االفتتاحية
الهجرة النبوية

ومرتكزات البناء الحضاري لألمة

احلمــد هلل رب العاملــن والصــاة والســام عــى ســيدنا حممــد
وعــى آلــه وصحبــه أمجعــن.
جــاء النبــي صــى اهلل عليــه وســلم بديــن يدعــو إىل هدايــة
النــاس واســتقامتهم وســعادهتم يف الدنيــا واآلخــرة ،وحتقيــق
هــذه الغايــات يتطلــب أن يعيــش اإلنســان يف بيئــة حضاريــة
آمنــة صاحلــة ،وهــو مــا ســعى النبــي صــى اهلل عليــه وســلم
إىل حتقيقــه منــذ اليــوم األول لبعثتــه ،حيــث قامــت البعثــة عــى
أهــم مرتكــزات البنــاء احلضــاري لألمــة وهــو العلــم ،فــأول
اســ ِم
آيــة نزلــت عــى النبــي صــى اهلل عليــه وســلم{:ا ْق َر ْأ بِ ْ
ـك ا َّلـ ِ
َر ِّبـ َ
ـق} [العلــق.]1 :
ـذي َخ َلـ َ
ويف إطــار هــذه القاعــدة العظيمــة ،قاعــدة (اقــرأ) التــي
انطلــق منهــا النبــي صــى اهلل عليــه وســلم يف دعوتــه ،بــدأ
صــى اهلل عليــه وســلم تعليــم النــاس ديــن اهلل تعــاىل ونــر
اخلــر واحلــق واملعرفــة إلقامــة جمتمــع يقــوم عــى مرتكــزات
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احلضــارة اإلنســانية مــن :األرض ،والشــعب ،والعلــم،
والقيــم ،واألخــاق ،والعبــادة ،ونــر األخــوة واملحبــة بــن
أفــراده ،جمتمــع قــوي قــادر عــى الصمــود أمــام التحديــات
التــي تواجهــه ،واألزمــات التــي يتعــرض هلــا ،جمتمــع حيقــق
اإلرادة اإلهليــة بــأن تكــون هــذه األمــة قائــد ًة رائــدة مــن
خــال الرســالة التــي حتملهــا يف نــر اخلــر واملحبــة والســام
بــن األمــم.
مكــث النبــي صــى اهلل عليــه وســلم يف مكــة يدعــو النــاس
إىل هــذا الديــن العظيــم ثالثــة عــر عامــ ًا قاســى خالهلــا
األمل واإليــذاء والعــذاب أدرك بعدهــا أن مكــة ال تصلــح
إلقامــة هــذا الديــن ،بعــد أن تعاقبــت عليهــا األفــكار الشــاذة
واملنحرفــة عــى مــدار الســنني ،فبــدأ النبــي صــى اهلل عليــه
وســلم يبحــث عــن أرض جديــدة تكــون صاحلــة لبنــاء
موطــن حضــاري يمكــن لــه أن يرتعــرع ويزدهــر ،حتــى

كانــت يثــرب تلــك األرض املباركــة التــي اســتقبلت النبــي
صــى اهلل عليــه وســلم واحتضنــت ذلــك الفكــر العظيــم الذي
غــر مســرة تاريــخ العــرب ،بــل اإلنســانية مجعــاء ،فقــد غــر
النبــي صــى اهلل عليــه وســلم قلوب ـ ًا وعقــوالً ،فأضــاء عليــه
الصــاة والســام رساج العقــول ،وأصلــح القلــوب ،فلــم
يبــق مــن املهاجريــن واألنصــار إالّ صــورة اللحــم والــدم،
فكانــت صناعــة اإلنســان ومــن ثــم صناعــة احليــاة.
هاجــر النبــي صــى اهلل عليــه وســلم لتحقيــق مفهــوم
االســتخالف يف األرض وحتقيــق العبــادة بشــموليتها
واســتيعاهبا جلميــع مرافــق احليــاة ،فاإلســام جــاء لصناعــة
احليــاة واملحافظــة عليهــا ورعايتهــا ،ومل يـ ِ
ـأت بصناعــة املــوت
واخلــوف والفســاد يف األرض ،وهكــذا نفهــم معنــى العبــادة
ْــس إِ َّل لِ َي ْع ُبــدُ ِ
ــت ِْ
ــن َو ْ ِ
ون}
{و َمــا َخ َل ْق ُ
الن َ
ال َّ
يف قولــه تعــاىلَ :
[الذاريــات ]56 :يف اإلطــار العــام هلــذه اآليــة ،وهــو قولــه تعــاىل:
{إِن ج ِ
ــل ِف ْالَ ْر ِ
اع ٌ
ض َخلِي َفــ ًة} [البقــرة ]30 :فيتحقــق معنــى
ِّ َ
العبــادة التــي أرادهــا اهلل تعــاىل مــن خــال القيــام بأمانــة
االســتخالف وأدائهــا حــق األداء ،وهــو مــا أراده النبــي
صــى اهلل عليــه وســلم مــن خــال اهتاممــه بثقافــة اإلنســان
والنهــوض بــه وتعزيــز قدراتــه الفعليــة واإلبداعيــة ليصــل
باملجتمــع إىل أعــى درجــات احلضــارة والرقــي.
علمتنــا اهلجــرة أن احليــاة تــدار بتخطيــط دقيــق ،وقواعــد
متزنــة ،وأســس ثابتــة ،ينهــض عليهــا املجتمــع القــوي،
فــا ارجتــال وال ختبــط وال عشــوائية ،وكيــف ينســجم األمــر
اإلهلــي مــع حســن االلتــزام واإلعــداد البــري لتحقيــق
مــراد اهلل تعــاىل ،وكيــف أن للنجــاح أســباب ًا ولــه مواصفــات
وخصائــص ورســائل وأدوات ،ومــن أهــم هــذه األســباب
بعــد التــوكل عــى اهلل تعــاىل هــي التخطيــط الدقيــق واألخــذ
باألســباب املؤديــة إىل النجــاح ،وتســلح اإلنســان بــاألدوات
والوســائل التــي توصلــه إىل بـ ّـر األمــان ،يظهــر ذلــك جلي ـ ًا
مــن التخطيــط الدقيــق للهجــرة النبويــة واألخــذ باألســباب
املاديــة مــن التــوكل عــى اهلل عــز وجــل ،فمــن قــال إن رجـ ً
ا
يفلــت مــن فريــق اغتيــال يرتبــص بــه يف حجــرة متواضعــة ،أو
خيــرج مــن غــار صغــر حيــارصه رجــال مدججــون بالســاح،
هــذا منصــور فقــط يف عقيــدة (إن اهلل معنــا) تلــك العقيــدة التي
ترتكــز عــى أســس مــن الطاعــة هلل عــز وجــل واإلخــاص لــه

واألخــذ باألســباب املاديــة ،وهــي معيــة ربانيــة حــارضة يف كل
زمــان ومــكان ،لــكل مــن ســلك املنهــج النبــوي وهــو منهــج
األنبيــاء يف النــر والتمكــن ،فقــد قــال رســول اهلل حممــد
صــى اهلل عليــه وســلم يف الغــار (إن اهلل معنــا) وقــال موســى
عليــه الســام أمــام البحــر( :كال إن معــي ريب ســيهدين):
وإذا العناية الحظتك جفوهنا
نم فاملخاوف كلهن أمان
مل يغــر النبــي صــى اهلل عليــه وســلم بعــد اهلجــرة وتأســيس
الدولــة لبــاس أهــل املدينــة وال مظاهرهــم أو عاداهتــم
وتقاليدهــم إال مــا يتناقــض منهــا رصاحــة مــع أحــكام الديــن،
وإنــا غــر العقــول والنفــوس لرتتقــي يف مــدارج الطهــر
واإلبــداع والرقــي.
أســس النبــي صــى اهلل عليــه وســلم هنجــ ًا يف بنــاء األمــم
واحلضــارات وقــد قــام هــذا النهــج عــى ثالثــة مرتكــزات
أساســية:
أوهلــا :بنــاء املســجد لربــط األمــة بعقيدهتــا ودينهــا وتعليمهــا
مفهــوم العبــادة بأوســع معانيــه؛ ليكــون منطلــق إشــعاع
حضــاري ،يبعــث القيــم اإلســامية واألخــاق اإلنســانية إىل
العــامل أمجــع ،وخيــرج الرجــال والعلــاء واملفكريــن ،فــكان
مســجد النبــي صــى اهلل عليــه وســلم هــو مــكان العبــادة
واجلامعــة واملدرســة التــي ختــرج منهــا الرجــال ،قــال تعــاىل:
ِ
ِ
ــال َل ُت ْل ِه ِ
ــن ِذك ِ
{ر َج ٌ
ْــر اللَِّ َوإِ َقــا ِم
ــع َع ْ
ــار ٌة َو َل َب ْي ٌ
ــم َت َ
يه ْ
الصـ َـاةِ} [النــور.]37 :
َّ
وثانيهــا :وثيقــة املدينــة التــي تعــد بحــق دســتور ًا يبــن عظمة
هــذا الديــن يف التعامــل مــع النــاس عــى أســاس التعايــش بني
أبنــاء املجتمــع بغــض النظــر عــن دينهــم أو عرقهــم أو ثقافتهم
ومجــع النــاس يف الدولــة عــى أســاس املواطنــة الصاحلــة التــي
تقــوم عــى مبــدأ املســاواة يف احلقــوق والواجبــات دون النظــر
إىل االنتــاء الدينــي أو العرقــي أو املذهبــي أو أي اعتبــارات
أخــرى فكانــت هــذه الوثيقــة التارخييــة أول دســتور للدولــة
املدنيــة يف العــامل جــاء ليحــدد مالمــح الدولــة اجلديــدة مــن
خــال تعــاون أبنائهــا ونــرة بعضهــم بعضـ ًا دون أي خطــر
حييــق بمجتمعهــم ،وتقديــم العــون والتناصــح ،وتعزيــز
روح املســاواة والعــدل ،ممــا يرســخ يف قلوهبــم حمبــة الوطــن،
والنهــوض باملجتمــع.
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وثالثهــا :املؤاخــاة بــن املهاجريــن واألنصــار فاألخــوة بــن
أبنــاء املجتمــع الواحــد هلــا أكــر األثــر يف اســتقرار املجتمــع
ـو مــن األلفــة واملــودة
وانتشــار املــودة والرمحــة ،وانتشــار جـ ٍّ
واملحبــة والرمحــة أثمــر لنــا ذلــك الرقــي احلضــاري يف املجتمع
اإلســامي ،وقــد خلــد اهلل تعــاىل حادثــة املؤاخــاة يف القــرآن
الكريــم لتظــل شــاهد ًا عــى هــذا األســاس املهــم مــن أســس
ِ
ــو ُءوا الــدَّ َار
يــن َت َب َّ
{وا َّلذ َ
احلضــارة اإلنســانية ،فقــال تعــاىلَ :
ِ
ِ
َو ْ ِ
ون
ــم َو َل َيِــدُ َ
ــم ُيِ ُّب َ
ــن َه َ
ــون َم ْ
يــا َن م ْ
ــر إِ َل ْي ِه ْ
اج َ
ــن َق ْبل ِه ْ
ال َ
ِف صدُ ِ ِ
ـى َأ ْن ُف ِسـ ِ
ون َعـ َ
ـو
اجـ ًة ِمَّــا ُأو ُتــوا َو ُي ْؤثِـ ُـر َ
ـه ْم َو َلـ ْ
ـم َح َ
ُ
ورهـ ْ
ِ
ِ
ِ
ــن ُي َ
ــح َن ْفســه َف ُأو َلئ َ
ــم
ك َ
ــوق ُش َّ
اصــ ٌة َو َم ْ
ــم َخ َص َ
ــك ُه ُ
َان ِبِ ْ
ِ
ـون} [احلــر ،]9 :فانتشــار روح األلفــة واملحبــة بــن أبنــاء
ا ُْل ْفل ُحـ َ
املجتمــع هــو مــن أهــم أســباب تقــدم املجتمــع وازدهــاره
وتطــوره ،وهــو مــا تؤكــده أحــدث النظريــات اليــوم يف عــامل
اإلدارة التــي تــرى يف انتشــار املــودة والعمــل بــروح الفريــق
أهــم أســباب نجــاح املؤسســة وازدهارهــا.
مل يكــن مصادفــة أن اختــار ســيدنا عمــر بــن اخلطــاب يــوم
اهلجــرة ليكــون ابتــداء التأريــخ اإلســامي ،فاهلجــرة النبويــة
كانــت إيذانـ ًا بــوالدة أمــة تقوم عــى مبــادئ العــدل واألخالق
وحســن التعامــل مــع اآلخريــن عــى أســس التعايــش
املشــرك ،ونحــن يف زمننــا هــذا قــد غابــت عــن جمتمعاتنــا
اإلســامية هــذه املعــاين القيمــة للهجــرة النبويــة الرشيفــة ،وال
زالــت ذكــرى اهلجــرة النبويــة جتــدد عام ـ ًا بعــد عــام واألمــة
تعــاين مــن التخبــط يف املنهــج والســلوك ،ومل نســتطع بعــد أن

4

نحقــق معنــى اهلجــرة كــا فعــل النبــي صــى اهلل عليــه وســلم،
فهجرتــه عليــه الســام مل تكــن جمــرد انتقــال مــادي مــن بلــد
إىل آخــر ،وإنــا كانــت انتقــاالً جوهري ـ ًا مــن حـ ٍ
ـال إىل حــال،
وهــو مــا جيــب عــى األمــة االقتــداء بــه يف واقعنــا املعــارص.
فالنبــي صــى اهلل عليــه وســلم هاجــر لبنــاء جمتمــع جديــد يف
ظــل فجــوة حضاريــة هائلــة بــن العــرب وغريهــم يف شــتى
جمــاالت احليــاة ،فــكان التحــدي األكــر للحــاق بركــب
احلضــارة اإلنســانية بــل والتفــوق عليهــا يف إطــار املبــادئ
والقيــم التــي حيملهــا هــذا الديــن فــكان لــه مــا أراد وكانــت
املدينــة مركــز ًا إلشــعاع حضــاري عاملــي ،نقــل املســلمون مــن
خاللــه حضــارة عامليــة شــهد هلــا األعــداء قبــل األصدقــاء،
واليــوم نحــن نســتيقظ عــى فجــوة هائلــة بــن املســلمني
وغريهــم يف شــتى جمــاالت احليــاة ،ممــا يتطلــب منــا الوقــوف
مليــ ًا والنظــر والتدبــر وإعــال العقــول للتخطيــط ملعــاين
هجــرة جديــدة نلحــق مــن خالهلــا ركــب احلضــارة اإلنســانية
التــي ســبقتنا قرونـ ًا طويلــة ،وهــذا ال يكــون باألمــاين وحدهــا
وإنــا يكــون بتخطيــط دقيــق ،وإعــال فكــر عميــق ،وأخــذ
باألســباب مــع التــوكل عــى اهلل عــز وجــل.
ســائلني اهلل تعــاىل أن يكــون العــام اهلجــري اجلديــد عــام خــر
وبركــة عــى بلدنــا املبــارك وعــى عميــد آل البيــت صاحــب
اجلاللــة اهلاشــمية امللــك عبــد اهلل الثــاين ابــن احلســن حفظــه
اهلل ورعــاه.
وكل عام وأنتم بخري

المقاالت
من وحي الهجرة
احلمــد هلل رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى ســيد األنبيــاء
واملرســلني ســيدنا حممــد النــور املبــن ،وعــى آلــه وصحابتــه
الغـ ّـر امليامــن.
هــا نحــن اليــوم نســتقبل عامــ ًا جديــد ًا مــن أعــوام أمتنــا
اخلالــدة ،ونــودع عام ـ ًا ماضي ـ ًا بــا فيــه مــن أحــداث جليلــة
مــرت عــى أمتنــا ،أحــداث فيهــا مــن الفــرح وفيهــا مــن األمل،
{وتِ ْلـ َ
ـك ْالَ َّيــا ُم
وهــذه سـنّة اهلل تعــاىل يف خلقــه ،قــال اهلل تعــاىلَ :
ــن الن ِ
َّــاس[ }...آل عمــران.]140 :
ُندَ ِاو َُلــا َب ْ َ
وك ّلــا ودع املســلمون عامــ ًا واســتقبلوا عامــ ًا آخــر يتذكــر
ـي صــى اهلل عليــه
املســلمون تلــك الرحلــة التــي خاضهــا النبـ ّ
وســلم وكانــت ســبب ًا يف تأريــخ املســلمني ،إهنــا رحلــة اهلجــرة
املباركــة ،تلــك الرحلــة التــي آذنــت ببــزوغ شــمس اإلســام،
إهنــا رحلــة اهلجــرة إىل تلــك املدينــة التــي تنــورت بقــدوم
ـي صــى اهلل عليــه وســلم.
النبـ ّ
النبــي
نعــم كانــت يثــرب مظلمــة ،فلــا تــراءى هلــا وجــه
ّ
صــى اهلل عليــه وســلم أضــاءت بنــوره صــى اهلل عليــه وســلم،
فلــا رأى النــاس ذلــك البهــاء واجلــال ،رأوه أمجــل مــن طلعــة

عطوفة األمني العام د.أمحد احلسنات
البــدر يف الســاء ،فــا كان منهــم إال أن هتللــوا ،وأنشــدوا حلنـ ًا
شــجي ًا :طلــع البــدر علينــا.
ـي صــى اهلل عليــه وســلم ،وال يــزال
طلــع البــدر بظهــور النبـ ّ
طالعــ ًا بفضــل اهلل تعــاىل وكرمــه مصداقــ ًا لقولــه تعــاىل:
اه ِهــم واللَُّ متِــم ن ِ ِ
ون لِي ْط ِفئُــوا نُــور اللَِّ بِ َأ ْفو ِ
ــو
ُــوره َو َل ْ
َ
ْ َ ُ ُّ
َ
{ ُي ِريــدُ َ ُ
ِ
ك ِ
ــرونَ} [الصــف.]8 :
َــر َه ا ْلكَاف ُ
لقــد كانــت اهلجــرة نقطــة حتــول تارخييــة يف تاريــخ الدعــوة
اإلســامية ،ويف تاريــخ األمــة العربيــة ،بــل لقــد كانــت نقطــة
حتــول يف التاريــخ البــري كلــه ،كانــت البرشيــة كلهــا يف
ظــام دامــس ،كان الظلــم والطبقيــة هــي املســيطرة عــى العــامل
كلــه ،القــوي يســتعبد الضعيــف ،وعمــت مظاهــر الفســاد
األخالقــي واملــايل ،كانــت البرشيــة يف انتظــار فــرج قــادم
خيرجهــا ممــا هــي فيــه مــن عنــت ومشــقة وكــدر ،فــا أن ظهــر
رســول اهلل حممــد صــى اهلل عليــه وســلم حتــى غــر وجــه
العــامل ،ونقــل النــاس مــن مرحلــة العبوديــة للمخلــوق إىل
العبوديــة للخالــق ،مــن مرحلــة الكســل واخلمــول إىل مرحلــة
العمــل واإلنتــاج ،مــن األمــة األميــة إىل أمــة اقــرأ ،ســنوات
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قليلــة إذا مــا قيســت بعمــر األمــم والــدول ال تســاوي شــيئ ًا
قضاهــا النبــي صــى اهلل عليــه وســلم يف املدينــة املنــورة،
طبقــت اإلســام النظــري الــذي كان يدعــو النــاس إليــه
طــوال مــدة ثالثــة عــر عام ـ ًا يف مكــة املكرمــة ،حتــى ع ّلــم
النــاس أن الديــن ليــس جمــرد شــعارات تقــال ،وإنــا الديــن
تطبيــق عمــي ،فهــو عمــل بــاألركان إلحيــاء البرشيــة ولعــارة
األكــوان.
باهلجــرة صــار للمســلمني دولــة وكيــان ،فاســتطاعت هــذه
الدولــة يف مــدة وجيــزة أن تلفــت أنظــار العــامل كلــه ،وأن
النبــي عليــه
تكســب احــرام النــاس كلهــم ،فشــهد لدولــة
ّ
الصــاة والســام العــدو قبــل الصديــق ،حتــى قــال قائلهــم:
«مــا عــرف التاريــخ فاحتــ ًا أرحــم مــن العــرب املســلمني»،
فاملســلمون أصحــاب رســالة عامليــة ،رســالة رمحــة للنــاس
{و َمــا َأ ْر َسـ ْلن َ
حـ ًة
كافــة ،انطالقـ ًا مــن قــول اهلل تعــاىلَ :
َاك إِ َّل َر ْ َ
ِ ِ
ــن} [األنبيــاء.]107 :
ل ْل َعا َل َ
والقــدوة واملعلــم هــو رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم الــذي
مــا انتقــم لنفســه قـ ّ
ـط ،وإنــا كان حيمــل هــم النــاس كافــة،
كان يدعــو هلــم باهلدايــة ،ويســأل اهلل تعــاىل أن يتجــاوز عنهــم،
وملــا عــاد إىل بلــده مكــة التــي خــرج منهــا ،مضطــر ًا قبــل
ســنوات قليلــة ووقــف عــى أعتاهبــا خماطبـ ًا إياهــا ومبينـ ًا لنــا
وإيل ،ولــوال
قيمــة الوطــن ،واهلل إنــك ألحـ ّ
ـب أرض اهلل إىل اهلل ّ
أن قومــك أخرجــوين منــك مــا خرجــت.
ّ
وظــل طــوال مــدة إقامتــه يف املدينــة يرنــو إىل مكــة ويذكــر
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ويتحســس أخبارهــا ،حتــى عــاد إليهــا
جباهلــا وهضاهبــا،
ّ
منتــر ًا مكلــ ً
ا بتــاج العــزة واملهابــة والكرامــة ،ودخلهــا
فاحتــ ًا.
وملــا انتظــر أهــل مكــة قصاصهــم العــادل ملــا اقرتفتــه أيدهيــم
ـي صــى اهلل عليــه وســلم
مــن جرائــم ،جــزاء مــا عــادوا النبـ ّ
ثالثــة عــر عامــ ًا يف مكــة ،ومقابــل مــا آذوا أصحابــه
واضطهدوهــم ،وجــزاء مــا حاربــوه عليــه الصــاة والســام،
فهــم الذيــن قاتلــوه يــوم بــدر ،وحاربــوه يــوم أحــد ،وألبــوا
النــاس عليــه يــوم األحــزاب ،وهــم الذيــن نقضــوا العهــود
واملواثيــق ،مــاذا تراهــم حيصــدون مــن نتيجــة وهــم ينتظــرون
قصاصهــم العــادل جــزاء مــا اقرتفتــه أيدهيــم ،مــاذا تراهــم
حممــد صغــار ًا ّ
أذلء؟
حيصــدون وهــم يقفــون بــن يــدي ّ

ـي األرض
الرســالة الســاوية يف شــخص نبـ ّ
هنــا؛ جتلــت معــاين ّ
كلهــا ،فــكان فاتــح القلــوب قبــل احلصــون ،ومنــر العقــول
قبــل األجســادّ ،
جتــى حلمــه ،وظهــرت رمحتــه ،فســبقت
غضبــه وانتقامــه ،تــرى النبــي يقــول هلــم :مــا تظنــون أين
فاعــل بكــم؟ فــا كان منهــم إال أن قالــوا :أخ كريــم وابــن
أخ كريــم ،فأعلنهــا رســول اهلل عفــو ًا مطلقـ ًا بــا حســاب وال
عتــاب ،اذهبــوا فأنتــم الطلقــاء.
مــا أحوجنــا اليــوم ونحــن نعيــش يف عــامل متالطــم األمــواج
أن نســتذكر هــذه الــدروس يف تاريــخ أمتنــا ،ونحيــا حيــاة
نبينــا صــى اهلل عليــه وســلم ونجعلهــا نرباس ـ ًا نســر عليهــا،
فبالرمحــة نفتــح القلــوب ونكــون دعــاة إىل اهلل تعــاىل بأفعالنــا
أكثــر مــن أقوالنــا.
إن أمتنــا اليــوم تعيــش حلظــات ضعــف ال ختتلــف كثــر ًا عــن
ّ
ـي صــى اهلل عليه وســلم وأصحابه
اللحظــات التي عاشــها النبـ ّ
يف مكــة ،ولكــن ذلــك مل يكــن ســبب ًا لليــأس والقنوط ،بــل كان
ـن بــاهلل وأنــه بعد الشــدة
رســول اهلل يعلــم أصحابــه حســن الظـ ّ
يــأيت الفــرج ،وانتظــار الفــرج عبــادة يؤجــر عليهــا املســلم،
والعمــل عــى ذلــك عبــادة أيضــ ًا( ،مــن نفــس عــن مؤمــن
كربــة مــن كــرب الدنيــا ،نفــس اهلل عنــه كربــة مــن كــرب
يــوم القيامــة) رواه مســلم.
إن املؤمــن احلــق يقــدم العمــل بــن يــدي الرجــاء ،ويســتبق
ـم ينتظــر حتقــق وعــد اهلل ،إن اهلل ال خيلــف
القــدر بالدعــاء ،ثـ ّ
ِ
ِ
ـم َو َع ِم ُلــوا
{و َعــدَ اللَُّ ا َّلذيـ َ
امليعــاد ،قــال تعــاىلَ :
ـن َآمنُــوا منْ ُكـ ْ
ض َكــا اسـتَخْ َل َ ِ
ِ
الص َِ ِ
ـن ِم ْن
ف ا َّلذيـ َ
َّ
الــات َل َي ْسـتَخْ ل َفن َُّه ْم ِف ْالَ ْر ِ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ـم ا َّلــذي ْار َتـ َ
ـم
ـم َو َل ُي َم ِّك َنـ َّ
ـم َو َل ُي َبدِّ َلن َُّهـ ْ
ـى َُلـ ْ
ـم دين َُهـ ُ
ـن َُلـ ْ
َق ْبل ِهـ ْ
ِ
ِ
ِ
ـم َأ ْمنًــا َي ْع ُبدُ ونَنِــي َل ُي ْ ِ
ـن
ش ُكـ َ
ـون ِب َشـ ْيئًا َو َمـ ْ
مـ ْ
ـن َب ْعــد َخ ْوف ِهـ ْ
ـك هــم ا ْل َف ِ
ِ
َك َفـ َـر َب ْعــدَ َذلِـ َ
ون} [النــور.]55 :
اسـ ُق َ
ـك َف ُأو َلئـ َ ُ ُ
صــدق اهلل تعــاىل ،وصــدق رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم،
وعلينــا العمــل والدعــاء ،وعــى اهلل اإلجابــة ومنه الرجــاء ،وال
شـ ّ
ـب احلبيــب ،بنبينــا
ـك أن أمــة فيهــا احلبيــب ال يضيعهــا حمـ ّ
نتوســل ،وإىل كل نــر ومتكــن وعــزة نتوصــل ،اللهــم ارفــع
عنــا كل بــاء ،وأنعــم علينــا باألمــن والرخــاء ،ومتــع أنظارنــا
برؤيــة احلبيــب عليــه الصــاة والســام ،واجعلنــا مــن رفقائــه
يــوم اللقــاء.
واحلمد هلل رب العاملني.

نظرات في حادثة
الهجرة النبوية
ليــس غريبــ ًا أن جيعــل ســيدنا عمــر بــن اخلطــاب ريض اهلل
عنــه مــن حادثــة اهلجــرة تأرخيـ ًا للمســلمني يتميــزون بــه عــن
غريهــم مــن األمــم والشــعوب .فاهلجــرة النبويــة املباركــة
عالمــ ٌة فارقــ ٌة يف تاريــخ األمــة اإلســامية بــل يف تاريــخ
اإلنســانية مجيع ـ ًا .وهكــذا يعلمنــا ســيدنا عمــر ريض اهلل عنــه
كيــف يكــون لألمــة هويتهــا اخلاصــة ،وكيــف تصنــع األمــة
تارخيهــا وتعتــز بــه ،وحتافــظ عــى خصوصيتهــا بــن ســائر
األمــم.
هاجــر نبينــا األعظــم صــى اهلل عليــه وســلم ،مــن مكــة
املكرمــة إىل املدينــة املنــورة بعــد أن رأى مــن قريــش صنــوف
العــذاب لريجــع عــن دعوتــه ،فلــم يفعــل .وعرضــوا عليــه
املــال واجلــاه ليــرك ديــن اهلل الــذي جــاء بــه للبرشيــة كاف ـ ًة
فلــم متِـ ْ
ـتمر النبــي صــى اهلل
ـل نفســه للدنيــا وزخرفهــا .واسـ ّ
عليــه وســلم عــى الرغــم مــن الرتغيــب والرتهيــب يف نــر
دعــوة اإلســام إىل أن جــاءه األمــر باهلجــرة ،وفــراق الوطــن
احلبيــب.

املفتي د .حسان أبوعرقوب
تعذيــب
ترهيــب أو
إن صاحــب الرســالة الســاوية ال يثنيــه
ٌ
ٌ
عــن تبليــغ رســالته ،ألنــه صاحــب مبــدأ .وال تســتميله الدنيــا
وزخرفهــا؛ ألنــه يعلــم بــأن مــا عنــد اهلل مــن النعيــم خــر
وأبقــى .وإذا حــورص اإلنســان ومل يمكّــن مــن عبادتــه وأداء
دعوتــه ورســالته كــا هــو مطلــوب منــه ،فــأرض اهلل واســعة،
واخللــق كلهــم عبــاد اهلل .وال يعنــي هــذا بحــال أن يتخــى
اإلنســان عــن وطنــه وحبــه لــه ،فهــذا أمــر يفــوق الفطــرة
البرشيــة الســليمة ،فحــب األوطــان جــزء مــن كيــان اإلنســان
وشــخصيته ،وحفظــ ًا عــى هــذا الكيــان والشــخصية ،كان
املجتمــع املــدين ينقســم إىل املهاجريــن واألنصــار ،املهاجرون..
ليتذكــروا وطنهــم الــذي أرغمــوا عــى تركــه وأخرجــوا منــه،
فيظــل حــارض ًا يف عقوهلــم كــا هــو حــارض يف قلوهبــم.
أن عــى صاحــب الدعــوة والرســالة
تعلمنــا مدرســة اهلجــرة ّ
أن يتعــب يف ســبيل دعوتــه ،وأن جيــد وجيتهــد ،فــاهلل تبــارك
وتعــاىل الــذي أرسى بعبــده مــن املســجد احلــرام إىل املســجد
األقــى املبــارك -فــك اهلل أرسه -قــادر أن يرســل الــراق
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لينقــل نبيــه مــن مكــة إىل املدينــة .لكــن كيــف تبنــى احلضــارة
ويصنــع التاريــخ بمثــل هــذه اخلــوارق للعــادة يف ذلــك
الزمــن ،ال بــد للديــن أن يب ّلــغ وللحضــارة أن تشـ ّيد باملقاييــس
العاديــة واملواصفــات البرشيــة الطبيعيــة ،ليكــون تبليــغ هــذه
الرســالة صاحلــا لــكل زمــان ومــكان ،وال يقــال قــد بنيــت
هــذه الدعــوة عــى اخلــوارق التــي تفــوق قــدرة البــر.
هاجــر النبــي صــى اهلل عليــه وســلم رس ًا بعــد أن أعــدّ
خط ـ ًة حمكم ـ ًة ملغــادرة مكــة املكرمــة ،خطــة تنبئنــا أن األخــذ
باألســباب والتخطيــط مــن أجــل النجــاح ،مــن أهــم األســس
التــي يبنــي عليهــا اإلنســان حياتــه ،حيــث مل يغفلهــا النبــي
املرســل مــن عنــد اهلل ،فكيــف بســائر العبــاد .وأن املعنــى
احلقيقــي للتــوكل عــى اهلل هــو اطمئنــان القلــب لقــدر اهلل
تعــاىل بعــد األخــذ باألســباب.
قلــت «خط ـ ًة حمكم ـ ًة» تراعــي خمتلــف الظــروف واألحــوال،
فكــا أن العبثيــة والعشــوائية مرفوضتــان ،فكذلــك التخطيــط
البســيط الســاذج مرفــوض ،فإنــك «لــو أخفقــت يف التخطيــط
فإنــك ختطــط لإلخفــاق» ،فــا بــد لإلنســان أن خيطــط بإحكا ٍم
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ٍ
ٍ
وعقــل ،واضعــ ًا أمامــه كل االحتــاالت والظــروف
ورويــة
واألحــوال؛ ألنــه وقــت األزمــة واملشــكلة لــن ُيفكــر تفكــر ًا
فحســن التخطيــط واإلدارة ،وتوقــع األزمــة
منهجي ـ ًا ســلي ًامُ .
ووضــع احللــول املناســبة هلــا قبــل حصوهلــا دروس نتعلمهــا
مــن اهلجــرة النبويــة املباركــة.
كــا نتعلــم مــن اهلجــرة كيــف نُعــزز دور املــرأة يف املجتمــع،
فقــد عهــد ســيدنا حممــد صــى اهلل عليــه وســلم لســيدتنا
أســاء بنــت أيب بكــر ريض اهلل عنهــا بمهمــة التمويــن وجلــب
الطعــام للغــار ،وهــي مهمـ ٌة دقيقـ ٌة وحساسـ ٌة ،إذ عــى الســيدة
أســاء أن تُغــادر ح ّيهــا وختــرج ملــكان الغــار مراعيــ ًة أال
يلحظهــا أحــد مــن الكفــار ،كــي ال يســتهدي املرشكــون مــن
خالهلــا عــى مــكان رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم .وهكذا
دور بــار ٌز يف هــذه احلادثــة املباركــة ،مثبتـ ًة قدرهتــا
كان للمــرأة ٌ
عــى اإلنجــاز ،واملســامهة يف صنــع التاريــخ واحلضــارة ،وأهنــا
قــادر ٌة عــى أن تكــون فاعلــ ًة يف املجتمــع ،وأهنــا ترفــض أن
تعيــش عــى هامشــه.

خواطر بين الهجرة وعاشوراء
احلمــد هلل الــذي جعــل يف أحــداث الدهــر عــرة للعاملــن،
والصــاة والســام عــى ســيد املرســلني الــذي كان يف ســرته
وإخوانــه مــن األنبيــاء والصاحلــن منهاجــ ًا للســائرين،
َان ِف َقص ِص ِهـ ِ
ـر ٌة ِلُ ِ
ول
فوصفهــم تعــاىل بقولــهَ ( :ل َقــدْ ك َ
َ
ْ
ـم عـ ْ َ
ـاب مــا ك َ ِ
ِ
ِ
ـن
ـن ت َْص ِديـ َ
ـق ا َّلــذي َبـ ْ َ
ى َولكـ ْ
ـر ٰ
ْالَ ْل َبـ ِ َ
َان َحدي ًثــا ُي ْفـ َ َ
ِ
يــل ك ُِّل َ ٍ
يدَ ي ِ
ــه َو َت ْف ِص َ
ُــون)
ــو ٍم ُي ْؤ ِمن َ
حــ ًة ل َق ْ
شء َو ُهــدً ى َو َر ْ َ
َ ْ
ْ

يوســف .111 /
يــأيت علينــا يــوم عاشــوراء ونجــاة نبــي اهلل موســى عليــه
الســام مــن فرعــون وظلمــه وذكرى استشــهاد احلســن ريض
اهلل عنــه ســبط رســول اهلل ،ونحــن نتفيــأ هجــرة نبينــا حممــد
صــى اهلل عليــه وســلم وأصحابــه مــن ظلــم كفــار مكــة.
فــأردت أن أعقــد مقارنــة أقــرأ فيهــا هــذه األحــداث العظــام،
والتــي جيمــع بينهــا التضحيــة واخلــروج بســبب الظلــم لنــر
احلــق ،ع َّلنــا نســتخلص منهــا بعــض الــدروس والعــر،
وأمههــا:
أوالً :حممــد وموســى عليهــا الصــاة والســام خرجــا بأمــر
مــن اهلل ووحــي منــه فحقــق اهلل هلــا الغايــات ،بينــا احلســن
ريض اهلل عنــه خــرج باجتهــاد بــري فكانــت التضحيــات.

املفتي د .حممد بني طه

ثاني ـ ًا :حممــد وموســى عليهــا الصــاة والســام وعدهــم اهلل
تعــاىل بالنــر يف هــذا اخلــروج فتحقــق هلــم وعــد اهلل الــذي
ال خيلــف امليعــاد ،بينــا احلســن ريض اهلل عنــه ،وعــده النــاس
وأغــروه بالنــر فخذلــوه ،وشــتان بــن وعــد البــر ووعــد
رب البــر.
ثالثــ ًا :نجــاة موســى عليــه الســام كانــت بمعجــزة خارقــة
للعــادة وهــي انفــاق البحــر برضبــة عصــا ،بينــا نجــاة حممــد
صــى اهلل عليــه وســلم وصاحبــه كانــت باألخــذ باألســباب
املاديــة مــن اختــاذ التدابــر والتخطيــط املحكــم والرسيــة
واالســتعانة بأهــل اخلــرة ،عبــد اهلل بــن أريقــط ،وكلهــا
أســباب ماديــة ليســت خارقــة للعــادة ،وهــذا يتناســب مــع
طبيعــة أمــة هذيــن النبيــن الكريمــن ،فإيــان بعــض بنــي
إرسائيــل الذيــن خرجــوا مــع موســى عليــه الســام كان
مــع خــوف مــن فرعــون وبطشــه ،وهرب ـ ًا مــن جنــوده ومــن
العــذاب األليــم الــذي كان فرعــون يســومهم بــه ،كــا قــال
ــى َخــو ٍ
تعــاىلَ ( :فــا آمــن ُل ِوســى إِالَّ ُذريــ ٌة مــن َقو ِم ِ
ــه َع َ
ف
ْ
ْ
ِّ َّ ِّ
َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ
ـو َن َل َعــال ف األ ْر ِ
ض
ـم َوإِ َّن ف ْر َعـ ْ
ِّمــن ف ْر َعـ ْ
ـم َأن َي ْفتن َُهـ ْ
ـو َن َو َم َلئ ِهـ ْ
وإِ َّنـه َلِــن ا ُْل ِ ِ
ـن) يونــس  ، 83 /فــأراد اهلل تعــاىل رمحــة منــه أن
سفـ َ
َ ُ َ ْ

9
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تكــون نجاهتــم بمعجــزة أمــام أعينهــم؛ ليكــون ذلــك أدعــى
لتثبيــت اإليــان يف قلوهبــم ،بخــاف الصديــق وأصحــاب
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم فقــد كان اإليــان بفضــل
اهلل راســخ ًا يف أنفســهم ،فــأراد تعــاىل أن يعلمهــم أن طريــق
النــر هــو األخــذ باألســباب بعــد التــوكل عــى اهلل.
رابعـ ًا :عندمــا اشــتد اخلطــر عــى موســى عليــه الســام وقــال
لــه أصحابــه إنــا ملدركــون طمأهنــم بقولــه( :قـ َ
ـال َك َّ
ال إِ َّن َم ِعــي
َر ِّب َســ َي ْه ِد ِ
ين) الشــعراء ،62 /بينــا رســول اهلل حممــد صــى اهلل
عليــه وســلم طمــأن صاحبــه بقولــه( :إِ َّن اللََّ َم َعنَــا) ،كــا قــال
احبِـ ِ
ـول لِص ِ
ـان ا ْثنَـ ْ ِ
هــا ِف ا ْل َغـ ِ
ـه الَ
ـار إِ ْذ َي ُقـ ُ َ
ـن إِ ْذ ُ َ
اهلل تعــاىلَ ( :ثـ ِ َ
ٍ
ِ
َ
ِ َ
َ ْتــز َْن إِ َّن اهللَ َم َعنَــا َفأنــز ََل اهللُ َســكينَ َت ُه َع َل ْيــه َوأ َّيــدَ ُه بِ ُجنُــود َّل ْ
ِ
ِ
ِ
تَروهــا وجعـ َ ِ
ـي
ـل كَل َم ـ َة ا َّلذيـ َ
َ ْ َ َ َ َ
الس ـ ْف َل َوكَل َم ـ ُة اهللِ هـ َ
ـن َك َفـ ُـرو ْا ُّ
ِ
ـم) التوبــة .40 /
ا ْل ُع ْل َيــا َواهللُ َع ِزي ـ ٌز َحكيـ ٌ

 -2موســى عليــه الســام قــدم املعيــة عــى لفــظ اجلاللــة
فقــال( :إِ َّن َم ِعــي َر ِّب َسـ َي ْه ِد ِ
ين) ،وذلــك ألن أصحاب موســى
كانــوا خائفــن عــى حياهتــم متشــبثني بالدنيــا ،فــأراد موســى
عليــه الســام طمأنتهــم بمعيــة اهلل هلــم وعنايتــه هبــم ليــزول
خوفهــم ،بينــا حممــد صــى اهلل عليــه قــدم لفــظ اجلاللــة
بالذكــر ألن صاحبــه راســخ اإليــان فبــدأ بتذكــره بمــن آمــن
بــه وهــو اهلل الــذي حيفــظ عبــاده املؤمنــن.
 -3موســى عليــه الســام ذكــر لفــظ اجلاللــة الــرب ،فقــال:
ال إِ َّن َم ِعــي َر ِّب َســ َي ْه ِد ِ
( َك َّ
ين)؛ وذلــك ليلحــظ قومــه الرمحــة
واللطــف الــذي يتضمنهــا اســم الــرب ،حيــث أنجاهــم
بلطفــه ورمحتــه مــن فرعــون وجنــوده وخلصهــم مــن ســنوات
العــذاب ،وكذلــك هــو األنســب ملوســى الــذي تــواله اهلل

ومن هذين اجلوابني يتبني لنا ما ييل:
 -1موســى عليــه الســام رد عــى قــول أصحابــه (إِنَّــا
ـون) ،بقولــه ( :ك ََّل) وفيهــا معنــى الــردع والزجــر الــذي
َُلدْ َر ُكـ َ
يناســب ســوء ظنهــم وخوفهــم عــى أنفســهم ،بينــا حممــد
صــى اهلل عليــه وســلم كان رده عــى قــول الصديــق ريض اهلل
عنــه( :لــو نظــر أحدهــم إىل موضــع قدمــه لرآنــا) ،ردا لطيفــا
بــأن طمأنــه بمعيــة اهلل وحفظــه هلــا بقولــه( :الَ َ ْت ـز َْن إِ َّن اهللَ
َم َعنَــا) ،كيــف ال وقلبــه مملــوء باأليــان والتضحيــة يف ســبيل
اهلل ،ومل يكــن خوفــه عــى نفســه ولكــن عــى رســول اهلل صــى
اهلل عليــه وســلم؛ ألنــه مبلــغ الدعــوة.

باللطــف والعنايــة مــذ كان وليــدا يف بيــت فرعــون ونشــأ
ِ
ـت َع َل ْيـ َ
ـع
(و َأ ْل َق ْيـ ُ
ـك َ َ
م َّبـ ًة ِّم ِّنــي َولت ُْص َنـ َ
برعايــة اهلل ،قــال تعــاىلَ :
ـى َع ْينِــي) طــه  .39 /بينــا حممــد صــى اهلل عليــه وســلم ذكــر
َعـ َ ٰ
لفــظ اجلاللــة اهلل ،وهــو اســم اهلل األعظــم ،عــى أصــح
األقــوال ،يقــول األلــويس رمحــه اهلل« :فــإن العــارف إنــا حيــق
وصولــه إذا اســتغرق يف مالحظــة جنــاب القــدس وغــاب عــا
عــداه حتــى أنــه ال يالحــظ نفســه وال حــاال مــن أحواهلــا إال
مــن حيــث أهنــا مالحظــة لــه ومنتســب إليــه ،ولذلــك فضــل
مــا حكــى عــن حبيبــه حــن قــال( :ال َ ْتـز َْن إِ َّن اللََّ َم َعنــا) ،عىل
مــا حــكاه عــن كليمــه حيــث قــال (إِ َّن َم ِعــي َر ِّب َس ـ َي ْه ِد ِ
ين)،
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 -4املعيــة هنــا هــي معيــة احلفــظ والتوفيــق والعنايــة وهــي
ِ
خاصــة باملؤمنــن قــال تعــاىل( :إِ َّن اللََّ مـ ِ
ين
ـوا َوا َّلذ َ
ـن ا َّت َقـ ْ
ـع ا َّلذيـ َ
َ َ
ُون) النحــل  ،128 /لذلــك موســى عليــه الســام
ــم ُ ْ
م ِســن َ
ُه ْ
ِ
ِ
تكلــم بصيغــة اإلفــراد فقــال (:إِ َّن َمعــي َر ِّب َسـ َي ْهد ِ
ين) ،برغــم
اجلمــوع الغفــرة التــي كانــت ترافقــه مــن بنــي ارسائيــل؛ ألنــه
يعلــم أن قلــوب أصحابــه ليســت معــه حيــث خلــت مــن
اإليــان ومألهــا الشــك والتثبيــط فبــن هلــم أن مــن كانــت
هــذه حالــه ال يســتحق معيــة اهلل ،لذلــك مل يدخلهــم فيهــا؛
ألهنــم اليســتحقوهنا.
بينــا حممــد صــى اهلل عليــه وســلم تكلــم بصيغــة اجلمــع
فقــال( :الَ َ ْت ـز َْن إِ َّن اهللَ َم َعنَــا) التوبــة ،40/ومل يكــن معــه ســوى
رجــل واحــد وهــو الصديــق ،ولكــن كــا قــال الشــاعر:
وآالف متــر بال حســاب
وكــم رجــل يعــد بألــف رجــل
فقلــب الصديــق كــا هــو حــال بقيــة قلــوب أصحاب رســول
اهلل صــى اهلل عليــه وســلم عامــر باإليــان وتقــوى اهلل وحمبتــه،
فاســتحقوا معيــة اهلل اخلاصــة باملؤمنني.
 -5موســى عليــه الســام ذكــر بعــد رده عــى قومــه بــأن اهلل
ســيهديه ،وكــا أن معيــة اهلل هلــا معنيــان :معنــى عــام للخلــق
أمجعــن وهــو العلــم واإلحاطــة ،ومعنــى خــاص باملؤمنــن
وهــو العنايــة واللطــف ،فكذلــك هدايــة اهلل هلــا معنيــان:
معنــى عــام للخلــق أمجعــن وهــو البيــان والتوضيــح ،ومعنــى
خــاص باملؤمنــن وهــو التوفيــق واإلعانــة ،فقــال( :إِ َّن َم ِعــي
َر ِّب َسـ َي ْه ِد ِ
ين) ،أي ســيوفقني إىل مــا حيــب ويــرىض ومل يذكــر
أصحابــه؛ ألهنــم مل يكونــوا عــى قلبــه.
لكــن حممــد صــى اهلل عليــه وســلم مل يذكــر اهلدايــة؛ ألهنــا
حاصلــه لــه وألصحابــه ولكــن ذكــر ثمــرة اهلدايــة وهــي
إنــزال الســكينة عليهــا والتأييــد والنــر املــؤزر مــن اهلل
نــارص عبــاده املؤمنــن.
 -6موســى عليــه الســام ذكــر بعــد رده عــى قومــه (:إِ َّن
َم ِعــي َر ِّب َســ َي ْه ِد ِ
ين) ،وحــرف الســن يفيــد االســتقبال ،أي
ســتتحقق اهلدايــة لكليــم اهلل يف املســتقبل القريــب ،أمــا حممــد
صــى اهلل عليــه وســلم بعــد جوابــه لصاحبــه يف الغــار ،اهلل
جــل وعــا تفضــل بإنــزال الســكينة والطمأنينــه والنــر
عليــه وعــى صاحبــه مبــارشة فقــالَ ( :ف َأنــز ََل اهللُ َســكِينَ َت ُه

ِ
ُــود َّل تَروهــا وجع َ ِ
ِ
ــه و َأيــدَ ه بِجن ٍ
ــرو ْا
ــل كَل َمــ َة ا َّلذ َ
ْ َ ْ َ َ َ َ
َع َل ْي َ َّ ُ ُ
يــن َك َف ُ
الس ـ ْف َل) ،والفــاء تفيــد الرتتيــب مــع املبــارشة ،فالنتيجــة مــع
ُّ
حممــد صــى اهلل عليــه وســلم جــاءت أرسع ممــا جــاءت مــع
موســى عليــه الســام.
 -7مــع موســى عليــه الســام جــاء لفــظ اجلاللــة مضمــرا،
(إن َم ِعــي َر ِّب َســ َي ْه ِد ِ
ين)،
عنــد إضافــة اهلدايــة إليــه ،فقــالَّ :
بينــا جــاء لفــظ اجلاللــة رصحيــا مــع حممــد صــى اهلل عليــه
ٍ
ِ
َ
ِ َ
وســلم فقــالَ ( :فأنــز ََل اهللُ َســكينَ َت ُه َع َل ْيــه َوأ َّيــدَ ُه بِ ُجنُــود َّل ْ
ِ
تَروهــا وجع َ ِ
الســ ْف َل) ،ليبــث يف
ــل كَل َمــ َة ا َّلذ َ
َ ْ َ َ َ َ
ــرو ْا ُّ
يــن َك َف ُ
النفــس مزيــدا مــن الثقــة والطمأنينــة.
 -8يف خطــاب موســى عليــه الســام نظــر إىل اهلل مــن خــال
(إن َم ِعــي َر ِّب
نفســه ،لذلــك قــدم نفســه بالذكــر فقــالَّ :
َس ـ َي ْه ِد ِ
ين) ،بينــا حممــد صــى اهلل عليــه وســلم نظــر مــن اهلل
إىل نفســه فقــال( :إِ َّن اهللَ َم َعنَــا) ،وهــذا أعــى درجــة وأفضــل،
قــال الراغــب األصفهــاين« :وعــى ذلــك فضــل مــا حكــي اهلل
عــن نبينــا -عليــه الســام -إذ قــالَ :
(ل َ ْت ـز َْن إِ َّن اللََّ َم َعنَــا)،
فنظــر مــن اهلل تعــاىل إىل نفســه ،عــى مــا حكــى عــن موســى
ِ
ـي َر ِّب) ،فقــدم ذكــر نفســه،
عليــه الســام حــن قــال( :إِ َّن َمعـ َ
ونظــر منهــا إىل ربــه»[ ،تفســر الراغــب األصفهــاين .]59 / 1
 -9مــع رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ذكــر( :الحتــزن)،
بينــا مــع موســى عليــه الســام مل يذكــر ذلــك واقتــر عــى
ذكــر املعيــة؛ وذلــك ألن اهلل تعــاىل قبــل ذلــك قــال ملوســى
ِ
ـم ُع َو َأ َرى) طــه ،46/فلــم
وهــارون) َ:ل َتَا َفــا إِنَّنــي َم َع ُكـ َـا َأ ْسـ َ
يكــن كليــم اهلل بحاجــة ليعيــد تذكــر نفســه وأخــاه هــارون
هبــا؛ ألهنــا أخذاهــا بالتســليم واليقــن ،أمــا بنــو ارسائيــل
فليــس عندهــم تســليم ويقــن ولكــن معجــزة انفــاق البحــر
وهــي معجــزة ماديــة أمــام أعينهــم لعلهــا حتــدث هلــم اليقــن
والتســليم .أمــا رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم فيطمئــن
صاحبــه املؤمــن املتيقــن ويقــول لــه :ال حتــزن ،فيتلقــف
قلــب الصديــق هــذه الكلــات بالتســليم واليقــن دون حاجــة
للمعجــزات املاديــة ،وذلــك لرســوخ اإليــان يف قلــب الصديق
كــا هــو حــال أصحــاب رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم.
ويف اخلتــام هنــاك الكثــر الكثــر مــن املعــاين املتجــددة ملــن
تدبــر القــرآن ،جعلنــي اهلل وإياكــم مــن املتدبريــن .وآخــر
دعوانــا أن احلمــد هلل رب العاملــن.
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يقــول اهلل تعــاىل يف حــق رســوله صــى اهلل عليــه وســلم(:إِ َّل
ِ
ـان ا ْثنَـ ْ ِ
ـن
ـر ُه اللَُّ إِ ْذ َأ ْخ َر َجـ ُه ا َّلذيـ َ
ـن َك َفـ ُـروا َثـ ِ َ
ـرو ُه َف َقــدْ َنـ َ َ
َتنْـ ُ ُ
احبِـ ِ
ـول لِص ِ
هــا ِف ا ْل َغـ ِ
ـه َل َ ْتـز َْن إِ َّن اللََّ َم َعنَــا َف َأ ْنـز ََل
ـار إِ ْذ َي ُقـ ُ َ
إِ ْذ ُ َ
ــه و َأيــدَ ه بِجن ٍ
ِ
ِ
ُــود َل ْ ت ََر ْو َهــا َو َج َع َ
ــل كَلِ َمــ َة
اللَُّ َســكينَ َت ُه َع َل ْي َ َّ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ــي ا ْل ُع ْل َيــا َواللَُّ َع ِزيــ ٌز
ا َّلذ َ
الســ ْف َل َوكَل َمــ ُة اللَِّ ه َ
ــروا ُّ
يــن َك َف ُ
ِ
يــم) التوبــة.40/
َحك ٌ
مل تكــن اهلجــرة حمــض نقلـ ِ
ـة مــكان مــن مكــة إىل يثــرب ،وال
رحلــة نجــاة هروبـ ًا مــن البطــش والظلــم والطغيــان فحســب،
بــل كانــت رحلــة بــاألرواح واألبــدان ألرض اختارهــا اهلل
مهــد ًا إلقامــة دولــة اإلســام عليهــا ،والتــي بنورهــا تبــددت
وترســخت مــن خالهلــا مبــادئ العــدل واملســاواة
الظلــاتَّ ،
والعــزة والكرامــة ،وأ َّلــف اهلل هبــا بــن النفــوس ،وجعــل
بينهــا الرمحــة والعطــف ،فكانــت اهلجــرة نقطــة انطــاق
غــرت وجــه األرض؛ حتــى إن الفــاروق عمــر ريض اهلل عنــه
جعــل منهــا تارخيــ ًا ألمــة مســتقلة بحضارهتــا ،وكيــف ال؟!
وهــي معــن ال ينضــب وكنــز حافــل ال تنتهــي نفائســه وال
تنقــي عجائبــه..
فــا أحوجنــا أن نقــف عنــد بعــض الــدروس والعــر املســتفادة
مــن اهلجــرة الرشيفــة ومنهــا:
أوالً :التخطيط السليم واألخذ باألسباب:
وهــذا مبــدأ هــام يف حيــاة الفــرد واألمــة ،وهــو مــن عوامــل
النجــاح والنــر؛ فقــد أحكــم النبــي صــى اهلل عليــه وســلم
-وهــو القــدوة -خطتــه ،وتــوكل عــى اهلل تعــاىل بعــد أخــذه

املفتي يوسف أبو حسني

باألســباب بدقــة وحــذر ورسيــة وكتــان:
 فلــم يســلك الطريــق املعتــاد بــل اختــار طريق ـ ًا مغايــر ًا،فاجتــه جنوب ـ ًا ال شــاالً؛ وذلــك متوهي ـ ًا عــى املرشكــن.
 واختبــأ يف غــار ثــور ،مــع وثوقــه بقــدرة اهلل عــز وجــلعــى محايتــه وحفظــه وتبليغــه إىل املدينــة ،كــا بلغــه مــن قبــل
إىل األقــى املبــارك ليلــة أرسي بــه ،ولكــن ل ُيع ِّلــم األمــة
معنــى التــوكل والفــرق بينــه وبــن التــواكل ،وهــذا مــع رعاية
اهلل لــه يف كل خطــوة؛ فلجــأ إىل الغــار ،ونســجت العنكبــوت
خيوطهــا ،وباضــت احلاممــة عــى مدخلــه ،ووقــف القــوم عــى
البــاب ،ولــو أن أحــد ًا نظــر إىل قدميــه لــرأى مــا بداخلــه ،كــا
قــال أبــو بكــر ريض اهلل عنــه ،فيجيبــه رســول اهلل صــى اهلل
عليــه وســلم إجابــة الواثــق مــن ربه(:يــا أبــا بكــر ،مــا ظنــك
باثنــن اهلل ثالثهــا) متفــق عليــه .وصــدق القائــل:
وما حوى الغار من خري ومن كرم
وكل طرف من الكفار عنه عم
		
فالصدق يف الغار والصديق مل يرما
وهم يقولون ما بالغار من أرم
ظنوا احلامم وظنوا العنكبوت عىل
خري الربية مل تنسج ومل حتم
وقاية اهلل أغنت عن مضاعفة
من الدروع وعن عال من األطم
 توزيــع األدوار؛ فاختــار أبــا بكــر الصديــق صاحبــ ًايف الرحلــة ،ونعــم الصاحــب ،فقــد قــال صــى اهلل عليــه

ِ
ِ
ْــت مت ِ
َّخ ً
ــذا َخلِيــ ً
ــن
ا الَ َّت َْذتُــ ُه َخليــاًَ ،و َلك ْ
وســلمَ (:ل ْو ُكن ُ ُ
ـو ُة ا ِ
ا ِم َأ ْف َضـ ُ
إل ْس ـ َ
ـل) متفــق عليــه ،فعــى املســلم أن خيتــار
ُأ ُخـ َّ
مــن األخــاء التقــي مســتحرض ًا قولــه تعــاىلْ :
(الَ ِخ َّ
ــا ُء
ِ
ِ ٍ
ـم لِ َب ْعـ ٍ
ـن) الزخــرف ،67/ولقــد
ـض َعــدُ ٌّو إِ َّل ا ُْلتَّقـ َ
َي ْو َمئــذ َب ْع ُض ُهـ ْ
قالــت العــرب:
فصاح ِ
ِ
يارهم
إذا كنت يف َق ْوم
ْ
بخ َ
الر ِدي
األردى فرتدى مع ّ
وال ت َْصحب ْ
وس ْل عن َقرينه
املرء ال تَسأل َ
عن ْ
فكل َق ِرين با ُمل ِ
قارن َي ْقتدي
 التنظيــم (اللوجســتي)؛ فكانــت أســاء بنــت أيب بكــر تــزودالرحلــة بالطعــام والــراب ،وعبــد اهلل بــن أيب بكــر ينقــل
أخبــار القــوم؛ فــكان بمثابــة بعثــة إعالميــة واســتخباراتية
حلفــظ أمــن الرحلــة املقدســة ،وكان راعــي غنــم أيب بكــر
عامــر بــن أيب فهــرة يطمــس آثــار األقــدام بســر الغنــم.
ثاني ًا:أداء األمانة والفداء والتضحية:
ـي ريض اهلل عنــه أول فدائــي يف اإلســام؛ حيــث نــام
فــكان عـ ٌّ
يف فــراش رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ليفديــه بروحــه يف
ســبيل اهلل إن قصــده املرشكــون وهــو نائــم.
فقــد تآمــر القــوم عــى قتــل رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم،
ُــر بِ َ
ــك
ولكــن اهلل دحــض كيدهــم .قــال
َ
تعــاىل(:وإِ ْذ َي ْمك ُ
ِ
ي ِر ُج َ
ُــوك َأ ْو َي ْق ُت ُل َ
ــروا لِ ُي ْثبِت َ
ــوك َأ ْو ُ ْ
ون
ُــر َ
ا َّلذ َ
ــوك َو َي ْمك ُ
يــن َك َف ُ
ِ
ـن) األنفــال ،30/وهــذا يــدل عــى
ـر ا َْلاك ِريـ َ
َو َي ْم ُكـ ُـر اللَُّ َواللَُّ َخـ ْ ُ
حــب الصحابــة رضــوان اهلل عليهــم أمجعــن لرســول اهلل صــى
اهلل عليــه وســلم وأهنــم كانــوا يفدونــه بأنفســهم وأمواهلــم
وأوالدهــم ،ونحــن نتعلــم مــن هــذا أن أداء األمانــة مــن كــال
اإليــان ،حتــى إن املرشكــن وهــم يعــادون رســول اهلل يثقــون
بأمانتــه ،ويضعــون عنــده ودائعهــم ،فردهــا إىل مــن كان يكيــد
لقتلــه ،فيتعلــم املســلم درس ـ ًا يف الوفــاء بــرد األمانــات.
ثالث ًا :الثقة باهلل عز وجل حتى يف أحلك الظروف:
فبعــد انطــاق رســول اهلل وصاحبــه يف الرحلة رصــدت قريش
جائــزة نفيســة (مئــة مــن األبــل) ملــن يــأيت هبــا؛ فيلحــق رساقة
بــن مالــك -وهــو عــى الــرك يومئــذ -بالركــب الرشيــف،
فينظــر إليــه رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم وقــد غــارت
أقــدام فرســه يف األرض فيقــول لــه -فيــا يــروى( :-كيــف
بــك إذا لبســت ســواري كــرى) رواه ابــن عبدالــر يف «االســتيعاب»

( )581/2بســند مرســل ،وتــدور األيــام وتتحقــق نبــوءة رســول
اهلل بوعــده لرساقــة يف عهــد الفتوحــات يف خالفــة الفــاروق،
فيقــول عمــر ريض اهلل عنــه :احلمــد هلل الــذي ألبــس رساقــة
ســواري كــرى كــا وعــد رســول احلــق وســيد اخللــق صــى
اهلل عليــه وســلم.
رابع ًا :محاية حقوق الضعفاء:
فالنبــي صــى اهلل عليــه وســلم يشــري مربــد ًا (أرضــ ًا)
ليتيمــن؛ ليبنــي عليهــا مســجد ًا ُيذ َكــر فيــه اســم اهلل تعــاىل،
ويأبــى إال أن يدفــع ثمنــه إىل ويل اليتيمــن ،وذلــك ليعلــم
األمــة أن القــوي هــو الــذي حيمــي الضعيــف واليتيــم ،ال مــن
يســتويل عــى حقوقهــم.
ويســتفاد مــن هــذا أيضـ ًا أن للمســجد دور ًا ورســالة عظيمــة؛
فمنــه خترجــت كتائــب الفتــح اإلســامي ،ومــن جنباتــه خترج
ورثــة األنبيــاء ،العلــاء العاملــون الذيــن هبــم حفــظ اهلل دينــه،
فــا أحــوج أن نعيــد للمســجد دوره!
خامس ًا :تعلم اإليثار واملحبة واإلخاء
فالنبــي صــى اهلل عليــه وســلم آخــى بــن املهاجريــن واألنصار
حــن وصولــه املدينــة رشفهــا اهلل بــه ،وأخربنــا اهلل تعــاىل عــن
ِ
ِ
ِ
ــو ُءوا الــدَّ َار َو ْ ِ
ــم
هــذا
يــا َن م ْ
يــن َت َب َّ
بقوله(:وا َّلذ َ
َ
ــن َق ْبل ِه ْ
ال َ
ِ
ِ
ون ِف ُصدُ ِ
اجـ ًة مَّــا
ـم َو َل َيِــدُ َ
ُيِ ُّبـ َ
ـم َح َ
ـن َه َ
ـون َمـ ْ
ورهـ ْ
اجـ َـر إِ َل ْي ِهـ ْ
ـى َأ ْن ُف ِسـ ِ
ون َعـ َ
ـن
ـو ك َ
ُأو ُتــوا َو ُي ْؤثِـ ُـر َ
اصـ ٌة َو َمـ ْ
ـم َخ َص َ
ـه ْم َو َلـ ْ
َان ِبِـ ْ
ـوق ُشــح َن ْف ِسـ ِ
ُيـ َ
ـه َف ُأو َلئِـ َ
ـون) احلــر.9/
ـم ا ُْل ْفلِ ُحـ َ
َّ
ـك ُهـ ُ
فلنهاجــر بأرواحنــا وقلوبنــا مــن األنانيــة واحلقــد واحلســد
والتباغــض والتدابــر واالســتغالل؛ فقــد قــال صــى اهلل عليــه
وســلم(:املهاجر مــن هجــر اخلطايــا والذنــوب) رواه أمحــد يف
«املســند» ( ،)21/6ومــا أحوجنــا ملعــاين الرتاحــم واملحبــة كــا
فعــل أصحــاب رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ،الذيــن
ِ
بقوله(:م َّمــدٌ َر ُسـ ُ
ين
وصفهــم اهلل يف كتابــه العزيــز
َُ
ـول اللَِّ َوا َّلذ َ
ـى ا ْل ُك َّفـ ِ
َم َعـ ُه َأ ِشــدَّ ُاء َعـ َ
ـجدً ا
ـم ُر َّك ًعــا ُسـ َّ
ـار ُر َ َ
ـم ت ََر ُاهـ ْ
ـاء َب ْين َُهـ ْ
حـ ُ
وه ِهـ ِ
ـون َف ْضـ ًـا ِمــن اللَِّ و ِر ْضوا ًنــا ِســيمهم ِف وج ِ
ـن
َي ْب َت ُغـ َ
ـم مـ ْ
َ ُ ْ ُ ُ
َ
َ
َ
ْ
ــر الســج ِ
ود) الفتــح.29/
َأ َث ِ ُّ ُ
ت كَلِ َم ُتنَــا
وصــدق اهلل العظيــم حيــث
يقول(:و َل َقــدْ َســ َب َق ْ
َ
ِ
ِِ ِ
ــم
ــور َ
لع َبادنَــا ا ُْل ْر َســل َ
ونَ ،وإِ َّن ُجنْدَ نَــا َُل ُ
ــم ا َْلن ُْص ُ
ــم َُل ُ
ني ،إِ َّنُ ْ
ــون) الصافــات.173-171/
ا ْلغَالِ ُب َ
واحلمد هلل رب العاملني.
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قرارات مجلس اإلفتاء
قرار رقم )2018 /10( )257( :شورط التبرع باألعضاء البشرية
احلمــد هلل رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى ســيدنا
حممــد ،وعــى آلــه وصحبــه أمجعــن ،وبعــد
فــإن جملــس اإلفتــاء والبحــوث والدراســات اإلســامية يف
جلســته اخلامســة يــوم اخلميــس ( /3شــعبان1439/هـ)،
املوافــق (2018 /4 /19م) قــد نظــر يف الكتــاب الــوارد مــن
معــايل وزيــر الصحــة ،حيــث جــاء فيــه:
أرجــو ســاحتكم العلــم أنــه ورد يف القــرار رقــم (/5( )215
 )2015تاريــخ (/21رمضان1436/هـــ) املوافــق (/7 /8
 )2015الصــادر عــن جملــس اإلفتــاء األردين رشوط التــرع
بالــكىل ،ومنهــا« :ثالثــا :أن يتــم األمــر عــى ســبيل التــرع مــن
األحيــاء ،وبــدون مقابــل مــادي ،وللتحقــق مــن هــذا األمــر
ال بــد مــن بــذل أســباب التحــري الكافيــة مــن قبــل اجلهــات
الطبيــة والقانونيــة والرقابيــة ،وهلــذه اجلهــات تقييــد التــرع
بالقرابــة ودرجتهــا التــي تراهــا مناســبة بحســب احلقائــق
التــي تســتبني هلــا ،وبــا تــراه مناســبا لتحقيــق املصلحــة ودرء
املفســدة» .وهــذا الــرط مل يــرد يف القــرار رقــم (/7( )166
 )2011تاريــخ (1432 /8 /26هـــ) املوافــق (/7 /28
 )2011املتعلقــة بحكــم التــرع بجــزء مــن الكبــد.
فهــل تنطبــق هــذه الــروط عــى التــرع بجــزء مــن الكبــد
وغــره مــن األعضــاء البرشيــة.
وبنــاء عــى مــا ورد أعــاه ،أرجــو التكــرم مــن ســاحتكم
بعــرض املوضــوع عــى جملــس اإلفتــاء إلصــدار الفتــوى
الرشعيــة املناســبة ،متضمنــة أي رشوط يســتلزم أن تتضمنهــا
الفتــوى ليتــم االعتــاد عليهــا ،اســتنادا ألحــكام املــادة ( /3أ/

 )1مــن قانــون االنتفــاع بأعضــاء جســم اإلنســان وتعديالتــه
رقــم ( )23لســنة  ،1977واملرفــق صــورة عنــه.
وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر املجلس ما يأيت:
التــرع باألعضــاء البرشيــة واحــد مــن أعــال اخلــر املســتحبة
إذا حتققــت الــروط الرشعيــة الواجبــة ،ملــا يف هــذا العمــل
مــن إنقــاذ أرواح النــاس وختفيــف آالمهــم ،وقــد قــال اهلل عــز
ـاس َجِي ًعــا) املائــدة.32/
اهــا َفك ََأ َّنـ َـا َأ ْح َيــا النَّـ َ
ـن َأ ْح َي َ
(و َمـ ْ
وجــلَ :
وأما الرشوط الرشعية الواجب توافرها فهي:
أوالً :أن يكــون املتــرع كامــل األهليــة ،مــع التحقــق مــن
رضــاه وعــدم تعرضــه لالســتغالل ،وخاصــة النســاء.
ثانيــ ًا :أن يتــم التحقــق الطبــي مــن نجــاح عمليــة نقــل
املتــرع أيضــا؛ ألن القاعــدة الرشعيــة
األعضــاء ،وســامة
ِّ
تقــرر أن «الــرر ال يــزال بــرر مثلــه» ،وهــذا يقتــي أن
يغلــب عــى ظــن األطبــاء نجــاح كل مــن عمليتــي النــزع
والــزرع ،وســامة املتلقــي واملتــرع.
ثالثـ ًا :أن يتــم األمــر عىل ســبيل التــرع ،وبــدون مقابــل مادي،
وللتحقــق مــن هــذا األمــر ال بــد مــن بــذل أســباب التحــري
الكافيــة مــن قبــل اجلهــات الطبيــة والقانونيــة والرقابيــة ،ومــن
ذلــك التحقــق مــن أمــارات شــبهة املعاوضــة املاليــة ،كدرجــة
القرابــة ،والعــوز املــايل ،وفــارق العمــر ،وتفــاوت اجلنــس،
ونحوهــا مــن التعليــات ،وبــا تــراه مناســبا لتحقيــق املصلحــة
ودرء املفســدة.
رابع ًا :أن تستنفد وسائل العالج األخرى .واهلل أعلم
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قرار رقم )2018 /13( )٢٦٠( :مسؤولية حوادث الدهس
احلمــد هلل رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى ســيدنا
حممــد ،وعــى آلــه وصحبــه أمجعــن ،وبعــد
فــإن جملــس اإلفتــاء والبحــوث والدراســات اإلســامية يف
جلســته الثامنــة يــوم اخلميــس ( /8رمضــان 1439 /هـــ)،
املوافــق (2018 / 5 / 24م) قــد نظــر يف الســؤال الــوارد مــن
أحــد املواطنــن حيــث جــاء فيــه:
هــل يتحمــل الســائق الــذي يســر بمرسبــه وبرسعــة عاديــة
كافــة املســؤولية عــن دهــس الطفــل الــذي خيــرج أمامــه بــن
الســيارات أو مــن الرصيــف؟
وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر املجلس ما يأيت:
عالــج الفقــه اإلســامي املســؤولية يف حــوادث الســر ضمــن
قواعــد رشعيــة عامــة متفــق عليهــا يف الغالــب ،منهــا :أن
املبــارشة والتســبب إذا اجتمعــا يف اإلتــاف فــا يضمــن
املتســ ّبب إال إذا كان متعدّ يــ ًا ،كــا جــاء يف «العنايــة رشح
اهلدايــة» (« :)325 /10املبــارش ضامــن متعديــ ًا كان أو
مل يكــن» ،وجــاء يف «جممــع الضامنــات» (« :)146املبــارش
ضامــن ،وإن مل يتعــد واملتســبب ال إال إذا كان متعديــا».
واألصــل يف أحــكام حــوادث الســر أهنــا تابعــة لتقريــر
احلــادث الــذي يصــدر مــن اجلهــات املختصــة ،بنــاء عــى
الوقائــع الفعليــة ،فريجــع إىل التقريــر لتقديــر الضــان وعدمــه
ونســبته.

16

وأمــا حــوادث الســر التــي ينتفــي فيهــا تقصــر الســائق،
ّ
كأن يكــون ملتزم ـ ًا بقواعــد املــرور ورسعــة الســر واالنتبــاه
ـر ًا أو ال،
للطريــق ،فينظــر يف حــال املدهــوس هــل كان مقـ ّ
وعــى ذلــك يكــون يف املســألة تقديــران :أن يكــون التصــادم
بمبــارشة الســائق أو مبــارشة املدهــوس ،فاملبــارشة إن كان
يشــوهبا نــوع تقصــر مــن الســائق فيضمــن.
أمــا إذا اســتخدم الســائق حقــه يف الطريــق اســتخدام ًا
مرشوعــ ًا ،ومل يقــع يف أي تقصــر أو خمالفــة حتملــه جــزء ًا
مــن املســؤولية ،وال احتــال لتفــادي احلــادث بوجــه مــن
الوجــوه ،وكان التقصــر كلــه مــن الشــخص املدهــوس ،فــا
ضــان حينئــذ عــى الســائق وال كفــارة ،كــا تقــرره القاعــدة
الرشعيــة :اجلــواز الرشعــي ينــايف الضــان .وقــد صــدر قــرار
جممــع الفقــه اإلســامي الــدويل برقــم ( )8 /2( )71لعــام
1993م بشــأن حــوادث الســر ،وكان ممــا جــاء فيــه« :ثاني ـ ًا:
احلــوادث التــي تنتــج عــن تســيري املركبــات تطبــق عليهــا
أحــكام اجلنايــات املقــررة يف الرشيعــة اإلســامية ...وال يعفــى
مــن هــذه املســؤولية إال يف احلــاالت اآلتيــة -وذكــر منهــا:-
إذا كان احلــادث بســبب خطــأ الغــر أو تعديــه فيتحمــل ذلــك
الغــر املســؤولية».
فــإن املســؤولية يف حــوادث الدهــس يتحملهــا
وعليــه؛
ّ
املقــر .واهلل تعــاىل أعلــم.

قرار رقم )2018 /15( )262( :حكم تأجير الطابق
األرضي من المسجد
احلمــد هلل رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى ســيدنا
حممــد ،وعــى آلــه وصحبــه أمجعــن ،وبعــد
فــإن جملــس اإلفتــاء والبحــوث والدراســات اإلســامية يف
جلســته العــارشة املنعقــدة يــوم اخلميــس (/6ذو القعــدة/
1439هـــ) ،املوافــق (2018 / 7/ 19م) ،قــد نظر يف الســؤال
الــوارد مــن عطوفــة مديــر عــام دائــرة تنميــة أمــوال األوقــاف
بالوكالــة ،الســيد عــي العســييل ،حيــث جــاء فيــه:
أرفــق بطيــه صــورة عــن االســتدعاء املقــدم مــن أهــايل ســكان
منطقــة احلويــة /الكــرك ،واملتضمــن رغبتهــم يف اســتئجار
الطابــق األريض مــن مســجد «ثنيــات الــوداع» /احلويــة/
الكــرك ،مقابــل أجــرة رمزيــة ،وذلــك الســتخدامه إلقامــة
املناســبات الرســمية واجلــادة .راجيــ ًا ســاحتكم التكــرم
باإليعــاز ملــن يلــزم بعــرض املوضــوع عــى جملــس اإلفتــاء
املوقــر لبيــان احلكــم الرشعــي يف طلــب املذكوريــن.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر املجلس ما يأيت:
ال جيــوز ختصيــص جــزء مــن املســجد الســتعامله خــارج
مقاصــد املســجدية؛ فوقــف املســجد يعنــي حــر املــكان
وختصيصــه للعبــادة وأداء رســالة املســجد الدينيــة ،وليــس
للمناســبات الرســمية العامــة أو اخلاصــة ،كــا قــال تعــاىل{ِ :ف
ِ
ٍ ِ
ـم ُه ُي َس ـ ِّب ُح َل ـ ُه فِ َيهــا
ُب ُيــوت َأذ َن اللَُّ َأ ْن ت ُْر َفـ َ
ـع َو ُي ْذ َكـ َـر ف َيهــا ْاسـ ُ
يهـ ِ
بِا ْل ُغــدُ ِّو َو ْال َصـ ِ
ـن ِذ ْكـ ِ
ـال ِر َجـ ٌ
ـر
ـع َعـ ْ
ـار ٌة َو َل َب ْيـ ٌ
ـم َتـ َ
ـال َل ُت ْل ِه ِ ْ
اللَِّ} [النــور ،]36 :خاصــة وأن الطوابــق الزائــدة يف املســجد يمكن
ختصيصهــا لتعليــم القــرآن وإقامــة دروس العلــم والفقــه ،كــا
قــد تدعــو احلاجــة إىل اســتعامهلا يف مواســم معينــة كرمضــان
واألعيــاد ونحــو ذلــك ،وتأجريهــا للمناســبات الدنيويــة
الوقــف فيــا
العاديــة بــا رشط مــن الواقــف حيــول دون نفــاذ َ
ُوقــف عليــه .واهلل تعــاىل أعلــم.
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فتاوى منتقاة
حكم تأجير العقار إلقامة أسواق ونحوها
السؤال:
هــل جيــوز تأجــر العقــارات إلقامــة أســواق ،أو مطاعــم ،أو فنــادق ،أو منشــآت ســياحية ،تشــتمل
عــى املنتجــات أو اخلدمــات املحرمــة؟
اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل
تتنــوع اخلدمــات التــي تقدمهــا الــركات واملؤسســات
املختلفــة ،فمنهــا خدمــات مباحــة ،ومنهــا خدمــات حمرمــة،
ومنهــا مــا ختتلــط فيهــا اخلدمــات مــا بــن حــرام وحــال.
وعليــه؛ فــإن حكــم تأجــر العقــارات هلــذه املؤسســات يتبــع
حكــم اخلدمــات التــي تقدمهــا ،فــا كان مــن تلك املؤسســات
ال يقــدم إال املحــرم ،أو يغلــب عــى خدماهتــا أهنــا حمرمــة ،فــإن
التأجــر هلــا يكــون حرامـ ًا ،ومــا كان مــن تلــك املؤسســات ال
يقــدم إال املبــاح مــن اخلدمــات ،فالتأجــر لــه مبــاح.
وأمــا مــا اختلطــت خدماهتــا مــن تلــك املؤسســات ،بحيــث
يكــون بعضهــا حرامـ ًا وبعضهــا حــاالً كاملطاعــم والفنــادق؛
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فــإن كان يف عقــد اإلجــارة إشــارة إىل أي خدمــة مــن تلــك
اخلدمــات املحرمــة ،فــإن ذلــك يكــون حرامــ ًا؛ ألنــه حيــرم
عــى املســلم الداللــة عــى املعصيــة وأماكنهــا؛ إذ الداللــة عــى
أماكــن املعــايص فيهــا إعانــة عــى املعصيــة وتســهيل للوقــوع
{و َت َع َاونُــوا َع َ
ــوى
ــر َوال َّت ْق َ
فيهــا ،واهلل تعــاىل يقــولَ :
ــى ا ْل ِ ِّ
ان وا َّت ُقــوا اللََّ إِ َّن اللََّ َش ِ
ــى ْ ِ
َو َل َت َع َاونُــوا َع َ
ــديدُ
ال ْثــ ِم َوا ْل ُعــدْ َو ِ َ
ا ْل ِع َق ِ
ــاب} املائــدة.2/
وأمــا إذا مل يكــن يف العقــد إشــارة إىل اخلدمــة املحرمــة ،فــا
حــرج يف ذلــك ،عــى اعتبــار أن األصــل يف تلــك املؤسســة
تقديــم املبــاح ،واحلــرام العــارض يتحمــل وزره القائمــون
عليــه فقــط .واهلل تعــاىل أعلــم.

واجب المسلمين تجاه المسجد األقصى
بالدفاع عنه ونصرة أهله
السؤال:
ما حكم نرصة حراس وموظفي املسجد األقىص ،وكيف ننرصهم؟

اجلواب:

احلمد هلل والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل
واجــب املســلمني مجيع ـ ًا جتــاه املســجد األقــى ،الــذي هــو
أوىل القبلتــن وثالــث احلرمــن الرشيفــن بالدفــاع عنــه ونرصة
أهلــه ،ومنــع االعتــداء عليــه ،إذ االعتــداء عليــه اعتــداء عــى
كل املســلمني؛ ملــا للمســجد األقــى مــن مكانــة عظيمــة
{سـ ْب َح َ ِ َ
سى بِ َع ْب ِد ِه
عنــد املســلمني؛ لقــول اهلل تعــاىلُ :
ان ا َّلــذي أ ْ َ
ـج ِد ْالَ ْقــى ا َّلـ ِ
َليـ ً ِ
الـ َـرا ِم إِ َل ا َْل ْسـ ِ
ـن ا َْل ْسـ ِ
ـج ِد َْ
ـذي َب َار ْكنَــا
ـا مـ َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـر} اإلرساء،1/
الســم ُ
ـن آ َياتنَــا إِ َّن ـ ُه ُهـ َ
َح ْو َل ـ ُه لن ُِر َي ـ ُه مـ ْ
ـو َّ
يع ا ْل َبصـ ُ
الر َح ُ
ــال إِال إِ َل
ولقولــه صــى اهلل عليــه وســلم( :ال ت َُشــدُّ ِّ

َثال َثـ ِ
الـ َـرامَِ ،وا َمل ْسـ ِ
ـذاَ ،وا َمل ْسـ ِ
ـاجدَ َ ،م ْسـ ِ
ـة َم َسـ ِ
ـج ِد َْ
ـج ِدي َهـ َ
ـج ِد
ــى) رواه البخــاري.
األَ ْق َ
وعليــه؛ فــإن نــرة املســلمني يف فلســطني تكــون بالدفــاع
عنهــم والدعــاء هلــم وتقديــم الدعــم املــايل هلــم بــا نســتطيع،
ـن َج َّه ـ َز غ ِ
َاز ًيــا ِف
(مـ ْ
امتثــاالً لقولــه صــى اهلل عليــه وســلمَ :
ـف غ ِ
يل اللَِّ بِخَ ـ ْ ٍ
َاز ًيــا ِف َس ـبِ ِ
َس ـبِ ِ
ـن َخ َلـ َ
ـر
يل اللَِّ َف َقــدْ َغ ـزَاَ ،و َمـ ْ
َف َقــدْ َغـزَا) رواه البخــاري ،واليقــن اجلــازم بــأن النــر مــن عنــد
ِ
ـن َأ َنــا َو ُر ُسـ ِـي إِ َّن
ـب اللَُّ َلَغْل َبـ َّ
اهلل عــز وجــل ،قــال تعــاىلَ { :ك َتـ َ
اللََّ َقـ ِ
ي َع ِزي ـزٌ} املجادلــة .21/واهلل تعــاىل أعلــم.
ـو ٌّ
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حكم طمر القبور لبناء قبور جديدة
السؤال:
هــل جيــوز طمــر القبــور بوضــع الطمــم فــوق القبــور يف الفســاقي بعــد بــاء العظــام كامــ ً
ا،
بحيــث تطمــر القبــور بشــكل كامــل وتعمــل قبــور جديــدة فــوق هــذا الطمــر؟
اجلواب:
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احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل
اتفــق الفقهــاء عــى حرمــة نبــش القــر ،فــا جيــوز هتــك
َــر َع ْظــ ِم
حرمــة القــر؛ لقولــه صــى اهلل عليــه وســلم( :ك ْ ُ
ــت َكك ِ ِ
ا َْلي ِ
{و َل َقــدْ
َــره َح ًّيــا) رواه أبــو داود ،وقــال اهلل تعــاىلَ :
ْ
ِّ
ِ
ك ََّر ْمنَــا َبنــي آ َد َم} اإلرساء ،70/ومــن كرامتــه أن ال ُينبــش قــره وال
تُنتهــك حرمتــه.
والدفــن يف الفســقية ال يعــد دفن ـ ًا رشعي ـ ًا وهــو غــر جائــز،
وقــد صــدر قــرار رقــم ( )126ملجلــس اإلفتــاء األردين
بحرمــة دفــن أكثــر مــن ميــت يف قــر واحــد ،جــاء فيــه:
خــاص بــه،
«األصــل يف الدفــن أن يكــون لــكل ميــت قــر
ّ
وحيــرم دفــن أكثــر مــن ميــت يف قــر واحــد مــن غــر رضورة،
وتعــر إفــراد كل
أمــا إذا وجــدت الــرورة لكثــرة املوتــى
ُّ
واحــد بقــر فيجــوز ذلــك.
وإذا تــم دفــن امليــت يف قــر فــا جيــوز أن يبنــى عليــه إال مــا
حيفظــه مــن االندثــار ،وال جيــوز دفــن ميــت فــوق ميــت؛
ـى اهللُ ع َليـ ِ
(نَــى َر ُسـ ُ
ـول اللَِّ َصـ َّ
ـه
لقــول جابــر ريض اهلل عنــهَ :
َ ْ

ِ

ـى ا ْل َقـ ْ ِ
َو َس ـ َّل َم َأ ْن ُي ْبنَــى َعـ َ
ـص) رواه
ي َّصـ َ
ـرَ ،أ ْو ُي ـزَا َد َع َل ْيــهَ ،أ ْو ُ َ

النســائي والبيهقــي وأصلــه يف مســلم .واملــراد بالزيــادة عليــه ،أن يقــر
ميــت عــى قــر ميــت آخــر.
ثــم إن القــر جيــب أن يكــون يف حفــرة حتــت األرض ،ألن
ِ
ــروا
النبــي صــى اهلل عليــه وســلم قــال يف قتــى أحــدْ :
(احف ُ
َو َأ ْع ِم ُقــوا َو َأ ْح ِســنُوا) رواه النســائي يف الســنن.
وعليــه فــا جيــوز بنــاء القبــور بحيــث يكــون بعضهــا
فــوق بعــض؛ ألهنــا يف حقيقتهــا خزائــن كخزائــن ثالجــات
املستشــفيات ،وليســت قبــور ًا باملعنــى املتعــارف عليــه الالئــق
بكرامــة اإلنســان املســلم ،وال يوجــد رضورة تدعــو هلــذا
اإلجــراء فالصحــراء واســعة ،واإلنســان يدفــن مــرة واحــدة،
وحيثــا كانــت املقــرة يمكــن الوصــول إليهــا .واهلل تعــاىل
أعلــم».
واملشــاهد يف بالدنــا أن عظــام املوتــى ال تبــى إال بعــد مــرور
أكثــر مــن مئــة ســنة ،وال جيــوز طمــر القبــور والدفــن فوقهــا
إال بعــد بــاء العظــام بصــورة كاملــة ،وبــرط أن يكــون دفنـ ًا
رشعي ـ ًا .واهلل تعــاىل أعلــم

حكم «هامش الجدية» في عقود
المرابحة والتأجير التمويلي
السؤال:
قمــت بتقديــم معاملــة رشاء شــقة وفــق نظــام اإلجــارة املنتهيــة بالتمليــك ،حيــث قــام املــرف
باقتطــاع القســط األول مــن الشــقة ،مــع أين مل أمتلــك الشــقة بعــد ،واملعاملــة مل تنتــه بعــد مــن قبــل
موظــف البنــك ،فهــل هــذا جائــز رشع ـ ًا؟
اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل
األصــل أن األجــرة تســتحق يف عقــود اإلجــارة بتســليم العــن
للمســتأجر ،وإذا تــم خصــم أيــة مبالــغ قبــل هــذا تدخــل يف
إطــار ضــان اجلديــة ،وهــي الدفعــات التــي تســتقطع قبــل
البيــع يف عقــد املرابحــة لآلمــر بالــراء ،أو يف عقــد اإلجــارة
املنتهيــة بالتمليــك ،ومصطلــح «هامــش اجلديــة» وهــو كــا
عرفتــه [املعايــر الرشعيــة للمؤسســات املاليــة اإلســامية]
(املعيــار الرشعــي رقــم« :)8 :مبلــغ نقــدي يدفعــه العميــل
بطلــب مــن املؤسســة مــــن أجــل أن تتأكــد مــن القــدرة املالية
للعميــل ،وكذلــك لتطمئــن علــــى إمــكان تعويضهــا عــن

الــرر الالحــــق هبــا يف حــال نكــول العميــل عــن وعــــده
امللــزم» انتهــى بتــرف يســر.
واملســتند الرشعــي ملبلــغ هامــش اجلديــة أنــه مــن قبيــل
التوثــق ملــا قــد يلحــق مــن رضر ،فتحفــظ هــذه املبالــغ أمانــة
عنــد البنــك حتــى يتــم العقــد ،فــإذا تــم العقــد بــن البنــك
والعميــل احتســبت مبالــغ هامــش اجلديــة مــن الثمــن ،وأمــا
إذا مل يتــم العقــد فيقــوم البنــك بخصــم مقــدار الــرر الفعــي
الــذي عــاد عليــه جــراء نكــول العميــل.
وعليــه؛ فــا حــرج يف الدفعــات التــي يقدمهــا العميــل قبــل
توقيــع عقــد التأجــر التمويــي ،إذا اعتــرت أمانــة عنــد
البنــك .واهلل تعــاىل أعلــم.
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حكم تفضيل بعض الصحابة على بعض
السؤال:
مــا حكــم تفضيــل الصحــايب اجلليــل عــي بــن أيب طالــب ريض اهلل عنــه عــى باقــي الصحابــة
رضــوان اهلل عليهــم ومنهــم الشــيخان أبــو بكــر وعمــر ريض اهلل عنهــا ،مــع عــدم الطعــن يف أحــد
مــن الصحابــة وكامــل املحبــة هلــم مجيع ـ ًا؟
بعــض العلــاء إىل أن هــذا الرتتيــب غــر قطعــي يف الديــن،
اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل
ّ
صــى اهلل عليــه وســلم خــرة مــن
اصطفــى اهلل تعــاىل لنبيــه
وخصهــم بصحبتــه والتلقــي عنــه واجللــوس بــن
اخللــق،
ّ
يديــه ،وأثنــى اهلل تعــاىل عــى الصحابــة حيــث قــال ســبحانه:
اج ِريــن و ْالَنْص ِ ِ
ون ْالَو ُل َ ِ
ــن ا ُْل َه ِ
يــن
ــار َوا َّلذ َ
َ
َ َ
ــون م َ
الســابِ ُق َ َّ
َ
{و َّ
ِ
ٍ
ــم َو َر ُضــوا َعنْــ ُه َو َأ َعــدَّ
ا َّت َب ُع ُ
ض اللَُّ َعن ُْه ْ
وه ْ
ــم بِإِ ْح َســان َر َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـم َجنَّــات َ ْتـ ِ
ـن ف َيهــا َأ َبــدً ا َذلـ َ
ـك
ـار َخالديـ َ
َُلـ ْ
ـري َ ْتت ََهــا ْالَ ْنَـ ُ
ِ
ـم} التوبــة ،100/وإنــا جــاء اإلســام هدايــة ورمحــة
ا ْل َفـ ْ
ـو ُز ا ْل َعظيـ ُ
يزيــل مــا بــن النــاس مــن بغضــاء ويرفــع أســباهبا ،قــال اهلل
ِ ِ
ِ
ِ
ـون َر َّبنَــا اغ ِْفـ ْـر َلنَــا
ـم َي ُقو ُلـ َ
ـاءوا مـ ْ
{وا َّلذيـ َ
تعــاىلَ :
ـن َب ْعدهـ ْ
ـن َجـ ُ
ِ
وِِ ِ
ِ
ـن َس ـ َب ُقونَا بِ ْ ِ
اليـ َـا ِن َو َل َ ْت َعـ ْ
ـل ِف ُق ُلوبِنَــا غـ ًّـا
ل ْخ َواننَــا ا َّلذيـ َ
َ
ِ
ِ
ِ
يــن َآمنُــوا َر َّبنَــا إِن َ
يــم} احلــر.10/
َّــك َر ُء ٌ
ل َّلذ َ
وف َرح ٌ
وأمــا تفضيــل بعــض الصحابــة عــى بعــض خاصــ ًة فيــا مل
تبــن النصــوص جهــات
يــرد فيــه ّ
نــص قاطــع مبــارش ،ومل ّ
التفضيــل بالتفصيــل ،ولكــن ذهــب مجهــور أهــل الســنة بعــد
اســتقراء الفضائــل وعــرض املناقــب إىل أن أفضــل الصحابــة
بعــد النبــي صــى اهلل عليــه وســلم صاحبــه أبــو بكــر الصديق،
ثــم عمــر الفــاروق ،ثــم عثــان ذو النوريــن ،ثــم بــاب مدينــة
العلــم عــي بــن أيب طالــب ،ريض اهلل عنهــم مجيعــ ًا ،عــى
حســب ترتيبهــم يف ّ
تــول اخلالفــة العظمــى ،ولكــن ذهــب

22

ـن.
بــل ثابــت بغلبــة الظـ ّ
قــال النــووي رمحــه اهلل يف [رشح صحيــح مســلم « :]148 /15قــال
اإلمــام أبــو عبــد اهلل املــازري :اختلــف النــاس يف تفضيــل
بعــض الصحابــة عــى بعــض ،فقالــت طائفــة :ال نفاضــل
بــل نمســك عــن ذلــك ،وقــال اجلمهــور بالتفضيــل ...واتفــق
أهــل الســنة عــى أن أفضلهــم أبــو بكــر ثــم عمــر ،قــال
مجهورهــم ثــم عثــان ثــم عــي ،وقــال بعــض أهــل الســنة مــن
أهــل الكوفــة بتقديــم عــي عــى عثــان ،والصحيــح املشــهور
تقديــم عثــان ...واختلــف العلــاء يف أن التفضيــل املذكــور
قطعــي أم ال؟ وممــن قــال بالقطــع أبــو احلســن األشــعري،
قــال :وهــم يف الفضــل عــى ترتيبهــم يف اإلمامــة ،وممــن قــال
بأنــه اجتهــادي ظنــي أبــو بكــر الباقــاين» ،وقــال ابــن حجــر
رمحــه اهلل يف [فتــح البــاري « :]16 /7ويف احلديــث تقديــم عثــان
بعــد أيب بكــر وعمــر كــا هــو املشــهور عنــد مجهــور أهــل
الســنة ،وذهــب بعــض الســلف إىل تقديــم عــي عــى عثــان،
وممــن قــال بــه ســفيان الثــوري ،ويقــال إنــه رجــع عنــه ،وقــال
بــه ابــن خزيمــة وطائفــة قبلــه وبعــده ،وقيــل :ال يفضــل
أحدمهــا عــى اآلخــر ،قالــه مالــك يف املدونــة وتبعــه مجاعــة
منهــم حييــى القطــان ،ومــن املتأخريــن ابــن حــزم».
والواجــب عــى املســلم رشعــ ًا أن ال يبغــض أحــد ًا مــن

الصحابــة؛ ملــا ورد يف ذلــك مــن النصــوص ،وللخصوصيــة
الثابتــة هلــم بصحبــة النبــي صــى اهلل عليــه وســلم ،ومعاينــة
أنــواره الرشيفــة ،وخمالطــة أخالقــه املنيفــة ،واالقتبــاس مــن
علومــه ومعارفــه ،واألخــذ بحكمــه وأحكامــه مبــارشة بــدون
وســائط ،قــال ابــن اجلــوزي رمحــه اهلل يف [كشــف املشــكل :]308 /1
«حمبــة الصحابــة رشعيــة ،فينبغــي أن تكــون عــى وجــه يــأذن
الــرع فيــه ،ومــن رضوراهتــا إتبــاع املحبــوب».
وجيــب عــى املكلــف أن يتوســط يف حــب الصحابــة فــا
يتهجــم بالطعــن والتجريــح
يقــول بعصمــة أحــد منهــم ،وال ّ
حــق أحدهــم ،ويســتحب لــه إشــباع قلبــه
والســب يف
ّ
ّ
العامــي غــر
بفضائلهــم وفواضلهــم مجيعــ ًا ،وحيــرم عــى
ّ
املؤهــل أن خيــوض يف مضائــق اخلالفــات بينهــم ومــا جــرى
مــن فتــن بعــد وفــاة النبــي صــى اهلل عليــه وســلم ،فــإن ذلــك
جيـ ّـر غالب ـ ًا إىل حمظــور رشعــي ،كأن يبغــض أحــد الصحابــة
عــن جهــل وقلــة علــم ،قــال الغــزايل رمحــه اهلل يف [االقتصــاد

أن كتــاب اهلل مشــتمل عــى الثنــاء عــى
ص« :]131/واعلــم ّ
املهاجريــن واألنصــار ،وتواتــرت األخبــار بتزكيــة النبــي صىل
اهلل عليــه وســلم إياهــم بألفــاظ خمتلفــة ،كقولــه أصحــايب
كالنجــوم بأهيــم اقتديتــم اهتديتــم ،وكقولــه :خــر النــاس
قــرين ثــم الذيــن يلوهنــم ،ومــا مــن واحــد إال وورد عليــه
ثنــاء خــاص يف حقــه يطــول نقلــه ،فينبغــي أن تســتصحب
هــذا االعتقــاد يف حقهــم ،وال تــيء الظــن هبــم كــا حيكــى
عــن أحــوال ختالــف مقتــى حســن الظــن ،فأكثــر مــا ينقــل
خمــرع بالتعصــب يف حقهــم وال أصــل لــه ،ومــا ثبــت نقلــه
فالتأويــل متطــرق إليــه ،ومل جيــز مــا ال يتســع العقــل لتجويــز
اخلطــأ والســهو فيــه ،ومحــل أفعاهلــم عــى قصــد اخلــر وإن مل
يصيبــوه».
فــإن مــا نــراه هــو مــا عليــه مجهــور أهــل الســنة
وعليــه؛ َّ
واجلامعــة مــن تقديــم أيب بكــر فعمــر فعثــان فعــي ريض اهلل
عنهــم مجيعــ ًا .واهلل تعــاىل أعلــم.

ّ
تقديم توزيج االبن على الحج يرجع

لتقدير صاحب الشأن
السؤال:
رجــل يملــك مبلغـ ًا مــن املــال ألداء فريضــة احلــج ،وبقــي لدخولــه يف القرعــة مــدة مخس ســنوات،
ويريــد أن يــزوج ابنــه مــن هــذا املــال ،وإذا قــام بــزواج ابنــه ربــا ينقــص املــال وال يتمكــن مــن
احلــج ،هــل عليــه إثــم يف تــرك تزويــج ابنــه ،وأهيــا أوىل؟
اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل
جتــب نفقــة الوالــد عــى أوالده الصغــار الذيــن ال مــال هلــم
حتــى يبلغــوا ،أو كانــوا كبــار ًا عاجزيــن ،قــال اإلمــام ابــن
حجــر اهليتمــي رمحــه اهلل« :فــإذا لزمــه [أي الوالــد] أجــرة
الرضــاع فكفايتــه ألــزم ،ومــن ثــم أمجعــوا عــى ذلــك يف طفــل
ال مــال لــه ،وأحلــق بــه بالــغ عاجــز كذلــك؛ لقولــه صــى اهلل
عليــه وســلم هلنــد( :خــذي مــا يكفيــك وولــدك باملعــروف)»
[حتفــة املحتــاج  ،]345/ 8فــا تلــزم األب نفقــة ابنــه الــذي لــه مــال
يســتغني بــه ســواء كان صغــر ًا أم كبــر ًا.
فــإن تزويــج االبــن الكبــر القــادر عــى الكســب
وعليــه؛ ّ

ليــس واجبــ ًا عــى والــده ،وال إثــم عليــه يف عــدم تزوجيــه،
ولكــن ينــدب لــأب أن يعــن ابنــه الصالــح عــى الــزواج
ِ
ِ
ِ
ـن
الصالـ َ
ـم َو َّ
امتثــاالً لقولــه تعــاىلَ :
{و َأنْك ُحــوا ْالَ َي َامــى منْ ُكـ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ــن
ــم اللَُّ م ْ
م ْ
ــر َاء ُيغْن ِه ُ
ُــم إِ ْن َيكُونُــوا ُف َق َ
ُــم َوإِ َمائك ْ
ــن ع َبادك ْ
ِ
ِ
ِ ِ
يــم} [النــور.]32 :
َف ْضلــه َواللَُّ َواس ٌ
ــع َعل ٌ
احلــج يرجــع إىل
فــإن تقديــم تزويــج االبــن عــى
وعليــه؛ ّ
ّ
تقديــر صاحــب الشــأن ،وكل إنســان أدرى بشــؤونه ،فــإن
احلــج ،ال
رأى الوالــد أن ابنــه بحاجــة للنــكاح قدمــه عــى
ّ
أن احلــج ال جيــب عــى الفــور ويمكــن تأجيلــه .واهلل
ســ ّيام ّ
تعــاىل أعلــم.
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حرمان البنات من الميراث من
أكل المال بالباطل
السؤال:
ما حكم حرمان البنات من املرياث؟
اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل
حرمــان األنثــى مــن مرياثهــا حــرام يف الرشيعــة اإلســامية،
ِ
ـن
وهــو أكل لألمــوال بالباطــل ،قــال اهلل تعــاىلَ { :يــا َأ ُّ َيــا ا َّلذيـ َ
ـل إِ َّل َأ ْن َت ُكـ َ ِ
ـم بِا ْل َباطِـ ِ
ـار ًة
ـون َتـ َ
ـم َب ْينَ ُكـ ْ
َآمنُــوا َل ت َْأ ُك ُلــوا َأ ْم َوا َل ُكـ ْ
عــن تَــر ٍ ِ
ُــم
ُــم َو َل َت ْق ُت ُلــوا َأ ْن ُف َســك ُْم إِ َّن اللََّ ك َ
َان بِك ْ
اض منْك ْ
َ ْ َ
َر ِحيـ ًـا} النســاء ،29/ومل يــوكل الشــارع ســبحانه هــذه القســمة ال
إىل نبــي أو رســول ،وإنــا أنزهلــا ســبحانه وتعــاىل قرآن ـ ًا يتــى
إىل يــوم القيامــة ،ورتــب عــى خمالفتهــا الوعيــد الشــديد؛ بــل
ـن َي ْعـ ِ
ـص
{و َمـ ْ
إن اهلل تعــاىل ذكــر املواريــث ثــم قــال ســبحانهَ :
ِ
َــارا َخالِــدً ا فِ َيهــا َو َلــ ُه
اللََّ َو َر ُســو َل ُه َو َي َت َعــدَّ ُحــدُ و َد ُه ُيدْ خ ْلــ ُه ن ً
َعـ َ
ـن} النســاء ،14/وقــال النبــي صــى اهلل عليــه وســلم
اب ُم ِهـ ٌ
ـذ ٌ
ـق ْامـ ِ
(مـ ِ
ـر ٍئ
ـع َحـ َّ
ـن ا ْق َت َطـ َ
حمــذر ًا مــن أكل األمــوال بالباطــلَ :
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مســلِ ٍم بِي ِمينِـ ِ
ـهَ ،ف َقــدْ َأوجــب اهللُ َلـه النَّــار ،وحــرم ع َليـ ِ
ـه َْ
النَّـ َة،
ُ
ْ َ َ
َ
ُ ْ
َ َ َ َّ َ َ ْ
ِ
ـول اهللِ؟ َقـ َ
ـرا َيــا َر ُسـ َ
َف َقـ َ
ـال َل ـ ُه َر ُجـ ٌ
ـال:
ـلَ :وإِ ْن ك َ
َان َش ـ ْيئًا َيسـ ً
وإِ ْن َق ِضيبــا ِمــن َأر ٍ
اك) رواه مســلم.
ً
َ
ْ َ
وعليــه؛ فــا جيــوز ألحــد الورثــة أن يمنــع أحــد ًا مــن حقــه
يف نصيبــه الرشعــي ،وخاصــة البنــات مــن الورثــة ،فــا جيــوز
منعهــن مــن حقوقهــن وال إحراجهــن للتنــازل عــن الرتكــة،
ـال ْامـ ِ
وقــد قــال النبــي صــى اهلل عليــه وســلمَ :
ـل َمـ ُ
(ل َيِـ ُّ
ـر ٍئ
ُم ْســلِ ٍم إِ َّل بِطِيـ ِ
ـب َن ْفـ ٍ
ـس ِمنْ ـ ُه) أخرجــه البيهقــي يف الســنن الكــرى.
ونــويص بتقــوى اهلل تعــاىل ،فــإن احلــرام ال يبــارك فيــه ،قــال
ِ
ـذا ا َملـ َ
عليــه الصــاة والســام( :إِ َّن َهـ َ
ـن
ـوةٌَ ،ف َمـ ْ
ـر ٌة ُح ْلـ َ
ـال َخـ َ
ــذه بِــإِ ْش ِ
ِ ِ
ــس ُب ِ
ــذ ُه بِطِ ِ
يــب َن ْف ٍ
َأ َخ َ
اف
ــن َأ َخ َ ُ
ــور َك َلــ ُه فيــهَ ،و َم ْ
َ
َان كَا َّلـ ِ
ـس َل يبــار ْك َلـه فِيـ ِ
ـذي َيـ ْ
ـأك ُُل َوالَ َي ْشـ َب ُعَ ،وال َيــدُ
ـهَ ،وك َ
ُ
َن ْفـ ٍ ْ ُ َ َ
ِ
الع ْليــا َخـ ِ
السـ ْف َل) رواه البخــاري .واهلل تعــاىل أعلــم.
ـر مـ َ
ـن ال َيــد ُّ
ُ َ
ٌْ

من صور عقد االستصناع
السؤال:
هــل جيــوز إبــرام املؤسســة عقــد مقاولــة مــع املقــاول عــى تشــطيب مبنــى وتوقيــع عقــد اســتصناع
مـ ٍ
ـواز مــع صاحــب املــروع بســعر آجــل ،علــا أن العقــار مســجل باســم صاحــب املــروع مــن
البدايــة؟
اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل
جيــوز للمؤسســة أن تتعاقــد يف عقــد االســتصناع مــع العميــل
عــى ســلعة مصنعــة موصوفــة بالذمــة ،ومــن ثــم تتعاقــد
مــع املقــاول يف عقــد اســتصناع مـ ٍ
ـواز عــى مواصفــات عقــد
االســتصناع األول نفســها ،بــرط عــدم الربــط بــن العقدين؛
لئــا يفــي إىل الدخــول يف قاعــدة النهــي عــن بيعتــن يف بيعة.
وننبــه إىل أنــه إن تعاقــد العميــل مــع املقــاول أوالً ،ثــم أرادت
املؤسســة أن تــرم عقــد اســتصناع مـ ٍ
ـواز مــع املقــاول ،فيجــب
عليهــا أن تتأكــد مــن إلغــاء العقــد الســابق بــن املقــاول
والعميــل؛ حتــى تبتعــد عــن شــبهة الربــا ،وتكــون عمليــة
التمويــل مرشوعــة ،وحينئــذ فــا حــرج عــى املؤسســة يف

عقــد اســتصناع مــع العميــل عــى تشــطيب املبنــى ،وتوقيــع
ٍ
مــواز مــع املقــاول.
عقــد اســتصناع
جــاء يف املعيــار الرشعــي هليئــة املراجعــة واملحاســبة اإلســامية
[رقــم« :]2/ 2/ 4جيــوز االســتصناع إلمتــام مــروع بــدأ
بــه صانــع ســابق ،وحينئــذ جيــب تصفيــة العمليــة بحالتهــا
الراهنــة ،عــى حســاب العميــل مــع الصانــع الســابق ،حيــث
تظــل الديــون إن وجــدت التزام ـ ًا شــخصي ًا عليــه ،ومــن ثــم
إبــرام عقــد اســتصناع لبقيــة العمــل ،دون التــزام املؤسســة
باالســتعانة بالصانــع الســابق ،بــل ينــص عــى أن هلــا احلــق يف
إنجــاز العمــل بــأي وســيلة تراهــا مناســبة».
وعليــه ،فيجــب عــى املؤسســة إلغــاء العقــد الســابق بــن
املقــاول والعميــل .واهلل تعــاىل أعلــم.
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حكم كتابة اسم المتوفى على المصاحف
السؤال:
ما حكم كتابة اسم املتوىف عىل املصاحف وطلب الدعاء له؟
اجلواب:

احلمد هلل والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل
طباعــة املصاحــف لوقفهــا ،فيهــا مــن األجــر مــا ال يعلمــه إال
اهلل ســبحانه وتعــاىل ،فيســتحب للمســلم أن يطبــع املصحــف
وأن يوقفــه عــى نفســه وكذلــك عــى غــره كوالديــه؛ ملــا
ـري لِ ْلعبـ ِ
يـ ِ
ـد
َْ
(س ـ ْب ٌع َ ْ
ورد عــن النبــي صــى اهلل عليــه وســلمَ :
ـد موتِـ ِ
ِ
َأجرهـ ِ
ِ
ـه ،وهــو ِف َقـ ِ ِ
ـم ع ْلـ ًـاَ ،أ ْو
ْ
ُ
ـن َب ْعـ َ ْ
ـن مـ ْ
ْ ُ ُ َّ
ـرهَ :مـ ْ
ـن َع َّلـ َ
َكـ َـرى َنْـ ًـراَ ،أ ْو َح َفـ َـر بِ ْئـ ًـراَ ،أ ْو َغـ َـر َس َنخْ ــاَ ،أ ْو َبنَــى َم ْسـ ِ
ـجدً ا،
ِ ِ
ِ
ث ُم ْص َح ًفــاَ ،أ ْو َتـ َـر َ
َأ ْو َو َّر َ
ك َو َلــدً ا َي ْس ـ َتغْف ُر َل ـ ُه َب ْعــدَ َم ْوتــه) رواه
البيهقــي وحســنه بعــض العلــاء.
والدعــاء مطلــوب لألمــوات واألحيــاء عــى الســواء ،لكنــه
للميــت آكــد ،وقــد كان النبــي صــى اهلل عليــه وســلم يعلــم
أصحابــه الدعــاء لألمــوات ،فــكان عليــه الصــاة والســام

26

ِ ِ ِ
ـم َو َسـ ُلوا
(اسـ َتغْف ُروا ل َصاحبِ ُكـ ْ
يقــول ألصحابــه عنــد الدفــنْ :
اآلن ُي ْسـ َ
ـأ ُل) رواه البيهقــي يف «إثبــات عــذاب
اللََّ َلـ ُه ال َّت ْثبِيـ َ
ـت َفإِ َّنـ َه َ
ِ ِ
ِ
ِ
ـم
ـاءوا مـ ْ
{وا َّلذيـ َ
القــر» ،وقــال اهلل عــز وجــلَ :
ـن َب ْعدهـ ْ
ـن َجـ ُ
ِ
ـون ربنَــا اغ ِْفــر َلنَــا و ِ ِ ِ
ـن َس ـ َب ُقونَا بِ ْ ِ
اليـ َـا ِن
ل ْخ َواننَــا ا َّلذيـ َ
َ
َي ُقو ُلـ َ َ َّ
ْ
ــل ِف ُق ُلوبِنَــا ِغ ًّ ِ ِ
َو َل َ ْت َع ْ
يــن َآمنُــوا َر َّبنَــا إِن َ
وف
َّــك َر ُء ٌ
ــا ل َّلذ َ
ِ
يــم} احلــر.10/
َرح ٌ
وعليــه ،فــا حــرج يف طباعــة املصاحــف وطلــب الدعــاء
للميــت عليهــا ،كذلــك ال يوجــد مانــع رشعــي مــن كتابــة
اســم امليــت ،واألوىل عــدم ذلــك واالكتفــاء بطلــب الدعــاء
لــه ،وهــذا أبعــد عــن الســمعة والريــاء ،قــال اهلل تعــاىل{ :إِ ْن
ِ ِِ ِ
ُوهــا ا ْل ُف َقـ َـر َاء
وهــا َوت ُْؤت َ
ـي َوإِ ْن ُ ْت ُف َ
ُت ْبــدُ وا َّ
الصدَ َقــات َفنعـ َّـا هـ َ
ِ
َفهــو َخــر َلكُــم وي َك ِّفــر ع ْنك ِ
ــا
ُــم م ْ
ُ َ
ُ َ
ْ
ْ َُ
ــن َســ ِّيئَاتك ُْم َواللَُّ بِ َ
ٌْ
ــر} البقــرة .271/واهلل تعــاىل أعلــم.
َت ْع َم ُل َ
ــون َخبِ ٌ

يشترط تعجيل رأس مال الشراكة
السؤال:
عــارة رأس ماهلــا ســبعامئة ألــف دينــار ،يوجــد ثالثامئــة ألــف دينــار نقــد ًا مــن عــدة أشــخاص
تدفــع عنــد بدايــة العمــل ،والباقــي وهــو أربعامئــة ألــف دينــار مــن شــخص أو أكثــر أو مــن رشكة،
ولكنهــا ليســت موجــودة نقــد ًا اآلن ،ولكــن يضمــن هــذا الشــخص أو الرشكــة تأمينهــا عــى فــرة
يتفــق عليهــا الــركاء مجيعـ ًا ،وتكــون خــال مــدة إمتــام املــروع .هــل هــذا عقــد صحيــح أم أن
كامــل رأس املــال جيــب أن يدفــع نقــد ًا منــذ بدايــة العمــل؟
اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل
األصــل أنــه يشــرط يف رأس مــال الرشكــة أن يكــون حصــة
نقديــة تقــدم قبــل بــدء العمــل يف الرشكــة ،بــل اتفــق فقهــاء
املذاهــب األربعــة عــى أن املــال جيــب أن يكــون حــارض ًا عنــد
بــدء العمــل؛ حتــى تصــح الرشكــة.
فــا يصــح تأجيــل تقديــم حصــة أحــد الــركاء يف رأس
مــال الرشكــة ،لكــن عنــد تقديمــه للــال يصبــح رشيــك ًا مــن

تلــك اللحظــة ،ففــي صــورة الســؤال املذكــور تتــم الرشكــة
بــن األشــخاص الذيــن دفعــوا الثالثامئــة ألــف دينــار ،ومــا
ُيبنــى هبــا ملــك هلــم وحدهــم ،ومــا يبــاع مــن العــارة الحقـ ًا
هلــم وحدهــم كذلــك ،حتــى إذا أحــر شــخص أمــواالً
أخــرى دخــل رشيــك ًا معهــم باملــه ،وأصبــح اجلميــع رشكاء،
فــا يبــاع بعــد ذلــك مــن العــارة اشــرك فيــه اجلميــع ،قــال
ِ
ـم
اهلل تعــاىلَ { :يــا َأ ُّ َيــا ا َّلذيـ َ
ـم َب ْينَ ُكـ ْ
ـن َآمنُــوا َل ت َْأ ُك ُلــوا َأ ْم َوا َل ُكـ ْ
بِا ْل َباطِـ ِ
ـل} [النســاء .]29/واهلل تعــاىل أعلــم.

27

نفقة تعليم األوالد واجبة على األب
السؤال:
هل يلزم األب أن يقوم بدفع تكاليف مصاريف ابنه يف اجلامعة؟
اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل
نفقــة األب عــى أوالده واجبــة ال يشــاركه أحــد فيهــا ،قــال
اإلمــام النــووي رمحــه اهلل« :ال يشــرط يســار الوالــد يف نفقــة
ولــده الصغــر ،فيســتقرض عليــه ويؤمــر بوفائــه إذا أيــر»
[مغنــي املحتــاج  ،]185/ 5كــا نــص قانــون األحــوال الشــخصية
عــى وجــوب نفقــة االبــن عــى أبيــه يف الـــادة (« :)187إذا مل
يكــن للولــد مــال فنفقتــه عــى أبيــه ال يشــاركه فيهــا أحــد مــا
مل يكــن األب فقــر ًا عاجــز ًا عــن النفقــة والكســب آلفــة بدنيــة
أو عقليــة».
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والتعليــم مــن ضمــن النفقــة التــي يلــزم األب تعهــد األبنــاء
هبــا ،واعتربهــا القانــون واجبــة أيضــ ًا عــى األب املــورس،
وحدّ دهــا القانــون بإهنــاء الولــد املرحلــة اجلامعيــة األوىل إذا
كان الولــد أهـ ً
ا للتعليــم ،جــاء يف املــادة (« :)190يلــزم األب
املــورس بنفقــة تعليــم أوالده يف مجيــع املراحــل التعليميــة ،بــا
يف ذلــك الســنة التمهيديــة قبــل الصــف األول األســايس ،وإىل
أن ينــال الولــد أول شــهادة جامعيــة عــى أن يكــون الولــد ذا
أهليــة للتعلــم» .واهلل تعــاىل أعلــم.

حكم تقديم خدمة األقساط الدراسية
لمنتسبي الجمعيات
السؤال:
يرجــى بيــان احلكــم الرشعــي يف خدمــة أقســاط املــدارس التــي تقدمهــا مجعيــة موظفــن ملنتســبيها
مــن خــال «عقــد جعالــة» ،حيــث تقــوم اجلمعيــة باالتفــاق مــع بعــض املــدارس لتســجيل أبنــاء
املســتفيدين مــن خدمــات اجلمعيــة للدراســة يف هــذه املــدارس ضمــن األســس اآلتيــة:
 -1تقــوم املدرســة بمنــح خصــم للجمعيــة عــى األقســاط الدراســية للطــاب املســجلني مــن
خــال اجلمعيــة حســب االتفــاق املســبق.
-2تلتــزم اجلمعيــة بتســديد كامــل مســتحقات هــذه املدرســة مــن األقســاط الدراســية نيابــة عــن
الطــاب املســجلني حســب مــا يتفــق عليــه مــع املدرســة.
 -3يتــم حتصيــل قيمــة هــذه األقســاط مــن املســتفيدين مــن رواتبهــم إمــا دفعــة واحــدة أو عــى
أقســاط شــهرية بالقيمــة نفســها دون زيــادة ،بحيــث يســتفيد املنتســب للجمعيــة مــن اخلصــم ومــن
دفــع املصاريــف مقســطة ،وتســتفيد اجلمعيــة مــن العمولــة التــي حتصــل عليهــا مــن املــدارس؟
الثــاين :أن يكــون الربــح عــى اجلعالــة دون الكفالــة؛ ألن
اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل
تقــوم فكــرة خدمــة أقســاط املــدارس املذكــورة يف الســؤال
عــى مبــدأ اجلعالــة ،حيــث حتصــل اجلمعيــة خصومــات مــن
املــدارس تســتفيد منهــا هــي أو منتســبوها ،فتتفــق مــع بعــض
املــدارس عــى أن حتصــل اجلمعيــة عــى خصــم معــن كجعالة
عــى كل طالــب ترســله مــن قبلهــا ،وتتكفــل اجلمعية بتســديد
األقســاط املدرســية للطالــب فــور ًا أو باألقســاط ،ومــن ثــم
ترجــع اجلمعيــة عــى املوظــف بخصــم األقســاط الثابتــة يف
ذمتــه مــن راتبــه دون ربــح عليــه.
وعليــه ،فيجــوز للجمعيــة حتصيــل خصــم مــن املــدارس
بــروط:
األول :أن يكــون اخلصــم للطالــب وليــس ملصلحــة اجلمعيــة؛
حــذر ًا مــن الوقــوع يف الربــا.

الفقهــاء أمجعــوا عــى عــدم جــواز أخــذ األجــرة عــى الكفالة.
الثالــثُ :يســتحق الربــح للمؤسســة (املجعــول لــه) بمجــرد
تســجيل الطالــب يف املدرســة.
الرابــع :الفصــل بــن عقــد اجلعالــة الــذي يتــم بــن اجلمعيــة
واملدرســة ،والعقــد الــذي يتــم بــن املدرســة وأوليــاء أمــور
الطلبــة؛ حــذر ًا مــن الوقــوع يف شــبهة الربــا ،فــا يصــح
للجمعيــة أن تســدد عــن الطالــب املبلــغ اإلمجــايل للســلعة
خمصومــ ًا منهــا ربــح اجلعالــة؛ ألن ذلــك يقلــب املعاملــة إىل
قــرض ربــوي ،بــل حتصــل عــى اخلصــم مــن خــال مبالــغ
مســردة مــن املدرســة.
وعليــه ،فــإن روعيــت الــروط الســابقة جــاز التعامــل بنظــام
خدمــة أقســاط املــدارس املذكــور .واهلل تعــاىل أعلــم.

29

حكم سحب الشريك من رصيده قبل
تنفيذ المشورع

السؤال:
اتفــق رشيــكان عــى إنجــاز أحــد املشــاريع الســكنية ،بحيــث يقــوم الرشيــك األول بدفــع مبلــغ
معــن نقــد ًا ،ويقــوم الرشيــك الثــاين بتغطيتــه وتكملتــه للمــروع ،ولكــن قــام الرشيــك األول
وبعــد رشاء األرض املقــرر إنشــاء املــروع عليهــا بســحب مبالــغ مــن رصيــده الــذي قــام بدفعــه
مــن أجــل املــروع قبــل عمليــة التنفيــذ والبنــاء ،فهــل هــذه املبالــغ التــي قــام بســحبها تدخــل يف
عمليــة تقســيم األربــاح ومســامهتها يف املــروع؟
مــال الرشكــة ومــن ربحــه؛ جــاء يف [كشــاف القنــاع عــن متــن اإلقنــاع
اجلواب:
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احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل
األصــل الرشعــي أن عقــد الرشكــة يقتــي ثبــوت امللــك
للــركاء لــرأس مــال الرشكــة ،فــا يصــح رشعـ ًا لرشيــك أن
يتــرف باملــال دون إذن رشيكــه؛ ألن مقتــى عقــد الرشكــة
األمانــة ،وتــرف الرشيــك دون إذن الرشيــك اآلخــر ينــايف
هــذه األمانــة.
فــإذا قــام أحــد الــركاء بســحب جــزء مــن مالــه قبــل بــدء
العمــل بــإذن رشيكــه ،صــح ذلــك بــرط أن يعيدهــا عنــد
البــدء بتنفيــذ املــروع؛ جــاء يف كتــاب [حاشــية ابــن عابديــن 4
« :]311/وال تصــح -أي الرشكــة -بــال غائــب ،بــل ال بــد
مــن كونــه حــارض ًا ،واملــراد حضــوره عنــد عقــد الــراء ال
عنــد عقــد الرشكــة ،فإنــه لــو مل يوجــد عنــد عقدهــا جيــوز».
وأمــا إذا قــام الرشيــك بســحب جــزء مــن رأس مــال الرشكــة
دون إذن رشيكــه ،فينقــص ذلــك املبلــغ املســحوب مــن رأس

« :]519/ 3ثــم أخــذ رب املــال بعــض املــال ،كان مــا أخــذه
رب املــال مــن الربــح ورأس املــال ،فلــو كان رأس املــال
مائــة ،فربــح عرشيــن ،فأخذهــا رب املــال ،فقــد أخذ سدســه،
فينقــص املــال وهــو مائــة سدســه :ســتة عــر وثلثني وقســطها
مــن الربــح ثالثــة وثلــث ،بقــي رأس املــال ثالثــة وثامنــن
وثلثــا ،ولــو كان أخــذ ســتني ،بقــي رأس املــال مخســن؛ ألنــه
أخــذ نصــف املــال ،فبقــي نصــف املــال ،وإن أخــذ مخســن،
بقــي ثامنيــة ومخســون وثلــث؛ ألنــه أخــذ ربــع املــال وسدســه،
فيبقــى ثلثــه وربعــه ،وهــو مــا ذكرنــا».
وعليــه؛ فــا جيــوز للرشيــك أن يســحب مــن مــال الرشكــة
شــيئ ًا دون علــم رشيكــه ،فــإذا قــام بالســحب دون إذنــه
وجــب عليــه الــر ّد فــور ًا ،وإال فينقــص مــن حصتــه يف رأس
مــال الرشكــة وربحهــا بمقــدار املبلــغ املســحوب .واهلل تعــاىل
أعلــم.

ال يجوز للكفيل اشتراط زيادة على المكفول
السؤال:
أعمــل يف رشكــة ختليــص ،ونقــوم بدفــع الرســوم اجلمركيــة عــن بعــض العمــاء ،ومــن كان منهــم
معروفـ ًا بتأخــره لســداد الفاتــورة نقــوم بزيــادة مبلــغ مــن  150 -100دينــار ًا عــى فاتورتــه عنــد
صدورهــا بــدل تأخــر ســداد ،وبعــض الزبائــن اجلــدد نقــوم باالتفــاق معهــم عــى موافقتنــا عــى
التأخــر بعــد حتديــد ســعر مرتفــع عــن الطبيعــي ،فهــل يف ذلــك ربــا؟
اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل
يعتــر عمــل رشكــة التخليــص يف ســداد الرســوم اجلمركيــة
عــن العمــاء مــن قبيــل الكفالــة ،فالرشكــة تكفــل عمالئهــا
وتســدد عنهــم دينهــم ،ثــم ترجــع عليهــم للمطالبــة بدينهــم
الــذي دفعتــه.
والكفيــل ال جيــوز أن يشــرط زيــادة عــى املكفــول عنــه يف
أصــل الديــن؛ ألن الكفالــة مــع رشط الرجــوع تعتــر يف حكــم
القــرض ،وكل قــرض جــر نفع ـ ًا فهــو ربــا.
قــال اإلمــام ابــن قدامــة« :لــو قــال :اكفــل عنــي ولــك ألــف،
مل جيــز ...فــإن الكفيــل يلزمــه الديــن ،فــإذا أداه وجــب لــه

عــى املكفــول عنــه ،فصــار كالقــرض ،فــإذا أخــذ عوضــ ًا
صــار القــرض جــار ًا للمنفعــة ،فلــم جيــز» [املغنــي البــن قدامــة /4
.]244
وتعتــر الغرامــات التــي يفرضهــا الكفيــل عــى املكفــول عنــه
يف التأخــر عــن ســداد الديــن مــن الربــا الرصيــح الــذي حرمــه
اهلل تعــاىل ،ونــص عــى حرمتــه رســوله صــى اهلل عليــه وســلم،
وهــو عــن ربــا اجلاهليــة يف قوهلــم« :إمــا أن تــريب وإمــا أن
تقــي» ،ســواء كانــت مرشوطــة يف العقــد أو ال ،وقــد صــدر
قــرار جملــس اإلفتــاء األردين رقــم ( ،)124وقــرار جممــع
الفقــه اإلســامي رقــم ( )12 /3( )109بتحريــم الــرط
اجلزائــي يف الديــون .واهلل تعــاىل أعلــم.
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ً
حكم خورج المعتدة من بيتها نهارا
السؤال:
هــل جيــوز لوالــديت املعتــدة مــن وفــاة والــدي ،زيــارة والدهتــا واالطمئنــان عليهــا بســبب وضعهــا
الصحــي؟
اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل
العــدة اســم ملــدة ترتبــص فيهــا املــرأة للتعبــد وملعرفــة بــراءة
رمحهــا ،أو لتفجعهــا عــى زوجهــا ،واألصــل يف املعتــدة
مالزمــة بيتهــا طيلــة فــرة العــدة.
إال أن بعــض فقهــاء املالكيــة أجــازوا هلــا اخلــروج مــن بيتهــا
يف النهــار ولــو لغــر حاجــة؛ جــاء يف كتــاب [منــح اجلليــل ]335 /4
مــن كتــب املالكيــة« :وللمعتــدة مــن طــاق أو وفــاة اخلــروج مــن
مســكنها يف قضــاء حوائجهــا طــريف النهــار :أي قــرب الفجــر
وعقــب الغــروب إىل مغيــب الشــفق ...وجيــوز خروجهــا
هنــار ًا ولــو لغــر حاجــة ...وال تبيــت إال ببيتهــا».
وقــد اســتدلوا عــى ذلــك بحديــث جابــر ريض اهلل عنــه أنــه
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قــالُ :ط ِّل َقــت َخا َلتِــيَ ،ف َ
ــأ َرا َدت َأن َتُــدَّ نَخ َل َهــاَ ،فز ََج َرهــا
ـى اهللُ ع َليـ ِ
ِ
ـه َو َسـ َّل َمَ ،فقـ َ
َر ُجـ ٌ
ـي َصـ َّ
ـال:
َ
ـل َأن َتـ ُـر َجَ ،ف َأ َتــت ال َّنبِـ َّ
ــكَ ،فإِن ِ
ــى َفجــدِّ ي نَخ َل ِ
َّــك َع َســى َأن ت ََصدَّ ِقــيَ ،أو تَف َع ِــي
( َب َ ُ
عروفــا) رواه مســلم ،وبقــول عبــد اهلل بــن عمــر ريض اهلل عنهــا
َم ُ
َوج َهــا ،وال ا َملبتُو َتـ ُة ،إِالَّ ِف
أنــه قــال« :ال َتبِيـ ُ
ـو َف َع َنهــا ز ُ
ـت ا ُمل َتـ َ
َبيتِ َهــا» رواه مالــك ،وقــول الصحــايب فيــا ال حيتمــل االجتهــاد
مقبــول عنــد العلــاء كافــة ،أمــا مجهــور الفقهــاء فلــم جييــزوا
للمعتــدة اخلــروج مــن بيتهــا إال حلاجــة.
وعليــه ،فــا نــرى مانعــ ًا مــن خــروج املــرأة املعتــدة بقــدر
معتــدل كعمــل أو زيــارة مهمــة؛ بــرط أن ترجــع وتبيــت يف
بيتهــا الــذي تعتــد فيــه ،وأمــا الســفر فليــس هلــا ذلــك .واهلل
تعــاىل أعلــم.
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المفتي عمر الورسان

من لطائف القضاة
جاء يف كتاب األذكياء البن اجلوزي:

قال :وتزوجت امرأة من قومي.

جملــس القضــاء فقــال لرشيــح :أيــن أنــت؟

قال :ورشطت ألهلها أن ال أخرجها.

قال :اسمع مني.

قال :وأريد اخلروج.

وقــد روينــا أن عــدي بــن أرطــاة أتــى رشحيــا وهــو يف قال :بارك اهلل لك بالرفاء والبنني.
قال :بينك وبني احلائط.

قال :هلذا جلست جمليس.

قال :إين رجل من أهل الشام.
قال :احلبيب القريب.

قال :الرشط أملك.
قال :يف حفظ اهلل.

قال :اقض بيننا.

قال :قد فعلت.

عالج للوسواس
جاء يف عيون األخبار:

فقــال لــه :وأنــا أحدّ ثــك أنــك قــد ط ّلقتهــا ،أو مــا

إن فعلــت؟
قــال
األصمعــي :أتــى رجــل أبــا حــازم فقــالّ :
ّ

ّ
أفتكذبنــي وتصــدّ ق
الشــيطان قــد أولــع يب يوســوس يل وحيدّ ثنــي أين قــد فقــال :ســبحان اهلل يــا أبــا حــازم!
ط ّلقــت امــرأيت.
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الشيطان!.

بخالء العرب
وأمــا أبــو األســود ،فتصــدّ ق عــى ســائل بتمــرة،

جاء يف املستطرف
بخــاء العــرب أربعــة :احلطيئــة ،ومحيــد األرقــط ،فقــال لــه :جعــل اهلل نصيبــك مــن اجلنــة مثلهــا .وكان
وأبــو األســود الــدؤيل ،وخالــد بــن صفــوان.
يقــول :لــو أطعنــا املســاكني يف أموالنــا كنــا أســوأ
فمــر بــه إنســان وهــو عــى بــاب داره
فأمــا احلطيئــة ّ
حــاال منهــم.
وبيــده عصــا ،فقــال :أنــا ضيــف فأشــار إىل العصــا
وأمــا خالــد بــن صفــوان ،فــكان يقــول للدرهــم إذا
وقــال :لكعــاب الضيفــان أعددهتــا .وأمــا محيــد
دخــل عليــه :يــا ع ّيــار كــم تعــر وكــم تطــرف وتطري،
فحاشــا عليهــم،
األرقــط ،فــكان هجــاء للضيفــان ّ
ألطيلــن حبســك .ثــم يطرحــه يف الصنــدوق ويقفــل
نــزل بــه مــرة أضيــاف ،فأطعمهــم متــرا ،وهجاهــم
عليــه .وقيــل لــه :مل ال تنفــق ،ومالــك عريــض؟ فقــال:
وذكــر أهنــم أكلــوه بنــواه.
الدهــر أعــرض منــه.

في العجلة الندامة
جاء يف كتاب كليلة ودمنة:

فلــم أكلتــه؟ فجعلــت حتلــف أهنــا مــا أكلــت منــه

زعمــوا أن محامتــن ذكــر ًا وأنثــى مــأ عشــهام مــن شــيئ ًا .وجعلــت تعتــذر إليــه .فلــم يصدقهــا .وجعــل
احلنطــة والشــعري ،فقــال الذكــر لألنثــى :إنــا إذا وجدنا ينقرهــا حتــى ماتــت.

يف الصحــارى مــا نعيــش بــه فلســنا نــأكل ممــا هاهنــا فلــا جــاءت األمطــار ودخــل الشــتاء تنــدى احلــب
شــيئ ًا .فــإذا جــاء الشــتاء ومل يكــن يف الصحــارى يشء وامتــأ العــش كــا كان .فلــا رأى الذكــر ذلــك نــدم.

رجعنــا إىل مــا يف عشــنا فأكلنــاه.

ثــم اضطجــع إىل جانــب محامتــه وقــال :مــا ينفعنــي

فرضيــت األنثــى بذلــك ،وقالــت لــه :نعــم مــا رأيــت .احلــب والعيــش بعــدك إذا طلبتــك فلــم أجــدك ،ومل

وكان ذلــك احلــب نديــ ًا حــن وضعــاه يف عشــهام .أقــدر عليــك ،وإذا فكــرت يف أمــرك وعلمــت أين قــد
فانطلــق الذكــر فغــاب .فلــا جــاء الصيــف يبــس ظلمتــك ،وال أقــدر عــى تــدارك مــا فــات .ثــم اســتمر

احلــب وانضمــر.

عــى حزنــه فلــم يطعــم طعامـ ًا وال رشابـ ًا حتــى مــات

فلــا رجــع الذكــر رأى احلــب ناقصــ ًا ،فقــال هلــا :إىل جانبهــا.
أليــس كنــا أمجعنــا رأينــا عــى أال نــأكل منــه شــيئ ًا؟
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رجال لهم بصمات في التاريخ اإلسالمي

الباجوري
اســمه ونســبه :إبراهيــم بــن حممــد بــن أمحــد الباجــوري،
الشــافعي ،شــيخ اجلامــع األزهــر.
ولــد يف الباجــور ،ويقــال هلــا البيجــور ،إحــدى قــرى مديريــة
املنوفيــة بمــر ،ســنة 1198هـــ  ،نشــأ فيهــا يف حجــر والــده،
وجــوده ،ثــم قــدم إىل اجلامــع
وقــرأ عليــه القــرآن الكريــم
ّ
األزهــر يف عــام 1212هـــ؛ ألجــل حتصيــل اآلداب والعلــوم
الرشعيــة ،وســنه إذ ذاك أربــع عــرة عامــا ومكــث فيــه
حتــى االحتــال الفرنــي ملــر 1213هـــ ،فخــرج وتوجــه
إىل اجليــزة وأقــام هبــا مــدة وجيــزة ثــم عــاد إىل األزهــر عــام
1216هـــ ،فأخــذ يف االشــتغال بالتعليــم والتحصيــل.
وجــدَّ واجتهــد وثابــر يف طلــب العلــم ،وتتلمــذ فيــه عــى
أعــام علــاء األزهــر مثــل :الشــيخ حممــد األمــر الكبــر
الــذي أجــازه بجميــع مــا ورد يف ثبتــه ،والشــيخ اإلمــام عبــد
اهلل الرشقــاوي شــيخ اجلامــع األزهــر ،والشــيخ اإلمــام حســن
القويســني ،والســيد داود القلعــاوي ،لكــن أكثــر تلقيــه عــن
الشــيخ اإلمــام حســن القويســني ،والشــيخ حممــد الفضــايل،
ويف فــرة وجيــزة ظهــرت عليــه آيــات النجابــة واالجتهــاد،
فــدرس وأ َّلــف يف فنــون
مــع درجــة عاليــة مــن الــذكاء،
َّ
عديــدة ،وكان يقــي وقتــه مــن أول النهــار حتــى صــاة
العشــاء يف الدراســة واإلفــادة والتعليــم والتأليــف ،وإذا فــرغ

املفتي سعيد فرحان
مــن هــذا ر َّتــل القــرآن الكريــم ترتيــا مجيــا بصــوت حســن.
ِّ
ول مشــيخة األزهــر يف شــهر شــعبان ســنة 1263هـــ ،ومل
يمنعــه تــويل املشــيخة مــن مبــارشة التدريــس مــع القيــام
ـن وتعاورتــه األمــراض
السـ ُّ
بشــؤون األزهــر ،وملــا تقدَّ مــت بــه ِّ
حدثــت أحــداث جســيمة باألزهــر مل يســتطع الســيطرة عليها،
وكان احلاكــم يف هــذا الوقــت ســعيد باشــا يــؤدي فريضــة
احلــج ،وأقــام عنــه نوابــا أربعــة ،فــرأى هــؤالء النُّــواب أنــه
مــن االحــرام لإلمــام الشــيخ الباجــوري أن ال ُيع َّينــوا أحــدً ا
مكانــه يف املشــيخة ،واســتمر اجلميــع قائمــن مقــام الشــيخ
اإلمــام الباجــوري حتــى تــويف.
بــرز الشــيخ رمحــه اهلل يف أكثــر مــن فــن مــن فنــون العلــم ،يف
الفقــه ،والعقيــدة ،واللغــة ،وغريهــا؛ فألــف :حاشــية عــى
متــن اجلوهــرة ،سـ َّـاها حتفــة املريــد عــى جوهــرة التوحيــد،
وحاشــية عــى متــن السنوســية ،وحاشــية عــى حتقيــق املقــام
عــى كفايــة العــوام فيــا جيــب عليهــم مــن علــم الــكالم،
وحاشــية عــى رشح الســعد للعقائــد النســفية ،ويف الفقــه:
لــه حاشــية عــى متــن املنهــج يف الفقــه ،مــات قبــل أن يتمهــا
وحاشــية عــى مجــع اجلوامــع يف أصــول الفقــه للســبكي ،مل
يتمهــا ،وحاشــيته عــى رشح ابــن قاســم عــى متن أيب شــجاع.
تويف اإلمام الشيخ الباجوري رمحه اهلل سنة 1277هـ.
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م الموارد البشرية

هــو قســم ضمــن مديريــة الشــؤون املاليــة واإلداريــة يعمــل
عــى تنفيــذ أحــكام نظــام اخلدمــة املدنيــة املعمــول بــه
والتعليــات والقــرارات اإلداريــة واإلجــراءات املتعلقــة
بشــؤون املوظفــن كالرتفيــع ،منــح الزيــادات الســنوية
واملكافــآت والبــدالت ،النقــل واالنتــداب والوكالــة،
اإلعــارة والتكليــف ،والــدوام الرســمي والعمــل اإلضــايف
واإلجــازات ،ومعاجلــة التظلــات ،العقوبــات التأديبيــة ،إهنــاء
اخلدمــات والتقاعــد  ،تعديــل األوضــاع  ،إدارة عمليــة تقييــم
األداء الفــردي للموظفــن.

مهام القسم :

 .١املشاركة يف تطوير وتعديل اهليكل التنظيمي للدائرة.
 .٢تطويــر وحتديــث بطاقــات الوصــف الوظيفــي لوظائــف
الدائــرة.
 .٣تنظيــم مســودات عقــود املوظفــن وتوقيعهــا حســب
األصــول.
 .٤التأكــد مــن التــزام املوظفــن بتعليــات الــدوام الرســمي
والعمــل اإلضــايف ،واإلرشاف عــى إعــداد كشــوفات العمــل
اإلضــايف والكشــوفات اخلاصــة بــدوام املوظفــن ومغادراهتــم
واجازاهتــم.
 .٥تقديم خدمات شؤون املوظفني مثل التأمني الصحي
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مجال إبراهيم مصطفى

أنس عبد املهدي فاروق
رئيس القسم
والضامن االجتامعي و التقاعد املدين.
 .٦تنظيـم وحتديث امللفات اخلاصة باملوظفني
وحفظ كافة الوثائق والقرارات املتعلقة هبم.
 .٧إعداد بطاقة املوظف الوظيفية.
 .٨إعداد شهادات اخلربة للموظفني.
 .٩إدامــة وتطويــر وحتديــث قواعــد وأنظمــة البيانــات اخلاصة
بــإدارة املــوارد البرشيــة بالتنســيق مــع املعنيــن يف وحدة
تكنولوجيــا املعلومــات يف الدائــرة /عــى النظــام الداخــي
والبطاقــة االلكرتونيــة يف موقــع ديــوان اخلدمــة املدنيــة.
.١٠إجابــة استفســارات املوظفــن املتعلقــة بأوضاعهــم
الوظيفيــة وإجازاهتــم ومغادراهتم...الــخ.
 .١١تزويــد القســم املــايل باملالحظــات املرتتبــة عــى املوظفــن
واملؤثــرة عــى رواتبهــم األساســية وعالواهتــم ومكافآهتــم.
 .١٢تقديــم التقاريــر املتعلقــة باملوظفــن لــإدارة العليــا
ومــدراء الوحــدات التنظيميــة.
 .١٣أية مهام أخرى تطلب من القسم ضمن اختصاصها.

مهند رافع الغوانمة
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من
ذاكرة المكان
الجمال
أم ِ
إعداد وتصوير  :الشيخ صخر العكور

تقــع بلــدة أم ِ
اجلــال الرائعــة يف الصحــراء الشــالية األردنيــة،
وتتمثــل ببلــدة عرصيــة وموقــع أثــري غــر معــروف االســم
حتــى اآلن ،وتبعــد أم ِ
اجلــال عــن العاصمــة عــان مــا يقــارب
( )70كــم تقريب ـ ًا.
تعتــر أم ِ
اجلــال موطنـ ًا للتاريــخ والثقافــة ملا يقــارب ()2000
عــام ،حيــث بــدأ االســتيطان يف هــذه املدينــة يف القــرن األول
امليــادي ،وحتــى القــرن التاســع امليــادي ،وذلــك خــال
فــرة حكــم األنبــاط والرومــان والبيزنطيــن واألمويــن
والعباســيني.
كانــت أم ِ
اجلــال القديمــة مركــز ًا زراعي ـ ًا مزدهــر ًا يف املنطقــة
ومــا حوهلــا ،ونقطــة توقــف للقوافــل التجاريــة عــى الطريــق
التجــاري بــن البحــر األمحــر ودمشــق.
وتعتــر أم اجلــال موقع ـ ًا نشــط ًا للبحــوث األثريــة والــراث
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الثقــايف ،ولذلــك فــإن املحافظــة عــى املوقــع األثــري تتــم
بشــكل منظــم ،وهنــاك عــدد مــن املشــاريع القائمــة حاليــ ًا
هتــدف إىل احلفــاظ عــى األبنيــة األثريــة داخــل موقــع املدينــة
األثــري وحولــه.
وخــال جتوالــك يف املدينــة؛ تشــتم عبــق التاريــخ ورائحــة
احلضــارات التــي تعاقبــت عليهــا ،واآلثــار الرائعــة التــي
بنتهــا تلــك الســواعد يف تلــك األزمنــة الغابــرة ،تــرى القــاع
واحلصــون واملتاجــر واملعابــد ،وتــرى فيهــا املســجد القديــم
بروحانيتــه العاليــة.
وتقــع عينــك عــى القنــوات املائيــة التــي ال زالــت إىل اآلن
جمــرى للميــاه ،ويتجمــع يف الــرك املائيــة التــي حفظــت لتلــك
املنطقــة اســتمرارية احليــاة فيهــا ،فاملــاء عصــب احليــاة ،وداعــم
للحضــارات.

وقــد اهتــم ســكان أم ِ
اجلــال منــذ القــدم باملــاء ومجعــه
وتوزيعــه ،فاالســتخدام املنظــم للــاء يف تلــك املنطقــة
الصحراويــة كان يمثــل مفتــاح احليــاة وازدهــار حضارهتــا،
فقــد قــام ســكاهنا ببنــاء نظــام مائــي هيدروليكــي مبتكــر مــن
القنــوات ،ومــا يقــارب ( )40خزانــ ًا جلمــع وختزيــن امليــاه
عــى مــدار الســنة.
ومنــذ بدايــة االســتيطان يف أم اجلـ ِـال؛ قــام ســكاهنا باســتخدام
حجــر البازلــت يف بنــاء منازهلــم الصلبــة التــي وصلــت يف
بعــض املبــاين إىل مخســة طوابــق حتملهــا حجــارة البازلــت

القويــة والضخمــة ،وقــد خصــص الطابــق الســفيل منهــا
لرتبيــة احليوانــات ،بينــا باقــي الطبقــات العلويــة خصصــت
باجلــص عــى
للســكن ،وقــد ســاعدت اجلــدران املغطــاة
ّ
القيــام بعمليــة العــزل ،ممــا يســاعد عــى إبقــاء هــذه املبــاين
بــاردة يف الصيــف ودافئــة يف الشــتاء.
وهنــاك كثــر مــن النقــوش القديمــة ،منهــا النبطيــة واليونانيــة
والالتينيــة وغريهــا مــن اللغــات التــي تنتــر بكثــرة يف املوقــع
األثــري ألم ِ
اجلــال ،ويمكنــك مشــاهدة العديــد مــن هــذه
النقــوش يف أي زاويــة تنظــر إليهــا.
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ملخص البحث العلمي
ّ
اللغوي
نظرية الوضع
ّ
الداللي
وعوامل االستقرار
في التواصل واإلفهام
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يتنــاول البحــث نظريــة الوضــع (املواضعــة) يف الداللــة
اللغويــة مــن جهــة كالميــة فلســفية ،حتقيقـ ًا ملتطلــب االتصــال
والتواصــل مــع الثقافــات األخــرى بنــاء عــى أســس عقليــة
نســعى أن تكــون مشــركة.
ويقــدم البحــث نظريـ َة الوضــع بوصفهــا منهجـ ًا كليـ ًا معرفيـ ًا
أدبيــ ًا نقديــ ًا قديــ ًا ،يقــدّ م حلــوالً عرصيــة ممكنــة وقريبــة
لدراســة النصــوص األدبيــة ونقدهــا ،مقارنــ ًا هــذه النظريــة
ببعــض النظريــات احلداثيــة الغربيــة (البنيويــة والتفكيكيــة)،
مــع عــرض ألهــم األســس التــي تنبنــي عليهــا هــذه النظريات
والظــروف التــي نشــأت فيهــا ،واألهــداف التــي ترمــي إليهــا،
مــع ذكــر أهــم اإلشــكاالت التــي تواجههــا.
ويعتمــد البحــث عــى كتــب الــراث العــريب املختــص هبــذا
احلقــل ،مــن كتــب الــكالم ،كآثــار القاضيــن الباقــاين وعبــد
اجلبــار ،وكتــب اللغــة وفقههــا ،وكتــب البالغــة ،كآثــار ابــن

د .جاد اهلل بسام

جنــي وشــيخ البالغيــن عبــد القاهــر ،وكتــب النقــد األديب
املتنوعــة ،وكتــب املنطــق وعلــم أصــول الفقــه عنــد كبــار
العلــاء اجلامعــن بــن احلقــول املعرفيــة املتنوعــة ،حمــاوالً
إبــراز هــذه النظريــة عنــد املتقدمــن.
ويعـ ّـرف البحــث بمفهــوم الداللــة عموم ـ ًا لغــة واصطالح ـ ًا،
ومفهــوم نظريــة الوضــع وأركاهنــا (الوضــع ،الواضــع،
املوضــوع لــه ،املوضــوع ،معرفــة الوضــع) ،مبينــ ًا القطعــي
املتفــق عليــه يف هــذه النظريــة مــن الظنــي الــذي يمكــن
متوصــ ً
ا إىل
االختــاف فيــه ،مــع بيــان مراتــب كل ذلــك،
ّ
ثمــرة النظريــة ،وهــي مفهــوم الداللــة اللفظيــة الوضعيــة.
ويــرز البحــث باملنهــج املقــارن االســتقرار الــداليل يف نظريــة
الوضــع ،بخــاف االضطــراب الــداليل يف النظريــات الغربيــة
احلداثيــة ،وآثــار ذلــك عــى الفهــم والنقــد األديب.
ومــن جهــة تطبيقيــة؛ يعــرض البحــث لنقــد بعــض آراء

الدكتــور نــر حامــد أبــو زيــد يف كتابــه االجتــاه العقــي
يف التفســر ،حيــث ذكــر فيــه مــا يتعلــق بنظريــة الوضــع
وأركاهنــا ورشوطهــا ،حمل ـ ً
ا بعــض اجلهــات يف رأيــه ،مبين ـ ًا
ذلــك بالدليــل والتعليــل.
وخلــص الباحــث إىل أن الداللــة القائمــة بــن الــدال واملدلــول
ال بــد أن تكــون مضبوطــة بضابــط واضــح لتحققهــا ،وهــذا
الضابــط الواضــح هــو الوضــع ،أي جعــل اللفــظ الــدال
املعــن بــإزاء املعنــى املعــن ،وقــد تبــن أن أي إخــال هبــذا
الضابــط يــؤدي إىل إلبــاس يف الــكالم ال يمكــن معــه حتقــق
ـميت هــذا النمــط مــن االنضبــاط يف
األمــن يف الفهــم ،وقــد سـ ّ
العالقــة القائمــة بــن الــدال واملدلــول بنظريــة الوضــع.
وتوصل البحث إىل النتائج اآلتية:
الداللــة اللغويــة ترتكــب مــن أركان ثالثــة؛ الـ ّ
ـدال واملدلــول
والداللــة ،وكل واحــد مــن هــذه األمــور الثالثــة متميــز عــن
صاحبــه ،ولــه مفهــوم مسـ ّ
ـتقل عــن مفهــوم غــره.
الوضــع يف نظريــة الوضــع يــراد بــه ذلــك الفعــل االختيــاري
مــن الواضــع ،وذلــك الفعــل هــو جعــل اللفــظ بــإزاء املعنــى
أوالً ،وال يمكــن معرفــة الوضــع إال مــن خــال النقــل أو
االســتنباط بالعقــل مــن النقــل ،ونظريــة الوضــع هــي تلــك
النظريــة التــي تدخــل يف مفهــوم الداللــة اللغوية بحيــث تكون
حاكمــة عــى قوانــن الداللــة والفهــم واإلفهــام ،وتعطيــه
االســتقرار الــكايف.
نظريــة الوضــع ال تنفــي قوانــن االســتعامل اللغــوي والتطــور
الــذي تتعــرض لــه األلفــاظ ،والوجــوه التي هبــا يمكن تفســر
الــكالم ،مــن محــل عــى احلقيقــة أو املجــاز ،أو قــول بالــرادف
أو املشــرك املعنــوي أو اللفظــي أو النقــل أو مطلــق أنحــاء

االســتعامل اللغــوي.
قــدّ م نــر حامــد أبــو زيــد يف كتــاب «االجتــاه العقــي يف
أن كالم املتكلــم ال يفهــم إال
التفســر» دعــوى ملخصهــا ّ
بــرط أن يعــرف قصــد املتكلــم مــن كالمــه ،وقــد يبــدو هــذا
صحيحــ ًا ،لكــن مــراد أيب زيــد بالقصــد أن يطلــع الســامع
عــى قصــد املتكلــم املنفــك عــن الداللــة الوضعيــة ،فهــو هبــذا
هيــدم الداللــة اللغويــة الوضعيــة.
دعــوى أيب زيــد مناقضــة لنظريــة الوضــع يف ثالثــة أمــور:
وجــود الداللــة ،واســتقرارها ،وثباهتــا ،فهــذه األمــور تتوافــر
يف نظريــة الوضــع وتنتفــي يف دعــوى أيب زيــد.
اســتند أبــو زيــد يف دعــواه إىل القــايض عبــد اجلبــار املعتــزيل،
ولكــن تبــن بالبحــث وتتبــع عبــارات القــايض عبــد اجلبــار أن
اســتناد أيب زيــد غــر صحيــح ،ومــا هــو إال تعلــق بعبــارات
فهمهــا أبــو زيــد بصــورة مغلوطــة.
نظريــة الوضــع هلــا أثــر كبــر يف تفســر النصــوص ونقدهــا،
فالوضــع يعطــي التفســر والفهــم وجــود ًا واســتقرار ًا وثباتـ ًا،
بخــاف دعــوى (قصــد املتكلــم) التــي ذكرهــا أبــو زيــد،
ـص القــرآين خصوص ـ ًا،
فهــي هت ـ ّز أركان القــول يف تفســر النـ ّ
ونصــوص اللغــة عمومــ ًا.
ـإن نظريــة الوضــع هــي التــي مشــى عليهــا علامؤنــا
وختامـ ًا؛ فـ ّ
يف اللغــة وأصــول الفقــه وعلــوم التفســر واحلديــث ،وهــي
النظريــة التــي طبقــت عــى النصــوص األدبيــة والفنيــة بجميــع
أنواعهــا ومراتبهــا ،ولذلــك رأيــت أن أنبــه إىل هــذه النظريــة
جلدارهتــا ،وأصالتهــا.
واحلمد هلل رب العاملني.
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أخبار ونشاطات الدائرة

دائرة اإلفتاء العام تحصل على جائزة الملك عبد الله
الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية
دائــرة اإلفتــاء العــام حتصــل عــى برونزيــة جائــزة امللــك عبــد
اهلل الثــاين لتميــز األداء احلكومــي والشــفافية
فــازت دائــرة اإلفتــاء العــام األربعــاء 2018/ 9/ 5م بجائــرة
امللــك عبــد اهلل الثــاين لتميــز األداء احلكومــي والشــفافية/
املركــز األول ضمــن فئــة املؤسســات املشــاركة ألول مــرة.
كــا فــاز فضيلــة املفتــي الدكتــور حممــد الزعبــي مفتــي
حمافظــة العاصمــة بجائــزة امللــك عبــد اهلل الثــاين عــن فئــة
املوظــف القيــادي.
وجــرى إعــان الفائزيــن بالــدورة
الثامنــة  2017 /2016يف احلفــل الــذي
رعــاه جاللــة امللــك عبــد اهلل الثــاين
ابــن احلســن املعظــم يف املركــز الثقــايف
امللكــي.
وقــال ســاحة املفتــي العــام :إن هــذه
اجلائــزة تــأيت نتيجــة اجلهــود الكبــرة
التــي بذهلــا املفتــون والعاملــون يف
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دائــرة اإلفتــاء ،وهــي تعكــس العمــل اجلامعــي بــروح الفريــق
الواحــد ،وهــو مــا حيــث عليــه ديننــا اإلســامي احلنيــف.
وقــد قدمــت الدائــرة جهــودا كبــرة يف تطويــر خدماهتــا وبيــان
األحــكام الرشعيــة التــي تعكــس الصــورة املرشقــة لإلســام
بــا يتفــق مــع رســالة عــان ومــع الفكــر الــذي حيملــه هــذا
البلــد بقيادتــه اهلاشــمية ،وهــو مــا يســاهم يف مواجهــة أفــكار
التطــرف واآلراء الظالميــة يف جمتمعنــا.

زيارة السفري الياباين إىل الدائرة

سامحة املفتي العام يكرم السفري الياباين
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وفد من مؤسسة ويل العهد

زيار الشيخ أنس صالح السامرايئ املرشف العام ملوسسة اإلعتدال
والتنمية العراقية
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An Example of Istisnaa` Contract
Question :
Is it permissible for a financial institution to
conclude a contract with a certain contractor, where the latter is required to deliver the
finishing works of a certain building, and,
at the same time, conclude a parallel Istisnaa`(Manufacture) contract with the owner
of that building(Customer) against payments
made in installments, knowing that the property is originally registered in the name of
the customer himself?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of
The Worlds, and may His peace and blessings be upon our Prophet Mohammad and up
on all his family and companions.
It is permissible for a financial institution to
conclude an Istisnaa` contract with a customer for delivering him/her a commodity that has certain specifications stipulated
in the contract itself. At the same time, it is
permissible for the institution to conclude a
parallel Istisnaa` contract with a contractor
for delivering that same commodity. This is
provided that the two contracts are separate
since the Messenger of Allah, may Allah
bless him and grant him peace, forbade two
sales in one sale.
It is worth warning that if the customer had
concluded an Istisnaa` contract with the contractor first, then the financial institution
wanted to conclude a parallel Istisnaa` con-
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tract with that same contractor, it is imperative that the institution makes sure that the
first contract-between customer and contractor-is terminated. This is in order to avoid
Riba(Usury) and to ensure the legality of the
financing process. When that contract is terminated, it becomes permissible for the institution to conclude an Istisnaa` contract with
the customer in which it delivers the finishing works of that building , and dash at the
same time, conclude a parallel Istisnaa` contract with the contractor to deliver that same
work.
Resolution{4/2/2} by the Accounting and
Auditing Organization for Islamic Financial
Institutions states, “It is permissible to conclude a new Istisnaa` contract to complete
the work of a pervious manufacturer. But,
the contract that was concluded with that
previous manufacturer must be terminated
and the customer is liable for covering any
debts or other obligations. After doing so, it
is permissible for the financial institution to
conclude a new Istisnaa` contract with the
customer without having to use the services
of that same manufacturer. Rather, it has the
right to finish the job by whatever means it
sees fit.”
In conclusion, it is imperative upon the above
financial institution to terminate the previous
contract concluded between the contractor
and the customer. And Allah knows best.

Denying Females their Share in Inheritance is
Consuming their Wealth Unjustly
Question :
What`s the ruling on denying females their
share in inheritance?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of
The Worlds, and may His peace and blessings be upon our Prophet Mohammad and up
on all His family and companions.
Denying a female her share in inheritance is
forbidden in Sharia{Islamic legislation} and it is an
example of consuming wealth unjustly. Allah, The Almighty, said, “O ye who believe!
Eat not up your property among yourselves
in vanities: But let there be amongst you
Traffic and trade by mutual good-will: Nor
kill (or destroy) yourselves: for verily God
hath been to you Most Merciful!”{An-Nisa`,
29}. In Islam, division of inheritance wasn`t
entrusted to a Prophet or a Messenger. Rather, Allah, Himself, has prescribed it in His
Glorious Quran where He defined the share
of each heir, and prepared a humiliating punishment for whomsoever transgressed that.
He, The Exalted, said, “But those who disobey God and His Apostle and transgress
His limits will be admitted to a Fire, to abide
therein: And they shall have a humiliating
punishment.”{An-Nisa`, 14}. The Messenger
of Allah (PBUH) said, “Allah decrees the

(Hell) Fire and debars Jannah for the one
who usurps the rights of a believer by taking
a false oath.” One man asked: “O Messenger
of Allah! Even if it should be for an insignificant thing?” He said, “Even if it be a stick
of the Arak tree (i.e., the tree from which Miswak sticks are taken)”{Related by Muslim}.
Accordingly, it is not permissible for any
heir to deny other heirs their legitimate share
in an inheritance, and this applies to females
in particular, so it isn`t permissible to deny
them any of their rights nor talk them into
relinquishing their right in an inheritance
while not fully content with doing so. The
Prophet(PBUH) said: “ It is not permissible
to take the money of a Muslim except if he is
fully content” {al-Bayhaqiyy in As-Sunan Al-Kobra}.
We invite all Muslims to be mindful of Allah since He doesn`t bless unlawful wealth.
The Messenger of Allah(PBUH) said, “This
wealth is (like) green and sweet (fruit), and
whoever takes it without greed, Allah will
bless it for him, but whoever takes it with
greed, Allah will not bless it for him, and
he will be like the one who eats but is never
satisfied. And the upper (giving) hand is better than the lower (taking) hand.” And Allah
knows best.
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Accordingly, the father isn`t obliged to cover
the marriage expenses of his son who is capable of making a living, and nor is he considered sinful for not doing so. However, it is
recommended for the father to provide financial support to his virtuous son for getting
married, in compliance with the following
verse: “ Marry those among you who are single, or the virtuous ones among yourselves,
male or female: if they are in poverty, God
will give them means out of His grace: for

God encompasseth all, and he knoweth all
things”{An-Nour, 32}.
In conclusion, giving precedence to getting
one`s son married over performing Hajj is
up to the father in question. Therefore, if the
son needs to get married and cannot afford
to do so by himself, then it should be given
precedence; particularly since the Hajj of the
man/father in the above question isn`t due
immediately and may be delayed. And Allah
knows best.

Ruling on Selling
Game Accounts

Question :
Is it permissible to sell one`s account of a
certain game? To be more specific, it is a war
game which requires combat mastery, tactics and wisdom. If the account is filled up,
it could be sold for a very high price. Is this
permissible?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of
The Worlds, and may His peace and blessings be upon our Prophet Mohammad and
upon all his family and companions.
In principle, electronic games are means of
lawful entertainment, and Islamic Law{Sharia} doesn`t forbid playing games nor amusement; rather, the Prophet (PBUH) used to say
to ‘Aisha{May Allah be pleased with her},
“O ‘Aisha! Haven’t you got any amusement
(during the marriage ceremony) as the Ansar
like amusement?”{Related by Bukhari}.
However, it is imperative to warn against the
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following:
First: Severe addiction to electronic games
leads to physical and psychological harm in
addition to mental fatigue. Also, players get
distracted from fulfilling their daily obligations and making achievements.
Second: These games encourage gambling,
even if it was indirect, since the player may
win or lose substantial amounts of money,
and this is impermissible.
Third: These games may encourage promiscuous behavior.
Fourth: They could be amongst the internationally blacklisted games of espionage.
In conclusion, once these games are free from
the above deviations, they become means of
lawful amusement which alleviates worries
and daily life tensions, and in this case selling one`s account becomes permissible. And
Allah knows best.

him bad names. Rather, it is desirable to emulate their virtues and merits. Moreover, the
common people who don`t understand the
meaning of the Book of Allah and the Sunnah(Prophetic tradition) of the Prophet(PBUH) aren`t allowed to dwell on the disputes that took place between the Honorable
Companions nor the Fitnah which followed
the death of the Prophet(PBUH), because
this usually leads to violating Sharia, and
hating one of the Companions is an example
of this. Al-Ghazali said in his book{Al-Ektisaad,
131}, “ The Book of Allah contains verses that
praise the Muhajireen and the Ansar. Similarly, there are continuously recurrent Hadiths
(Mutawatir) in which the Prophet(PBUH)
praised his Companions. For example, “ My
Companions are like the stars whoever of
them you follow, you will be rightly guided.”
and “ The best of my followers are those liv-

ing in my generation (i.e. my contemporaries).” In fact, each and every one of the Companions was praised by the Prophet(PBUH).
Therefore, this should be every Muslim`s
permanent impression about the Honorable
Companions and never harbor ill thoughts
about any of them, because the source of the
historical narratives criticizing them could
be a fanatic harboring hatred for them. In
fact, their goal was noble and they had good
intentions, even if they made wrong attempts
of Ijtihad.
In conclusion, the General Iftaa` Department
shares the view of Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa’ah in that Abu Bakr is the highest in
rank, then Umar, then `Uthmaan, then Ali(May Allah be pleased with them all). And
Allah knows best.

Giving Precedence to Getting one`s Son
Married over Performing Hajj is up to
Person`s Assessment
Question :
If there is a man who had saved a sum of
money to perform the obligatory Hajj (i.e.,
Hajj for the first time), and after five years
he becomes entitled to enter the randomized
lottery for allocating Hajj visas. In the meantime, he has a son who is single and of marriageable age. If he gets his son married,
that sum could go short and so he may not
be able to perform Hajj. In this case, which
takes precedence? Should he do the obligatory Hajj or get his son married?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of
The Worlds, and may His peace and blessings be upon our Prophet Mohammad and
upon all his family and companions.

A man is obliged to spend on his children
who don`t have any wealth of their own until
they reach the age of puberty as well as his
poor adult children. In this regard, Al-Imam
Ibn Hajar Al-Haitami said, “ Since a man is
obliged to pay for the breastfeeding of his
child, then he is obliged to provide for all
his needs. Muslim scholars have unanimously agreed that this applies to the child who
has no wealth of his own as well as the poor
adult child, because the Prophet(PBUH) said
to Hind (bint `Utba) “ Take reasonably what
is sufficient for you and your children”{Tohfat
Al-Mohtajj, 8/345}. Therefore, the man isn`t
obliged to spend on his child who has wealth
of his own, whether that child was young or
old.
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so it eliminated hatred and uprooted its causes. In this regard, Allah, The Exalted, said,
“And those who came after them say: “Our
Lord! Forgive us, and our brethren who came
before us into the Faith, and leave not, in our
hearts, rancour (or sense of injury) against
those who have believed. Our Lord! Thou
art indeed Full of Kindness, Most Merciful.”{Al-Hashr, 10}.
As regards preferring some Companions
over others in particular, no clear cut text
was mentioned in this regard nor have the
texts of Sharia touched upon the aspects of
this preference. However, the majority of
Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa’ah, having considered the virtues and merits of the Companions, are of the view that in terms of rank,
after the death of the Prophet(PBUH), comes
Abu Bakr, then `Umar, then Uthman Bin
Affan - The Man with two Lights, then Ali
Bin Abi Talib-The gate of the city of knowledge(May Allah be pleased with them). In
other words, the rank of each agrees with the
order in which they succeeded the Prophet
Mohammad(PBUH). Some scholars are of
the view that this order isn`t definitive; rather, it is fixed upon conjecture.
In his book{Shareh Sahih Muslim, 15/148},
An-Nawawi(May Allah be pleased with
him) stated, “People have differed in their
preference to some Companions over others.
A group said: We say not that one is higher in rank than the other. Rather, we refrain
from that……The majority of Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa’ah are of the view that one
is higher in rank than the other……. Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa’ah unanimously
agree that Abu Bakr is the highest in rank,
then `Umar; whereas, the majority of them
say `Uthmaan then Ali. Some of Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa’ah from the city of al-Kufah(Iraq) say that Ali is higher in rank than
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`Uthmaan. The preponderant opinion is that`
Uthmaan is higher in rank than Ali. However,
the scholars of Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa’ah
differed on whether that preference was definitive or not? Among those who said that it
was is Abu Al-Hasan Al-Ash`ari who said:
The order of their preference is the same
as the order in which they succeeded the
Prophet(PBUH). But, among those who said
that it is based on individual assessment(Ijtihad) and conjecture is Abu Bakr al-Baqillani. In his book {Fateh al-Barie, 7/16}, Ibn Hajar(May Allah be pleased with him) stated: “In
the Hadith, `Uthmaan comes, in rank, after
Abu Bakr and Umar, as is the famous opinion of the majority of Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa’ah. However, some of the Salaf(Righteous predecessors) are of the view that Ali
is higher in rank than `Uthmaan. This is also
the opinion of Sufian Al-Thouri, but it was
said that he backed down on it. It was also
the view of Ibn Khozaima and a group before and after him. Another view was that all
of the Companions have the same rank, and
this was adopted by Yahia Ibn Qahtan and
Ibn Hazim.”
It is incumbent upon every Muslim not to
hate any of the Companions because that is
forbidden, as indicated by the texts of Sharia, they were specially privileged with having kept company with the Prophet(PBUH),
He(PBUH) was their role model, they drank
from the fountain of his knowledge, they
adopted his judgments and acquired the
rules of Sharia at first-hand. In his book{Kashif
Al-Moshkhil, 1/308}, Ibn Al-Jawzi stated: “Loving the Companions is an obligation, but it
should be reflected in line with Sharia.”
Every discerning adult Muslim is obliged
to observe moderation in their love for the
Companions. Therefore, it isn`t permissible
to say that any of them is infallible or call

of the bank to ascertain the former`s financial ability and that he can compensate for
any harm as a result for his failure to fulfill
his obligations.”
From the perspective of Sharia, “Earnest
payment” is a security in favor of the bank
in case of possible harm. Therefore, the bank
keeps these sums as a trust until the contract
is concluded. In case the contract between
the customer and the bank was concluded,

the sums are considered part of the price, but
if it wasn`t then the bank deducts an amount
equal to the actual harm that befell it due to
customer`s failure to complete that deal.
In conclusion, it is permissible that the customer offers “Earnest payments” prior to
signing the finance lease so long as they are
kept at the bank as a trust. And Allah knows
best.

Ruling on Preferring Some
Companions over others
Question :
What`s the ruling on preferring Ali Bin Abi
Talib(May Allah be pleased with him) over
the rest of the Companions(May Allah be
pleased with them), including Abu Bakr and
Umar(May Allah be pleased with them), but
without criticizing any or calling them bad
names?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of
The Worlds, and may His peace and blessings be upon our Prophet Mohammad and
upon all his family and companions.
Allah, The Almighty, has chosen from

among the best of His creation Companions
for His Messenger(PBUH), favoring them
with learning the rules of Sharia at firsthand. Moreover, Allah, the Exalted, praised
the Companions where He said, “The vanguard (of Islam)- the first of those who forsook (their homes) and of those who gave
them aid, and (also) those who follow them
in (all) good deeds,- well- pleased is God
with them, as are they with Him: for them
hath He prepared gardens under which rivers flow, to dwell therein for ever: that is the
supreme felicity.”{At-Tawbah, 100}. Islam has
come as guidance and mercy to all creatures,
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who said, “The Messenger of Allah (PBUH)
forbade that the graves should be plastered
(made into permanent structures), used as
sitting places (for the people) or building
over them.”{Muslim}.
In addition, the grave should be in an underground hole, because the Prophet(PBUH)
said about those killed in the Battle of Uhud,
“ ‘Dig graves and make them good and
deep………”{Sunan An-Nassa`i}.
In conclusion, it is impermissible to build
graves over each other because they, in fact,
become like the big drawers of hospitals`
mortuary fridges, and not graves in the sense
that preserves the sanctity of the deceased.

Moreover, there is no need for burying more
than one person in one grave since the desert
is very vast, a human being is only buried
once, and wherever there is a cemetery people can reach it. And Allah knows best.”
One can`t fail but to notice that in our country the bones of the dead don`t decompose
save after a hundred years, and it isn`t permissible to add layers of dirt on old graves
to new ones over it until making sure that
the bones have completely decomposed. It
is also conditioned that the burial process
should comply with the rules of Sharia. And
Allah knows best.

Ruling on «Earnest Payment» in
Murabaha and Finance Lease
Question :
I have initiated the purchase of an apartment
on basis of lease hold property. Although I
haven’t yet owned the apartment, the bank
deducted the first payment. Is this permissible?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of
The Worlds, and may His peace and blessings be upon our Prophet Mohammad and
upon all his family and companions.
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In principle, in an Ijarah(Renting, leasing,
hiring), the compensation becomes due upon
lessee`s reception of the leased item, and in
case any sums were collected before that,
then they are regarded as “Earnest payment”
i.e. payments deducted from customer before the conclusion of the Murabaha or lease
hold property contracts. According to Sharia
standards for Islamic Financial Institutions
{Standard No.(8)}, “Earnest payment” means,
“An amount paid by customer upon request

Adding Layers of Dirt over Old
Graves to Build New ones
Question :
Is it permissible to add layers of dirt over
old graves located in what is called “ Fosqiahs”(underground chambers) after complete
decomposition of corpses where the graves
are completely covered with layers of dirt to
build new ones over it?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of
The Worlds; and may His blessings and
peace be upon our Prophet Mohammad and
upon all his family and companions.
Muslim scholars have agreed that it is forbidden to exhume graves because violating
the sanctity of the dead isn`t permissible, as
reflected by the Hadith where the Prophet(PBUH) said, “Breaking a deceased body’s
bones is exactly like breaking them when he
is alive.”{Abu Dawoud}. And since Allah, The
Almighty, said, “Verily we have honoured
the Children of Adam.”{Al-Isra`, 70}, part of
this honor lies in not exhuming graves nor

violating the sanctity of the dead.
In fact, burying the dead in “Fusqiahs”
doesn`t comply with the rules of Sharia and
thus it isn`t permissible. Resolution No.(126)
of the Jordanian Iftaa` Board forbids burying more than one dead person in a grave,
and it stated the following: “In principle, it is
imperative that each deceased person is buried in one grave, and it isn`t permissible to
bury more than one person in a grave if that
wasn`t necessary. However, in case of necessity: When there are many deceased persons
and it is difficult to bury each in a separate
grave, burying them in one grave is permissible.
If the deceased person was buried in a grave,
it isn`t permissible to build any structure
over it, except that which preserves their
corpse and keeps it in its place. Moreover,
it isn`t permissible to bury a deceased person over another as indicated by the Hadith
of Jabir(May Allah be pleased with him),
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Defending Al-Aqsa and Supporting
Palestinians is the Duty of all Muslims
Question :
What is the ruling on supporting Al-Aqsa
guards and employees, and how should that
be done?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of
The Worlds, and may His peace and blessings be upon our Prophet Mohammad and
upon all his family and companions.
It is the duty of all Muslims to defend Al-Aqsa Mosque, Muslim`s first Qibla and third
holiest site, stop Israeli aggressions against it
and support the Palestinians. Actually, these
aggressions target every Muslim because
Al-Aqsa Mosque has a special status in their
hearts; as reflected in the following verse,
“Glory to (God) Who did take His servant for
a Journey by night from the Sacred Mosque
to the farthest Mosque, whose precincts
We did bless,- in order that We might show
him some of Our Signs: for He is the One
Who heareth and seeth (all things).”{Al-Isra`,
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1}.In

addition, Allah`s Messenger(PBUH)
said, “Do not undertake a journey to visit
any Mosque, but three: this Mosque of mine,
the Mosque of al-Haram and the Mosque of
Aqsa (Bait al-Maqdis).”{Bukhari}.
Accordingly, we can support Palestinians under Israeli occupation by all available means
ranging from prayer to financial support; as
reflected in the following Hadith where the
Prophet(PBUH) said, “He who equips a warrior in the way of Allah (will get the reward
of the one who has actually gone for Jihad);
and he who looks after the family of a warrior in the way of Allah will get the reward
of the one who has gone for Jihad”{Bukhari}.
Moreover, all Muslims must have absolute
certainty that victory comes from Allah, The
Almighty, for He said, “God has decreed: “It
is I and My apostles who must prevail”: For
God is One full of strength, able to enforce
His Will.{Al-Mujadilah, 21}. And Allah knows
best.

Selected Fatwas
Ruling on Renting out Property to
be Used as a Market and the Like
Question :
Is it permissible to rent out properties to be
used as markets, hotels or tourist facilities
that offer unlawful products or services?
Answer :
Is it permissible to rent out properties to be
used as markets, hotels or tourist facilities
that offer unlawful products or services?
Different companies offer different services:
lawful, unlawful and a mixture of both.
Accordingly, the ruling on renting out property to those companies relies on the nature
of the services they offer. Companies which
offer unlawful services or whose services
are mostly unlawful; renting out property
to them is unlawful as well. Whereas, it is
lawful to rent out property to companies that
offer lawful services.

As for companies which offer a mixture of
lawful and unlawful services, such as restaurants and hotels, if there is a clause in the
rental contract that directly stipulates offering any of the unlawful services, then that
contract is unlawful because every means
that leads one to commit what`s unlawful is
itself unlawful. In this regard, Allah, The Almighty, says, “Help ye one another in righteousness and piety, but help ye not one another in sin and rancour: fear Allah. for Allah
is strict in punishment.”{Al-Ma`idah, 2}.
But, if no such clause was included in that
contract, then it is valid since, basically, that
company offers lawful services, and if any
unlawful service was offered, then its burden
will be shouldered by the one who had offered it. And Allah knows best.
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Resolution No.(262): “Ruling on Renting out
the Ground Floor of a Masjid “
All Perfect praise be to Allah, The Lord of
The Worlds, and may His peace and blessings be upon our Prophet Mohammad and
upon all his family and companions.
During its tenth session held on the above
date, the Board reviewed the question sent
from His Excellency Deputy Director-General of Awqaf Properties Development Department Mr. Ali Al-`Esaili, and it read as
follows:
I have enclosed a copy of the letter submitted by the residents of Al-Hiwaiah area (Kerak) in which they sought permission to give
out the ground floor of “Thaniyat Al-Wada`
Masjid”, located in the aforementioned area,
on rent in return for a nominal price in order
to use it for hosting various public occasions.
I kindly ask your Grace to discuss this request with the Iftaa` Board to issue a Fatwa
in this regard.
After deliberating, the Board arrived at the
following decision:
It isn`t permitted to allocate any part of the
Masjid for a purpose other than that which is
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beneficial to the Masjid. As a Waqf(Endowment), it is solely allocated to performing
acts of worship and delivering the religious
message of a Masjid, and not for hosting public or private events, because Almighty Allah
said, “(Lit is such a Light) in houses, which
God hath permitted to be raised to honour;
for the celebration, in them, of His name:
In them is He glorified in the mornings and
in the evenings, (again and again),- By men
whom neither traffic nor merchandise can divert from the Remembrance of God”{An-Nur,
36}. This is particularly since the extra floors
of a Masjid may be allocated to teaching the
Noble Quran and the different Sciences of
Sharia. They may also be needed in certain
religious events, such as the holy month of
Ramadan, Fitr and Adha Eids and the like.
We may also add that renting them out for
non-religious occasions, without that being
conditioned by the Waqif(Endower), hinders
delivering the original purpose for which the
Masjid was endowed in the first place. And
Allah knows best.

a child who popped up from between cars or
from the sidewalk?
After deliberating, the Board decided the following:
Islamic jurisprudence has addressed the issue of liability in traffic accidents with a
spectrum of generally agreed upon rules.
One of these is that when initiation and cause
of damage are combined, the person causing
the accident shouldn`t be held liable unless
there is misconduct/transgression on his/her
part. “The initiator should bear liability in
case he/she has or hasn`t transgressed.” {AlEnayah Shareh Al-Hidayah, 10/325}. Moreover, “The
initiator is liable even if he/she hasn`t transgressed while the person causing the accident
isn`t unless he/she has transgressed.”{Maj`ma`
Ad-Damanat, 146}.
In principle, rulings on traffic accidents depend on the accident report issued by the
appropriate departments based on what has
actually happened, and so this report determines liability or non-liability and its percentage.
As for accidents in which the driver is free
from liability: abidance by traffic regulations, speed limit and paid attention to the

road, the situation of the person who has
been run over is checked in terms of being
negligent or not. Based on this, there are two
case scenarios:
Either the driver or the victim initiated the
collision. If the initiation was accompanied
by some kind of negligence on the part of the
driver then the latter should be held liable.
However, if the driver hasn`t committed
any act of negligence or violation that could
make him bear part of the liability, there was
no chance that he could avoid the accident,
and the victim(Person run over) was fully
negligent, then the former is neither held liable nor pays an expiation, as determined by
the Sharia maxim: “Permissibility eliminates
liability.” Resolution (71/1993) by the International Islamic Fiqh Academy stated: “Car
accidents undergo the rulings of criminology
stipulated in Sharia……freedom from liability is granted only in the following situations:(One of them): The accident was due to
the victim`s negligence and transgression, so
it is his/her liability.”
In conclusion, liability in run-over accidents
should be borne by the negligent party. And
Allah knows best.

Aliftaa` Social Media:
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making sure of his willingness to do so and
that he isn`t being used; particularly if that
person is a woman.
Second: It has been medically proven that
the organ transplant is a success and useful to
the patient, and that the donor`s health won`t
be jeopardized, because the Sharia maxim
states: “Harm shouldn`t be eliminated with
a reciprocal harm.” Therefore, specialized
expert doctors must be sure with certainty
about the success of this procedure in every
case.

Third: There should be no material benefit behind this donation, and this should be
ascertained through the medical, legal, and
supervisory bodies. They have the right to
confine the donation in accordance with the
degree of kinship that they see fit. This depends on the facts that they arrive at, and
what they see fit for making benefit and
warding off harm.
Fourth: All other treatments and medical procedures have been tested. And Allah knows
best.

Resolution No.(261): “Liability in
Run-Over Accidents“
All perfect praise be to Allah, The Lord of
The Worlds, and may His peace and blessings be upon our Prophet Mohammad and
upon all his family and companions.
During its eighth session held on the above
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date, the Board reviewed the question sent
by one of the citizens and it read as follows:
Should the driver, who is observing lane
discipline and moving within the assigned
speed limit, be held liable for running over

Resolutions of the Iftaa’ Board
Resolution No.(257): “Conditions for
Donating Organs“
All perfect praise be to Allah, The Lord of
The Worlds, and may His peace and blessings be upon our Prophet Mohammad and
upon all his family and companions.
During its fifth session held on the Above
date, the Board reviewed the letter sent
from His Excellency, Minister of Health, Dr.
Mahmoud Ash-Shiab, and read as follows: I
would like to bring to your Grace`s attention
the fact that condition (3)-mentioned in Resolution No.(215), (5/2015), dated 21/Ramadan/1436 AH, corresponding to 8/7/2015
AD, issued by the Board of Iftaa`, Research
and Islamic Studies: “Conditions that Permit
Kidney Donation”-stated: “ There should be
no material benefit behind this donation, and
this should be ascertained through the medical, legal, and supervisory bodies. They have
the right to confine the donation in accordance with the degree of kinship that they see
fit. This depends on the facts that they arrive
at, and what they see fit for making benefit
and warding off harm.” This very condition
wasn`t mentioned in the Board`s Resolution

No.(166)(7/2011): “Ruling of Sharia on Donating Part of the Liver”, dated: 26/8/1432
AH, corresponding to 28/7/2011 AD.
Does this condition apply on donating part of
the liver and other organs?
Based on the above, could Your Grace discuss this matter with the Iftaa` Board in order to deliver the proper Fatwa in this regard;
including any necessary conditions, so as for
this Fatwa to become reliable. This in accordance with the provisions of Article(3/A/1)
(Benefiting from organs law and its amendments No.(23)/1977). See attached copy.
After deliberating, the Board decided:
Organ donation is amongst the recommended charitable deeds so long as the conditions
of Sharia stipulated in this regard are met.
This is because it saves patient`s lives and
relieves their pains. Allah, The Almighty,
says in this regard{what means}, “and if any
one saved a life, it would be as if he saved
the life of the whole people.”{Al-Mai`dah/32}.
The Sharia conditions in this regard are:
First: The donor should be competent, with
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Mosque-may Allah free it- is capable of taking him on the Buraq(a horse-like animal)
from Mecca to Madeena. Still, how could
civilization be established and history made
through such a miracle!!? It must be executed through the normal standards of human
beings in order for delivering the message of
Islam to fit every time and place, and so that
none could argue that they (history and civilization) were based on the supernatural.
The Prophet(PBUH) emigrated in secret after
having made a water tight plan to leave Mecca. This plan shows that adopting means to
reach an end as well as planning for success
are key foundations in man`s life. Although
supported by Allah, the Prophet adopted the
aforementioned means. Therefore, it is imperative that all Muslims follow suit. The
true meaning of trusting Allah is being satisfied at heart with his divine preordainment;
of course after adopting means to reach an
end.
I (writer) said “water tight plan” that takes
different conditions and circumstances into
consideration. As absurdity is rejected, so is
foolish and naïve planning because “If you
fail to plan, you plan to fail.” Consequently,
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it is imperative that man employs wisdom,
patience and reason when planning, in addition to taking the various possibilities, conditions and circumstances into consideration
, because at time of crisis vision is blurred
and sound thinking becomes unattainable.
Sound planning and sound management,
expecting crises and coming up with early
suitable solutions for them are all lessons
that we learn from the blessed Hijrah of the
Prophet(PBUH).
We also learn from the Prophetic Hijrah how
to enhance women`s role in society since the
Prophet(PBUH) entrusted Asma` Bint Abi
Bakir with providing for him while he was
in the cave of mount Hira. It was a delicate
mission because she had to exercise caution
getting into the cave and out of it without being noticed by the disbelievers so that they
would never know the Prophet`s whereabouts. As we can see, woman has played a
key role in this blessed event, proving that
she is able to achieve, participate in making
history and civilization, be an active member
of society and prevent any attempts to marginalize her role. And Allah knows best.

Ideas on the Prophetic Hijrah
Dr. Mufti Hassan
Abu Arqoob

It isn`t out of the ordinary that Omar Bin
Al-Khattab turned the event of the Hijrah(Prophet`s migration to Madeena) into
a starting point for the Islamic calendar to
distinguish the Muslim nation from other
nations as it is not only an earmark in the
history of the Muslim nation, but also in that
of mankind. This way, Omar(May Allah be
pleased with him) teaches us(Muslims) how
to have our own identity, how to make our
own history and be proud of it and how to
preserve our own character among other nations.
Our great Prophet(PBUH) emigrated from
Mecca to Madeena after having suffered all
sorts of torture from Quraish in their attempt
to force him to forsake calling people to Islam. They have also offered him wealth and
authority in return for leaving the religion of
Allah which he has brought to all mankind.
However, he didn`t give up to worldly temptations. Despite the tactics of invitation and
intimidation employed by Quraish, Prophet
Mohammad remained steadfast in propagat-

ing the message of Islam until Allah commanded him to leave Mecca, his beloved
home, and emigrate to Madeena.
The propagator of the divine message,
Prophet Mohammad, was never deterred
from delivering it since he is a man of principle. Worldly temptations couldn`t tempt him
because he has firm belief that the Hereafter is better and more lasting. Once he was
cornered, and not allowed to worship Allah
and to deliver His message as commanded,
he was permitted to leave Mecca since the
whole universe is Allah`s and all the creatures are His servants. Whatever the case
may be, abandoning one`s beloved homeland isn`t a justifiable act because it contradicts man`s nature, and the love of country is
part of man`s identity and character.
We learn from the School of the Prophetic
Hijrah that the propagator of the message
must strive and leave no stone unturned to
deliver that message. Allah, The Almighty,
Who did take His servant for a Journey by
night from the Sacred Mosque to the farthest
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This Hijrah led to the establishment of an Islamic state whose accomplishments gained
the respect of other nations; even enemies.
One enemy once said, “History hasn`t experienced a conqueror who is more merciful than
the Muslim Arabs.” Muslims are the holders
of a Universal Message; a message of love
and mercy to all humanity; as reflected in the
following verse: “We sent thee not, but as a
Mercy for all creatures.”{Al-Anbiya, 107}.
Our mentor and role model is Prophet Mohammad (PBUH) who had never avenged
himself on anyone. Since he cared for all
his people. He prayed that Allah guides and
forgives them. Upon his return to Mecca, he
said, indicating how valuable homeland is,
“You are the closest land to my heart. Hadn`t your people driven me out, I wouldn`t
have left.” During his stay in Medina, he
kept longing to Mecca. He kept imagining
its hills and mountains. He remained in this
state until Allah, The Exalted, blessed him
with conquering it.
Despite being persecuted along with his
companions at the hands of the disbelievers
of Mecca, despite being fought in Badr and
Uhud and despite them (disbelievers) having
broken their vows and covenants, Prophet
Mohammad(PBUH) forgave them, because
he was a conqueror of hearts; not fortresses,
minds; not bodies. He proved to be the Messenger of love and mercy. He said to them
“You are free to go.”
Given the different tragedies that our world
is witnessing, we are in dire need to apply the
teachings of our role model Prophet Mohammad (PBUH) for it is only through love and
mercy that we can open hearts and minds.
Nowadays, the Muslim nation is experiencing moments of weakness similar to those,
which the Prophet (PBUH) and his companions had in Mecca. However, this didn`t
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break them; despair couldn`t infiltrate into
their hearts or souls, because they had trust
in Allah. They had deep conviction that after hardship comes ease. In fact, exercising
patience during trial is an act of worship for
which a Muslim is rewarded. Also, doing
one`s best to facilitate for that ease to come
is, in itself, an act of worship. Abu Hurairah (RAA) narrated that the Messenger of
Allah (PBUH) said: “If anyone relieves a
Muslim believer from one of the hardships
of this worldly life, Allah will relieve him of
one of the hardships of the Day of Resurrection…..”{Related by Muslim}.
A true believer is one who combines action
with hope, and never gives up on God`s
mercy. Allah, the Almighty, said, “ God has
promised, to those among you who believe
and work righteous deeds, that He will, of
a surety, grant them in the land, inheritance
(of power), as He granted it to those before
them; that He will establish in authority their
religion - the one which He has chosen for
them; and that He will change (their state),
after the fear in which they (lived), to one of
security and peace: ’They will worship Me
(alone) and not associate aught with Me. ’If
any do reject Faith after this, they are rebellious and wicked.”{An-Nur, 55}.
Allah and His apostle have spoken the truth;
yes, we have to do our best and hope that
Allah blesses us with success. Undoubtedly,
Allah will never fail a nation whose Messenger is Prophet Mohammad (PBUH). We pray
that the Prophet (PBUH) intercedes for us
with Allah, the Almighty, at the Day of Judgment. We pray that He, the Exalted, spares us
all afflictions and showers us with peace and
stability, and makes us amongst those who
will join the Prophet (PBUH) on the Day of
Resurrection. And all perfect praise be to Allah, the Lord of the Worlds.

Articles
Inspirations from Hijrah
All perfect praise be to Allah, the Lord of the
Worlds, and may His peace and blessings be
upon our Prophet Mohammad and upon all
his family and companions.
Another lunar year has passed with all its
ups and downs and a new one is about to begin, reflecting Allah`s way in this universe.
He, The Almighty, said, “Such days (of varying fortunes) We give to men and men by
turns…”{`Al-Emran, 140}.
Whenever Muslims begin a new year,
they remember the journey that the Prophet (PBUH) had undertaken and introduced
Muslims into the history of humanity. It is
his blessed migration or journey from Mecca
to Yathrib, later renamed by him to Medina,
that took its light from his (PBUH) and from
there the ray of the light of guidance illuminated the whole universe which was living in
sheer darkness.
It is true that Yathrib was living in darkness,
but once the Prophet (PBUH) arrived, it over
shined. To the people of that city, his face
was more beautiful than a full moon in a
dark night, so they sang the welcoming song
Tala al Badru Alyna. The light of Islam has
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emerged with his arrival and will continue
to spread by the blessings of Allah, the Almighty, Who said, “ Their intention is to extinguish God’s Light (by blowing) with their
mouths: But God will complete (the revelation of) His Light, even though the Unbelievers may detest (it).”{As-Saf, 8}.
Hijrah was a turning point in the history of
Islamic Dawa (Calling people to Islam) and
the Arab Nation. Not only that, it was also a
turning point in the history of all humankind
that was experiencing darkness, persecution,
classism, in addition to moral and financial
corruption. Humanity was looking for a way
out of this dilemma. When Prophet Mohammad (PBUH) arrived, he freed people from
slavery. They have become slaves only to
their creator. They started working and became more productive. They moved from illiteracy to literacy. His achievements during
the few years that he had spent in Medina
outweighed thousands of years in the lives of
other nations. In those years, Islam was put
to the test; it proved that religion isn`t about
words or slogans. Rather, it is about reviving
humanity and building the universe.
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