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وكونوا عباد اهلل إخواناً
........................................................................................................................................................... سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

جعل اهلل تعالى الموؤمنين اإخوة متحابين، ال ينبغي اأن تكون بينهم عداوة وال بغ�ساء وال �سحناء وال تقاتل، ومما يترتب 

على هذه االأخوة االإيمانية: المحبة والمودة والتعاون والوحدة..

 } } وقوعه:  فور  االأ�سل  اإلى  ُيردَّ  اأن  يجب  ا�ستثناء  هذا  فاإن  دماء؛  اإراقة  اأو  خالف  حدث  واإذا 

]الحجرات:10[. فمن الواجب المترتب على االأخوة االإيمانية االإ�سالح بين المختلفين، وهذا ما تمليه اأخوة االإيمان، 
وا، َواَل  : )اَل َتَحا�َضُدوا، َواَل َتَناَج�ُضوا، َواَل َتَباَغ�ضُ ، والبغ�ساء تعمل عملها. قال  وال يجوز اأن تترك الفرقة تدبُّ

ُكْم َعلَى َبْيِع َبْع�ٍض، َوُكوُنوا ِعَباَد اهلل اإِْخَواناً( ]متفق عليه[. َتَداَبُروا، َواَل َيِبْع َبْع�ضُ

والموؤمنون بتكاتفهم وتعا�سدهم ووحدتهم ي�سبح مثلهم مثل الج�سد الواحد؛ اإذا ا�ستكى منه ع�سو تداعى له �سائر 

الج�سد بال�سهر والحمى، وهذا تاأكيد على اأهمية المحبة ولزوم االأخوة.

ال  فاإنه  االإحــن؛  وتــزداد  المحن  تت�سعب  ال  حتى  الفتن  وقوع  عند  االأمــر  ولي  مع  التعاون  الموؤمنين  على  ويتحتم 

اأن يفرق ما بين الم�سلم والم�سلم من و�سيجة االأخوة والمحبة؛ لذا يجب على كل  يوجد �سبب يبلغ من �سخامته 

 } مخل�ص لدينه ولوطنه والأمته اأن ي�سعى الإطفاء نار الفتنة، واإغالق منابعها. قال تعالى: {

]البقرة:191[.

نعم، كلنا يعلم نقاوة �سدر الم�سلم وليونة طبعه، ولكنه ال ياأذن الأحد اأن ي�ستغل هذه ال�سفات النبيلة فيه ليجعل منه 

{ ]الن�ساء:91[؛ اأي: عادوا اإليها  �سخ�سًا اإّمعة طائ�ص القياد، �سرير العين والقلب {

وُقلبوا فيها على اأ�سواأ �سكل.

ها نحن اأوالء عندما نرى فتنة �سوداء تفرق بين االإخوة واالأحبة.. بين اأبناء الع�سيرة الواحدة والبلد الواحد.. ال بد اأن 

نعود اإلى تقوى اهلل تعالى والخوف منه، ال �سيما ونحن نجد في كل ع�سيرة نماذج فريدة للف�سائل الجليلة واالأخالق 

اأعماقها؛  النبيلة.. رجال حباهم اهلل تعالى ب�سفات وملكات توؤهلهم الأن يئدوا الفتنة من جذورها، ويجتثوها من 

{ ]ال�سورى:40[. امتثااًل لقول اهلل عز وجل: {

بطنان  مناد من  ينادي  القيامة  يوم  كان  )اإذا  االأثــر-:  في  ورد  القيامة -كما  يوم  العظيم  بالنداء  المعنيون  اإنهم 

العر�ض: ليُقْم َمْن على اهلِل اأجُره؛ فال يقوُم اإال َمْن عفا عن ذنِب اأخيه( ]رواه الخطيب البغدادي في »تاريخ بغداد«[. قال 

ابن كثير: »ندب اهلل تعالى اإلى الف�سل وهو العفو، فمن عفا فاإن اهلل ال ي�سيع له ذلك الف�سل«، وفي الحديث ال�سريف: 

)ما زاد اهلل تعالى عبداً بعفو اإال عزاً( ]رواه م�سلم[.

ففي هذا البلد المبارك رجال عقالء اأتقياء.. ترفعوا عن الحقد والتع�سب، وُزرعت فيهم عاطفة ال�سماحة والمحبة 

بعد ذلك  ثم مالأها  واالأحقاد،  االأ�سغان  قلوبهم  االإ�سالم من  وا�ستلَّ  االأفا�سل،  هوؤالء  قلب  تعالى  اأودعها اهلل  التي 

حكمة ورحمة، وحلمًا و�سفحًا؛ الأن هناك ارتباطًا بين ثقتهم باأنف�سهم ودينهم ووطنهم واأمتهم؛ فالرجل العظيم كلما 
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حلَّق في اآفاق الكمال ات�سع �سدره وامتد حلمه، والتم�ص للنا�ص االأعذار والمبررات الأغالطهم واأخطائهم، و�سعاره:

{        { ]يو�سف:90[.

الهالك  قلبه من طلب  ونفر  الحلم،  وازداد  ال�سماحة،  َرَبْت معه  الموؤمن؛  االإن�سان  االإيماُن في قلب  َرَبا  كلما  نعم.. 

والثاأر من المخطئين في جانبه، وعلى قدر ما ي�سبط الم�سلم نف�سه، ويكظم غيظه ويملك قوله، ويعفو عمن اأ�ساء 

اإليه اأو ظلمه، ويت�سف باالأو�ساف واالأخالق الجليلة والجميلة، تكون منزلته رفيعة عند اهلل تعالى، وله جنة عر�سها 

ال�سماوات واالأر�ص اأعدت للمتقين، قال عز وجل: {

 }

]اآل عمران:133-134[. هوؤالء الموؤمنون ثابتون على البذل والعطاء والت�سحية، ال تغّيرهم ال�سراء وال ال�سراء، ويجودون 
بالعفو وال�سماحة بعد كظم الغيظ وهم مح�سنون.

وال �سك اأن التاأ�سي واالقتداء بالنبي  واأ�سحابه الكرام يزيد في االإيمان والتحلي باالأخالق العظيمة.

كان قريب الأبي بكر ر�سي اهلل عنه يعي�ص على اإح�سانه، ولكن هذا القريب لم يتورع عن الخو�ص في ِعر�ص ال�سيدة 

عائ�سة اأم الموؤمنين ر�سي اهلل عنها التي يكفله اأبوها؛ فن�سي بذلك حق االإ�سالم، وحق القرابة، وحق ال�سنيع القديم؛ 

مما اأغاظ اأبا بكر ر�سي اهلل عنه وجعله يحلف اأن يترك قريبه هذا وال ي�سله كما كان ي�سله؛ فنزل قول اهلل تعالى: 

}

{ ]النور:22[، فعفا اأبو بكر ر�سي اهلل عنه عن قريبه، واأعاد له عطاءه االأول قائاًل: 

»اإني اأحب اأن يغفر اهلل لي«.

كفاراً  بعدي  ترجعوا  )ال  ال�سريف:  الحديث  وفي  الدماء،  ا�ستحالل  اإلى  تدفع  التي  الع�سبية  على  االإ�سالم  ق�سى 

ي�ضرب بع�ضكم رقاب بع�ض( ]متفق عليه[. َفَقْتُل النف�ص بغير حق حرام؛ لقوله تعالى: { 

{ ]المائدة:32[، واالإ�سالم 

يدعو اإلى التجّمل بالبر والتقوى، وال�سبر واالإيمان، والتعّقل بالحكمة والحوار ونبذ العنف واالإرهاب.

واأما ما يزعمه بع�ص النا�ص من اأنه ياأخذ بالثاأر؛ فهذا مخالف ل�سرع اهلل؛ الأنه اغت�سب حقًا لي�ص له، واإنما هو حقُّ 

اأن يقت�ص من االآخرين؛ »الأقفرت االأر�ص من  اإن�سان  ولي االأمر في متابعة الجناة والق�سا�ص منهم، ولو جاز لكل 

اأديم«. وعندئذ �سُيقتل االأبرياء بجريرة المذنبين، واهلل تعالى لم  اأعرى من �سراة  �ساكنيها، واأ�سبح ظهر االأر�ص 

ْنيا(  ِعْنَد اهلل ِمْن َزواِل الدُّ اأْعَظُم  ِمٍن  َلَقْتُل ُموؤْ ِبَيِدِه،  َنْف�ِضي  )والَّذي   : ياأمر بقتل االأبرياء بل حرم ذلك. قال 

]رواه الن�سائي[.

نعم قد عجز ال�سيطان اأن يجعل من الرجل العاقل عابد �سنم، ولكنه لن يعجز عن المباعدة بينه وبين اهلل عز وجل؛ 

عندئٍذ يجهل حقوق اهلل؛ فيوقد ال�سيطان نيران العداوة في القلوب؛ فاإذا ا�ستعلت ا�ستمتع ال�سيطان بروؤيتها وهي 

تحرق حا�سر النا�ص وم�ستقبلهم، وتلتهم عالئقهم وف�سائلهم، فيهون عليه هدم بنيان اهلل في االأر�ص.

وبذلك  المهد،  ويقتل جراثيمها من  الفتن،  واإ�سعال  االأحقاد  االإ�سالم  الكريمة يحارب  االإ�سالمية  االإر�سادات  بهذه 

يرتقي المجتمع الم�سلم اإلى م�ستوى رفيع من الرحمة والمودة والمحبة واالأخوة، وهذه �سفات المتقين.

اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن
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فضل الجهاد بمعناه الواسع
} }

.................................................................................................................................................................................................. سماحة الدكتور نوح علي سلمان

متم�سكة  كانت  يوم  �سعادة  اأيما  اأمتنا  �سعدت  ولقد  واالآخــرة،  الدنيا  �سعادة  يت�سمن  فهو  االإ�سالم؛  في  كله  الخير 

اأبواب العلم؛ فعلَّمت النا�ص كل  اأقوى دولة على وجه االأر�ص قرونًا طويلة، وفتح لها  باالإ�سالم، جمع �سملها فكانت 

اأنواع العلوم، ونادت بالعدل ف�سعد النا�ص بعدالتها، وما زال خطباء الجمعة ينادون كل اأ�سبوع على روؤو�ص المنابر: 

{ ]النحل:90[. }

عرفت ربها فو�سعت االأ�سياء في موا�سعها، وتمحورت كل االأمور حول الحقيقة الكبرى: )ال اإله اإال اهلل، محمد ر�سول 

اهلل(. وكم من ق�س�ص في تاريخنا وواقع ال�سالحين من اأمتنا نراها اليوم اأقرب اإلى الخيال، ولكنها واقع في حياة 

من يرجو اهلل واليوم االآخر، وغدًا -واإن غدًا لناظره قريب- ي�سعد الموؤمنون في رحاب الجنة في جوار رب العالمين، 

} وال�سالحين من عباده، وهذا م�سداق قوله تعالى: 

{ ]االإ�سراء:9[.

ومن محا�سن االإ�سالم اأنه ال ير�سى للم�سلم اأن يكون اأنانيًا فال يقبل منه اأن يعتنق االإ�سالم ثم ينطوي على نف�سه، 

ويكتفي ب�سعادته الروحية في الدنيا من خالل العبادة، والذكر، والعمل بالمثل العليا، وما يوؤول اإليه من �سعادة في 

االآخرة، بل ال بد اأن ي�سعى في ن�سر االإ�سالم وتعليمه لالآخرين، وترغيبهم في اعتناقه، والجهد الذي يبذل من اأجل 

هذا هو الجهاد في �سبيل اهلل، ولذا قد يكون بالكلمة الطيبة، وقد يكون بال�سيرة الحميدة، وكم دخل في االإ�سالم من 

اأمم و�سعوب ب�سبب الكلمة الطيبة، والقدوة الح�سنة، ولذا �سجع الر�سول  على ذلك فقال: )الأن يهدي اهلل بك 

رجاًل واحداً خير لك من اأن يكون لك حمر النعم( ]متفق عليه[.

ولكن هذا الت�سامح والخلق النبيل ومحبة الخير لالآخرين غير موجود عند اأعداء االإ�سالم والم�سلمين، فهم يح�سدوننا 

{ ]الن�ساء:54[. على ما اآتانا اهلل من ف�سله، قال تعالى: {

]الحجر:9[، واآتانا �سريعة تنظم   } فقد اآتانا كتابًا لم يتغير؛ الأن اهلل حفظه: {

كل �سوؤون الحياة على اأح�سن وجه، واأ�سكننا االأر�ص المباركة، وجعل فيها كنوز االأر�ص التي ال ي�ستغني عنها اأحد:

{   { ]اإبراهيم:34[.

ولم يقت�سر ح�سدهم على �سعور نف�سي بغي�ص، بل تجاوز اإلى عدوان على الدين، والح�سارة، واالأنف�ص، قال تعالى: 

} تعالى:  وقال  ]البقرة:217[،   } }

{ ]المطففين:32[، وقال عز وجل -عن اأعدائنا-: {

{ ]ف�سلت:26[.
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هذه ق�ستنا مع اأعدائنا نريد لهم الخير، ويريدون بنا ال�سر واالأذى، وال �سبيل لحماية اأرواحنا واأموالنا وديننا اإال 

بالقتال، قال اهلل تعالى: { {]الن�ساء:75[، 

والدفاع عن النف�ص حق م�سروع ال ينكره اأحد، وهو يزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم، بازدياد تعقيد و�سائل القتال، فلم 

ا�ستجدت  فقد  بيته،  اإلى  اإتقانها  بعد  االإن�سان  ياأوي  كافية،  الفردي  ال�سالح  ا�ستعمال  في  ال�سخ�سية  المهارة  تعد 

اأ�سلحة تحتاج اإلى تعاون عدد من المقاتلين على ا�ستخدامها ب�سكل موؤثر، و�سار عامل المفاجاأة حا�سمًا في الحروب، 

االأ�سلحة  ا�ستخدام  الوطن على  اأبناء  تدريب  كل هذا  فاقت�سى  الم�سلح؛  ال�سراع  في  العلمية  المكت�سفات  رت  و�ُسخِّ

الحديثة لفترات كافية، تك�سبهم مهارات بدنية وتقنية تجعلهم يتفوقون في الميدان على عدوهم، واقت�سى اأن تجهز 

لهوؤالء االأبطال مع�سكرات الئقة ليكونوا على مقربة من اأ�سلحتهم اإذا اقت�سى االأمر.

هذا الذي اأقوله لي�ص �سرًا، ولي�ص خا�سًا ببلد اأو اأمة؛ فكل الدول تبني جيو�سها وتجهزها بما ا�ستطاعت من �سالح، 

حتى الدول المحايدة التي لي�ص لها م�ساكل مع دول الجوار، تعد جيو�سها بما يقطع اأطماع االآخرين فيها، فاإن الظالم 

غ ا�ستعباده لهم، ونهب ثرواتهم. يختلق االأ�سباب ليبرر اعتداءه على ال�سعفاء، وي�سوِّ

لكن الذي اأريد اأن اأبينه اأن اهلل تعالى جعل المجاهدين الطبقة االأولى في المجتمع، فقال تعالى: {

{ ]الن�ساء:95[، وما ذلك اإال الأن المجاهد يبذل نف�سه من 

اأجل اأمته وفي ظل حمايته تنتع�ص كل الجوانب الح�سارية في المجتمع، فلوال المجاهد ما اطماأن عابد في م�سجد، 

وال تعلم طالب في مدر�سته، وال ربح تاجر في �سوقه، وال عمر مهند�ص بيتًا اأو م�سنعًا، وال �سعدت اأ�سرة في دارها، وال 

اأن�سئت �سناعة، وال ا�ستقر طفل وال امراأة..

فللمجاهد ف�سل على هوؤالء كلهم؛ الأنهم ينفعون اأنف�سهم، والمجاهد ينفع نف�سه ويحمي غيره، فالمجاهدون رمز عزة 

االأمة وحماة ديارها، و�سانعو اأمجادها.. لهم تخفق االأعالم، ولهم يحق الفخر، وبهم ترفع الروؤو�ص، وفيهم يحلو 

القول �سعرًا ونثرًا، وتنطلق االأل�سنة بالثناء.. »خطب رجل بين يدي عمر بن الخطاب ر�سي اهلل عنه ي�سف ما كان في 

معركة القاد�سية، فقال عمر: اإن هذا لهو الخطيب الم�سقع، فقال الرجل: يا اأمير الموؤمنين، اأفعال جنودنا اأطلقت 

األ�سنتنا«. نعم هكذا كنا، نعرف للمجاهدين قدرهم، وهكذا نبقى اإن �ساء اهلل، كما ربانا القراآن، نعظم الجهاد بكل 

اأنواعه، ونحترم المجاهدين.

اأن اأقول: الجهاد نوعان: قتال، وال يخفى على اأحد، ورباط، وهو انتظار المعركة واال�ستعداد لها، وعنه يقول  بقي 

: )رباط يوم في �ضبيل اهلل خير من الدنيا وما عليها( ]متفق عليه[. وذلك الأن الدنيا وما عليها فانية،  ر�سول اهلل 

الرباط يحتاج  اإن  ثم  القيامة،  يوم  اإلى  الح�سن  والذكر  االأجر  يبقى ل�ساحبه  والرباط  تراب،  التراب  وكل ما فوق 

اإلى �سبر ونف�ص طويل؛ فتوقيت المعركة يحتاج اإلى حكمة، وحنكة، وتقدير دقيق، قال تعالى: {

{ ]اآل عمران:200[.

الكرام، في �سبرهم  و�سحابته  ر�سول اهلل   االأعلى  مثلنا  يكون  واأن  الجاهزية،  اأنواع  بكل  نكون جاهزين  اأن  وعلينا 

و�سدقهم، وعلى منوالهم ن�سج ال�سرفاء من االأمة اإلى يومنا هذا، وح�سبهم اأنهم عند اهلل خيرة الخيرة، و�سفوة ال�سفوة، 

و�سوف يلب�سهم اهلل ثوب العزة في الدنيا، ويح�سرهم مع االأنبياء في االآخرة، واهلل ال ي�سيع اأجر من اأح�سن عماًل، فطوبى 

للمجاهدين بجهادهم وللمرابطين برباطهم، وموعدنا جوار الحبيب الم�سطفى في الجنة اإن �ساء اهلل تعالى.
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من قرارات مجلس اإلفتاء

اأواًل: قرار رقم )136( )2010/1(

حكم تناول المنشطات الرياضية
الحمد هلل رب العالمين، وال�سالة وال�سالم على �سيدنا محمد، وعلى اآله و�سحبه، وبعد:

فاإن مجل�ص االإفتاء والبحوث والدرا�سات االإ�سالمية، في جل�سته االأولى، المنعقدة بتاريخ )1431/3/25هـ( الموافق 

)2010/3/11م( قد اطلع على ال�سوؤال المتعلق بالحكم ال�سرعي في تناول المن�سطات الريا�سية.

وبعد الدرا�سة والبحث وتداول الراأي؛ قرر المجل�ص ما يلي:

توؤكد الن�سو�ص العامة في ال�سريعة االإ�سالمية على حفظ ال�سروريات الخم�ص: الدين والنف�ص والمال والعقل والن�سل، 

وبذلك يكون حكم ا�ستعمال المن�سطات البدنية التي ي�ستخدمها الريا�سيون محرمًا لالأدلة االآتية:

المعنى االأ�سمى للريا�سة هو تقويم الج�سم، ودفع ال�سرر عن النف�ص والبدن، واإظهار جوانب القوة والن�ساط،  اأواًل: 

وحتى لو كانت الريا�سة للترفيه عن النف�ص فهي جائزة، ب�سرط االن�سباط ب�سوابط ال�سرع، وقد ثبت اأن 

النبي  قد �سابق زوجته عائ�سة ر�سي اهلل عنها، و�سارع ركانة، و�سابق على الخيل واالإبل... اإلخ.

اأي  اأنها ال تحقق لالإن�سان المتعاطي  اإلى الم�سالح والماآالت في ا�ستخدام المن�سطات؛ نجد  عند النظر  ثانيـــًا: 

يكون  اأن  الج�سم  في  واالأ�سل  والعقل،  الج�سم  على  يوؤثر  مح�ص  �سرر  اإلى  تــوؤدي  بل  االإطــالق،  على  نفع 

قويًا ون�سيطا في حالته االعتيادية الطبيعية، وعندما تدخله هذه المواد فاإنها تقلب المنافع اإلى م�سار، 

وبالتالي يتعار�ص ا�ستخدام تلك المن�سطات مع القواعد العامة في ال�سريعة االإ�سالمية التي تن�ص على دفع 

ال�سرر.

اإن من قواعد ال�سرع اأن ما ثبت �سرره ثبتت حرمته، وقد ثبت �سرر هذه المن�سطات طبيًا فثبتت حرمتها  ثالثــــًا: 

المواد  بع�ص  بتحريم  �سريحة  جاءت  ال�سريفة  النبوية  وال�سنة  القراآن  من  ال�سرعية  فالن�سو�ص  �سرعًا، 

الم�سرة على الج�سم والدين والمجتمع كالخمر، والبع�ص االآخر من المواد جاءت الحرمة فيها باعتبار 

النظر اإلى الماآالت ال�سلبية الناتجة عن اال�ستخدام.

ل�سحة  تدمير  وفيها  عليها،  النا�ص  اهلل  فطر  التي  الربانية  الفطرة  على  اعتداء  الريا�سية  رابـعـــًا: المن�سطات 

} اإبلي�ص:  ل�سان  على  تعالى  اهلل  قال  الج�سد،  لطبيعة  وتغيير  االإن�سان، 

{ ]الن�ساء:119[، وتغيير خلق اهلل هو كل ت�سرف يوؤدي اإلى تغيير 

�سورة االإن�سان.
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اإلى كثير من االأمرا�ص المزمنة والم�ستع�سية والقاتلة، بل قد  خام�سًا: اإن ا�ستخدام المن�سطات الريا�سية يوؤدي 

يوؤدي ا�ستخدام المن�سطات في بع�ص االأحيان اإلى الموت، واهلل عز وجل نهى االإن�سان اأن يقتل نف�سه حيث 

{ ]الن�ساء:29[، وقال تعالى: { قال تعالى: {

{ ]البقرة:195[.

اإن ا�ستخدام المن�سطات الريا�سية يورث الكذب والغ�ص، ويقلب الحقائق، ويجعل ج�سم الريا�سي يظهر  �ساد�سًا: 

ن�سيًطا وقوّيًا وهو في الحقيقة غير ذلك، وهذا غ�ص وقلب للحقائق، واهلل تعالى اأمرنا بال�سدق حيث قال: 

: )من غ�ضنا فلي�ض منا(  { ]التوبة:119[، وقال  }

: )الخديعة في النار( ]رواه البخاري معلقًا ب�سيغة الجزم[. ]رواه م�سلم[، وقال 

هذا الحكم ال�سرعي توافقه التنظيمات والقوانين الدولية التي تمنع ا�ستخدام هذه المن�سطات. �سابعًا: 

والله تعالى أعلم

ثانيًاً: قرار رقم: )137( )2010/2(

حكم الصالة على الكراسي في المساجد
الحمد هلل رب العالمين، وال�سالة وال�سالم على �سيدنا محمد، وعلى اآله و�سحبه، وبعد:

فاإن مجل�ص االإفتاء والبحوث والدرا�سات االإ�سالمية في جل�سته االأولى المنعقدة بتاريخ )1431/3/25هـ( الموافق 

)2010/3/11م( قد اطلع على ال�سوؤال االآتي:

ما حكم ال�سالة على الكرا�سي في الم�ساجد، وما يترتب على ذلك من م�سايقة الم�سلين اإلى جانب الكرا�سي؟

وبعد الدرا�سة والبحث وتداول الراأي؛ قرر المجل�ص ما يلي:

ال�سالة ركن من اأركان االإ�سالم التي اأمر اهلل تعالى بالمحافظة عليها، قال تعالى: {

{ ]البقرة:238[.

ومن المحافظة على ال�سالة اأن ياأتي بها الم�سلم بجميع اأركانها و�سروطها، ومن اأركانها القيام والركوع وال�سجود، 

وقد اتفق العلماء على اأن القيام للقادر عليه في �سالة الفري�سة ركن من اأركان ال�سالة، ال ت�سح ال�سالة اإال به، فمن 

�سلى الفري�سة جال�سًا وهو قادر على القيام ف�سالته باطلة.

اإال اأن اهلل تعالى قد رفع الحرج عن العباد، فقال �سبحانه: { 

{ ]الحج:78[.
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{ ]البقرة:286[، وفي الحديث  وجعل التكليف بالعبادة معلقًا باال�ستطاعة. قال تعالى: {

، فقال: �ضلِّ قائماً، فاإن  ال�سريف عن عمران بن ح�سين ر�سي اهلل عنه قال: )كانت بي بوا�ضير، ف�ضاألت النبي 

لم ت�ضتطيع فقاعداً، فاإن لم ت�ضتطع فعلى جنبك( ]رواه البخاري[.

مما �سبق يتبين اأن ال�سرورات تبيح المحظورات، وال�سرورة تقدر بقدرها ح�سب االأ�سول؛ فمن ا�ستطاع القيام في 

ال�سالة ال يجوز له الجلو�ص على الكر�سي اأو على غيره، وهكذا في بقية اأركان ال�سالة.

ومن كان معذورًا في ترك القيام وجل�ص على الكر�سي فال يبيح له عذره هذا ترك الركوع وال�سجود، بل يجل�ص على 

الكر�سي، وياأتي بالركوع وال�سجود على هيئتهما.

ومن كان عاجزًا عن الركوع وال�سجود فال يبيح له عذره هذا ترك القيام والجلو�ص على الكر�سي، بل وجب عليه اأن 

يقف، ثم يجل�ص على الكر�سي حال الركوع وال�سجود.

ويكون �سجوده  براأ�سه،  واأومــاأ  الكر�سي  فعله جل�ص على  وما عجز عن  فعله،  فعله وجب عليه  الم�سلي  ا�ستطاع  فما 

: )واإذا اأمرتكم باأمر فاأتوا منه ما ا�ضتطعتم( ]رواه البخاري[، والمي�سور ال ي�سقط  اأخف�ص من ركوعه؛ لقول النبي 

بالمع�سور كما يقرره الفقهاء.

تباطوؤ  اأو  المر�ص،  زيادة  اأو  �سديدة،  م�سقة  المري�ص  يخاف  اأن  هو  قاعدًا  ي�سلي  اأن  للمري�ص  يجيز  الذي  والعذر 

برئه.

المعتبر  بل  م�سقة،  اأدنى  يكفي  وال  القيام،  يتاأتى  ال  اأن  العجز  في  ي�سترط  وال  اأ�سحابنا:  »قال  النووي:  االإمام  قال 

اأو دوران  الغرق  ال�سفينة  اأو خاف راكب  اأو نحو ذلك  اأو زيادة مر�ص  فاإذا خاف م�سقة �سديدة  الظاهرة؛  الم�سقة 

الراأ�ص �سلى قاعدًا وال اإعادة« ]المجموع )310/4([.

وقال ال�سوكاني: »والمعتبر في عدم اال�ستطاعة عند ال�سافعية هو الم�سقة اأو خوف زيادة المر�ص اأو الهالك، ال مجرد 

التاألم؛ فاإنه ال يبيح ذلك عند الجمهور« ]نيل االأوطار )202/5([.

وذهب البع�ص اإلى اأن المراد بالعجز هو اأن يلحق الم�سلي م�سقة ُتذهب الخ�سوع. قال اإمام الحرمين الجويني: »الذي 

اأراه في �سبط العجز اأن يلحقه بالقيام م�سقة ُتذهب خ�سوعه« ]المجموع )310/4([.

وجود  اأن  العلم  مع  لل�سف،  محاذية  الخلفية  الكر�سي  اأرجل  فليجعل  الكر�سي  على  لل�سالة  الم�سلي  ا�سطر  واإذا 

الكرا�سي مما لم يعهده الم�سلمون في م�ساجدهم قديمًا، اأما وقد وجدت فتقيد بالحاجة، وينبغي اأن ال تكون الكرا�سي 

في و�سط ال�سفوف حتى ال توؤذي من خلفها من الم�سلين، واالأولى اأن تكون اإما في طرف ال�سف اأو في ال�سفوف 

الخلفية في اآخر الم�سجد.

وحبذا لو كانت الكرا�سي في اآخر الم�سجد كي ال توؤذي الم�سلين، علمًا بان االقتداء في هذه الحالة �سحيح واإن كان 

بينه وبين اآخر �سف من الم�سلين فراغ؛ الأنه ما يزال في الم�سجد، وقد ن�ص الفقهاء على اأن القدوة �سحيحة ما دام 

المقتدي في الم�سجد وهو عالم بحركات وانتقاالت االإمام.

والله تعالى أعلم
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ثالثًا: قرار رقم: )138( )2010/3(

حكم بطاقات التخفيض
الحمد هلل رب العالمين، وال�سالة وال�سالم على �سيدنا محمد، وعلى اآله و�سحبه، وبعد:

الموافق  )1431/4/23هـــــ(  بتاريخ  المنعقدة  جل�سته  في  االإ�سالمية  والدرا�سات  والبحوث  االإفتاء  مجل�ص  فــاإن 

)2010/4/8م( قد اطلع على ال�سوؤال المتعلق بحكم �سراء وا�ستخدام البطاقات التي ت�سدرها بع�ص محالت ال�سوبر 

ماركت الكبرى )الموالت(؛ حيث يتم بيعها للم�ستري بمبلغ رمزي، وت�سجل له نقاط عند كل عملية �سراء، وبعد اأن 

ت�سل النقاط اإلى عدد معين يتم منح الم�ستري جائزة اأو خ�سمًا ت�سجيعيًا. 

وبعد الدرا�سة والبحث وتداول الراأي؛ قرر المجل�ص ما يلي:

حكم بطاقات التخفي�ص التي ت�سدرها المتاجر )الموالت( -بغر�ص ت�سجيع زبائنها على ال�سراء وك�سب الجوائز- 

فيه تف�سيل:

اإذا كانت البطاقاُت مجانيًة، غير مدفوعة الثمن، يمنحها المتجر اأو ال�سركة للزبون ليدخل في �سحب على  اأواًل: 

الجوائز اأو ليمنح بع�ص الخ�سومات؛ فال باأ�ص وال حرج فيها، وهي بذلك تعتبر وعدًا بتخفي�ص االأ�سعار من 

قبل المتجر للم�ستري، اأو وعدًا بمنح الجوائز، والوعد بالخير جائز ال حرج فيه، ب�سرط اأن ال يزيد المتجر 

في اأ�سعار ال�سلع ليحتال على الخ�سومات المعَلن عنها في تلك البطاقات.

اأما اإذا كانت البطاقات مدفوعة الثمن، ي�ستريها الزبون بمبلغ معين من المال، وكان هذا المبلغ زائدًا على  ثانيـــًا: 

قدر تكاليف ا�ستخراج البطاقة واإ�سدارها، اأو كانت مما ت�ستخرج با�ستراك �سنوي؛ فال �سك في حرمة هذا 

النوع من البطاقات، لدخول محذور المي�سر فيها؛ الأن المتجر ي�ستربح ب�سبب بيع مثل هذه البطاقات، في 

حين اأن الزبون يدخل في مقامرة، قد يك�سب الجوائز والخ�سومات التي تمنحها له هذه البطاقة، وقد ال 

يك�سب �سيئًا لعدم و�سوله اإلى النقاط المطلوب تجميعها للح�سول على مزايا تلك البطاقة، اأو لعدم �سرائه 

الذي  الغرر  وهو  المحرم،  المي�سر  هو  الحظ  يعتمد على  الذي  االحتمال  وهذا  المعين،  المتجر  من ذلك 

جاءت ال�سريعة بتحريمه في عقود المعاو�سات.

ثالثــــًا:اأما اإذا كانت البطاقات مدفوعة الثمن، ي�ستريها الزبون بمبلغ من المال، غير اأن هذا المبلغ الذي يدفعه 

اإنما هو لتغطية تكاليف ا�ستخراج البطاقة واإ�سدارها، من غير زيادة يربحها المتجر ببيع هذه البطاقات؛ 

فهذا محل �سبهة ونظر، واالأورع واالأحوط االبتعاد عن جميع ال�سبهات.  

وعلى هذا ا�ضتقر راأي مجمع الفقه االإ�ضالمي التابع لرابطة العالم االإ�ضالمي، رقم: )103( )18/2( حيث جاء فيه: 

عدم جواز اإ�سدار بطاقات التخفي�ص المذكورة اأو �سرائها اإذا كانت مقابل ثمن مقطوع اأو ا�ستراك �سنوي؛ لما  اأواًل: 

فيها من الغرر؛ فاإن م�ستري البطاقة يدفع مااًل وال يعرف ما �سيح�سل عليه مقابل ذلك؛ فالغرم فيها متحقق 

يقابله غنم محتمل، وقد نهى ر�سول اهلل  عن بيع الغرر كما في الحديث الذي اأخرجه م�سلم في �سحيحه.

اإذا كانت بطاقات التخفي�ص ت�سدر بالمجان من غير مقابل، فاإن اإ�سدارها وقبولها جائز �سرعًا؛ الأنه من  ثانيـــًا: 

باب الوعد بالتبرع اأو الهبة. 

والله تعالى أعلم
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نصائح إلى األسرة
................................................................................................................................................................................  فضيلة المفتي الشيخ حسان أبو عرقوب

أيها الزوج..

بداية، ن�ضاأل اهلل تعالى اأن يبارك لك في اأهلك ومالك، واأن يجمع بينكما على خير، ونود اأن نذكرك بهذه 

التوجيهات النبوية؛ ففيها �ضعادة اأ�ضرتك ودوام المودة بينك وبين زوجتك:

: )اأال وا�ضتو�ضوا  زوجتك اأمانة في عنقك �سوف ي�ساألك اهلل عنها يوم القيامة؛ فاتق اهلل فيها، قال النبي   . 1

بالن�ضاء خيراً؛ فاإنهنَّ َعواٌن عندكم( ]رواه الترمذي وقال: ح�سن �سحيح[.

ج حقَّ ال�ضعيفين: اليتيم والمراأة( ]رواه اأحمد  : )اللهم اإني اأَُحرِّ وقد حذر النبي  من ظلم المراأة فقال   

بمن �سيعهما،  االإثم-  الحرج -وهو  األحق  اأي  ال�ضعيفين(؛  )اأح��رج حق  قوله:  ومعنى  ب�سند ح�سن[.  وابن ماجه 

فاأحّذره من ذلك تحذيرًا بليغًا، واأزجره زجرًا اأكيدًا.

اإلى  وانظر  المع�سر،  �سيء  الطبع  لئيم  تكن  وال  بهما،  فتحلَّ  الموؤمنين؛  �سفات  من  الطبع  ونبل  الخلق  ح�سن   . 2

: )ال َيفَرك موؤمن موؤمنة، اإن كره منها خلقاً ر�ضي منها اآخر( ]رواه م�سلم[.  ح�سنات زوجتك. قال النبي 

ومعنى )َيفَرك(: يبغ�ص.

 : ال�سبر وح�سن الع�سرة وال�سماحة �سفات تديم المودة بينك وبين زوجتك؛ فاحر�ص عليها، فقد قال النبي   . 3

)َخْيُرُكم َخْيُرُكم الأهله، واأنا َخْيُرُكم الأهلي( ]رواه الترمذي وقال: حديث ح�سن غريب �سحيح[.

: )اأتعجبون ِمْن َغْيَرِة �َضْعٍد؟! الأنا اأغيُر ِمْنُه،  الَغْيَرة على الزوجة دليل االإيمان والمحبة، فقد قال النبي   . 4

واهلل اأغيُر ِمنِّي( ]رواه م�سلم[.

بين  الثقة  ونزع  البيوت،  هدم  في  رئي�ص  �سبب  وتح�س�ص-  تج�س�ص  من  اإليه  يوؤديان  -وما  وال�سك  الظن  �سوء   . 5

 } الزوجين؛ فاجتنبها، فقد قال اهلل تعالى: 

 }

]الحجرات:12[.

التعامل مع الزوجة -وخا�سة عند االأخطاء والزالت والعثرات- نا�سج في فكره، محافظ على  �ساحب الرفق في   . 6

ْفَق اَل َيُكوُن ِفي �ضيء اإِالَّ َزاَنُه، َواَل ُيْنَزُع ِمْن �ضيء اإِالَّ �َضاَنُه( ]رواه م�سلم[. : )اإِنَّ الرِّ اأ�سرته وبيته، فقد قال النبي 
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��َك َلْن  : )اإِنَّ النفقة على الزوجة واجبة على الزوج بالقدر المعروف، ولك االأجر والثواب، فقد قال النبي   . 7

ُتْنِفَق َنَفَقًة َتْبَتِغي بَها َوْجَه اهلل؛ اإِالَّ اأُِجْرَت َعلَْيَها، َحتَّى َما َتْجَعُل ِفي ِفي اْمَراأَِتَك( ]متفق عليه[.

: ما حق زوجة اأحدنا  من حق الزوجة عليك اأال ت�ستاأثر بطعام اأو �سراب اأو ك�سوة دونها، فقد �سئل النبي   . 8

ِرب الوجَه، وال ُتَقبِّح، وال َتْهُجْر اإاّل  : )اأن ُتْطِعمها اإذا َطِعْمَت، وَتْك�ُضوها اإذا اكت�ضيَت، وال َت�ضْ عليه؟ فقال 

ح(: اأي ال تقل: قبَّحك اهلل. في البيت( ]رواه اأحمد واأبو داود[. ومعنى )ال تقبِّ

علم الفقه �سروري؛ فتعلم منه ما تعرف به كيفية معاملة زوجتك، وما الحقوق والواجبات المتبادلة بينكما،   . 9

وعلِّم زوجتك هذه االأحكام اإن كانت تجهلها.

اأ�ضرِّ النا�ض عند اهلل  )اإنَّ ِمْن   : اأ�سرار الزوجية حرام ومناٍف لالأخالق؛ فاجتنبه، فقد قال النبي  اإف�ساء   . 10

ها( ]رواه م�سلم[. منزلًة يوَم القيامِة: الرجَل ُيْف�ضي اإلى المراأِة وُتْف�ضي اإليه، ثم ين�ضر �ِضرَّ

اأراد طالق  الفراق والطالق. قيل لبع�ص ال�سالحين وقد  التغا�سي عن الزالت في حال  الكرام  ختامًا: من مروءة 

لي  ما  لَم طلقتها؟ فقال:  له:  قيل  فلما طلقها  �ستر زوجته.  يهتك  العاقل ال  ي�سووؤك منها؟ فقال:  الذي  ما  زوجته: 

والمراأة غيري، قد �سارت اأجنبية عني!

أيتها الزوجة..

اأختي الزوجة، بارك اهلل لك في زوجك، وجمع بينكما على خير، ونوّد اأن نذّكرك بهذه التوجيهات النبوية؛ 

ففيها �ضعادة اأ�ضرتك، ودوام المودة بينك وبين زوجك:

ن�ساء  بع�ص  كانت  فقد  الحرام،  اإلى  للجوء  زوجك  دفع  من  فحذاِر  لل�سعادة؛  طريق  بالقليل  والر�سا  القناعة   . 1

ال�سلف اإذا اأراد زوجها الخروج من منزله تقول له: اإياك وك�سب الحرام؛ فاإنا ن�سبر على الجوع وال ن�سبر على 

النار!

طاعة الزوج واجبة فيما ال مع�سية فيه؛ فاجتنبي مع�سية زوجك، ورفع ال�سوت عليه، و�سكايته اإلى اأهلك دائمًا،   . 2

فقد قال النبي  المراأة: )اأين اأنِت من زوِجك؛ فاإنما هو جنَُّتك وناُرك( ]رواه اأحمد والن�سائي[.

حق الزوج مقدم على جميع االأقارب؛ فاإذا تعار�ست الحقوق، فقّدمي حق الزوج وال تبالي؛ الأن للزوج على زوجته   . 3

: )لو جاز الأحٍد اأن ي�ضجَد الأحٍد؛ الأمرُت المراأَة  ، وفي ذلك يقول النبي  اأعظم الحقوق بعد اهلل ور�سوله 

اأن ت�ضجَد لزوجها( ]رواه الترمذي وقال: ح�سن �سحيح[. وذلك لِعظم حقه عليها.
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من حق الزوج اأن ُيحفظ في ماله؛ فال تخرجي �سيئًا من البيت دون علمه، فاإن ت�سدقت من ماله عن ر�ساه، كان   . 4

لك مثل اأجره، واإن كان بغير ر�ساه، كان له االأجر وعليك الوزر.

جارات ال�سوء، و�سديقات ال�سوء، الالتي ُيثرنك على زوجك، وُيوقعن بينك وبينه، وُيقللن من �ساأنه اأمامك؛ هّن   . 5

�سبب خراب بيتك، وقتل المودة بينك وبين زوجك، فكوني على حذر منهن.

�سبرك على اأذى زوجك، وحكمتك في التعامل معه عند الغ�سب؛ ثمرته اأن يحمد لك ذلك عند الر�سا، واعلمي   . 6

اأن الم�سكالت الزوجية ال تكبر اإال بالعناد والمكابرة؛ فال تهدمي بيتك ب�سبب الكبر والعناد.

اإجابة الزوج اإلى فرا�سه واجبة اإال اإن كان لديك عذر �سرعي، فقد اأخبر النبي  اأن )َمْن دعا امراأته اإلى   . 7

ِفرا�ِضه فاأبْت عليه؛ لعنْتها المالئكُة حتى ُت�ضِبح( ]متفق عليه[.

في اأحدًا من الن�ساء لزوجك، فقد نهى النبي  عن ذلك بقوله: )ال تبا�ضر المراأُة المراأَة  يحرم عليك اأن َت�سِ  . 8

فت�ضفها لزوجها كاأنَّه ينظُر اإليها( ]متفق عليه[.

احذري من ال�سك والغيرة ال�سديدة؛ فهما من اأ�سباب فقد الثقة الموؤدية لل�سقاق والنزاع، وبالتالي الطالق.  . 9

نصائح إلى أولياء األمور..

اأعزاءنا اأولياء االأمور، اإذا اأردتم �ضعادة اأوالدكم وبناتكم فاحر�ضوا بارك اهلل فيكم على الن�ضائح االآتية:

احر�سوا على اختيار �ساحب الدين والخلق لبناتكم، فقد قال  موجهًا خطابه الأولياء االأمور: )اإَِذا َخَطَب   . 1

]رواه الترمذي[.  َوَف�َضاٌد َعِري�ٌض(  ِفْتَنٌة ِفي االأَْر�ِض  َتُكْن  َتْفَعُلوا  اإِاّل  ُجوُه؛  َفَزوِّ َوُخُلَقُه  ِديَنُه  َتْر�َضْوَن  َمْن  اإَِلْيُكْم 

ف�ساحب الدين اإن اأحبها اأكرمها، واإن اأبغ�سها لم يهنها ولم يظلمها.

المنا�سب،  الوقت  في  التدخل  فليكن هذا  وعّكر �سفوها؛  �سو�سها  ربما  الخا�سة  اأبنائكم  في حياة  التدّخل  اإن   . 2

وهدفه االإ�سالح والمحافظة على كيان االأ�سرة.

اأبو داود[.  ]رواه  ام��راأة على زوِجها(  ِمّنا من خبَّب  )لي�ض   : النبي  الزوجين حرام، فقد قال  االإف�ساد بين   . 3

ومعنى )خبب(: اأي خدع واأف�سد.
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مقاصد القرآن في الفاتحة
اإن ما نزل القراآن الأجله اأمور هي: التوحيد، والوعد والوعيد، وبيان العبادة، و�سبيل ال�سعادة، 

وكاأنها مقدمة  اإجمااًل،  الفاتحة  �سورة  عليها  ا�ستملت  قد  االأمور  وهذه  �سبق.  واأخبار من 

اإجمالية لتفعيل �سائر �سور القراآن العظيم على طريقة التاأليف الع�سري الحديث.

تفسير المنار / محمد رشيد رضا

تدّبر القرآن
بالتدبر والتفكر؛ فاإنه جامع لجميع منازل  القراآن  للقلب من قراءة  اأنفع  ال �سيء 

ال�سائرين، واأحوال العاملين، ومقامات العارفين. وهو الذي يورث المحبة وال�سوق 

و�سائر  وال�سبر،  وال�سكر  والتفوي�ص  والر�سا  والتوكل  واالإنابة  والرجاء  والخوف 

االأحوال التي بها حياة القلب وكماله. وكذلك يزجر عن جميع ال�سفات واالأفعال 

القراآن  قــراءة  في  ما  النا�ص  علم  فلو  وهالكه،  القلب  ف�ساد  بها  التي  المذمومة 

بالتدبر؛ ال�ستغلوا بها عن كل ما �سواها.

مفتاح دار السعادة / ابن القيم

رياض الحكمة
.............................................................................................................................................................................................................................. إعداد: هيئة التحرير

تكرار الحروف وتنوع الحركات
الــكــالم عــدد حــروف ومقاطع؛ مما يكون  اأطـــول  األــفــاظ هــي  الــقــراآن  فــي  وردت 

تكرار  اأ�سبابًا عجيبة من  لها  تراه قد هياأ  اإذ  تركيبه؛  اأو  م�ستثقاًل بطبيعة و�سعه 

كقوله: فيها  ذلك  وجد  وقد  اإال  نظمه  في  ُيجرها  فلم  الحركات؛  وتنوع  الحروف 

{ ]النور:55[. فهي كلمة واحدة من ع�سرة اأحرف، وقد  }

جاءت عذوبتها من تنوع مخارج الحروف ومن نظم حركاتها.

إعجاز القرآن / الرافعي
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}  }  

التعبير عن ن�ساأة االإن�سان من االأر�ص باالإنبات تعبير عجيب موٍح، وهو ي�سير في 

في  النبات  بن�ساأة  االإن�سان  ن�ساأة  يقرن  كما  النبات،  كن�ساأة  النا�ص  ن�ساأة  اإلى  هذا 

موا�سع متفرقة، منها:

  ... }

 }

بين  بالوحدة  توحي  فهي  ريــب؛  وال  النظر  ت�ستدعي  ظاهرة  وهــي  ]الحج:5[... 
اأ�سول الحياة على وجه االأر�ص، واأن ن�ساأة االإن�سان من االأر�ص كن�ساأة النبات؛ من 

عنا�سرها االأولية يتكون، ومن عنا�سرها االأولية يتغذى وينمو، فهو نبات من نباتها، 

وهبه اهلل هذا اللون من الحياة كما وهب النبات ذلك اللون من الحياة، وكالهما 

من نتاج االأر�ص، وكالهما ير�سع من هذه االأم!

في ظالل القرآن / سيد قطب

تاء الخفة
ي�ستطع  لم  اأي  ]الكهف:97[؛   } } تعالى:  قوله  في 

{؛  اأفراد ياأجوج وماأجوج ت�سلق جدار ال�سد العالي االأمل�ص، حذفت التاء من الفعل {

الأن الت�سلق يتطلب الخفة؛ فكان حذفها للخفة والتخفيف؛ ولهذا �سميت )تاء الخفة(. 

لطائف قرآنية / د. صالح الخالدي

} }

ال�سالم: عليه  اإبــراهــيــم  عــن  تعالى  قــولــه  فــي  جــاء  مــا  الــقــراآنــي  التعبير  بنية  فــي  االإعــجــاز  مــن 

{ ]الذاريات:25[؛ حيث فّرق اهلل �سبحانه وتعالى بين ال�سالمين؛  }

فجعل االأول بالن�سب والثاني بالرفع ولم ي�سوِّ بينهما، وذلك الأن قوله: )�سالمًا( بالن�سب تقديره: 

ُن�َسلُِّم �سالمًا؛ اأي بتقدير فعل. وقوله: )�سالٌم( تقديره: )�سالم عليكم(؛ اأي بتقدير ا�سمية الجملة. 

واال�سم اأثبت واأقوى من الفعل. فدّل على اأن اإبراهيم 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

اأرباح جمعية تعاونية لعدد )100( م�ساهم، علمًا باأن اإجمالي االأرباح  هل تجب الزكاة في 

للجمعية -ولي�س للم�ساهم الواحد- بلغت ن�سابًا وزادت، واإن وجبت الزكاة على من نخرجها؛ 

على لجنة اإدارة الجمعية، اأم على كل م�ساهم بعد ا�ستالم اأرباحه؟

الجواب:

هذا المال ي�سمى عند العلماء بالمال الم�سترك اأو المال المختلط، فاإذا بلغ مجموع المال المختلط ن�سابًا اأو اأكثر، 

يعتبر مااًل واحدًا  المال  فاإن  الم�سلمين؛  اأي من  الزكاة  اأهل  الم�ستركون من  ال�سركة حواًل، وكان  اأو  الخلطة  ودامت 

: تجب الزكاة فيه؛ نظرًا لتوفر �سروطها ال�سرعية واإن كانت ح�سة كل واحد على انفراد اأقل من الن�ساب؛ لقوله 

ق بين مجتمع؛ خ�ضية ال�ضدقة( ]رواه البخاري[. )ال ُيْجَمع بين متفرق، وال ُيَفرَّ

والخلطة لها تاأثير في كل االأموال �سواء كانت خلطة ا�ستراك اأو مجاورة؛ فعلى هذا تزكى اأموال الجمعية التعاونية 

كاأنها من مال رجٍل واحد، وتخرج الزكاة من راأ�ص المال والربح معًا في نهاية الحول.

راأ�ص  في  م�ساهمته  بح�سب  ال�سركاء  من  واحد  كل  على  وتجب  التجارة،  فيه  بــداأت  الذي  اليوم  من  يبداأ  والحول 

المال، فاإما اأن يخرج مدير الجمعية الزكاة من اأموال الجمعية وتح�سب من م�سروفاتها ويتحملها االأع�ساء ح�سب 

ح�س�سهم، اأو يبين لكل ع�سو مقدار ما عليه من زكاة ليخرجه بالطريقة التي يراها. واهلل اأعلم.

ما الحكم ال�سرعي في اإلغاء عقوبة االإعدام؟

الجواب:

بال�سرورات  العلماء  �سماه  ما  وهي  ال�سريعة،  مقا�سد  على  للمحافظة  االإ�سالمية  ال�سريعة  في  العقوبات  ُفر�ست 

الخم�ص، وهي: حفظ الدين، وحفظ النف�ص، وحفظ الن�سل، وحفظ المال، وحفظ العقل. وقد وجد اأن هذه ال�سرورات 

مراعاة في كل الِمَلل.

اليد  اأ�سابع  تتجاوز  ال  االإعدام على جرائم محددة،  االإ�سالمية عقوبة  ال�سريعة  التي فر�ستها  العقوبات  ومن هذه 

الواحدة، بينما من ال�سرائع االأخرى من فر�ص عقوبة االإعدام على ما يزيد على مئتي جريمة.
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وقد فر�ست في ال�سريعة االإ�سالمية للمحافظة على اأمن المجتمع وحفظه؛ الأن الع�سو الفا�سد اإذا ُترك ربما يوؤدي اإلى 

ف�ساد البدن جميعًا، وفي قطعه حماية ل�سائر البدن، وقد قال اهلل تعالى: {

{ ]البقرة:179[.

فال�سريعة االإ�سالمية اأوجبت عقوبة االإعدام على القاتل العمد، وهذا مقت�سى العدل. قال اهلل تعالى: {

{ ]ال�سورى:40[. وقال تعالى: {

{ ]البقرة:194[.

اإال اأنها فتحت الباب وا�سعًا اأمام اإ�سقاط هذه العقوبة؛ فجعلت الأولياء المقتول الحق في اإ�سقاط هذه العقوبة مقابل 

الدية ال�سرعية، وبدون مقابل، بل اإن المقرر لدى الفقهاء اأنه اإذا عفا اأحد اأولياء المقتول �سقطت عقوبة االإعدام، 

]رواه الترمذي[،  اأو ياأخذوا العقل(  اأن يقتلوا  اإما  )فمن ُقتل له قتيل بعد اليوم؛ فاأهله بين خيرتين:   : قال 

]البقرة:178[،  } } تعالى:  اهلل  قال  العفو.  في  بت  ورغَّ

وبذلك تكون ال�سريعة االإ�سالمية قد خففت من عقوبة االإعدام اإلى اأبعد مدى ممكن.

واأما الدعوة اإلى اإلغاء عقوبة االإعدام بالكلية فاإنه من باب الراأفة بالمجرم والق�سوة على المجتمع وبخا�سة القتيل 

وذويه، كما اأنه ي�سطر النا�ص ال�ستيفاء الق�سا�ص باأنف�سهم، وفي هذا افتيات على ال�سلطات العامة، ون�سر للف�ساد 

في االأر�ص، وا�سطراب في االأمن. واهلل اأعلم.

هل يجوز التنازل عن ح�سة القا�سرين من الدية؟

الجواب:

الدية حق لورثة المقتول، وال يجوز الأحد اأن يتنازل عن ح�سة القا�سرين من الدية؛ الأنه ال يجوز التبرع بمال القا�سر، 

اأما البالغ فله اأن يتنازل عن ح�سته منها. واهلل اأعلم.

هل كالم الم�سلي اأثناء خطبة الجمعة يبطل ال�سالة؟

الجواب:

ْت« يوم الجمعة واالإمام يخطب؛ فقد لغوت( ]رواه البخاري وم�سلم[.  : )اإذا قلت ل�ضاحبك: »اأَْن�ضِ قال ر�سول اهلل 

وقد ا�ستدل العلماء بهذا على حرمة الكالم اأثناء خطبة الجمعة؛ فمن تكلم فقد لغا ولم يح�سل له من االأجر والثواب 

ما يح�سل لمن اأن�ست، لكن ال تبطل جمعته وال ي�سليها ظهرًا، بل هو نق�ص في الثواب فقط، والم�سلم يحر�ص على 

اأن يكون اأجر �سالته تاّمًا غير منقو�ص.
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نحن نجمع اأموال الزكاة من الم�ساجد وغيرها ونقول: »للفقراء والم�ساكين واالأرامل واالأيتام 

الزكاة  لجنة  لدى  الم�سجلة  االأ�سر  رواتب  دفع  بعد  ويزيد  اإلحاًفا«،  النا�س  ي�ساألون  ال  ومن 

مبالغ تزيد عن )6000( �ستة اآالف دينار. هل يحق لي اأن اأدخر هذه المبالغ الأ�سهر اأخرى، 

اأو اأقوم بدفها بالتق�سيط على الم�ستحقين؟

الجواب:

هذه االأموال يقب�سها اأع�ساء اللجنة باعتبارهم وكالء عن المزكين في اإي�سال الزكاة للم�ستحقين، ومعلوم اأن تاأخير 

الزكاة مع القدرة على اأدائها غير جائز.

قال االإمام النووي رحمه اهلل في »المنهاج«: »تجب الزكاة على الفور اإذا تمكن، وذلك بح�سور المال واالأ�سناف«.

ولهذا يجب على اللجنة اأن تدفع الزكاة للم�ستحقين وال تق�سطها عليهم، وال ت�ستري لهم به اأ�سياء عينية؛ الأنه ال والية 

لهم على الفقراء ليق�سطوا عليهم. واهلل اأعلم.

هل يجب اإعادة ال�سالة في حال ظهر )اأ�سفل الظهر( اأثناء اأدائها؟

الجواب:

اإذا انك�سف اأدنى جزء من العورة اأثناء ال�سالة فقد بطلت ال�سالة ما لم ي�ستره الم�سلي فورًا، كما يقرره فقهاء 

ال�سافعية على خالف بين اأهل العلم في ذلك؛ ولذا يجب اإعادة ال�سالة اإذا تبين للم�سلي اأن جزءًا من عورته قد 

انك�سف اأثناءها.

يقول االإمام النووي رحمه اهلل: »�ستر العورة �سرط ل�سحة ال�سالة، فاإن انك�سف �سيء من عورة الم�سلي لم ت�سح 

اأدنى جزء، و�سواء في هذا الرجل والمراأة، و�سواء الم�سلي في ح�سرة  اأو قل وكان  اأكثر المنك�سف  �سالته، �سواء 

]المجموع  وال�سكر«  التالوة  و�سجود  والطواف  والجنازة  والفر�ص  النفل  �سالة  و�سواء  الخلوة،  في  والم�سلي  النا�ص 

.])172/3(

فمن انك�سف اأ�سفل ظهره مما يحاذي ما دون �سرته؛ فقد بطلت �سالته في مذهبنا، وعليه اإعادتها. والواجب على 

الم�سلم اأن يحر�ص في �سالته على اللبا�ص ال�سرعي الكامل، واأن ياأخذ الزينة الالئقة ب�سالته التي يتوجه بها اإلى 

اهلل عز وجل. لكن ال نحكم على �سالة االآخرين بالبطالن لهذا ال�سبب؛ لقيام الخالف بين العلماء في هذه الم�ساألة، 

واالحتياط في االأحكام ال�سرعية واجب في حق النف�ص ال في حق الغير. واهلل اأعلم.
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فما  الثانية،  بالركعة  االإتيان  بعد  اإال  يتذكر  ولم  الركعات  بع�س  في  واحدة  �سجدة  �سجد 

الحكم؟

الجواب:

اإليه ما لم ي�سل اإلى مثله؛ فاإذا لم ي�سل اإلى مثله عاد اإليه  من ترك �سيئًا من اأركان ال�سالة وجب عليه اأن يعود 

ليفعله، واأتم �سالته، ويعتبر ما بعد الركن الذي عاد اإليه زائدًا ي�سجد لل�سهو عنه في اآخر ال�سالة، واإن و�سل اإلى 

مثله كان هذا المثل بداًل عما ن�سي، وما بعد الذي ن�سيه ملغي فيتم ركعات ال�سالة باعتبار اأن الركعة التي وقع فيها 

ال�سهو الغية؛ فياأتي بركعة بداًل عنها، وي�سجد لل�سهو.

فهذا الذي ن�سي ال�سجود الثاني اإن ذكره في القيام اأو في الركوع مثاًل �سجد فورًا واأتم �سالته و�سجد لل�سهو، واإن 

تذكر ال�سجود وهو في ال�سجود الذي في الركعة التالية كان هذا ال�سجود عما ن�سي، وما بعده ملغي وُيتمُّ ال�سالة 

وياأتي بركعة وي�سجد لل�سهو.

هل زوج االأخت محرم على باقي االأخوات؟

الجواب:

اأخت الزوجة يحرم نكاحها على الزوج حرمة موؤقتة، والحرمة الموؤقتة ال ُتثِبت الَمحرمية؛ اأي ال يلزم منها اأن ت�سير 

اأخت الزوجة من محارم الزوج، وقد ن�ص فقهاوؤنا على هذه القاعدة بقولهم: »ال يلزم من الحرمة المحرمية«.

فال يجوز للمراأة اأن تك�سف اأمام زوج اأختها ما تك�سفه اأمام محارمها، وال يجوز لها اأن تختلي به، وال اأن ت�سافحه، 

ُخوَل َعلَى النِّ�َضاِء(. َفَقاَل  اُكم َوالدُّ : )اإِيَّ بل ينبغي عليها اأن تحر�ص على الت�ستر اأمامه اأكثر من غيره؛ لقول النبي 

يَت الَحمَو؟ َقاَل: )الَحمُو الَموُت( ]رواه البخاري وم�سلم[.
َ
اِر: َيا َر�ُسوَل اهلل، اأَفَراأ ن�سَ

َ
َرُجٌل ِمَن االأ

اأكثر؛ لتمكنه من  اأكثر من غيره، وال�سر يتوقع منه، والفتنة  اأن الخوف منه  النووي رحمه اهلل: »معناه  االإمام  قال 

الو�سول اإلى المراأة والخلوة من غير اأن ُينَكر عليه، بخالف االأجنبي، والمراد بالحمو هنا: اأقارب الزوج« ]�سرح م�سلم 

.])154/14(

يقول ابن دقيق العيد رحمه اهلل: »الَمحرم الذي يجوز معه ال�سفر والخلوة: كل من حرم نكاح المراأة عليه لحرمتها 

على التاأبيد ب�سبب مباح. فقولنا: )على التاأبيد( احترازًا من اأخت الزوجة وعمتها وخالتها، وقولنا: )ب�سبب مباح( 

احترازًا من اأم الموطوءة ب�سبهة؛ فاإنها لي�ست محرمًا بهذا التف�سير؛ فاإن وطء ال�سبهة ال يو�سف باالإباحة. وقولنا: 

)لحرمتها( احترازًا من المالعنة؛ فاإن تحريمها لي�ص لحرمتها، بل تغليظًا، هذا �سابط مذهب ال�سافعية« ]اإحكام 

االأحكام )57/2([. واهلل اأعلم.
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ما حكم الجلو�س في مجل�س ُي�سرب فيه الخمر؟

الجواب:

يحرم على الم�سلم اأن يجل�ص في مجل�ص ُي�سرب فيه الخمر؛ وذلك لقوله تعالى: { 

{ ]الن�ساء:140[.

وعن جابر بن عبد اهلل ر�سي اهلل عنهما اأن النبي  قال: )َمْن َكاَن ُيوؤِْمُن ِباهلِل َواْلَيْوِم ااْلآِخِر َفاَل َيْقُعْد َعلَى َماِئَدٍة 

نه بع�ص اأهل العلم[. ُي�ْضَرُب َعلَْيَها اْلَخْمُر( ]رواه اأحمد وح�سَّ

يقول االإمام ال�سرخ�سي رحمه اهلل: »ينبغي للم�سلم اأْن ال يقعد على مثل هذه المائدة، ولكنه يمنع من �سرب الخمر 

على وجه النهي عن المنكر اإن اأمكن من ذلك، واأْن ال َيُجوَز من ذلك المو�سع؛ فاإن اللعنة تنزل عليهم« ]�سرح ال�سير 

)57/1([. واهلل اأعلم.

هل زيارة العيدين تكفي ك�سلة للرحم؟

الجواب:

ال�سابط في تحقيق �سلة الرحم اأمران:

اأن ال يكون الوا�سل قد اعتاد اأن ي�سل رحمه بعدد من الزيارات، اأو ببع�ص المال والهدايا، اأو بقدر من  اأواًل: 

االت�سال والمحادثة ثم بعد ذلك يقطع هذا النوع من ال�سلة بالكلية، فحينئذ يقع هذا القاطع بذنب عظيم، 

: )ال َيْدُخُل اْلَجنََّة َقاِطٌع( ]متفق عليه[. يعني: قاطع رحم. وكبيرة من كبائر الذنوب؛ فقد قال النبي 

القريُب  ِلَف 
َ
اأ ما  »َقْطُع  المحرمة-:  الرحم  الهيتمي رحمه اهلل -في �سابط قطيعة  ابن حجر  العالمة  يقول   

يها«  َلة واالإح�سان لغير عذر �سرعي؛ الأن َقْطَع ذلك يوؤدي اإلى اإيحا�ص القلوب وُنفرتها وتاأذِّ منه ِمن �سابق الُو�سْ

]الزواجر عن اقتراف الكبائر[.

�سابط العرف والعادة: ثانيًا: 

رًا؛ فينبغي عليه اأن يجتهد  فاإذا كان عرف النا�ص َيُعدُّ َمن يقت�سر على زيارة رحمه في العيد مق�سِّ  .1

كان رحمًا  اإذا  ويرفع درجته عند اهلل عز وجل، خا�سة  التق�سير،  يدفع عنه هذا  بما  الزيارة  في 

قريبًا.
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اأما اإذا كان العرف ال يعد من يكتفي بزيارة العيد مق�سرًا، وال يلحقه لوم وال عتاب؛ فال حرج عليه،   .2

واإن كان االأولى بالم�سلم دائمًا اأن ي�سعى اإلى الكمال، واأن يطلب الثواب عند اهلل عز وجل باإكثار ال�سلة 

والزيارة، فاإن �سق ذلك عليه فال اأقل من االت�سال الهاتفي، وال�سوؤال عن الحال، والمالطفة بالحديث، 

فالكلمة الطيبة �سدقة. وقد كان ال�سلف ال�سالح يعدون من ال ي�ساأل عن اإخوانه في كل ثالثة اأيام مرة 

مق�سرًا، فكيف بمن ال ي�ساأل عن اأرحامه في كل �سنة اإال مرة اأو مرتين. واهلل اأعلم.

كيف ن�ستقبل المولود الجديد؟

الجواب:

اأن يترقب اليوم ال�سابع من والدته، يح�سب منها يوم والدته،  اأكرمه اهلل عز وجل ورزقه مولودًا  ي�ستحب لالأب اإذا 

ويقوم بما ياأتي:

العقيقة عن المولود: فيذبح للذكر �ساتين وللجارية �ساة واحدة، وي�سنع عليها طعامًا يدعو اإليه االأ�سدقاء   .1

واالأقارب واالأرحام، كما يت�سدق بجزء من هذه العقيقة اأي�سًا، ولو ذبح �ساة واحدة عن الذكر اأجزاأه عن 

اأ�سل ال�سنة.

اأن يحلق للمولد راأ�سه، ثم يوزنه ويت�سدق بقيمة وزنه من الذهب اأو الف�سة، وهو مبلغ ي�سير، لكنه عظيم   .2

. عند اهلل عز وجل، لما فيه من اتباع �سنة النبي 

يختار لولده ا�سمًا ح�سنًا يرجو من اهلل اأن يرزقه ما فيه من معاني الخير وال�سالح، وي�سهره بين النا�ص،   .3

اأو ي�سجله بالطرق الر�سمية.

ختان الذكر: وهو ما ي�سمى اليوم بـ)الطهور(، وهو من اأ�سهر الواجبات التي يعمل بها جميع الم�سلمين   .4

وهلل الحمد، اإال اإذا خيف على ال�سبي اأال يحتمل الختان في هذا اليوم، فيجب تاأخيره، وقد اختار بع�ص 

فقهائنا تاأخير الختان يومًا واحدًا عن باقي االأعمال ال�سابقة. ]انظر: »مغني المحتاج« )540/5([.

واأخيرًا، ُي�ستحب له اأن يرافق المندوبات ال�سابقة بع�ص مظاهر الفرح من غير اإ�سراف، كتقديم الحلوى،   .5

وال�سرب بالدف، ونحو ذلك؛ فالفرح بقدوم المولود هو فرح بنعمة اهلل، وفي �سريعتنا من الف�سحة في 

اأ�سكال الفرح وطرائقه قدر كبير، ما لم يتجاوز الم�سلم حدود اهلل تعالى. واهلل اأعلم.
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علي بن أبي طالب
رضي اهلل عنه

...................................................................................................................................................................................................................... الباحث شادي مقدادي

اسمه ونسبه ومولده
ى اأبا الح�سن، ابن  هو علي بن اأبي طالب بن عبد المطلب بن ها�سم بن عبد مناف بن ق�سي القر�سي الها�سمي، ُيكنَّ

. عم ر�سول اهلل 

اأمه فاطمة بنت اأ�سد بن ها�سم بن عبد مناف، وهي اأول ها�سمية ولدت لها�سمي، اأ�سلمت ودفنت بالمدينة، و�سهدها 

، وتولى دفنها ]اال�ستيعاب في معرفة االأ�سحاب )335/1([. ر�سول اهلل 

فضله
اأحد الع�سرة المب�سرين بالجنة، واأحد ال�ستة اأ�سحاب ال�سورى، واأحد الخلفاء الرا�سدين، واأحد العلماء الربانيين، 

وال�سجعان الم�سهورين، والزهاد المذكورين، وال�سابقين اإلى االإ�سالم، لم ي�سجد ل�سنم قط، وبات ليلة الهجرة على 

. فرا�سه  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�سهد معه الم�ساهد كلها واأبلى فيها 

بالًء ح�سنًا، وبايعه على الموت، وكان اأ�سجع النا�ص ما بارز اأحدًا قط اإال قتله، وكان  اإذا لم يغز بنف�سه لم يعط 

�سالحه اإال عليًا ]�سمط النجوم العوالي في اأنباء االأوائل والتوالي )482/1([.

�سهد الم�ساهد كلها غير تبوك، عن ابن عبا�ص ر�سي اهلل عنهما قال: كان كاتب كتاب ال�سلح يوم الحديبية علي بن 

اأبي طالب ]الريا�ص الن�سرة في مناقب الع�سرة )264/1([.

زوجه ر�سول اهلل  في �سنة اثنتين من الهجرة ابنته فاطمة -�سيدة ن�ساء اأهل الجنة- ]اال�ستيعاب في معرفة االأ�سحاب 

.])338/1(

وقد كانت ذرية النبي  من �سلب علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه ]الريا�ص الن�سرة في مناقب الع�سرة )250/1([.

ومما ذكر في ف�سله ر�سي اهلل عنه:

: )اأْنَت ِمنِّي ِبَمْنِزَلِة َهاُروَن ِمْن ُمو�َضى، اإِالَّ  ا�ٍص َعْن اأِبيِه قال: قال َر�ُسوُل اهلل  ِلَعِليٍّ َعْن عاِمِر بِن �َسْعِد بِن اأبي َوقَّ

اأنَُّه ال َنِبيَّ َبْعِدي( ]رواه م�سلم[.
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اَيَة َرُجاًل ُيِحبُّ اهلل َوَر�ُضوَلُه َيْفَتح اهلل َعلَى  وعْن اأبي ُهَرْيَرَة اأنَّ َر�ُسوَل اهلل  قال َيْوَم َخْيَبَر: )الأُْعِطَينَّ َهِذِه الرَّ

ْدَعى َلها -قال- َفَدعا 
ُ
اأ اأْن  َفَت�َساَوْرُت َلها َرجاَء  َيْوَمِئٍذ -قال-  اإالَّ  اأْحَبْبُت االإَماَرَة  َما  اِب:  َيَدْيِه(. قال ُعَمُر بُن الَخطَّ

اَها وقال: )اْم�ِض وال َتْلَتِفْت َحتَّى َيْفَتح اهلل َعلَْيَك(. قال: َف�ساَر َعِليٌّ  َر�ُسوُل اهلل  َعِليَّ بَن اأِبي طاِلٍب َفاأْعَطاُه اإِيَّ

الَّ  ا�َص؟ قال: )قاِتْلُهْم َحتَّى َي�ْضَهُدوا اأْن ال اإَِلَه اإِ َقاِتُل النَّ
ُ
َرَخ: يا َر�ُسوَل اهلل، َعَلى ماذا اأ �َسْيئًا ُثمَّ َوَقَف َوَلْم َيْلَتِفْت، َف�سَ

َها، َوِح�َضاُبُهْم َعلَى اهلِل(  داً َر�ُضوُل اهلل، َفاإَِذا َفَعُلوا َذِلَك َفَقْد َمَنُعوا ِمْنَك ِدماَءُهْم َواأْمَواَلُهْم اإِالَّ ِبَحقِّ اهلل، َواأنَّ ُمَحمَّ

]رواه م�سلم[.

صفاته
ومن اأح�سن ما ُذِكَر في �سفة علي ر�سي اهلل عنه: اأنه كان ربعة من الرجال اإلى الق�سر ما هو، اأدعج العينين، ح�سن 

الوجه، كاأنه القمر ليلة البدر ح�سنًا، �سخم البطن، عري�ص المنكبين، اأغيد كاأن عنقه اإبريق ف�سة، اأ�سلع لي�ص في 

راأ�سه �سعر اإال من خلفه، كبير اللحية، اإذا م�سى تكفاأ، واإذا اأم�سك بذراع رجل اأم�سك بنف�سه فلم ي�ستطع اأن يتنف�ص، 

�سديد ال�ساعد واليد، واإذا م�سى للحرب هرول، ثبت الجنان، قوي �سجاع من�سور على من القاه ]اال�ستيعاب في معرفة 

االأ�سحاب )346/1([.

خالفته
بويع ر�سي اهلل عنه يوم ال�سبت تا�سع ع�سر ذي الحجة الحرام من �سنة خم�ص وثالثين من الهجرة بعد مقتل عثمان 

]�سمط النجوم العوالي في اأنباء االأوائل والتوالي )484/1([. وكانت خالفته اأربع �سنين وت�سعة  ابن عفان ر�سي اهلل عنه 

اأ�سهر واأيامًا.

وفاته
يومًا  فبقي  الخارجي،  ملجم  بن  عبدالرحمن  قتله  للهجرة،  �سنة )40(  رم�سان  ع�سر  �سابع  الجمعة  ليلة  ا�ست�سهد 

وتوفي، وعا�ص نيفًا و�ستين �سنة اأو دونها، ر�سي اهلل عنه ]العبر في خبر من غبر)8/1([.

�سعد  الكبرى البن  ]الطبقات  قمي�ص  فيها  لي�ص  اأثواب  ثالثة  في  وكفن  بن جعفر،  وعبداهلل  والح�سين  الح�سن  وغ�سله 

)37/3(، اأ�سد الغابة في معرفة ال�سحابة )804/1([.

واختلف في مو�سع دفنه فقيل: دفن في ق�سر االإمارة بالكوفة. وقيل: بل دفن في رحبة الكوفة. وقيل: دفن بنجف 

الحيرة )مو�سع بطريق الحيرة(. ]اال�ستيعاب في معرفة االأ�سحاب )346/1([.
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سلسلة كتب التفسير الفقهي

»أحكام القرآن« البن العربي
رياالت زهير  الباحث   ............................................................................................................................................................................................................................

نزل القراآن الكريم م�ستماًل على اآيات تت�سمن االأحكام الفقهية التي تتعلق باأفعال العباد، وكان الم�سلمون على عهد 

النبي  يفهمون ما تحمله هذه االآيات من االأحكام الفقهية بمقت�سى �سليقتهم العربية، وما اأ�سكل عليهم من ذلك 

.
)1(

رجعوا فيه اإلى النبي 

لذا يمكننا القول باأن ن�ساأة التف�سير الفقهي -وهو التف�سير »الذي ُيعنى بدرا�سة اآيات االأحكام، وبيان كيفية ا�ستنباط 

- تعود اإلى بدء نزول القراآن الكريم. يقول الدكتور محمد المن�سي: »ومما ال �سك فيه اأن االتجاه اإلى 
)2(

االأحكام منها«

الن�سو�ص  المكلفين؛ قد وجد مع بدء نزول هذه  ال�سارع من  والتعرف على مراد  القراآن،  الت�سريع في  فهم ن�سو�ص 

، وذلك من البيان الذي دل عليه  . كما يمكن القول -اأي�سًا- باأن اأول من ف�سر القراآن فقهيًا هو ر�سول اهلل 
)3(

ذاتها«

{ ]النحل:44[. قوله تعالى: {

ت حوادث تتطلب من الم�سلمين الحكم عليها؛ فكانوا يرجعون ال�ستنباط هذه االأحكام اإلى  وبعد ع�سر النبي  جدَّ

، فاإن لم يجدوا فيهما حكمًا اجتهدوا واأعملوا راأيهم على �سوء القواعد الكلية  ة ر�سول اهلل  القراآن الكريم و�ُسنَّ

ة ومقا�سد ال�سريعة، ثم خرجوا بحكم فيما يحتاجون اإلى الحكم عليه. نَّ للكتاب وال�سُّ

وقد كان العلم بتف�سير اآيات االأحكام غاية ما حر�ص عليه العلماء. يقول االإمام ال�سافعي رحمه اهلل: »َفاإنَّ َمْن اأْدَرَك 

َوُدْنَياُه،  ِديِنِه  في  يَلِة  ِبالَف�سِ َفاَز  ِمْنُه؛  َعِلَم  ِلَما  َوالَعَمِل  ِللَقْوِل  َقُه اهلل  وَوفَّ وا�ْسِتْدالاًل،  ًا  َن�سّ ِكتاِبِه  في  اأْحَكاِم اهلل  ِعْلَم 

.
)4(

َع االإَماَمِة« يِن َمْو�سِ َرْت في َقْلِبِه الِحْكَمُة، َوا�ْسَتْوَجَب في الدِّ َيُب، َوَنوَّ َواْنَتَفْت َعْنُه الرِّ

ولما بداأ ع�سر تدوين التف�سير األَّف كثير من العلماء على اختالف مذاهبهم في التف�سير الفقهي، واتجه كثير منهم 

اإلى ت�سنيف تفا�سير مجردة لالأحكام عرفت بكتب اأحكام القراآن.

ف ب�ساحبه، وُنعطي فكرة موجزة عن المنهجية التي �سار عليها  وفي هذا العدد نقف مع اأحد هذه التفا�سير؛ ُنعرِّ

في ت�سنيفه.. ُعِرَف هذا التف�سير بـ »اأحكام القراآن«، وموؤلفه هو اأبو بكر محمد بن عبداهلل بن محمد ابن العربي 

المعافري االإ�سبيلي المالكي، قا�ص، من حفاظ الحديث. ولد في اإ�سبيلية عام )468هـ(، ورحل اإلى الم�سرق، وبرع 

اإ�سبيلية، ومات �سنة  التف�سير والحديث والفقه واالأ�سول واالأدب والتاريخ، وولي ق�ساء  في االأدب، و�سنف كتبًا في 

)543هـ( بقرب فا�ص، ودفن بها.
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قال ابن ب�سكوال: »ختام علماء االأندل�ص واآخر اأئمتها وحفاظها«. من كتبه: »قانون التاأويل«، و»عار�سة االأحوذي ب�سرح 

جامع الترمذي«، و»القب�ص في �سرح موطاأ مالك بن اأن�ص«، و»االإن�ساف في م�سائل الخالف«، و»المح�سول في علم 

، و»اأحكام القراآن« الذي 
)6(

، باالإ�سافة اإلى تف�سيرين هما: »االأحكام ال�سغرى«
)5(

االأ�سول«، و»العوا�سم من القوا�سم«

نحن ب�سدد التعريف به.

ونبداأ ببيان طريقة ابن العربي في تاأليفه لهذا التف�سير؛ حيث كان يتعر�ص ل�سور القراآن �سورة �سورة، ولكنه ال يف�سر 

اإال اآيات االأحكام فقط، وطريقته في ذلك اأن يذكر ال�سورة، ثم يذكر عدد ما فيها من اآيات االأحكام، ثم ياأخذ في 

�سرحها اآية اآية.. قائاًل: االآية االأولى وفيها خم�ص م�سائل )مثاًل(، االآية الثانية وفيها �سبع م�سائل )مثاًل(.. وهكذا، 

.
)7(

حتى يفرغ من اآيات االأحكام الموجودة في ال�سورة

ا َمنَّ اهلل �ُسْبَحاَنُه  واأما منهجه في التف�سير فقد حدد ابن العربي معالم هذا المنهج في مقدمة تف�سيره فقال: »َوَلمَّ

َذِلَك  ِمْن  َنَظْرَناَها  َلِقيَنا،  ِذيَن  الَّ َدْتُه لنا الَم�ْسَيَخُة  َمهَّ الَعِزيِز َح�ْسَب ما  الُعُلوِم ِمن الِكتاِب  اِر في ا�ْسِتَثاَرِة  ِباال�ْسِتْب�سَ

اأْثَبْتَناُه، َوَما َتَعاَر�َص  َظُر  َفَق َعَلْيِه النَّ ناَها على ما َجَلَبُه الُعَلَماُء، َو�َسَبْرَناَها ِبِعياِر االأ�ْسياِخ. َفَما اتَّ الَمْطَرِح، ُثمَّ َعَر�سْ

ُبَها  ِفيِه �َسَجْرَناُه )اأي: �سرفناه(... َفَنْذُكُر االآَيَة، ُثمَّ َنْعِطُف َعَلى َكِلَماِتها َبْل ُحُروِفَها، َفَناأُْخُذ ِبَمْعِرَفِتَها ُمْفَرَدًة، ُثمَّ ُنَركِّ

ِة، َوَنْحَتاُط َعَلى  ِة في االأْحَكاِم َوالُمَعاَر�سَ ُز َعْن اْلُمَناَق�سَ اَفًة، َوَنْحَفُظ ِفي َذِلَك ِق�ْسَم الَبالَغِة، َوَنَتَحرَّ على اأَخَواِتَها ُم�سَ

َما  ى َوْجَه الَجِميِع؛ اإْذ الُكلُّ ِمْن ِعْنِد اهلل، َواإِنَّ ِحيَحِة، َوَنَتَحرَّ ِة ال�سَّ نَّ َجاِنِب اللَُّغِة، َوُنَقاِبُلَها في الُقْراآِن ِبما جاَء في ال�سُّ

ْن 
َ
يِل الِعْلِم ِبَها ِمْنَها، ِحْر�سًا َعَلى اأ ُب َعَلى َذِلَك ِبَتَواِبَع ال ُبدَّ ِمْن َتْح�سِ َل اإَلْيِهْم، َوُنَعقِّ ا�ِص َما ُنزِّ َن ِللنَّ ٌد  ِلُيَبيِّ ُبِعَث ُمَحمَّ

ْكَثاِر، َوِبَم�ِسيَئِة  يِر َواالإِ وِعِه ُمجاِنِبيَن ِللتَّْق�سِ ْن َيْخُرَج َعن الَباِب َفُنِحيَل َعَلْيِه في َمْو�سُ
َ
َياأِْتَي الَقْوُل ُم�ْسَتِقالًّ ِبَنْف�ِسِه، اإاّل اأ

.
)8(

اهلل َن�ْسَتْهدي، َفَمْن َيْهِد اهلل َفُهَو الُمْهَتِدي ال َربَّ َغْيُرُه«

من خالل هذا الن�ض يمكن اأن نجمل منهجه في النقاط التالية:

اعتمد ابن العربي التف�سير بالماأثور، ومما يوؤكد قيمة التف�سير بالماأثور من اأحاديث النبي  واعتماده اأ�ساًل  اأواًل: 

 } من اأ�سول التف�سير عنده، قوله -عند تف�سير قوله تعالى: {

ِبيَّ  َقْد َك�َسَف ِقَناَع  َوِر، َوُيْحَتَمُل اأْن َيُكوَن ِمن االآَياِت، َلِكنَّ النَّ ْبُع ِمن ال�سُّ ]الحجر:87[-: »ُيْحَتَمُل اأْن َيُكوَن ال�سَّ
مُّ اْلِكَتاِب، َوالُقْراآُن اْلَعِظيُم 

ُ
َها اأ نَّ

َ
ِحيِح ِعْنَد ُكلِّ َفِريٍق َوِمْن ُكلِّ َطِريٍق اأ َح �ُسَعاَع الَبَياِن؛ َفِفي ال�سَّ االإِ�ْسَكاِل، َواأْو�سَ

ْبُع اْلَمَثاِني، َوالُقْراآُن الَعِظيُم الَِّذي اأُوِتيت(... َوَبْعَد  َبيِّ بِن َكْعٍب: )ِهَي ال�ضَّ
ُ
ِبيِّ  الأ َم ِمْن َقْوِل النَّ َح�ْسَبَما َتَقدَّ

ِبيِّ  اأْن  ِكيُر. َوَقْد َكاَن ُيْمِكُن َلْوال َتْف�ِسيُر النَّ �ِص اإلى َغْيِرِه اإال النَّ ِبيِّ  َفال َتْف�ِسير، َوَلْي�َص ِلْلُمَتَعرِّ َتْف�ِسيِر النَّ

ِبيِّ   نَّ اْلَجْوَهَر االأْغَلى ِمْن ِعْنِد النَّ
َ
�ْسِبَك ِمْن �َسناِم الَمَعاِرِف اإْبِريزًا، اإال اأ

ُ
َر في َذِلَك َمَقااًل َوِجيزًا، َواأ َحرِّ

ُ
اأ

.
)9(

ْعَلى«
َ
ْوَلى َواأ

َ
اأ
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ر لكالم  المف�سِّ بعد معرفة  باالجتهاد  القراآن  تف�سير  بالراأي )اأي  التف�سير  العربي من  ابن  تف�سير  لم يخُل  ثانيًا: 

العرب ومناحيهم في القول، ومعرفته لالألفاظ العربية ووجوه دالالتها، وا�ستعانته في ذلك بال�سعر الجاهلي، 

التي  االأدوات  من  ذلك  وغير  القراآن،  اآيات  من  والمن�سوخ  بالنا�سخ  ومعرفته  النزول،  اأ�سباب  على  ووقوفه 

.
)10(

ر( يحتاج اإليها المف�سِّ

وقد اعتنى ابن العربي بهذا اللون من التف�سير الذي �سار جنبًا اإلى جنب مع الماأثور عنده. يقول ابن العربي:   

اأن الروؤية م�سدر راأيت بعيني، ومن راأي القلب ما يكون باطاًل، ومنه  »والــراأي: م�سدر راأيت بقلبي، كما 

ما يكون حقًا؛ فاأما الحق فكل راأي يكون عن دليل، واأما الباطل ما كان عن هوى مجرد. وتحقيق الغر�ص 

 ، المطلوب اأن للناظر في القراآن ماآخذ )اأي: م�سادر( كثيرة اأمهاتها ثالث: االأولى: النقل عن النبي 

َدْت فيه االأوراق، فاإنه �سواد  ، ودعوا ما �ُسوِّ لوا فيه اإال على ما �سحَّ وهذا هو الطراز االأول، لكن حذار اأن ُتَعوِّ

التف�سير  الثالثة:  مبين.  عربي  بل�سان  اأنزل  القراآن  فاإن  اللغة؛  بمطلق  االأخذ  الثانية:  والوجوه.  القلوب  في 

بالمقت�سى من معنى الكالم...

المقت�سى.  في  نظره  منتهى  على  راأيــه  في  اأحد  كل  فاأخذ  االآيــة؛  معنى  في  ال�سحابة  اختلف  هنا  ها  ومن   

وال�سابط لهذا كله اأن يكون الناظر في القراآن يلحظه بعين التقوى وال يميل به اإلى راأي اأحد للهوى، واإنما 

ب�سروط  ا�ستقالله  بعد  نظره  يكون  اأن  الثاني:  االأول.  وهو  ومر�ساته،  اهلل  علم  ابتغاء  ذاته  اإليه من  ينظر 

النظر، وال ي�ستر�سل على جميعه، وهو لم ي�ستوف �سروط الناظر فيه؛ فاإنَّ اأ�سَل التخليط في تف�سير من ت�سور 

.
)11(

-ممن ال ي�ستكمل �سروط النظر فيه- عليه«

احتكامه اإلى اللغة؛ فالمالحظ اأن ابن العربي كثيرًا ما يحتكم اإلى اللغة في ا�ستنباط المعاني واالأحكام من  ثالثًا: 

االآيات، وكالمه -الذي نقلناه اآنفًا- في )ماآخذ( التف�سير دليل على ذلك، ومن االأمثلة عليه بيانه لمعنى 

)العول( فــي قوله تعــالى: {

{ ]الن�ساء:3[. قال ابن العربي: »اْخَتَلَف 

ال َتِميُلوا... َوَالَِّذي 
َ
لُّوا... الثَّاِلُث: اأ ال َت�سِ

َ
ال َيْكُثَر ِعَياُلُكْم... الثَّاِني: اأ

َ
ُل: اأ وَّ

َ
ْقَواٍل: االأ

َ
ا�ُص ِفي َتاأِْويِلِه َعَلى َثالَثِة اأ النَّ

ْبَت َعَلْيِه َمْعَنى االآَيِة،  َلِة اْلَبْحُث َعْن َمَعاِني َقْوِلَك )عال( ُلَغًة َحتَّى اإَذا َعَرْفَتُه َركَّ
َ
َيْك�ِسُف َلَك َذِلَك ِفي َهِذِه اْلَم�ْساأ

حُّ ِبِه َلْفًظا َوَمْعًنى... َوَحَكْمَت ِبَما َي�سِ

{: ِفْعٌل ُثالِثيٌّ ُي�ْسَتْعَمُل ِفي اْلَمْيِل الَِّذي َتْرِجُع اإَلْيِه َمَعاِني )عول( ُكلَُّها،  نَّ َقْوله َتَعاَلى: {
َ
ا اللَّْفُظ َفاِلأ مَّ

َ
اأ  

 ،} } َتَعاَلى َقاَل:  نَّ اهلل 
َ
ا الَمْعَنى َفالأ َواأمَّ َلُه ِفي االآَيِة...  ُرَباِعيٌّ ال َمْدَخَل  َكْثَرِة الِعَياِل  َوالِفْعُل ِفي 

 ، َقلُّ
َ
اأ َفالَمْيُل  َثالثًا  َكاَنْت  َواإَِذا  الَمْيُل،  ُعِدَم  َواِحَدًة  َكاَنْت  اإَذا  ُه  َفاإِنَّ الَمْيَل؛  َيْعِني  الَعْوَل  َيْنَتِفَي  ْن 

َ
اأ اإَلى  ْقَرُب 

َ
اأ
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الَيَتاَمى  َمَع  الَمْيِل  ِفي  ِباْلُوُقوِع  َوالَعْدِل  الِق�ْسِط  َعَدَم  َخاُفوا  اإَذا  الَخْلَق  اهلل  َفاأْر�َسَد  اْثَنَتْيِن؛  ِفي  َوَهَكَذا 

ْعَداِد 
َ
االأ َوِفي  اْلَيَتاَمى  ِفي  الَمْيَل  َيِقلَّ  ْن 

َ
اأ اإلى  اأْقَرُب  َفَذِلَك  َواِحَدٍة؛  اإلى  اأْرَبعًا  االأَجاِنِب  ِمن  ُخُذوا  َياأْ اأْن 

ال 
َ
اأ اإلى  ْقَرُب 

َ
اأ َذِلَك  ُيَقاَل:  اأْن  حُّ 

الِعَياِل َفال َي�سِ َكْثَرُة  ا  مَّ
َ
َفاأ اْلُمَراُد،  ُهَو  َوَذِلَك  َيْنَتِفَي؛  اأْو  ِفيَها،  الَماأُْذوِن 

.
)12(

ِعَياُلُكْم« َيْكُثَر 

ترجيحاته الفقهية؛ فقد داأب ابن العربي على عدم االكتفاء بمجرد ا�ستعرا�ص مذاهب الفقهاء في الم�سائل  رابعًا: 

التي يتناولها؛ بل عمد -في كثير من الق�سايا الفقهية- اإلى الخلو�ص اإلى موقف يرجحه ويتبناه، مع ِذْكر 

اأدلته. وقد تكرر هذا ال�سنيع في غير ما مو�سع من تف�سيره، ومن ذلك قوله: »االْعِتَكاُف في اللَُّغِة ُهَو اللُّْبُث، 

نَّ 
َ
ٌر ِبَيْوٍم َوَلْيَلٍة، الأ ْكَثِرِه. وقال ماِلٌك َواأُبو َحِنيَفَة: ُهَو ُمَقدَّ

َ
َقلُُّه َلْحَظٌة، َوال َحدَّ الأ

َ
اِفِعيِّ َواأ ٍر ِعْنَد ال�سَّ َوُهَو َغْيُر ُمَقدَّ

ْوَم ِعْنَدُهَما ِمْن �َسْرِطِه. ال�سَّ

ا�ْسِتَراُط  ا  مَّ
َ
اأ الَوْجَهْيِن:  ِفي  َيْلَزُم  ال  َوَهَذا  اِئِميَن.  ال�سَّ َخاَطَب  َتَعاَلى  اهلل  نَّ 

َ
الأ المالكية(:  )اأي  ُعَلَماوؤَُنا  َقاَل   

َها َحاٌل َواِقَعٌة ال ُم�ْسَتَرَطٌة. نَّ
َ
اَم َفال َيْلَزُم ِبَظاِهِرِه وال َباِطِنِه؛ الأ ْوِم ِفيِه ِبِخطاِبِه تعالى ِلَمْن �سَ ال�سَّ

َرًة ِب�َسْرِطَها؛ اأال َتَرى اأنَّ  نَّ الِعَباَدَة ال َتُكوُن ُمَقدَّ ِعيٌف؛ َفاإِ ْوَم ِمْن �َسْرِطِه َف�سَ نَّ ال�سَّ
َ
َوَلْيَلٍة الأ ِبَيْوٍم  ا َتْقِديُرُه  مَّ

َ
َواأ  

.
)13(

َهاَرُة« الُة َوَتْبَقى الطَّ ي ال�سَّ الِة، َوَتْنَق�سِ َهاَرَة �َسْرٌط في ال�سَّ الطَّ

اأن الموؤلف -رحمه اهلل- لم يرقه هذا  بًا على كالم ابن العربي-: »فاأنت ترى  قال الدكتور الذهبي -ُمَعقِّ  

اال�ستدالل الذي اأظهر بطالنه، وهذا دليل على اأنه ي�ستعمل عقله الحر اأحيانًا؛ فال ي�سكت على الَزلَّة العلمية 

.
)14(

فيما يعتقد، واإن كان فيها ترويج لمذهبه«

ونختم ببيان القيمة العلمية لتف�سير ابن العربي ونوجزها بذكر كالم اأ�ستاذنا الدكتور م�سطفى الم�سني حيث قال: 

»ُيعدُّ تف�سير ابن العربي مرجعًا مهمًا للتف�سير الفقهي ب�سورة عامة، والفقه المالكي ب�سفة خا�سة؛ وذلك لما ا�ستمل 

عليه من م�سائل واأحكام فقهية واأ�سولية غدت طابعًا عامًا ومميزًا له، ُيلحظ عند تف�سير كل اآية من االآيات القراآنية 

الكريمة المذكورة فيه. والباحث في هذا الكتاب يدرك بو�سوح مرتبة �ساحبه في االجتهاد، وعلو كعبه في الفقه 

واأ�سوله، بجانب ما تميز به من العلوم االإ�سالمية االأخرى.

في  وقوته  الخالف  وم�سائل  المذاهب  في  وتبحره  ودقته،  اطالعه  و�سعة  وفقهه،  علمه  عليه من غزير  اأ�سفى  وقد 

الحجة والحجاج، ما جعله محط اأنظار العلماء، ومرجعًا يفيء اإليه العامة والخا�سة؛ فال ي�ستغني عنه عالم اأو طالب 

ر ركائز منهجه من ماأثور ولغة وعلوم قراآن  علم اأو م�ستغل بالفقه والتف�سير. وغني عن البيان اأن ابن العربي قد �سخَّ

.
)15(

وغيرها لتخدم هذا الجانب الفقهي الذي ُيعدُّ المق�سود االأول والهدف الرئي�سي لهذا التف�سير«
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البركة في الرزق
............................................................................................................................................................................ فضيلة المفتي الدكتور محمود فهد مهيدات

يدور حديث النا�ص في مجال�سهم هذه االأيام حول نق�ص البركة في الرزق، ونرى كثيرًا منهم في �سيق وتذمر من هذا 

االأمر.. فكيف ال�سبيل اإلى 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 �ساحبه.

والبركة قد تكون جلية، وقد تكون خفية؛ فالبركة الجلية: هي ما ُي�ساَهد من كثرة الخير و�سوق الرزق لالإن�سان ونمائه 

بدفع  تكون  الخفية: قد  والبركة  ونحوه.  الرزق  الح�سول على  وتي�سير في  توفيق  يرافق ذلك من  وما  عند �ساحبه 

الم�سرات والجوائح واالآفات عن الرزق وعدم تعر�ص االإن�سان للحوادث المرورية مثاًل اأو االأمرا�ص الخطيرة، وال اأحد 

ي�ستطيع اأن يعرف �سرها، وال اأن يح�سب كميتها.

اإن�سان فاإن القليل من الرزق يكفيه، واإذا ُنزعت فال يكفيه الكثير؛ الأن العبرة لي�ست بكثرة  واإذا حلت البركة على 

الرزق، اإنما العبرة بوجود البركة في الرزق.

اأما ال�ضبيل اإلى البركة فيكون من خالل تح�ضيل اأ�ضبابها وموجباتها، وبيان ذلك كما يلي:

التقوى  .1
 } قال تعالى: {  

ل اهلل تعالى له باأن يخرجه من كل �سيق، واأن  ]الطالق: 3-4[. من يتق اهلل تعالى فيخافه في �سره وفي علنه؛ تكفَّ
يرزقه من حيث ال يرجو وال يخطر بباله، ويقنعه بما رزقه، ويبارك له في رزقه. عن اأبي ذر قال: جعل ر�سول 

{ قال: فجعل يرددها  اهلل  يتلو هذه االآية: {

حتى نع�ست، فقال: )يا اأبا ذر، لو اأن النا�ض اأخذوا بها لكفتهم( ]رواه الحاكم[.
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الصالة  .2
اأمرهم  ال�سيق  باأهله  نزل  اإذا  النبي   كان  قال:  �سالم  بن  الرزق. عن عبداهلل  اأبواب  باب من  ال�سالة   

{ ]طه:132[  بال�سالة، ثم قراأ: {

]رواه البيهقي في »�سعب االإيمان« والطبراني في »المعجم االأو�سط«[.

ال  الرزق من حيث  اأتاَك  ال�سالة؛  اأقمَت  اإذا  يعني:   } } »قوله:  كثير:  ابن  قال   

تحت�سب«.

التسمية  .3
اإلى القناعة وعدم ال�سره؛ فاإذا ذكر االإن�سان ا�سم اهلل تعالى عند  الت�سمية تجلب البركة في الرزق، وتدعو   

تناول طعامه ف�سيبارك اهلل تعالى له فيه، واإذا ترك الت�سمية ُرِفَعت البركة منه.

قال  وعند طعامه  دخوله  عند  اهلل  فذكر  الرجل  دخل  )اإذا  يقول:  اهلل   ر�سول  �سمعت  قال:  عن جابر   

ال�ضيطان: ال مبيت لكم وال ع�ضاء. واإذا دخل فلم يذكر اهلل عند دخوله قال ال�ضيطان: اأدركتم المبيت. فاإذا 

لم يذكر اهلل عند طعامه قال: اأدركتم المبيت والع�ضاء( ]رواه م�سلم[.

حاِبِه، َفجاَء اأعرابي فاأَكَلُه ِبُلْقَمَتْيِن. فقال َر�ُسوُل  ٍة ِمْن اأ�سْ ُكُل َطعامًا في �ِستَّ وعن عائ�سة قالت: كان النبي  َياأْ  

ى َلَكفاُكْم( ]رواه الترمذي وقال: حديث ح�سن �سحيح[. : )اأما اإنَُّه َلْو �َضمَّ اهلل 

صلة الرحم  .4
�سلة الرحم واجبة، وبها تح�سل البركة في الرزق وفي العمر كذلك. عن اأبي هريرة اأن ر�سول اهلل  قال:   

ه اأْن ُيب�َضط له في رزقه، وُين�ضاأ له في اأثره؛ فلي�ضل رحمه( ]رواه البخاري[. )َمْن �ضرَّ

وعن اأبي هريرة، عن النبي  قال: )تعلموا من اأن�ضابكم ما ت�ضلون به اأرحامكم؛ فاإن �ضلة الرحم: محبة   

في االأهل، مثراة في المال، من�ضاأة في االأثر( ]رواه الترمذي والحاكم واأحمد[. ومثراة: اأي م�سببة للغنى وزيادة 

المال.
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االستغفار  .5
قال تعالى: {  

: )من لزم اال�ضتغفار؛ جعل  { ]نوح: 10-12[. وعن ابن عبا�ص قال: قال ر�سول اهلل 

اهلل له من كل هم فرجاً، ومن كل �ضيق مخرجاً، ورزقه من حيث ال يحت�ضب( ]رواه اأبو داود وابن ماجه[.

التوكل على اللّه  .6
التوكل على اهلل تعالى هو االأخذ باالأ�سباب وترك النتائج على اهلل تعالى. وعليه فاالأخذ باالأ�سباب هو عين   

التوكل على اهلل تعالى؛ ولذلك لي�ص من التوكل ترك االأ�سباب، ولكن يجب االأخذ بها مع االعتقاد باأن االأ�سباب 

ال تفعل بذاتها اإنما تفعل باأمر اهلل. قال تعالى: {

ُلوَن على اهلل َحقَّ  { ]الطالق:3[. وعن ُعَمر قال: �سمعُت ر�سول اهلل  يقول: )َلْو اأنَُّكْم َتَتَوكَّ

ْيَر؛ َتْغُدو ِخما�ضاً، َوَتُروُح ِبطاناً( ]رواه الترمذي[. ِلِه؛ َلَرَزَقُكْم َكما َيْرُزُق الطَّ َتَوكُّ

الصدقة واإلنفاق في سبيل الله  .7
 } } تعالى:  قال  النعمة.  ودوام  البركة  وح�سول  الرزق  جلب  في  �سبب  واالإنفاق  ال�سدقة   

]البقرة:276[؛ اأي ينميها في الدنيا، ويكثر ثوابها بالت�سعيف في االآخرة؛ ولذلك فال�سيطان يعد االإن�سان ويمنيه 

بالفقر وفقد االأموال قال تعالى: {

{ ]البقرة:268[. بينما اهلل عز وجل يعدهم اأن يخلف عليهم فيتف�سل عليهم من عطاياه 

]�سباأ:39[. قال ابن كثير:   } } اأرزاقهم. قال تعالى:  في 

: )ما  »يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل، وفي االآخرة بالجزاء والثواب«. وَعْن اأبي ُهَرْيَرَة قال َر�ُسوُل اهلل 

ِبُح الِعَباُد ِفيِه اإِالَّ َملََكاِن َيْنِزاَلِن، َفَيُقوُل اأَحُدُهَما: اللُهمَّ اأْعِط ُمْنِفقاً َخلَفاً. َوَيُقوُل االآَخُر: اللُهمَّ  ِمْن َيْوٍم ُي�ضْ

اأْعِط ُمْم�ِضكاً َتلَفاً( ]رواه م�سلم[.

 : ولذلك من امتنع عن ال�سدقة خوفًا من نفاد الرزق؛ فاإن ذلك من اأعظم االأ�سباب لمحق البركة. قال   

َدَقٌة ِمْن ماٍل، وما زاَد اهلل َعْبداً ِبَعْفٍو اإِالَّ ِعّزاً، َوَما َتوا�َضَع اأَحٌد هلل اإِالَّ َرَفَعُه اهلل( ]رواه م�سلم[.  )َما َنَق�َضْت �ضَ

�سيًئا من مال، بل تزيد  اأو  اأو بع�ص مال،  اأي: ما نق�ست �سدقة مااًل،  ومعنى »ما نق�ست �سدقة من مال«؛ 

فبال�سدقة  الجلية،  بالعطية  اأو  الم�سرات،  بدفع  وذلك  الخفية؛  بالبركة  ينجبر  باأن  منه  يعطي  ما  اأ�سعاف 

وباالإنفاق ينمو المال وتحل البركة فيه.
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ُشْكر النعمة  .8
{ ]اإبراهيم:7[؛ اأي:  قال تعالى: {  

لئن �سكرتم نعمتي عليكم الأزيدنكم منها، ولئن كفرتم -اأي: كفرتم النعم و�سترتموها وجحدتموها- اإنَّ َعذابي 

َل�َسديٌد، وذلك ب�سلبها عنكم.

اأن ي�سندها للمنعم وهو اهلل تعالى، واأن يحمد اهلل عليها بل�سانه، واأن ال ي�ستخدمها في  ومن �ُسْكِر النعمة:   

: )ال يرد القدر اإال الدعاء، وال يزيد في العمر اإال البر، واإن  مع�سيته. عن ثوبان قال: قال ر�سول اهلل 

الرجل ليحرم الرزق بالذنب ي�ضيبه( ]رواه الحاكم[.

ومن جحد النعمة فاأنكر المنعم واأ�سندها لنف�سه وحذاقته؛ فاإن اهلل تعالى �سيمحق البركة من النعمة، بل قد   

ره قومه بنعمة اهلل عليه اأنكر  ي�سلب اهلل تعالى عنه النعمة، ولنا في ق�سة قارون عبرة وعظة؛ فقارون حينما ذكَّ

ذلك وقال: اإنما اأوتيته على علم عندي. فكان عاقبته اأن خ�سف اهلل به وبنعمته االأر�ص.

الدعاء  .9
من اأ�سباب زيادة الرزق واإحالل البركة فيه الدعاء، ب�سرط اليقين التام باأن اهلل قادر على كل �سيء. عن اأن�ص   

اأنه �سمع النبي  يقول: )اللُهمَّ اإنِّي اأُعوُذ ِبَك ِمَن الَهمِّ َوالَحَزِن، َوالَعْجِز َوالَك�َضِل، َوالُبْخِل َوالُجْبِن، َو�َضلَِع 

َجاِل( ]رواه البخاري[. ْيِن َوَغلََبِة الرِّ الدَّ

10. عدم االستشراف
اال�ست�سراف: هو الحر�ص والطمع فيما بين اأيدي النا�ص. فعلى المرء اأن ير�سى بما ق�سمه اهلل من الرزق، وال   

ينظر اإلى رزق غيره طمعًا به؛ فذلك يفقده البركة. عن حكيم بن حزام قال: �ساألت ر�سول اهلل  فاأعطاني، 

ثم �ساألته فاأعطاني، ثم �ساألته فاأعطاني، ثم قال: )يا حكيم، اإن هذا المال خ�ضر حلو؛ فمن اأخذه ب�ضخاوة 

نف�ض بورك له فيه، ومن اأخذه باإ�ضراف نف�ض لم يبارك له فيه، وكان كالذي ياأكل وال ي�ضبع، واليد العليا 

خير من اليد ال�ضفلى( ]متفق عليه[.


