقة الم�صلين �إلى جانب الكرا�سي؟
وبعد الدرا�سة والبحث وتداول الر�أي؛ قرر المجل�س ما يلي:
ال�صالة ركن من �أركان الإ�سالم التي �أمر اهلل تعالى بالمحافظة عليها ،قال تعالى} :
} [البقرة.]238:
ومن المحافظة على ال�صالة �أن ي�أتي بها الم�سلم بجميع �أركانها و�شروطها ،ومن �أركانها القيام والركوع وال�سجود،
وقد اتفق العلماء على �أن القيام للقادر عليه في �صالة الفري�ضة ركن من �أركان ال�صالة ،ال ت�صح ال�صالة �إال به ،فمن
�صلى الفري�ضة جال�س ًا وهو قادر على القيام ف�صالته باطلة.
�إال �أن اهلل تعالى قد رفع الحرج عن العباد ،فقال �سبحانه} :



} [الحج.]78:

} [البقرة ،]286:وفي الحديث
وجعل التكليف بالعبادة معلق ًا باال�ستطاعة .قال تعالى} :
ال�شريف عن عمران بن ح�صين ر�ضي اهلل عنه قال( :كانت بي بوا�سير ،ف�س�ألت النبي  ،فقال� :ص ِّل قائماً ،ف�إن
لم ت�ستطيع فقاعداً ،ف�إن لم ت�ستطع فعلى جنبك) [رواه البخاري].
مما �سبق يتبين �أن ال�ضرورات تبيح المحظورات ،وال�ضرورة تقدر بقدرها ح�سب الأ�صول؛ فمن ا�ستطاع القيام في
ال�صالة ال يجوز له الجلو�س على الكر�سي �أو على غيره ،وهكذا في بقية �أركان ال�صالة.
ومن كان معذور ًا في ترك القيام وجل�س على الكر�سي فال يبيح له عذره هذا ترك الركوع وال�سجود ،بل يجل�س على
الكر�سي ،وي�أتي بالركوع وال�سجود على هيئتهما.
ومن كان عاجز ًا عن الركوع وال�سجود فال يبيح له عذره هذا ترك القيام والجلو�س على الكر�سي ،بل وجب عليه �أن
يقف ،ثم يجل�س على الكر�سي حال الركوع وال�سجود.
فما ا�ستطاع الم�صلي فعله وجب عليه فعله ،وما عجز عن فعله جل�س على الكر�سي و�أوم���أ بر�أ�سه ،ويكون �سجوده
�أخف�ض من ركوعه؛ لقول النبي ( :و�إذا �أمرتكم ب�أمر ف�أتوا منه ما ا�ستطعتم) [رواه البخاري] ،والمي�سور ال ي�سقط
بالمع�سور كما يقرره الفقهاء.
والعذر الذي يجيز للمري�ض �أن ي�صلي قاعد ًا هو �أن يخاف المري�ض م�شقة �شديدة� ،أو زيادة المر�ض� ،أو تباط�ؤ
برئه.
قال الإمام النووي« :قال �أ�صحابنا :وال ي�شترط في العجز �أن ال يت�أتى القيام ،وال يكفي �أدنى م�شقة ،بل المعتبر
الم�شقة الظاهرة؛ ف�إذا خاف م�شقة �شديدة �أو زيادة مر�ض �أو نحو ذلك �أو خاف راكب ال�سفينة الغرق �أو دوران
الر�أ�س �صلى قاعد ًا وال �إعادة» [المجموع (.])310/4
وقال ال�شوكاني« :والمعتبر في عدم اال�ستطاعة عند ال�شافعية هو الم�شقة �أو خوف زيادة المر�ض �أو الهالك ،ال مجرد
الت�ألم؛ ف�إنه ال يبيح ذلك عند الجمهور» [نيل الأوطار (.])202/5
وذهب البع�ض �إلى �أن المراد بالعجز هو �أن يلحق الم�صلي م�شقة تُذهب الخ�شوع .قال �إمام الحرمين الجويني« :الذي
�أراه في �ضبط العجز �أن يلحقه بالقيام م�شقة تُذهب خ�شوعه» [المجموع (.])310/4
و�إذا ا�ضطر الم�صلي لل�صالة على الكر�سي فليجعل �أرجل الكر�سي الخلفية محاذية لل�صف ،مع العلم �أن وجود
الكرا�سي مما لم يعهده الم�سلمون في م�ساجدهم قديم ًا� ،أما وقد وجدت فتقيد بالحاجة ،وينبغي �أن ال تكون الكرا�سي
في و�سط ال�صفوف حتى ال ت�ؤذي من خلفها من الم�صلين ،والأولى �أن تكون �إما في طرف ال�صف �أو في ال�صفوف
الخلفية في �آخر الم�سجد.
وحبذا لو كانت الكرا�سي في �آخر الم�سجد كي ال ت�ؤذي الم�صلين ،علم ًا بان االقتداء في هذه الحالة �صحيح و�إن كان
بينه وبين �آخر �صف من الم�صلين فراغ؛ لأنه ما يزال في الم�سجد ،وقد ن�ص الفقهاء على �أن القدوة �صحيحة ما دام
المقتدي في الم�سجد وهو عالم بحركات وانتقاالت الإمام.

والله تعالى أعلم
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ثالثاً :قرار رقم)2010/3( )138( :
حكم بطاقات التخفيض
الحمد هلل رب العالمين ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا محمد ،وعلى �آله و�صحبه ،وبعد:
ف���إن مجل�س الإفتاء والبحوث والدرا�سات الإ�سالمية في جل�سته المنعقدة بتاريخ (1431/4/23ه����ـ) الموافق
(2010/4/8م) قد اطلع على ال�س�ؤال المتعلق بحكم �شراء وا�ستخدام البطاقات التي ت�صدرها بع�ض محالت ال�سوبر
ماركت الكبرى (الموالت)؛ حيث يتم بيعها للم�شتري بمبلغ رمزي ،وت�سجل له نقاط عند كل عملية �شراء ،وبعد �أن
ت�صل النقاط �إلى عدد معين يتم منح الم�شتري جائزة �أو خ�صم ًا ت�شجيعي ًا.
وبعد الدرا�سة والبحث وتداول الر�أي؛ قرر المجل�س ما يلي:
حكم بطاقات التخفي�ض التي ت�صدرها المتاجر (الموالت) -بغر�ض ت�شجيع زبائنها على ال�شراء وك�سب الجوائز-
فيه تف�صيل:
�أو ً
البطاقات مجاني ًة ،غير مدفوعة الثمن ،يمنحها المتجر �أو ال�شركة للزبون ليدخل في �سحب على
ال� :إذا كانت
ُ
الجوائز �أو ليمنح بع�ض الخ�صومات؛ فال ب�أ�س وال حرج فيها ،وهي بذلك تعتبر وعد ًا بتخفي�ض الأ�سعار من
قبل المتجر للم�شتري� ،أو وعد ًا بمنح الجوائز ،والوعد بالخير جائز ال حرج فيه ،ب�شرط �أن ال يزيد المتجر
في �أ�سعار ال�سلع ليحتال على الخ�صومات المع َلن عنها في تلك البطاقات.
ثانيـــاً� :أما �إذا كانت البطاقات مدفوعة الثمن ،ي�شتريها الزبون بمبلغ معين من المال ،وكان هذا المبلغ زائد ًا على
قدر تكاليف ا�ستخراج البطاقة و�إ�صدارها� ،أو كانت مما ت�ستخرج با�شتراك �سنوي؛ فال �شك في حرمة هذا
النوع من البطاقات ،لدخول محذور المي�سر فيها؛ لأن المتجر ي�ستربح ب�سبب بيع مثل هذه البطاقات ،في
حين �أن الزبون يدخل في مقامرة ،قد يك�سب الجوائز والخ�صومات التي تمنحها له هذه البطاقة ،وقد ال
يك�سب �شيئ ًا لعدم و�صوله �إلى النقاط المطلوب تجميعها للح�صول على مزايا تلك البطاقة� ،أو لعدم �شرائه
من ذلك المتجر المعين ،وهذا االحتمال الذي يعتمد على الحظ هو المي�سر المحرم ،وهو الغرر الذي
جاءت ال�شريعة بتحريمه في عقود المعاو�ضات.
ثالثــــاً�:أما �إذا كانت البطاقات مدفوعة الثمن ،ي�شتريها الزبون بمبلغ من المال ،غير �أن هذا المبلغ الذي يدفعه
�إنما هو لتغطية تكاليف ا�ستخراج البطاقة و�إ�صدارها ،من غير زيادة يربحها المتجر ببيع هذه البطاقات؛
فهذا محل �شبهة ونظر ،والأورع والأحوط االبتعاد عن جميع ال�شبهات.

وعلى هذا ا�ستقر ر�أي مجمع الفقه الإ�سالمي التابع لرابطة العالم الإ�سالمي ،رقم )18/2( )103( :حيث جاء فيه:
�أو ً
ال :عدم جواز �إ�صدار بطاقات التخفي�ض المذكورة �أو �شرائها �إذا كانت مقابل ثمن مقطوع �أو ا�شتراك �سنوي؛ لما
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فيها من الغرر؛ ف�إن م�شتري البطاقة يدفع ما ًال وال يعرف ما �سيح�صل عليه مقابل ذلك؛ فالغرم فيها متحقق
يقابله غنم محتمل ،وقد نهى ر�سول اهلل عن بيع الغرر كما في الحديث الذي �أخرجه م�سلم في �صحيحه.
ثانيـــاً�	:إذا كانت بطاقات التخفي�ض ت�صدر بالمجان من غير مقابل ،ف�إن �إ�صدارها وقبولها جائز �شرع ًا؛ لأنه من
باب الوعد بالتبرع �أو الهبة.
والله تعالى أعلم

نصائح إلى األسرة
................................................................................................................................................................................

فضيلة المفتي الشيخ حسان أبو عرقوب

أيها الزوج..
بداية ،ن�س�أل اهلل تعالى �أن يبارك لك في �أهلك ومالك ،و�أن يجمع بينكما على خير ،ونود �أن نذكرك بهذه
التوجيهات النبوية؛ ففيها �سعادة �أ�سرتك ودوام المودة بينك وبين زوجتك:
�( :أال وا�ستو�صوا

 . 1زوجتك �أمانة في عنقك �سوف ي�س�ألك اهلل عنها يوم القيامة؛ فاتق اهلل فيها ،قال النبي
بالن�ساء خيراً؛ ف�إنهنَّ َعوانٌ عندكم) [رواه الترمذي وقال :ح�سن �صحيح].
وقد حذر النبي من ظلم المر�أة فقال ( :اللهم �إني �أُ َح ِّرج ح َّق ال�ضعيفين :اليتيم والمر�أة) [رواه �أحمد
وابن ماجه ب�سند ح�سن] .ومعنى قوله�( :أح��رج حق ال�ضعيفين)؛ �أي �ألحق الحرج -وهو الإثم -بمن �ضيعهما،
ف�أحذّره من ذلك تحذير ًا بليغ ًا ،و�أزجره زجر ًا �أكيد ًا.
 . 2ح�سن الخلق ونبل الطبع من �صفات الم�ؤمنين؛ فتح َّل بهما ،وال تكن لئيم الطبع �سيء المع�شر ،وانظر �إلى
ح�سنات زوجتك .قال النبي ( :ال َيف َرك م�ؤمن م�ؤمنة� ،إن كره منها خلقاً ر�ضي منها �آخر) [رواه م�سلم].
ومعنى ( َيف َرك) :يبغ�ض.
:

 . 3ال�صبر وح�سن الع�شرة وال�سماحة �صفات تديم المودة بينك وبين زوجتك؛ فاحر�ص عليها ،فقد قال النبي
(خَ ْي ُر ُكم خَ ْي ُر ُكم لأهله ،و�أنا خَ ْي ُر ُكم لأهلي) [رواه الترمذي وقال :حديث ح�سن غريب �صحيح].
 . 4ال َغ ْي َرة على الزوجة دليل الإيمان والمحبة ،فقد قال النبي �( :أتعجبون ِمنْ َغ ْي َر ِة َ�س ْع ٍد؟! لأنا �أغي ُر ِم ْنهُ،
واهلل �أغي ُر ِمنِّي) [رواه م�سلم].
� . 5سوء الظن وال�شك -وما ي�ؤديان �إليه من تج�س�س وتح�س�س� -سبب رئي�س في هدم البيوت ،ونزع الثقة بين
الزوجين؛ فاجتنبها ،فقد قال اهلل تعالى} :
}
[الحجرات.]12:
� . 6صاحب الرفق في التعامل مع الزوجة -وخا�صة عند الأخطاء والزالت والعثرات -نا�ضج في فكره ،محافظ على
�أ�سرته وبيته ،فقد قال النبي �( :إِ َّن ال ِّر ْف َق َال َي ُكو ُن ِفي �شيء �إِ َّال زَا َنهَُ ،و َال ُي ْن َز ُع ِمنْ �شيء �إِ َّال �شَ ا َنهُ) [رواه م�سلم].
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 . 7النفقة على الزوجة واجبة على الزوج بالقدر المعروف ،ولك الأجر والثواب ،فقد قال النبي
ُت ْن ِف َق َن َف َق ًة َت ْب َت ِغي ب َها َو ْج َه اهلل؛ �إِ َّال �أُجِ ْرتَ َعلَ ْي َهاَ ،حتَّى َما ت َْج َع ُل ِفي ِفي ْام َر�أَ ِت َك) [متفق عليه].

�( :إِ َّن� َ�ك َلنْ

 . 8من حق الزوجة عليك �أال ت�ست�أثر بطعام �أو �شراب �أو ك�سوة دونها ،فقد �سئل النبي  :ما حق زوجة �أحدنا
عليه؟ فقال �( :أن ت ُْط ِعمها �إذا َط ِع ْمتَ  ،و َتك ُْ�سوها �إذا اكت�سيتَ  ،وال ت َْ�ضرِب الوجهَ ،وال ُت َق ِّبح ،وال َت ْه ُج ْر �إ ّال
في البيت) [رواه �أحمد و�أبو داود] .ومعنى (ال تق ِّبح)� :أي ال تقل :ق َّبحك اهلل.
 . 9علم الفقه �ضروري؛ فتعلم منه ما تعرف به كيفية معاملة زوجتك ،وما الحقوق والواجبات المتبادلة بينكما،
وع ِّلم زوجتك هذه الأحكام �إن كانت تجهلها.
ٍ
ومناف للأخالق؛ فاجتنبه ،فقد قال النبي �( :إ َّن ِمنْ �أ�ش ِّر النا�س عند اهلل
�	. 10إف�شاء �أ�سرار الزوجية حرام
منزل ًة يو َم القيام ِة :الرج َل ُيفْ�ضي �إلى المر�أ ِة و ُتفْ�ضي �إليه ،ثم ين�شر ِ�س َّرها) [رواه م�سلم].
ختام ًا :من مروءة الكرام التغا�ضي عن الزالت في حال الفراق والطالق .قيل لبع�ض ال�صالحين وقد �أراد طالق
زوجته :ما الذي ي�سو�ؤك منها؟ فقال :العاقل ال يهتك �ستر زوجته .فلما طلقها قيل لهَ :لم طلقتها؟ فقال :ما لي
والمر�أة غيري ،قد �صارت �أجنبية عني!

أيتها الزوجة..
�أختي الزوجة ،بارك اهلل لك في زوجك ،وجمع بينكما على خير ،ونو ّد �أن نذكّرك بهذه التوجيهات النبوية؛
ففيها �سعادة �أ�سرتك ،ودوام المودة بينك وبين زوجك:
 . 1القناعة والر�ضا بالقليل طريق لل�سعادة؛ فحذا ِر من دفع زوجك للجوء �إلى الحرام ،فقد كانت بع�ض ن�ساء
ال�سلف �إذا �أراد زوجها الخروج من منزله تقول له� :إياك وك�سب الحرام؛ ف�إنا ن�صبر على الجوع وال ن�صبر على
النار!
 . 2طاعة الزوج واجبة فيما ال مع�صية فيه؛ فاجتنبي مع�صية زوجك ،ورفع ال�صوت عليه ،و�شكايته �إلى �أهلك دائم ًا،
فقد قال النبي المر�أة�( :أين � ِ
أنت من زوجِ ك؛ ف�إنما هو ج َّنتُك ونا ُرك) [رواه �أحمد والن�سائي].
 . 3حق الزوج مقدم على جميع الأقارب؛ ف�إذا تعار�ضت الحقوق ،فق ّدمي حق الزوج وال تبالي؛ لأن للزوج على زوجته
أحد �أن ي�سج َد ل ٍ
�أعظم الحقوق بعد اهلل ور�سوله  ،وفي ذلك يقول النبي ( :لو جاز ل ٍ
أحد؛ لأمرتُ المر�أ َة
�أن ت�سج َد لزوجها) [رواه الترمذي وقال :ح�سن �صحيح] .وذلك ل ِعظم حقه عليها.
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 . 4من حق الزوج �أن ُيحفظ في ماله؛ فال تخرجي �شيئ ًا من البيت دون علمه ،ف�إن ت�صدقت من ماله عن ر�ضاه ،كان
لك مثل �أجره ،و�إن كان بغير ر�ضاه ،كان له الأجر وعليك الوزر.
هن
 . 5جارات ال�سوء ،و�صديقات ال�سوء ،الالتي ُيثرنك على زوجك ،و ُيوقعن بينك وبينه ،و ُيقللن من �ش�أنه �أمامك؛ ّ
�سبب خراب بيتك ،وقتل المودة بينك وبين زوجك ،فكوني على حذر منهن.
� . 6صبرك على �أذى زوجك ،وحكمتك في التعامل معه عند الغ�ضب؛ ثمرته �أن يحمد لك ذلك عند الر�ضا ،واعلمي
�أن الم�شكالت الزوجية ال تكبر �إال بالعناد والمكابرة؛ فال تهدمي بيتك ب�سبب الكبر والعناد.
�	. 7إجابة الزوج �إلى فرا�شه واجبة �إال �إن كان لديك عذر �شرعي ،فقد �أخبر النبي
ِف ِ
أبت عليه؛ لعنتْها المالئك ُة حتى تُ�صبِح) [متفق عليه].
را�شه ف� ْ
 . 8يحرم عليك �أن ت َِ�صفي �أحد ًا من الن�ساء لزوجك ،فقد نهى النبي
فت�صفها لزوجها ك�أنَّه ينظ ُر �إليها) [متفق عليه].

�أن ( َمنْ دعا امر�أته �إلى

عن ذلك بقوله( :ال تبا�شر المر�أ ُة المر�أ َة

 . 9احذري من ال�شك والغيرة ال�شديدة؛ فهما من �أ�سباب فقد الثقة الم�ؤدية لل�شقاق والنزاع ،وبالتالي الطالق.

نصائح إلى أولياء األمور..
�أعزاءنا �أولياء الأمور� ،إذا �أردتم �سعادة �أوالدكم وبناتكم فاحر�صوا بارك اهلل فيكم على الن�صائح الآتية:
 . 1احر�صوا على اختيار �صاحب الدين والخلق لبناتكم ،فقد قال موجه ًا خطابه لأولياء الأمور�( :إِذَا خَ َط َب
�إِ َل ْي ُك ْم َمنْ َت ْر�ضَ ْو َن ِدي َن ُه َوخُ ُل َق ُه َف َز ِّو ُجو ُه؛ �إِ ّال َت ْف َع ُلوا َت ُكنْ ِف ْت َن ٌة ِفي الأَ ْر ِ�ض َو َف َ�سا ٌد َعر ٌ
ِي�ض) [رواه الترمذي].
ف�صاحب الدين �إن �أحبها �أكرمها ،و�إن �أبغ�ضها لم يهنها ولم يظلمها.
�	. 2إن التدخّ ل في حياة �أبنائكم الخا�صة ربما �شو�شها وع ّكر �صفوها؛ فليكن هذا التدخل في الوقت المنا�سب،
وهدفه الإ�صالح والمحافظة على كيان الأ�سرة.
 . 3الإف�ساد بين الزوجين حرام ،فقد قال النبي
ومعنى (خبب)� :أي خدع و�أف�سد.

( :لي�س ِمنّا من خ َّبب ام��ر�أة على زوجِ ها) [رواه �أبو داود].
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رياض الحكمة
..............................................................................................................................................................................................................................

إعداد :هيئة التحرير

تد ّبر القرآن
ال �شيء �أنفع للقلب من قراءة القر�آن بالتدبر والتفكر؛ ف�إنه جامع لجميع منازل
ال�سائرين ،و�أحوال العاملين ،ومقامات العارفين .وهو الذي يورث المحبة وال�شوق
والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والر�ضا والتفوي�ض وال�شكر وال�صبر ،و�سائر
الأحوال التي بها حياة القلب وكماله .وكذلك يزجر عن جميع ال�صفات والأفعال
المذمومة التي بها ف�ساد القلب وهالكه ،فلو علم النا�س ما في ق��راءة القر�آن
بالتدبر؛ ال�شتغلوا بها عن كل ما �سواها.
مفتاح دار السعادة  /ابن القيم

مقاصد القرآن في الفاتحة
�إن ما نزل القر�آن لأجله �أمور هي :التوحيد ،والوعد والوعيد ،وبيان العبادة ،و�سبيل ال�سعادة،
و�أخبار من �سبق .وهذه الأمور قد ا�شتملت عليها �سورة الفاتحة �إجما ًال ،وك�أنها مقدمة
�إجمالية لتفعيل �سائر �سور القر�آن العظيم على طريقة الت�أليف الع�صري الحديث.
تفسير المنار  /محمد رشيد رضا

تكرار الحروف وتنوع الحركات
وردت ف��ي ال��ق��ر�آن �أل��ف��اظ ه��ي �أط���ول ال��ك�لام ع��دد ح��روف ومقاطع؛ مما يكون
م�ستثق ًال بطبيعة و�ضعه �أو تركيبه؛ �إذ تراه قد هي�أ لها �أ�سباب ًا عجيبة من تكرار
الحروف وتنوع الحركات؛ فلم ُيجرها في نظمه �إال وقد وجد ذلك فيها كقوله:
} [النور .]55:فهي كلمة واحدة من ع�شرة �أحرف ،وقد
}
جاءت عذوبتها من تنوع مخارج الحروف ومن نظم حركاتها.
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إعجاز القرآن  /الرافعي

}

}

موح ،وهو ي�شير في
التعبير عن ن�ش�أة الإن�سان من الأر�ض بالإنبات تعبير عجيب ٍ
هذا �إلى ن�ش�أة النا�س كن�ش�أة النبات ،كما يقرن ن�ش�أة الإن�سان بن�ش�أة النبات في
موا�ضع متفرقة ،منها:
...
}
}
[الحج ...]5:وه��ي ظاهرة ت�ستدعي النظر وال ري��ب؛ فهي توحي بالوحدة بين
�أ�صول الحياة على وجه الأر�ض ،و�أن ن�ش�أة الإن�سان من الأر�ض كن�ش�أة النبات؛ من
عنا�صرها الأولية يتكون ،ومن عنا�صرها الأولية يتغذى وينمو ،فهو نبات من نباتها،
وهبه اهلل هذا اللون من الحياة كما وهب النبات ذلك اللون من الحياة ،وكالهما
من نتاج الأر�ض ،وكالهما ير�ضع من هذه الأم!
في ظالل القرآن  /سيد قطب

تاء الخفة
} [الكهف]97:؛ �أي لم ي�ستطع
في قوله تعالى} :
}؛
�أفراد ي�أجوج وم�أجوج ت�سلق جدار ال�سد العالي الأمل�س ،حذفت التاء من الفعل }
لأن الت�سلق يتطلب الخفة؛ فكان حذفها للخفة والتخفيف؛ ولهذا �سميت (تاء الخفة).
لطائف قرآنية  /د .صالح الخالدي

}

}

م��ن الإع��ج��از ف��ي بنية التعبير ال��ق��ر�آن��ي م��ا ج��اء ف��ي ق��ول��ه تعالى ع��ن �إب��راه��ي��م عليه ال�سالم:
} [الذاريات]25:؛ حيث ف ّرق اهلل �سبحانه وتعالى بين ال�سالمين؛
}
فجعل الأول بالن�صب والثاني بالرفع ولم ي�س ِّو بينهما ،وذلك لأن قوله�( :سالم ًا) بالن�صب تقديره:
ُن َ�س ِّل ُم �سالم ًا؛ �أي بتقدير فعل .وقوله�( :سال ٌم) تقديره�( :سالم عليكم)؛ �أي بتقدير ا�سمية الجملة.
واال�سم �أثبت و�أقوى من الفعل .فدلّ على �أن �إبراهيم عليه ال�سالم حيا المالئكة بخير من تحيتهم.
} [الن�ساء.]86:
قال تعالى} :
التعبير القرآني  /د .فاضل السامرائي
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فتاوى منتقاة
..............................................................................................................................................................................................................................

إعداد :هيئة التحرير

هل تجب الزكاة في �أرباح جمعية تعاونية لعدد ( )100م�ساهم ،علم ًا ب�أن �إجمالي الأرباح
للجمعية -ولي�س للم�ساهم الواحد -بلغت ن�صاب ًا وزادت ،و�إن وجبت الزكاة على من نخرجها؛
على لجنة �إدارة الجمعية� ،أم على كل م�ساهم بعد ا�ستالم �أرباحه؟
الجواب:
هذا المال ي�سمى عند العلماء بالمال الم�شترك �أو المال المختلط ،ف�إذا بلغ مجموع المال المختلط ن�صاب ًا �أو �أكثر،
ودامت الخلطة �أو ال�شركة حو ًال ،وكان الم�شتركون من �أهل الزكاة �أي من الم�سلمين؛ ف�إن المال يعتبر ما ًال واحد ًا
تجب الزكاة فيه؛ نظر ًا لتوفر �شروطها ال�شرعية و�إن كانت ح�صة كل واحد على انفراد �أقل من الن�صاب؛ لقوله :
(ال ُي ْج َمع بين متفرق ،وال ُي َف َّرق بين مجتمع؛ خ�شية ال�صدقة) [رواه البخاري].
والخلطة لها ت�أثير في كل الأموال �سواء كانت خلطة ا�شتراك �أو مجاورة؛ فعلى هذا تزكى �أموال الجمعية التعاونية
ك�أنها من مال رجلٍ واحد ،وتخرج الزكاة من ر�أ�س المال والربح مع ًا في نهاية الحول.
والحول يبد�أ من اليوم الذي ب��د�أت فيه التجارة ،وتجب على كل واحد من ال�شركاء بح�سب م�ساهمته في ر�أ�س
المال ،ف�إما �أن يخرج مدير الجمعية الزكاة من �أموال الجمعية وتح�سب من م�صروفاتها ويتحملها الأع�ضاء ح�سب
ح�ص�صهم� ،أو يبين لكل ع�ضو مقدار ما عليه من زكاة ليخرجه بالطريقة التي يراها .واهلل �أعلم.

ما الحكم ال�شرعي في �إلغاء عقوبة الإعدام؟
الجواب:
فُر�ضت العقوبات في ال�شريعة الإ�سالمية للمحافظة على مقا�صد ال�شريعة ،وهي ما �سماه العلماء بال�ضرورات
الخم�س ،وهي :حفظ الدين ،وحفظ النف�س ،وحفظ الن�سل ،وحفظ المال ،وحفظ العقل .وقد وجد �أن هذه ال�ضرورات
مراعاة في كل ِ
الم َلل.
ومن هذه العقوبات التي فر�ضتها ال�شريعة الإ�سالمية عقوبة الإعدام على جرائم محددة ،ال تتجاوز �أ�صابع اليد
الواحدة ،بينما من ال�شرائع الأخرى من فر�ض عقوبة الإعدام على ما يزيد على مئتي جريمة.
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وقد فر�ضت في ال�شريعة الإ�سالمية للمحافظة على �أمن المجتمع وحفظه؛ لأن الع�ضو الفا�سد �إذا تُرك ربما ي�ؤدي �إلى
ف�ساد البدن جميع ًا ،وفي قطعه حماية ل�سائر البدن ،وقد قال اهلل تعالى} :
} [البقرة.]179:
فال�شريعة الإ�سالمية �أوجبت عقوبة الإعدام على القاتل العمد ،وهذا مقت�ضى العدل .قال اهلل تعالى} :
} [ال�شورى .]40:وقال تعالى} :
} [البقرة.]194:
�إال �أنها فتحت الباب وا�سع ًا �أمام �إ�سقاط هذه العقوبة؛ فجعلت لأولياء المقتول الحق في �إ�سقاط هذه العقوبة مقابل
الدية ال�شرعية ،وبدون مقابل ،بل �إن المقرر لدى الفقهاء �أنه �إذا عفا �أحد �أولياء المقتول �سقطت عقوبة الإعدام،
قال ( :فمن ُقتل له قتيل بعد اليوم؛ ف�أهله بين خيرتين� :إما �أن يقتلوا �أو ي�أخذوا العقل) [رواه الترمذي]،
} [البقرة،]178:
ورغَّ بت في العفو .قال اهلل تعالى} :
وبذلك تكون ال�شريعة الإ�سالمية قد خففت من عقوبة الإعدام �إلى �أبعد مدى ممكن.
و�أما الدعوة �إلى �إلغاء عقوبة الإعدام بالكلية ف�إنه من باب الر�أفة بالمجرم والق�سوة على المجتمع وبخا�صة القتيل
وذويه ،كما �أنه ي�ضطر النا�س ال�ستيفاء الق�صا�ص ب�أنف�سهم ،وفي هذا افتيات على ال�سلطات العامة ،ون�شر للف�ساد
في الأر�ض ،وا�ضطراب في الأمن .واهلل �أعلم.

هل يجوز التنازل عن ح�صة القا�صرين من الدية؟
الجواب:
الدية حق لورثة المقتول ،وال يجوز لأحد �أن يتنازل عن ح�صة القا�صرين من الدية؛ لأنه ال يجوز التبرع بمال القا�صر،
�أما البالغ فله �أن يتنازل عن ح�صته منها .واهلل �أعلم.

هل كالم الم�صلي �أثناء خطبة الجمعة يبطل ال�صالة؟
الجواب:
قال ر�سول اهلل �( :إذا قلت ل�صاحبك�« :أَن ِْ�ص ْت» يوم الجمعة والإمام يخطب؛ فقد لغوت) [رواه البخاري وم�سلم].
وقد ا�ستدل العلماء بهذا على حرمة الكالم �أثناء خطبة الجمعة؛ فمن تكلم فقد لغا ولم يح�صل له من الأجر والثواب
ما يح�صل لمن �أن�صت ،لكن ال تبطل جمعته وال ي�صليها ظهر ًا ،بل هو نق�ص في الثواب فقط ،والم�سلم يحر�ص على
�أن يكون �أجر �صالته تا ّم ًا غير منقو�ص.
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نحن نجمع �أموال الزكاة من الم�ساجد وغيرها ونقول« :للفقراء والم�ساكين والأرامل والأيتام
ومن ال ي�س�ألون النا�س �إلحا ًفا» ،ويزيد بعد دفع رواتب الأ�سر الم�سجلة لدى لجنة الزكاة
مبالغ تزيد عن (� )6000ستة �آالف دينار .هل يحق لي �أن �أدخر هذه المبالغ لأ�شهر �أخرى،
�أو �أقوم بدفها بالتق�سيط على الم�ستحقين؟
الجواب:
هذه الأموال يقب�ضها �أع�ضاء اللجنة باعتبارهم وكالء عن المزكين في �إي�صال الزكاة للم�ستحقين ،ومعلوم �أن ت�أخير
الزكاة مع القدرة على �أدائها غير جائز.
قال الإمام النووي رحمه اهلل في «المنهاج»« :تجب الزكاة على الفور �إذا تمكن ،وذلك بح�ضور المال والأ�صناف».
ولهذا يجب على اللجنة �أن تدفع الزكاة للم�ستحقين وال تق�سطها عليهم ،وال ت�شتري لهم به �أ�شياء عينية؛ لأنه ال والية
لهم على الفقراء ليق�سطوا عليهم .واهلل �أعلم.

هل يجب �إعادة ال�صالة في حال ظهر (�أ�سفل الظهر) �أثناء �أدائها؟
الجواب:
�إذا انك�شف �أدنى جزء من العورة �أثناء ال�صالة فقد بطلت ال�صالة ما لم ي�ستره الم�صلي فور ًا ،كما يقرره فقهاء
ال�شافعية على خالف بين �أهل العلم في ذلك؛ ولذا يجب �إعادة ال�صالة �إذا تبين للم�صلي �أن جزء ًا من عورته قد
انك�شف �أثناءها.
يقول الإمام النووي رحمه اهلل�« :ستر العورة �شرط ل�صحة ال�صالة ،ف�إن انك�شف �شيء من عورة الم�صلي لم ت�صح
�صالته� ،سواء �أكثر المنك�شف �أو قل وكان �أدنى جزء ،و�سواء في هذا الرجل والمر�أة ،و�سواء الم�صلي في ح�ضرة
النا�س والم�صلي في الخلوة ،و�سواء �صالة النفل والفر�ض والجنازة والطواف و�سجود التالوة وال�شكر» [المجموع
(.])172/3
فمن انك�شف �أ�سفل ظهره مما يحاذي ما دون �سرته؛ فقد بطلت �صالته في مذهبنا ،وعليه �إعادتها .والواجب على
الم�سلم �أن يحر�ص في �صالته على اللبا�س ال�شرعي الكامل ،و�أن ي�أخذ الزينة الالئقة ب�صالته التي يتوجه بها �إلى
اهلل عز وجل .لكن ال نحكم على �صالة الآخرين بالبطالن لهذا ال�سبب؛ لقيام الخالف بين العلماء في هذه الم�س�ألة،
واالحتياط في الأحكام ال�شرعية واجب في حق النف�س ال في حق الغير .واهلل �أعلم.
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�سجد �سجدة واحدة في بع�ض الركعات ولم يتذكر �إال بعد الإتيان بالركعة الثانية ،فما
الحكم؟
الجواب:
من ترك �شيئ ًا من �أركان ال�صالة وجب عليه �أن يعود �إليه ما لم ي�صل �إلى مثله؛ ف�إذا لم ي�صل �إلى مثله عاد �إليه
ليفعله ،و�أتم �صالته ،ويعتبر ما بعد الركن الذي عاد �إليه زائد ًا ي�سجد لل�سهو عنه في �آخر ال�صالة ،و�إن و�صل �إلى
مثله كان هذا المثل بد ًال عما ن�سي ،وما بعد الذي ن�سيه ملغي فيتم ركعات ال�صالة باعتبار �أن الركعة التي وقع فيها
ال�سهو الغية؛ في�أتي بركعة بد ًال عنها ،وي�سجد لل�سهو.
فهذا الذي ن�سي ال�سجود الثاني �إن ذكره في القيام �أو في الركوع مث ًال �سجد فور ًا و�أتم �صالته و�سجد لل�سهو ،و�إن
تذكر ال�سجود وهو في ال�سجود الذي في الركعة التالية كان هذا ال�سجود عما ن�سي ،وما بعده ملغي و ُيت ُّم ال�صالة
وي�أتي بركعة وي�سجد لل�سهو.

هل زوج الأخت محرم على باقي الأخوات؟
الجواب:
�أخت الزوجة يحرم نكاحها على الزوج حرمة م�ؤقتة ،والحرمة الم�ؤقتة ال تُثبِت ال َمحرمية؛ �أي ال يلزم منها �أن ت�صير
�أخت الزوجة من محارم الزوج ،وقد ن�ص فقها�ؤنا على هذه القاعدة بقولهم« :ال يلزم من الحرمة المحرمية».
فال يجوز للمر�أة �أن تك�شف �أمام زوج �أختها ما تك�شفه �أمام محارمها ،وال يجوز لها �أن تختلي به ،وال �أن ت�صافحه،
الدخُ و َل َعلَى الن َِّ�سا ِء)َ .فقَالَ
بل ينبغي عليها �أن تحر�ص على الت�ستر �أمامه �أكثر من غيره؛ لقول النبي �( :إِ َّيا ُكم َو ُّ
(الحم ُو ال َموتُ ) [رواه البخاري وم�سلم].
ن�صارَِ :يا َر ُ�سولَ اهلل� ،أ َف َر َ�أ َ
الحم َو؟ قَالَ َ :
يت َ
َر ُج ٌل ِم َن الأَ َ
قال الإمام النووي رحمه اهلل« :معناه �أن الخوف منه �أكثر من غيره ،وال�شر يتوقع منه ،والفتنة �أكثر؛ لتمكنه من
الو�صول �إلى المر�أة والخلوة من غير �أن ُين َكر عليه ،بخالف الأجنبي ،والمراد بالحمو هنا� :أقارب الزوج» [�شرح م�سلم
(.])154/14
يقول ابن دقيق العيد رحمه اهلل« :ال َمحرم الذي يجوز معه ال�سفر والخلوة :كل من حرم نكاح المر�أة عليه لحرمتها
على الت�أبيد ب�سبب مباح .فقولنا( :على الت�أبيد) احتراز ًا من �أخت الزوجة وعمتها وخالتها ،وقولنا( :ب�سبب مباح)
احتراز ًا من �أم الموطوءة ب�شبهة؛ ف�إنها لي�ست محرم ًا بهذا التف�سير؛ ف�إن وطء ال�شبهة ال يو�صف بالإباحة .وقولنا:
(لحرمتها) احتراز ًا من المالعنة؛ ف�إن تحريمها لي�س لحرمتها ،بل تغليظ ًا ،هذا �ضابط مذهب ال�شافعية» [�إحكام
الأحكام ( .])57/2واهلل �أعلم.
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ما حكم الجلو�س في مجل�س ُي�شرب فيه الخمر؟
الجواب:
يحرم على الم�سلم �أن يجل�س في مجل�س ُي�شرب فيه الخمر؛ وذلك لقوله تعالى} :
} [الن�ساء.]140:
وعن جابر بن عبد اهلل ر�ضي اهلل عنهما �أن النبي قالَ ( :منْ َكا َن ُي�ؤ ِْمنُ بِا ِ
هلل َوا ْل َي ْو ِم ْال ِآخ ِر فَلاَ َي ْق ُع ْد َعلَى َما ِئ َد ٍة
وح�سنه بع�ض �أهل العلم].
ُي�شْ َر ُب َعلَ ْي َها ا ْلخَ ْم ُر) [رواه �أحمد َّ
يقول الإمام ال�سرخ�سي رحمه اهلل« :ينبغي للم�سلم � ْأن ال يقعد على مثل هذه المائدة ،ولكنه يمنع من �شرب الخمر
على وجه النهي عن المنكر �إن �أمكن من ذلك ،و� ْأن ال َي ُجو َز من ذلك المو�ضع؛ ف�إن اللعنة تنزل عليهم» [�شرح ال�سير
( .])57/1واهلل �أعلم.

هل زيارة العيدين تكفي ك�صلة للرحم؟
الجواب:
ال�ضابط في تحقيق �صلة الرحم �أمران:

�أو ًال�	:أن ال يكون الوا�صل قد اعتاد �أن ي�صل رحمه بعدد من الزيارات� ،أو ببع�ض المال والهدايا� ،أو بقدر من
االت�صال والمحادثة ثم بعد ذلك يقطع هذا النوع من ال�صلة بالكلية ،فحينئذ يقع هذا القاطع بذنب عظيم،
وكبيرة من كبائر الذنوب؛ فقد قال النبي ( :ال َي ْدخُ ُل ا ْل َج َّن َة َق ِ
اط ٌع) [متفق عليه] .يعني :قاطع رحم.
القريب
يقول العالمة ابن حجر الهيتمي رحمه اهلل -في �ضابط قطيعة الرحم المحرمة« :-ق َْط ُع ما �أَ ِل َف
ُ
منه ِمن �سابق ال ُو ْ�ص َلة والإح�سان لغير عذر �شرعي؛ لأن ق َْط َع ذلك ي�ؤدي �إلى �إيحا�ش القلوب و ُنفرتها وت� ِّأذيها»
[الزواجر عن اقتراف الكبائر].

ثاني ًا� :ضابط العرف والعادة:
مق�صر ًا؛ فينبغي عليه �أن يجتهد
 .1ف�إذا كان عرف النا�س َي ُع ُّد َمن يقت�صر على زيارة رحمه في العيد ِّ
في الزيارة بما يدفع عنه هذا التق�صير ،ويرفع درجته عند اهلل عز وجل ،خا�صة �إذا كان رحم ًا
قريب ًا.
20

�	.2أما �إذا كان العرف ال يعد من يكتفي بزيارة العيد مق�صر ًا ،وال يلحقه لوم وال عتاب؛ فال حرج عليه،
و�إن كان الأولى بالم�سلم دائم ًا �أن ي�سعى �إلى الكمال ،و�أن يطلب الثواب عند اهلل عز وجل ب�إكثار ال�صلة
والزيارة ،ف�إن �شق ذلك عليه فال �أقل من االت�صال الهاتفي ،وال�س�ؤال عن الحال ،والمالطفة بالحديث،
فالكلمة الطيبة �صدقة .وقد كان ال�سلف ال�صالح يعدون من ال ي�س�أل عن �إخوانه في كل ثالثة �أيام مرة
مق�صر ًا ،فكيف بمن ال ي�س�أل عن �أرحامه في كل �سنة �إال مرة �أو مرتين .واهلل �أعلم.
كيف ن�ستقبل المولود الجديد؟
الجواب:
ي�ستحب للأب �إذا �أكرمه اهلل عز وجل ورزقه مولود ًا �أن يترقب اليوم ال�سابع من والدته ،يح�سب منها يوم والدته،
ويقوم بما ي�أتي:

 .1العقيقة عن المولود :فيذبح للذكر �شاتين وللجارية �شاة واحدة ،وي�صنع عليها طعام ًا يدعو �إليه الأ�صدقاء
والأقارب والأرحام ،كما يت�صدق بجزء من هذه العقيقة �أي�ض ًا ،ولو ذبح �شاة واحدة عن الذكر �أجز�أه عن
�أ�صل ال�سنة.
�	.2أن يحلق للمولد ر�أ�سه ،ثم يوزنه ويت�صدق بقيمة وزنه من الذهب �أو الف�ضة ،وهو مبلغ ي�سير ،لكنه عظيم
عند اهلل عز وجل ،لما فيه من اتباع �سنة النبي .
 .3يختار لولده ا�سم ًا ح�سن ًا يرجو من اهلل �أن يرزقه ما فيه من معاني الخير وال�صالح ،وي�شهره بين النا�س،
�أو ي�سجله بالطرق الر�سمية.
 .4ختان الذكر :وهو ما ي�سمى اليوم بـ(الطهور) ،وهو من �أ�شهر الواجبات التي يعمل بها جميع الم�سلمين
وهلل الحمد� ،إال �إذا خيف على ال�صبي �أال يحتمل الختان في هذا اليوم ،فيجب ت�أخيره ،وقد اختار بع�ض
فقهائنا ت�أخير الختان يوم ًا واحد ًا عن باقي الأعمال ال�سابقة[ .انظر« :مغني المحتاج» (.])540/5
 .5و�أخير ًاُ ،ي�ستحب له �أن يرافق المندوبات ال�سابقة بع�ض مظاهر الفرح من غير �إ�سراف ،كتقديم الحلوى،
وال�ضرب بالدف ،ونحو ذلك؛ فالفرح بقدوم المولود هو فرح بنعمة اهلل ،وفي �شريعتنا من الف�سحة في
�أ�شكال الفرح وطرائقه قدر كبير ،ما لم يتجاوز الم�سلم حدود اهلل تعالى .واهلل �أعلم.
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علي بن أبي طالب
رضي اهلل عنه
......................................................................................................................................................................................................................

الباحث شادي مقدادي

اسمه ونسبه ومولده
هو علي بن �أبي طالب بن عبد المطلب بن ها�شم بن عبد مناف بن ق�صي القر�شي الها�شميُ ،يكنَّى �أبا الح�سن ،ابن
عم ر�سول اهلل .
�أمه فاطمة بنت �أ�سد بن ها�شم بن عبد مناف ،وهي �أول ها�شمية ولدت لها�شمي� ،أ�سلمت ودفنت بالمدينة ،و�شهدها
ر�سول اهلل  ،وتولى دفنها [اال�ستيعاب في معرفة الأ�صحاب (.])335/1

فضله
�أحد الع�شرة المب�شرين بالجنة ،و�أحد ال�ستة �أ�صحاب ال�شورى ،و�أحد الخلفاء الرا�شدين ،و�أحد العلماء الربانيين،
وال�شجعان الم�شهورين ،والزهاد المذكورين ،وال�سابقين �إلى الإ�سالم ،لم ي�سجد ل�صنم قط ،وبات ليلة الهجرة على
فرا�شه يقيه بنف�سه ،وخلفه بمكة؛ ليرد الودائع التي كانت عنده .
وكان يحمل راية ر�سول اهلل العظمى في القتال فيتقدم بها في نحر العدو ،و�شهد معه الم�شاهد كلها و�أبلى فيها
بال ًء ح�سن ًا ،وبايعه على الموت ،وكان �أ�شجع النا�س ما بارز �أحد ًا قط �إال قتله ،وكان �إذا لم يغز بنف�سه لم يعط
�سالحه �إال علي ًا [�سمط النجوم العوالي في �أنباء الأوائل والتوالي (.])482/1
�شهد الم�شاهد كلها غير تبوك ،عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما قال :كان كاتب كتاب ال�صلح يوم الحديبية علي بن
�أبي طالب [الريا�ض الن�ضرة في مناقب الع�شرة (.])264/1
زوجه ر�سول اهلل
(.])338/1
وقد كانت ذرية النبي

في �سنة اثنتين من الهجرة ابنته فاطمة �-سيدة ن�ساء �أهل الجنة[ -اال�ستيعاب في معرفة الأ�صحاب

من �صلب علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه [الريا�ض الن�ضرة في مناقب الع�شرة (.])250/1

ومما ذكر في ف�ضله ر�ضي اهلل عنه:
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َع ْن ِ
َّا�ص َع ْن �أبِي ِه قال :قال َر ُ�سولُ اهلل
عامرِ بنِ َ�س ْع ِد بنِ �أبي َوق ٍ
�أ َّن ُه ال َنب َِّي َب ْع ِدي) [رواه م�سلم].

و�سى� ،إِ َّال
ِل َع ِل ٍّي�( :أنْتَ ِمنِّي ِب َم ْن ِز َل ِة َها ُرو َن ِمنْ ُم َ

وعن �أبي ُه َر ْي َر َة � َّأن َر ُ�سولَ اهلل قال َي ْو َم خَ ْي َب َر( :لأُ ْع ِط َينَّ َه ِذ ِه ال َّرا َي َة َر ُج ً
ال ُي ِح ُّب اهلل َو َر ُ�سو َل ُه َي ْفتَح اهلل َعلَى
ْ
ُ
بن الخَ َّط ِ
ابَ :ما � ْأح َب ْب ُت ال َإما َر َة �إ َّال َي ْو َم ِئ ٍذ -قالَ -فت ََ�سا َو ْر ُت َلها َرجا َء � ْأن �أ ْد َعى َلها -قال -ف ََدعا
َي َد ْي ِه) .قال ُع َم ُر ُ
(ام ِ�ش وال َت ْل َت ِف ْت َحتَّى َي ْفتَح اهلل َعلَ ْي َك) .قال :فَ�سا َر َع ِل ٌّي
َر ُ�سولُ اهلل
َع ِل َّي َ
بن �أبِي طا ِل ٍب َف� ْأع َطا ُه �إِ َّي َاها وقالْ :
َّا�س؟ قال( :قا ِت ْل ُه ْم َحتَّى َي�شْ َه ُدوا �أنْ ال �إِ َل َه ِ�إ َّال
�شَ ْيئ ًا ُث َّم َوق ََف َو َل ْم َي ْل َت ِف ْت ،ف ََ�ص َرخَ  :يا َر ُ�سولَ اهللَ ،ع َلى ماذا �أُقَا ِت ُل الن َ
ول اهللَ ،ف�إِذَا َف َع ُلوا َذ ِل َك َف َق ْد َم َن ُعوا ِمن َْك ِدما َء ُه ْم َو� ْأم َوا َل ُه ْم �إِ َّال ب َِح ِّق َهاَ ،و ِح َ�سا ُب ُه ْم َعلَى ا ِ
اهللَ ،و�أ َّن ُم َح َّمداً َر ُ�س ُ
هلل)
[رواه م�سلم].

صفاته
ومن �أح�سن ما ُذ ِك َر في �صفة علي ر�ضي اهلل عنه� :أنه كان ربعة من الرجال �إلى الق�صر ما هو� ،أدعج العينين ،ح�سن
الوجه ،ك�أنه القمر ليلة البدر ح�سن ًا� ،ضخم البطن ،عري�ض المنكبين� ،أغيد ك�أن عنقه �إبريق ف�ضة� ،أ�صلع لي�س في
ر�أ�سه �شعر �إال من خلفه ،كبير اللحية� ،إذا م�شى تكف�أ ،و�إذا �أم�سك بذراع رجل �أم�سك بنف�سه فلم ي�ستطع �أن يتنف�س،
�شديد ال�ساعد واليد ،و�إذا م�شى للحرب هرول ،ثبت الجنان ،قوي �شجاع من�صور على من القاه [اال�ستيعاب في معرفة
الأ�صحاب (.])346/1

خالفته
بويع ر�ضي اهلل عنه يوم ال�سبت تا�سع ع�شر ذي الحجة الحرام من �سنة خم�س وثالثين من الهجرة بعد مقتل عثمان
ابن عفان ر�ضي اهلل عنه [�سمط النجوم العوالي في �أنباء الأوائل والتوالي ( .])484/1وكانت خالفته �أربع �سنين وت�سعة
�أ�شهر و�أيام ًا.

وفاته
ا�ست�شهد ليلة الجمعة �سابع ع�شر رم�ضان �سنة ( )40للهجرة ،قتله عبدالرحمن بن ملجم الخارجي ،فبقي يوم ًا
وتوفي ،وعا�ش نيف ًا و�ستين �سنة �أو دونها ،ر�ضي اهلل عنه [العبر في خبر من غبر(.])8/1
وغ�سله الح�سن والح�سين وعبداهلل بن جعفر ،وكفن في ثالثة �أثواب لي�س فيها قمي�ص [الطبقات الكبرى البن �سعد
(� ،)37/3أ�سد الغابة في معرفة ال�صحابة (.])804/1

واختلف في مو�ضع دفنه فقيل :دفن في ق�صر الإمارة بالكوفة .وقيل :بل دفن في رحبة الكوفة .وقيل :دفن بنجف
الحيرة (مو�ضع بطريق الحيرة)[ .اال�ستيعاب في معرفة الأ�صحاب (.])346/1
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سلسلة كتب التفسير الفقهي

«أحكام القرآن» البن العربي
............................................................................................................................................................................................................................

الباحث زهير رياالت

نزل القر�آن الكريم م�شتم ًال على �آيات تت�ضمن الأحكام الفقهية التي تتعلق ب�أفعال العباد ،وكان الم�سلمون على عهد
النبي يفهمون ما تحمله هذه الآيات من الأحكام الفقهية بمقت�ضى �سليقتهم العربية ،وما �أ�شكل عليهم من ذلك
رجعوا فيه �إلى النبي (.)1
لذا يمكننا القول ب�أن ن�ش�أة التف�سير الفقهي -وهو التف�سير «الذي ُيعنى بدرا�سة �آيات الأحكام ،وبيان كيفية ا�ستنباط
الأحكام منها»( -)2تعود �إلى بدء نزول القر�آن الكريم .يقول الدكتور محمد المن�سي« :ومما ال �شك فيه �أن االتجاه �إلى
فهم ن�صو�ص الت�شريع في القر�آن ،والتعرف على مراد ال�شارع من المكلفين؛ قد وجد مع بدء نزول هذه الن�صو�ص
ذاتها»( .)3كما يمكن القول �-أي�ض ًا -ب�أن �أول من ف�سر القر�آن فقهي ًا هو ر�سول اهلل  ،وذلك من البيان الذي دل عليه
} [النحل.]44:
قوله تعالى} :
وبعد ع�صر النبي ج َّدت حوادث تتطلب من الم�سلمين الحكم عليها؛ فكانوا يرجعون ال�ستنباط هذه الأحكام �إلى
و�سنَّة ر�سول اهلل  ،ف�إن لم يجدوا فيهما حكم ًا اجتهدوا و�أعملوا ر�أيهم على �ضوء القواعد الكلية
القر�آن الكريم ُ
وال�سنَّة ومقا�صد ال�شريعة ،ثم خرجوا بحكم فيما يحتاجون �إلى الحكم عليه.
للكتاب ُّ
وقد كان العلم بتف�سير �آيات الأحكام غاية ما حر�ص عليه العلماء .يقول الإمام ال�شافعي رحمه اهللَ « :ف� َّإن َم ْن �أ ْد َر َك
وا�س ِت ْدال ًال ،و َو َّف َق ُه اهلل ِلل َق ْولِ َوال َع َملِ ِل َما َع ِل َم ِم ْنهُ؛ فَا َز بِالف َِ�ضي َل ِة في ِدي ِن ِه َو ُد ْن َيا ُه،
ِعل َْم � ْأح َك ِام اهلل في ِكتا ِب ِه ن َّ�ص ًا ْ
ِ ()4
َوا ْن َتف َْت َع ْن ُه ال ِّر َي ُبَ ،و َن َّو َر ْت في َق ْل ِب ِه ِ
الدينِ َم ْو ِ�ض َع ال َإم َامة» .
ا�س َت ْو َج َب في ِّ
الح ْك َم ُةَ ،و ْ
ولما بد�أ ع�صر تدوين التف�سير �ألَّف كثير من العلماء على اختالف مذاهبهم في التف�سير الفقهي ،واتجه كثير منهم
�إلى ت�صنيف تفا�سير مجردة للأحكام عرفت بكتب �أحكام القر�آن.
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وفي هذا العدد نقف مع �أحد هذه التفا�سير؛ ُنع ِّرف ب�صاحبه ،و ُنعطي فكرة موجزة عن المنهجية التي �سار عليها
في ت�صنيفهُ ..عرِ َف هذا التف�سير بـ «�أحكام القر�آن» ،وم�ؤلفه هو �أبو بكر محمد بن عبداهلل بن محمد ابن العربي
المعافري الإ�شبيلي المالكي ،قا�ض ،من حفاظ الحديث .ولد في �إ�شبيلية عام (468هـ) ،ورحل �إلى الم�شرق ،وبرع
في الأدب ،و�صنف كتب ًا في التف�سير والحديث والفقه والأ�صول والأدب والتاريخ ،وولي ق�ضاء �إ�شبيلية ،ومات �سنة
(543هـ) بقرب فا�س ،ودفن بها.

قال ابن ب�شكوال« :ختام علماء الأندل�س و�آخر �أئمتها وحفاظها» .من كتبه« :قانون الت�أويل» ،و«عار�ضة الأحوذي ب�شرح
جامع الترمذي» ،و«القب�س في �شرح موط�أ مالك بن �أن�س» ،و«الإن�صاف في م�سائل الخالف» ،و«المح�صول في علم
الأ�صول» ،و«العوا�صم من القوا�صم»( ،)5بالإ�ضافة �إلى تف�سيرين هما« :الأحكام ال�صغرى»( ،)6و«�أحكام القر�آن» الذي
نحن ب�صدد التعريف به.
ونبد�أ ببيان طريقة ابن العربي في ت�أليفه لهذا التف�سير؛ حيث كان يتعر�ض ل�سور القر�آن �سورة �سورة ،ولكنه ال يف�سر
�إال �آيات الأحكام فقط ،وطريقته في ذلك �أن يذكر ال�سورة ،ثم يذكر عدد ما فيها من �آيات الأحكام ،ثم ي�أخذ في
�شرحها �آية �آية ..قائ ًال :الآية الأولى وفيها خم�س م�سائل (مث ًال) ،الآية الثانية وفيها �سبع م�سائل (مث ًال) ..وهكذا،
حتى يفرغ من �آيات الأحكام الموجودة في ال�سورة(.)7
و�أما منهجه في التف�سير فقد حدد ابن العربي معالم هذا المنهج في مقدمة تف�سيره فقالَ « :و َل َّما َم َّن اهلل ُ�س ْب َحا َن ُه
ا�س ِت َثا َر ِة ال ُع ُل ِوم ِمن ِ
الك ِ
َاها ِم ْن ذَ ِل َك
تاب ال َعزِ يزِ َح ْ�س َب ما َم َّه َد ْت ُه لنا ال َم�شْ َيخَ ُة ال َِّذ َ
ين َل ِقينَا ،ن ََظ ْرن َ
ِاال�س ِت ْب َ�صا ِر في ْ
ب ْ
ياخَ .ف َما ا َّتفَقَ َع َل ْي ِه الن ََّظ ُر �أ ْث َب ْتنَا ُهَ ،و َما َت َعا َر َ�ض
ال َم ْط َر ِحُ ،ث َّم َع َر ْ�ض َ
ناها على ما َج َل َب ُه ال ُع َل َما ُءَ ،و َ�س َب ْرن َ
َاها ِب ِعيا ِر الأ�شْ ِ
ِفي ِه �شَ َج ْرنَا ُه (�أي� :صرفناه)َ ...فنَذْ ُك ُر الآ َيةَُ ،ث َّم َن ْع ِط ُف َع َلى َك ِل َما ِتها َب ْل ُح ُرو ِف َهاَ ،ف َن�أْخُ ذُ ِب َم ْعرِ َف ِت َها ُم ْف َر َدةًُ ،ث َّم ُن َر ِّك ُب َها
على �أخَ َوا ِت َها ُم َ�ضا َف ًةَ ،ون َْحف َُظ ِفي ذَ ِل َك ِق ْ�س َم ال َبالغَ ِةَ ،و َنت ََح َّر ُز َع ْن ا ْل ُمنَاق ََ�ض ِة في ال ْأح َك ِام َوال ُم َعا َر َ�ض ِةَ ،ون َْحت ُ
َاط َع َلى
الج ِمي ِع؛ �إذْ ال ُك ُّل ِم ْن ِعن ِْد اهللَ ،و�إِ َّن َما
يح ِةَ ،و َنت ََح َّرى َو ْج َه َ
ال�ص ِح َ
ال�س َّن ِة َّ
َجا ِنبِ اللُّ َغ ِةَ ،و ُنقَا ِب ُل َها في ال ُق ْر�آنِ بِما جا َء في ُّ
َّا�س َما ُنزِّ لَ �إ َل ْيهِ ْمَ ،و ُن َعق ُِّب َع َلى ذَ ِل َك ِب َت َوا ِب َع ال ُب َّد ِم ْن ت َْح ِ�صيلِ ال ِعل ِْم ِب َها ِم ْن َهاِ ،ح ْر�ص ًا َع َلى �أَ ْن
ُب ِعثَ ُم َح َّم ٌد ِل ُي َب ِّي َن ِللن ِ
َي�أْ ِت َي ال َق ْولُ ُم ْ�س َت ِق ًّال ِب َنف ِْ�س ِه� ،إ ّال �أَ ْن َيخْ ُر َج َعن ال َب ِ
ِين ِلل َّتق ِْ�صيرِ َوا ِلإ ْك َثارَِ ،و ِب َم ِ�شي َئ ِة
اب َفن ُِح َيل َع َل ْي ِه في َم ْو ُ�ض ِوع ِه ُمجا ِنب َ
اهلل ن َْ�س َت ْهديَ ،ف َم ْن َي ْه ِد اهلل َف ُه َو ال ُم ْهت َِدي ال َر َّب غَ ْي ُر ُه»(.)8
من خالل هذا الن�ص يمكن �أن نجمل منهجه في النقاط التالية:

�أو ً
ال :اعتمد ابن العربي التف�سير بالم�أثور ،ومما ي�ؤكد قيمة التف�سير بالم�أثور من �أحاديث النبي واعتماده �أ�ص ًال
}
من �أ�صول التف�سير عنده ،قوله -عند تف�سير قوله تعالى} :
ون ِمن الآ َي ِ
اتَ ،ل ِك َّن ال َّنب َِّي ق َْد كَ�شَ َف ِقنَا َع
ال�س َورَِ ،و ُي ْح َت َم ُل � ْأن َي ُك َ
[الحجرُ « :-]87:ي ْح َت َم ُل � ْأن َي ُك َ
ال�س ْب ُع ِمن ُّ
ون َّ
ال�ص ِح ِيح ِعن َْد ُك ِّل فَرِ يقٍ َو ِم ْن ُك ِّل َطرِ يقٍ َ�أ َّن َها �أُ ُّم ال ِْكت ِ
َابَ ،وال ُق ْر� ُآن ا ْل َع ِظ ُيم
ا ِلإ�شْ َكالِ َ ،و�أ ْو َ�ض َح ُ�ش َعا َع ال َب َيانِ ؛ َف ِفي َّ
َح ْ�س َب َما َت َق َّد َم ِم ْن َق ْولِ ال َّنب ِِّي لأُ َب ِّي بنِ َك ْع ٍبِ :
ال�س ْب ُع ا ْل َم َثا ِنيَ ،وال ُق ْر�آنُ ال َع ِظي ُم ا َّل ِذي �أُو ِتيت)َ ...و َب ْع َد
(ه َي َّ
َتف ِْ�سيرِ ال َّنب ِِّي فَال َتف ِْ�سيرَ ،و َل ْي َ�س ِل ْل ُم َت َع ِّر ِ�ض �إلى غَ ْيرِ ِه �إال الن َِّكي ُرَ .وق َْد َك َان ُي ْم ِك ُن َل ْوال َتف ِْ�سي ُر ال َّنب ِِّي � ْأن
نام ال َم َعار ِِف �إ ْبرِ يز ًا� ،إال �أَ َّن ال َْج ْو َه َر الأغْ َلى ِم ْن ِعن ِْد ال َّنب ِِّي
�أُ َح ِّر َر في ذَ ِل َك َمقَا ًال َوجِ يز ًاَ ،و�أُ ْ�سب َِك ِم ْن َ�س ِ
�أَ ْو َلى َو َ�أ ْع َلى»(.)9
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ثانياً :لم ُ
المف�سر لكالم
يخل تف�سير ابن العربي من التف�سير بالر�أي (�أي تف�سير القر�آن باالجتهاد بعد معرفة
ِّ
العرب ومناحيهم في القول ،ومعرفته للألفاظ العربية ووجوه دالالتها ،وا�ستعانته في ذلك بال�شعر الجاهلي،
ووقوفه على �أ�سباب النزول ،ومعرفته بالنا�سخ والمن�سوخ من �آيات القر�آن ،وغير ذلك من الأدوات التي
المف�سر)(.)10
يحتاج �إليها ِّ
وقد اعتنى ابن العربي بهذا اللون من التف�سير الذي �سار جنب ًا �إلى جنب مع الم�أثور عنده .يقول ابن العربي:
«وال��ر�أي :م�صدر ر�أيت بقلبي ،كما �أن الر�ؤية م�صدر ر�أيت بعيني ،ومن ر�أي القلب ما يكون باط ًال ،ومنه
ما يكون حق ًا؛ ف�أما الحق فكل ر�أي يكون عن دليل ،و�أما الباطل ما كان عن هوى مجرد .وتحقيق الغر�ض
المطلوب �أن للناظر في القر�آن م�آخذ (�أي :م�صادر) كثيرة �أمهاتها ثالث :الأولى :النقل عن النبي ،
�صح ،ودعوا ما ُ�س ِّو َد ْت فيه الأوراق ،ف�إنه �سواد
وهذا هو الطراز الأول ،لكن حذار �أن ُت َع ِّولوا فيه �إال على ما َّ
في القلوب والوجوه .الثانية :الأخذ بمطلق اللغة؛ ف�إن القر�آن �أنزل بل�سان عربي مبين .الثالثة :التف�سير
بالمقت�ضى من معنى الكالم...
ومن ها هنا اختلف ال�صحابة في معنى الآي��ة؛ ف�أخذ كل �أحد في ر�أي��ه على منتهى نظره في المقت�ضى.
وال�ضابط لهذا كله �أن يكون الناظر في القر�آن يلحظه بعين التقوى وال يميل به �إلى ر�أي �أحد للهوى ،و�إنما
ينظر �إليه من ذاته ابتغاء علم اهلل ومر�ضاته ،وهو الأول .الثاني� :أن يكون نظره بعد ا�ستقالله ب�شروط
النظر ،وال ي�ستر�سل على جميعه ،وهو لم ي�ستوف �شروط الناظر فيه؛ ف� َّإن � َ
أ�صل التخليط في تف�سير من ت�سور
ممن ال ي�ستكمل �شروط النظر فيه -عليه»(.)11ثالثاً :احتكامه �إلى اللغة؛ فالمالحظ �أن ابن العربي كثير ًا ما يحتكم �إلى اللغة في ا�ستنباط المعاني والأحكام من
الآيات ،وكالمه -الذي نقلناه �آنف ًا -في (م�آخذ) التف�سير دليل على ذلك ،ومن الأمثلة عليه بيانه لمعنى
(العول) فــي قوله تعــالى} :
} [الن�ساء .]3:قال ابن العربي« :اخْ َت َل َف
َّا�س ِفي َت�أْوِي ِل ِه َع َلى َثال َث ِة �أَ ْق َوالٍ  :الأَ َّولُ � :أَال َي ْك ُث َر ِع َيا ُل ُك ْم ...ال َّثا ِني� :أَال ت َِ�ضلُّوا ...ال َّثا ِلثُ � :أَال ت َِمي ُلواَ ...و َال َِّذي
الن ُ
َيك ِْ�ش ُف َل َك ذَ ِل َك ِفي َه ِذ ِه ا ْل َم ْ�س�أَ َل ِة ا ْل َب ْحثُ َع ْن َم َعا ِني َق ْو ِل َك (عال) ُل َغ ًة َحتَّى �إذَ ا َع َر ْف َت ُه َر َّك ْب َت َع َل ْي ِه َم ْعنَى الآ َي ِة،
َو َح َك ْم َت ِب َما َي ِ�ص ُّح ِب ِه َلف ًْظا َو َم ْعنًى...
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	�أَ َّما ال َّلف ُْظ ف ِ أَ
َل َّن َق ْوله َت َعا َلىِ :} } :ف ْع ٌل ُثال ِث ٌّي ُي ْ�س َت ْع َم ُل ِفي ا ْل َم ْيلِ ال َِّذي َت ْرجِ ُع �إ َل ْي ِه َم َعا ِني (عول) ُكلُّ َها،
}،
َوال ِف ْع ُل ِفي َك ْث َر ِة ال ِع َيالِ ُر َب ِاع ٌّي ال َم ْدخَ َل َل ُه ِفي الآ َي ِةَ ...و�أ َّما ال َم ْعنَى َفلأَ َّن اهلل َت َعا َلى قَالَ } :
�أَ ْق َر ُب �إ َلى �أَ ْن َي ْن َت ِف َي ال َع ْولَ َي ْع ِني ال َم ْي َل؛ َف�إِ َّن ُه �إذَ ا َكان َْت َو ِاح َد ًة ُع ِد َم ال َم ْي ُلَ ،و�إِذَ ا َكان َْت َثالث ًا فَال َم ْي ُل َ�أ َق ُّل،

َو َهكَذَ ا ِفي ا ْث َن َت ْينِ ؛ َف�أ ْر�شَ َد اهلل الخَ ل َْق �إذَ ا خَ افُوا َع َد َم ِ
الق ْ�س ِط َوال َع ْدلِ بِا ْل ُوقُو ِع ِفي ال َم ْيلِ َم َع ال َي َت َامى
� ْأن َي ْ�أخُ ذُ وا ِمن ال َأجا ِن ِب �أ ْر َبع ًا �إلى َو ِاح َد ٍة؛ فَذَ ِل َك �أ ْق َر ُب �إلى �أَ ْن َي ِقلَّ ال َم ْي َل ِفي ا ْل َي َت َامى َو ِفي الأَ ْع َد ِاد
ال َم�أْذُ ونِ ِفي َها� ،أ ْو َي ْن َت ِف َي؛ َوذَ ِل َك ُه َو ا ْل ُم َرا ُدَ ،ف�أَ َّما َك ْث َر ُة ال ِع َيالِ فَال َي ِ�ص ُّح � ْأن ُيقَالَ  :ذَ ِل َك َ�أ ْق َر ُب �إلى �أَال
َي ْك ُث َر ِع َيا ُل ُك ْم»(.)12
رابعاً :ترجيحاته الفقهية؛ فقد د�أب ابن العربي على عدم االكتفاء بمجرد ا�ستعرا�ض مذاهب الفقهاء في الم�سائل
التي يتناولها؛ بل عمد -في كثير من الق�ضايا الفقهية� -إلى الخلو�ص �إلى موقف يرجحه ويتبناه ،مع ِذكْر
«االع ِت َك ُ
اف في اللُّ َغ ِة ُه َو اللُّ ْبثُ ،
�أدلته .وقد تكرر هذا ال�صنيع في غير ما مو�ضع من تف�سيره ،ومن ذلك قولهْ :
َو ُه َو غَ ْي ُر ُم َق َّد ٍر ِعن َْد ال�شَّ ا ِف ِع ِّي َو�أَ َقلُّ ُه َل ْح َظ ٌةَ ،وال َح َّد لأَ ْك َثرِ ِه .وقال ما ِل ٌك َو�أ ُبو َح ِني َفةَُ :ه َو ُم َق َّد ٌر ِب َي ْو ٍم َو َل ْي َل ٍة ،لأَ َّن
ال�ص ْو َم ِعن َْد ُه َما ِم ْن �شَ ْر ِط ِه.
َّ
ينَ .و َهذَ ا ال َي ْلزَ ُم ِفي ال َو ْج َه ْينِ � :أَ َّما ا�شْ ِت َر ُ
قَالَ ُع َل َما�ؤُنَا (�أي المالكية) :لأَ َّن اهلل َت َعا َلى خَ َ
اط
ال�صا ِئ ِم َ
اط َب َّ
ال�ص ْو ِم ِفي ِه ب ِِخطا ِب ِه تعالى ِل َم ْن َ�ص َام فَال َي ْلزَ ُم ب َِظ ِاهرِ ِه وال َب ِاط ِن ِه؛ لأَ َّن َها َحا ٌل َوا ِق َع ٌة ال ُم�شْ َت َر َط ٌة.
َّ
ون ُم َق َّد َر ًة بِ�شَ ْر ِط َها؛ �أال َت َرى � َّأن
ال�ص ْو َم ِم ْن �شَ ْر ِط ِه ف ََ�ض ِعيفٌ ؛ َف ِ�إ َّن ال ِع َبا َد َة ال َت ُك ُ
َو�أَ َّما َتق ِْدي ُر ُه ِب َي ْو ٍم َو َل ْي َل ٍة لأَ َّن َّ
ال�صال ُة َو َت ْبقَى َّ
َّ
الط َها َرةُ»(.)13
ال�صال ِةَ ،و َت ْنق َِ�ضي َّ
الط َها َر َة �شَ ْر ٌط في َّ
قال الدكتور الذهبي ُ -م َعقِّب ًا على كالم ابن العربي« :-ف�أنت ترى �أن الم�ؤلف -رحمه اهلل -لم يرقه هذا
اال�ستدالل الذي �أظهر بطالنه ،وهذا دليل على �أنه ي�ستعمل عقله الحر �أحيان ًا؛ فال ي�سكت على الزَ لَّة العلمية
فيما يعتقد ،و�إن كان فيها ترويج لمذهبه»(.)14
ونختم ببيان القيمة العلمية لتف�سير ابن العربي ونوجزها بذكر كالم �أ�ستاذنا الدكتور م�صطفى الم�شني حيث قال:
« ُيع ُّد تف�سير ابن العربي مرجع ًا مهم ًا للتف�سير الفقهي ب�صورة عامة ،والفقه المالكي ب�صفة خا�صة؛ وذلك لما ا�شتمل
عليه من م�سائل و�أحكام فقهية و�أ�صولية غدت طابع ًا عام ًا ومميز ًا لهُ ،يلحظ عند تف�سير كل �آية من الآيات القر�آنية
الكريمة المذكورة فيه .والباحث في هذا الكتاب يدرك بو�ضوح مرتبة �صاحبه في االجتهاد ،وعلو كعبه في الفقه
و�أ�صوله ،بجانب ما تميز به من العلوم الإ�سالمية الأخرى.
وقد �أ�ضفى عليه من غزير علمه وفقهه ،و�سعة اطالعه ودقته ،وتبحره في المذاهب وم�سائل الخالف وقوته في
الحجة والحجاج ،ما جعله محط �أنظار العلماء ،ومرجع ًا يفيء �إليه العامة والخا�صة؛ فال ي�ستغني عنه عالم �أو طالب
علم �أو م�شتغل بالفقه والتف�سير .وغني عن البيان �أن ابن العربي قد �سخَّ ر ركائز منهجه من م�أثور ولغة وعلوم قر�آن
وغيرها لتخدم هذا الجانب الفقهي الذي ُيع ُّد المق�صود الأول والهدف الرئي�سي لهذا التف�سير»(.)15
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�ص.265

البركة في الرزق
............................................................................................................................................................................

فضيلة المفتي الدكتور محمود فهد مهيدات

يدور حديث النا�س في مجال�سهم هذه الأيام حول نق�ص البركة في الرزق ،ونرى كثير ًا منهم في �ضيق وتذمر من هذا
الأمر ..فكيف ال�سبيل �إلى عودة البركة من جديد؟!
قبل بيان ذلك نقف مع مفهوم البركة وحقيقتها ..فالبركة هي محركة النماء والزيادة من الخير مع ثبوت هذا الخير
وا�ستقراره ودوامه عند �صاحبه.
�شاهد من كثرة الخير و�سوق الرزق للإن�سان ونمائه
والبركة قد تكون جلية ،وقد تكون خفية؛ فالبركة الجلية :هي ما ُي َ
عند �صاحبه وما يرافق ذلك من توفيق وتي�سير في الح�صول على الرزق ونحوه .والبركة الخفية :قد تكون بدفع
الم�ضرات والجوائح والآفات عن الرزق وعدم تعر�ض الإن�سان للحوادث المرورية مث ًال �أو الأمرا�ض الخطيرة ،وال �أحد
ي�ستطيع �أن يعرف �سرها ،وال �أن يح�سب كميتها.
و�إذا حلت البركة على �إن�سان ف�إن القليل من الرزق يكفيه ،و�إذا ُنزعت فال يكفيه الكثير؛ لأن العبرة لي�ست بكثرة
الرزق� ،إنما العبرة بوجود البركة في الرزق.

�أما ال�سبيل �إلى البركة فيكون من خالل تح�صيل �أ�سبابها وموجباتها ،وبيان ذلك كما يلي:

 .1التقوى
}
قال تعالى} :
[الطالق .]4-3 :من يتق اهلل تعالى فيخافه في �سره وفي علنه؛ تكفَّل اهلل تعالى له ب�أن يخرجه من كل �ضيق ،و�أن
يرزقه من حيث ال يرجو وال يخطر بباله ،ويقنعه بما رزقه ،ويبارك له في رزقه .عن �أبي ذر قال :جعل ر�سول
} قال :فجعل يرددها
اهلل يتلو هذه الآية} :
حتى نع�ست ،فقال( :يا �أبا ذر ،لو �أن النا�س �أخذوا بها لكفتهم) [رواه الحاكم].
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 .2الصالة
ال�صالة باب من �أبواب الرزق .عن عبداهلل بن �سالم قال :كان النبي
بال�صالة ،ثم قر�أ} :
[رواه البيهقي في «�شعب الإيمان» والطبراني في «المعجم الأو�سط»].
قال ابن كثير« :قوله} :
تحت�سب».

�إذا نزل ب�أهله ال�ضيق �أمرهم
} [طه]132:

أقمت ال�صالة؛ � َ
أتاك الرزق من حيث ال
} يعني� :إذا � َ

 .3التسمية
الت�سمية تجلب البركة في الرزق ،وتدعو �إلى القناعة وعدم ال�شره؛ ف�إذا ذكر الإن�سان ا�سم اهلل تعالى عند
تناول طعامه ف�سيبارك اهلل تعالى له فيه ،و�إذا ترك الت�سمية ُر ِف َعت البركة منه.
عن جابر قال� :سمعت ر�سول اهلل يقول�( :إذا دخل الرجل فذكر اهلل عند دخوله وعند طعامه قال
ال�شيطان :ال مبيت لكم وال ع�شاء .و�إذا دخل فلم يذكر اهلل عند دخوله قال ال�شيطان� :أدركتم المبيت .ف�إذا
لم يذكر اهلل عند طعامه قال� :أدركتم المبيت والع�شاء) [رواه م�سلم].
وعن عائ�شة قالت :كان النبي َي ْ�أ ُك ُل َطعام ًا في ِ�س َّت ٍة ِم ْن � ْأ�صحا ِب ِه ،فَجا َء �أعرابي ف�أ َك َل ُه ِب ُل ْق َم َت ْينِ  .فقال َر ُ�سولُ
اهلل �( :أما �إ َّن ُه َل ْو َ�س َّمى َلكَفا ُك ْم) [رواه الترمذي وقال :حديث ح�سن �صحيح].

 .4صلة الرحم
�صلة الرحم واجبة ،وبها تح�صل البركة في الرزق وفي العمر كذلك .عن �أبي هريرة �أن ر�سول اهلل
ب�سط له في رزقه ،و ُين�س�أ له في �أثره؛ فلي�صل رحمه) [رواه البخاري].
( َمنْ �س َّره �أنْ ُي َ

قال:

وعن �أبي هريرة ،عن النبي قال( :تعلموا من �أن�سابكم ما ت�صلون به �أرحامكم؛ ف�إن �صلة الرحم :محبة
في الأهل ،مثراة في المال ،من�س�أة في الأثر) [رواه الترمذي والحاكم و�أحمد] .ومثراة� :أي م�سببة للغنى وزيادة
المال.
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 .5االستغفار
قال تعالى} :
} [نوح .]12-10 :وعن ابن عبا�س قال :قال ر�سول اهلل ( :من لزم اال�ستغفار؛ جعل
اهلل له من كل هم فرجاً ،ومن كل �ضيق مخرجاً ،ورزقه من حيث ال يحت�سب) [رواه �أبو داود وابن ماجه].

 .6التوكل على اللّه
التوكل على اهلل تعالى هو الأخذ بالأ�سباب وترك النتائج على اهلل تعالى .وعليه فالأخذ بالأ�سباب هو عين
التوكل على اهلل تعالى؛ ولذلك لي�س من التوكل ترك الأ�سباب ،ولكن يجب الأخذ بها مع االعتقاد ب�أن الأ�سباب
ال تفعل بذاتها �إنما تفعل ب�أمر اهلل .قال تعالى} :
} [الطالق .]3:وعن ُع َمر قال:
�سمعت ر�سول اهلل يقولَ ( :ل ْو �أ َّن ُك ْم َت َت َو َّك ُلو َن على اهلل َحقَّ
ُ
َت َو ُّك ِل ِه؛ َل َر َز َق ُك ْم َكما َي ْرزُقُ َّ
الط ْي َر؛ َت ْغ ُدو ِخما�صاًَ ،و َت ُرو ُح بِطاناً) [رواه الترمذي].

 .7الصدقة واإلنفاق في سبيل الله
}
ال�صدقة والإنفاق �سبب في جلب الرزق وح�صول البركة ودوام النعمة .قال تعالى} :
[البقرة]276:؛ �أي ينميها في الدنيا ،ويكثر ثوابها بالت�ضعيف في الآخرة؛ ولذلك فال�شيطان يعد الإن�سان ويمنيه
بالفقر وفقد الأموال قال تعالى} :
} [البقرة .]268:بينما اهلل عز وجل يعدهم �أن يخلف عليهم فيتف�ضل عليهم من عطاياه
} [�سب�أ .]39:قال ابن كثير:
في �أرزاقهم .قال تعالى} :
وع ْن �أبي ُه َر ْي َر َة قال َر ُ�سولُ اهلل ( :ما
«يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل ،وفي الآخرة بالجزاء والثواب»َ .
ُول � َأح ُد ُه َما :الل ُه َّم � ْأع ِط ُم ْن ِفقاً خَ لَفاًَ .و َيق ُ
ِمنْ َي ْو ٍم ُي ْ�ص ِب ُح ال ِع َبا ُد ِفي ِه �إِ َّال َملَك َِان َي ْن ِز َال ِنَ ،ف َيق ُ
ُول الآخَ ُر :الل ُه َّم
� ْأع ِط ُم ْم ِ�سكاً َتلَفاً) [رواه م�سلم].
ولذلك من امتنع عن ال�صدقة خوف ًا من نفاد الرزق؛ ف�إن ذلك من �أعظم الأ�سباب لمحق البركة .قال :
( َما َنق ََ�ص ْت َ�ص َد َق ٌة ِمنْ مالٍ  ،وما زا َد اهلل َع ْبداً ِب َع ْف ٍو �إِ َّال ِع ّزاًَ ،و َما تَوا�ضَ َع � َأح ٌد هلل �إِ َّال َر َف َع ُه اهلل) [رواه م�سلم].
ومعنى «ما نق�صت �صدقة من مال»؛ �أي :ما نق�صت �صدقة ما ًال� ،أو بع�ض مال� ،أو �شي ًئا من مال ،بل تزيد
�أ�ضعاف ما يعطي منه ب�أن ينجبر بالبركة الخفية؛ وذلك بدفع الم�ضرات� ،أو بالعطية الجلية ،فبال�صدقة
وبالإنفاق ينمو المال وتحل البركة فيه.
العدد العاششر  -رجب 1431
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ُ .8ش ْكر النعمة
} [�إبراهيم]7:؛ �أي:
قال تعالى} :
لئن �شكرتم نعمتي عليكم لأزيدنكم منها ،ولئن كفرتم �-أي :كفرتم النعم و�سترتموها وجحدتموهاَّ � -إن َعذابي
لَ�شَ دي ٌد ،وذلك ب�سلبها عنكم.
ومن ُ�ش ْكرِ النعمة� :أن ي�سندها للمنعم وهو اهلل تعالى ،و�أن يحمد اهلل عليها بل�سانه ،و�أن ال ي�ستخدمها في
مع�صيته .عن ثوبان قال :قال ر�سول اهلل ( :ال يرد القدر �إال الدعاء ،وال يزيد في العمر �إال البر ،و�إن
الرجل ليحرم الرزق بالذنب ي�صيبه) [رواه الحاكم].
ومن جحد النعمة ف�أنكر المنعم و�أ�سندها لنف�سه وحذاقته؛ ف�إن اهلل تعالى �سيمحق البركة من النعمة ،بل قد
ي�سلب اهلل تعالى عنه النعمة ،ولنا في ق�صة قارون عبرة وعظة؛ فقارون حينما ذكَّره قومه بنعمة اهلل عليه �أنكر
ذلك وقال� :إنما �أوتيته على علم عندي .فكان عاقبته �أن خ�سف اهلل به وبنعمته الأر�ض.

 .9الدعاء
من �أ�سباب زيادة الرزق و�إحالل البركة فيه الدعاء ،ب�شرط اليقين التام ب�أن اهلل قادر على كل �شيء .عن �أن�س
الج ْبنِ َ ،و�ضَ لَ ِع
الحز َِنَ ،وال َع ْج ِز َوالك ََ�سلِ َ ،وال ُبخْ لِ َو ُ
�أنه �سمع النبي يقول( :الل ُه َّم �إنِّي �أ ُعو ُذ ب َِك ِمنَ ال َه ِّم َو َ
ال َّد ْينِ َو َغلَ َب ِة ال ِّر َجالِ ) [رواه البخاري].

 .10عدم االستشراف
اال�ست�شراف :هو الحر�ص والطمع فيما بين �أيدي النا�س .فعلى المرء �أن ير�ضى بما ق�سمه اهلل من الرزق ،وال
ينظر �إلى رزق غيره طمع ًا به؛ فذلك يفقده البركة .عن حكيم بن حزام قال� :س�ألت ر�سول اهلل ف�أعطاني،
ثم �س�ألته ف�أعطاني ،ثم �س�ألته ف�أعطاني ،ثم قال( :يا حكيم� ،إن هذا المال خ�ضر حلو؛ فمن �أخذه ب�سخاوة
نف�س بورك له فيه ،ومن �أخذه ب�إ�شراف نف�س لم يبارك له فيه ،وكان كالذي ي�أكل وال ي�شبع ،واليد العليا
خير من اليد ال�سفلى) [متفق عليه].
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