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مساحة املفيت العام الشيخ عبد الكريم اخلصاونة

االفتتاحية

في ذكرى المولد 
النبوي الشريف

احلم��د هلل ربِّ العامل��ن، والص��اة والس��ام عل��ى صاح��ب 
الذك��رى العطرة، املبع��وث رمحة للعاملن، س��يدنا حممد وعلى 
آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إىل يوم 

وبعد: الدين، 
فقد كان العامل قبل مولد النيب حممد صلى اهلل عليه وس��لم يف 
حال��ة من الفس��اد والفوضى والظلم واالضطراب، س��يطرت 
عليه الوثنية، وعمَّ فيه الفس��اد، واضطربت النفوس، وخربت 
الضمائ��ر، وخ��وت القل��وب، وامت��أت األرض بتص��ورات 
وأف��كار زائف��ة، وخراف��ات وأس��اطري كاذب��ة، وأوه��ام اختلط 
فيه��ا احلق بالباط��ل والصحيح بالزائف، وعبث الناس مبرياث 

األنبياء.
يف خض��م ه��ذا التيه وقف الضمري البش��ري حائرًا، ال يس��تقر 
عل��ى حال، وال يثب��ت على أمر، وكيف يثبت، بل كيف يفكر 
م��ن مل يب��َق ل��ه م��ن كرامة س��وى تقدي��س اخلراف��ات، وعبادة 
األصنام، يس��جد هل��ا من دون اهلل، فأي ه��وان، وأّي ذلٍّ أكرب 

م��ن ذلك؟!)َوَم��ْن ُيِه��ِن اهللَُّ َفَما َلُه ِمْن ُمْك��ِرٍم( احلج/18.
روى البخاري عن َأَبي َرَجاٍء اْلُعَطاِرِدي قال: »ُكنَّا َنْعُبُد احْلََجَر، 
َف��ِإَذا َوَجْدَنا َحَجًرا ُهَو َأْخ��ريَُ ِمْنُه َأْلَقْيَناُه َوَأَخْذَنا اآلَخَر، َفِإَذا مَلْ 
اِة َفَحَلْبَناُه َعَلْيِه،  َنِْد َحَجًرا َجَْعَنا ُجْثَوًة ِمْن ُتَراٍب، ُثمَّ ِجْئَنا ِبالشَّ
ُل اأَلِسنَِّة، َفَا َنَدُع  ُثمَّ ُطْفَنا ِبِه، َفِإَذا َدَخَل َشْهُر َرَجٍب ُقْلَنا ُمَنصِّ
ُرحْمًا ِفيِه َحِديَدٌة َواَل َسْهًما ِفيِه َحِديَدٌة ِإالَّ َنَزْعَناُه َوَأْلَقْيَناُه َشْهَر 

َرَجٍب«.
هك��ذا كان الع��امل مي��وج يف أباطيل وخراف��ات، وكأنهم يف حبر 

ُل��ّي عميق، يتنقلون يف ظلمات كثيفة بعضها فوق بعض، إذا 
أخرج اإلنس��ان يده مل يكد يراها)َوَمْن مَلْ َيَْعِل اهللَُّ َلُه ُنوًرا َفَما 

َلُه ِمْن ُنوٍر( النور/40.
ومل��ا أراد اهلل ع��ز وج��ل اللي��ل أن ينجلي، وللظل��م أن يزول، 
وللباط��ل أن يندح��ر، أذن اهلل تعاىل مبي��اد نبيه صلى اهلل عليه 
وس��لم، فأظهره كما تظهر الشمس بانبعاث أنوارها الساطعة، 

فتفج��ر النهار املنري، وتاش��ت ظلمة الليل الداكن.
ولد اهلدى فالكائنات ضياء

                                                وفم الزمان تبسم وثناء
فلما وضعته أمه صلى اهلل عليه وس��لم أضاء العامل كله إيذانًا 
مبول��د ع��امَلٍ جدي��د )َق��ْد َجاَءُك��ْم ِم��َن اهللَِّ ُن��وٌر َوِكَت��اٌب ُمِبٌن( 

املائدة/15.

ومبول��ده صلى اهلل عليه وس��لم دّبت احلي��اة يف الكون، وظهر 
دين التوحيد، وش��اءت إرادة اهلل تعاىل أن تنطلق الرس��الة من 
بقعة مباركة مل يكن هلا تأثري وقتئٍذ على مس��رح احلياة، يف واٍد 
غري ذي زرع، منقطع مبائه عن احلياة واألحياء، متتد الصحارى 

من حوهلا فا يبلغه أحد إال بش��ق األنفس.
إنه املّنة العظمى على العرب، إذ أرس��ل إليهم خامت املرس��لن، 
رس��واًل عربي��ًا من أنفس��هم وخصَّ املؤمن��ن بالذكر، وإن كان 
رمح��ة للعاملن ألنهم هم املنتفعون ببعثته، ق��ال تعاىل:)َلَقْد َمنَّ 
اهللَُّ َعَلى املُْْؤِمِنَن ِإْذ َبَعَث ِفيِهْم َرُسواًل ِمْن َأْنُفِسِهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم 
يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَت��اَب َواحْلِْكَمَة َوِإْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل  آَياِت��ِه َوُيَزكِّ

َلِف��ي َضَاٍل ُمِبٍن( آل عمران/164.
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ولد الرسول صلى اهلل عليه وسلم وُبعث بالرسالة اإلسامية 
الس��محة، والع��رب منهمك��ون يف دنياه��م وهم أش��تات دون 
راب��ط، وأحي��اء م��ن غري ه��دف وال غ��رض، مع أنه��م عرفوا 
أمره، وخربوا شأنه، لكنه محل الرسالة املباركة بقوة، ال يسانده 
س��لطان، وال يناص��ره جيش، وال يقربهم أو يس��تميلهم مبال، 
فقابل��وه بالعن��اد والرف��ض والس��خرية واالس��تهزاء، وآذوُه يف 
ْبُهْم َفِإنَُّهْم  نفس��ه وأهله وصحبه، ولس��ان حاله يق��ول:)ِإْن ُتَعذِّ
ِعَب��اُدَك َوِإْن َتْغِف��ْر هَلُْم َفِإنََّك َأْن��َت اْلَعِزيُز احْلَِكي��ُم( املائدة/118، 

)الله��م اغفر لقومي؛ فإنه��م ال يعلمون(.
وذكرت كتب الس��رية أنه رفع يدي��ه وقال: )اللَُّهمَّ ُأمَّيِت ُأمَّيِت(، 
��ٍد  َوَبَك��ى، َفَق��اَل اهللَُّ َع��زَّ َوَجّل:)َي��ا ِجرْبِي��ُل، اْذَه��ْب ِإىَل حُمَمَّ
م  ��اَ -َوَربَُّك َأْعَلُم- َفَس��ْلُه َما ُيْبِكيَك(؟ َفَأَتاُه ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّ
َفَس��َأَلُه َفَأْخرَبَُه َرُس��وُل اهللَِّ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم مِبَا َقاَل -َوُهَو 
��ٍد َفُق��ْل: ِإنَّا  َأْعَل��ُم-، َفَق��اَل اهللَُّ: )َي��ا ِجرْبِي��ُل، اْذَه��ْب ِإىَل حُمَمَّ
َس��ُنْرِضيَك يِف ُأمَِّتَك َواَل َنُسوُءَك( رواه مسلم، وهذا موافق لقوله 

تعاىل:)َوَلَس��ْوَف ُيْعِطي��َك َربُّ��َك َفَتَْضى( الضحى/5.
مّحَل املصطفى صلى اهلل عليه وس��لم الرس��الة اإلس��امية، ومل 
يأبه لقول الهلة واملغرضن واملش��ككن، وإمنا كان يقول:)إن 

مل يك��ن بك علي غضب فا أبالي(.
فم��ا وه��ن عزم��ه وما ضعف وما اس��تكان، وإمن��ا قابل األذى 
بالصرب، والسفه باحللم، وكيف يضعف وقد فطره خالقه على 
ج��اع ما محلت به األنفس اإلنس��انية م��ن كمال وجال ونوال.

لو اجتمعت فضائل أهل احلكمة والعلم جيعًا منذ كانت احلياة، 
وجعلت يف إنسان واحد ما بلغت مثل ما بلغت يف نفس النيب 
صلى اهلل عليه وسلم، أي أن هذه النفس هي النفس الكربى 
الزكية املتفردة بالطهر والزكاة، وال يعرف التاريخ رجًا كّمله 
ربه وأدبه وأحس��ن خلقه كس��يدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم، 
وهل��ذا ال نس��تغرب أن اإلنس��انية به تتح��ول وتنمو وخترج من 
الظلمات إىل النور، ومن جور األديان إىل عدل اإلسام، ومن 
ضي��ق الدنيا إىل س��عة الدني��ا واآلخرة، فتس��خت يف األرض 
مبادئ جيل خياطب العامل: »متى استعبدمت الناس وقد ولدتهم 

أمهاته��م أحرارًا«، فما أعظم منتك وعطائك يا رّب العاملن!
ه��ذا ه��و النيب املصطفى صل��ى اهلل عليه وس��لم، الذي حنتفي 
الي��وم بذكرى والدته، والناس ينظرون إىل ما يف نفوس أتباعه 
م��ن ه��ذا الدي��ن، وإىل م��ا يف أخاقه��م من ُخلق��ه، وإىل ما يف 

أيديه��م من تراثه..
ولك��ن علين��ا أن نعلم بأن المع بن راحة البال وبلوغ اآلمال 
مس��تحيل، وال ميك��ن أن نتجاوز األخط��ار والتحديات إال يف 
ج��ع الكلم��ة وتوحيد الص��ف، وأن نكون يدًا واح��دة، وقلبًا 
واح��دًا وصف��ًا واحدًا يف مواجه��ة التحدي��ات واألخطار اليت 
حتي��ط به��ذا الوطن، م��ن معظم اله��ات، واهلل تعاىل لن خيذل 
خ��ري أمة أخرج��ت للناس، والرس��ول صلى اهلل عليه وس��لم 
يق��ول: )مث��ل أميت مثل املطر: ال ُيدرى أّوله خرٌي أم آخره( رواه 

التمذي.

ق��ال البيض��اوي يف ش��رح ه��ذا احلدي��ث: »نف��ى تعل��ق العلم 
بتف��اوت طبق��ات األم��ة يف اخلريية، وأراد به نف��ي التفاوت ال 
اختص��اص كلٍّ منه��م خباصية، كما أن كل نوبة من نوب املطر 

هل��ا فائدة، وكذلك املس��لمون.
ف��إن األولن آمنوا مبا ش��اهدوا م��ن املعج��زات، وتلقوا دعوة 
الرس��ول باإلجابة واإلميان، واآلخرين آمن��وا بالغيب ملا تواتر 
عندهم من اآليات، واتبعوا الذين من قبلهم باإلحسان، وكما 
اجته��د األولون يف التأس��يس والتمهيد، اجته��د املتأخرون يف 
التحري��ر والتلخي��ص، وصرف��وا عمرهم يف التقري��ر والتأكيد، 

وكلٌّ مغفور، وس��عيه مش��كور، وأجره موفور«.
ومن أجل بلوغ املرام، وجماوزة الضعف والوهن، واحلفظ من 
الف��ن واحمل��ن؛ فا بد من أن نستمس��ك مبا أوص��ى به احلبيب 
املصطف��ى علي��ه الص��اة والس��ام، فق��د أمرنا أن نستمس��ك 

بالكت��اب والس��نة وآل البيت األطهار.
عن أبي هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وس��لم 
ق��ال: )ترك��ت فيكم أمرين لن تضلوا ما متس��كتم بهما: كتاب 

اهلل وس��نة رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( رواه مالك.
وع��ن زي��د ب��ن أرقم رضي اهلل عن��ه عن النيب صل��ى اهلل عليه 
ْكُتْم ِبِه َلْن َتِضلُّوا َبْعِدي  وسلم قال: )إنِّي َتاِرٌك ِفيُكْم َما ِإْن مَتَسَّ
اِء  ��مَ َأَحُدُهَم��ا َأْعَظُم ِمَن اآلَخِر: ِكَتاُب اهلِل َحْبٌل َمُْدوٌد ِمَن السَّ
َقا َحتَّ��ى َيِرَدا َعَليَّ  ِإىَل اأَلْرِض، َوِعْتَِت��ي َأْه��ُل َبْي��يِت، َوَلْن َيَتَفرَّ

احَلْوَض، َفاْنُظ��ُروا َكْيَف خَتُْلُفوِني ِفيِهَما( رواه التمذي والنس��ائي.
نس��أل اهلل أن يم��ع مش��ل األم��ة وأن يوح��د كلمته��ا يف ظل 
الراي��ة اهلامشية املبارك��ة، وأن يبقى هذا الوطن آمنًا مطمئنًا يف 
ظل حضرة صاحب الالة اهلامشية امللك عبداهلل الثاني ابن 

احلس��ن املعظم حفظه اهلل ورعاه.
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عطوفة األمن العام د. حممد اخلايلة

المقاالت

مولد الهادي... مولد حضارة

احلمد هلل رب العاملن والصاة والسام على صاحب الذكرى 
العطرة، سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أجعن.

يق��ول اهلل س��بحانه وتع��اىل: )َقْد َجاَءُك��ْم ِمَن اهللَِّ ُن��وٌر َوِكَتاٌب 
ِم َوخُيِْرُجُهْم  ��اَ َل السَّ ُمِبٌن، َيْهِدي ِبِه اهللَُّ َمِن اتََّبَع ِرْضَواَنُه ُس��بُ
ُلَماِت ِإىَل النُّوِر ِبِإْذِنِه َوَيْهِديِهْم ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم( املائدة  ِمَن الظُّ

.16-15 /

إن اهلل س��بحانه وتعاىل أراد لإلنس��ان أن يكون مكرمًا منذ بدء 
خلق��ه، وتتوي��ًا هلذا التكريم اإلهلي أرس��ل اهلل تع��اىل األنبياء 
والرس��ل هلداي��ة الناس وإخراجه��م من ظلم��اِت الاهلية إىل 
نوِر املعرفِة اإلهلية اليت تهدي الناس إىل طريق النجاة، ورس��خ 
س��بحانه هذا التكريم يف جيع الش��رائع السماوية وعلى لسان 
جيع الرس��ل الذين أرس��لهم هلداية هذا اإلنسان واألخذ بيده 

مل��ا فيه خريه، ونات��ه يف الدنيا واآلخرة.
وكلما حاد اإلنس��ان عن هذا املنهج الرباني على مر العصور 
أرس��ل اهلل تعاىل من الرس��ل واألنبياء ما يرد اإلنسان إىل جادة 
الصواب ال س��يما فيما يتعلق بالذات اإلنسانية وحتقيق عزتها 

وكرامتها ونيل حقوقها.
وكان��ت والدة نبين��ا حممد صلى اهلل عليه وس��لم قمة التكريم 
ْمَنا َبِن آَدَم( اإلسراء / 70.  الرباني لإلنسان، فقال تعاىل: )َوَلَقْد َكرَّ

ذلك أن البشرية قبل مولده صلى اهلل عليه وسلم كانت متوج 
بالظلم واالضطهاد وكان الهل والفساد قد استشرى يف العامل 
أج��ع، باإلضافة إىل التده��ور احلضاري واالحنال األخاقي، 
والتفكك االجتماعي، إضافة إىل حتريف األديان اليت جاء بها 
األنبياء عليهم السام حيث أصبحت الديانات فريسة العابثن 
واملتاعب��ن، ولعب��ة احملرف��ن واملنافقن، حتى فق��دت روحها 

وش��كلها اليت جاء بها األنبياء السابقون.
كان��ت احلض��ارات الس��ائدة إب��ان والدة النيب صل��ى اهلل عليه 
وسلم من الفرس والروم واهلند واليونان تعيش حياة أساطري 
وخراف��ات واحنطاط ثقايف ودين يف كافة جماالت احلياة س��واء 
عل��ى الصعي��د االجتماعي أم الثقايف، أض��ف إىل ذلك جانب 

العب��ادات اليت متثل الان��ب الروحي اإلمياني.
ويكفي نظرة واحدة إىل مارسات تلك الشعوب جتاه اإلنسان 
نفس��ه لتدرك مدى االحنطاط الذي وصلت إليه البش��رية، فقد 
كان��وا يتل��ذذون بالقتل من خال ما يس��مى باملصارعة اليت ال 
تنته��ي إال بقت��ل أح��د املتصارعن، والنظ��رة الدوني��ة للمرأة، 
حيث كان الصراع الفكري سائدًا آنذاك هل املرأة روح جبسد 
أم جس��د با روح، ومل يك��ن العرب يف الزيرة العربية أفضل 
حااًل، فقد كان الغزو والسلب والنهب أحد املصادر الرئيسية 
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للرزق، وكانت تش��تعل احلروب لس��نوات طويلة وتزهق فيها 
األرواح بس��بب ناق��ة أو طائ��ر، وكان آخرها حرب بعاث اليت 
اس��تمرت م��ا يزي��د عن مائ��ة عام ومل تق��ف إال يف ظ��ل القيم 

اإلسامية.
كان��ت والدة الن��يب صلى اهلل عليه وس��لم إيذان��ًا ببدء حضارة 
جديدة تعيد لإلنس��ان كرامته وحتقق أمنه واس��تقراره، لتتقي 
من براثن الهل واالحنطاط وس��فك الدماء والاهلية العمياء 
إىل ب��ر الرمح��ة والعدالة والرفق، قال تعاىل: )َوَما َأْرَس��ْلَناَك ِإالَّ 

َرمْحَ��ًة ِلْلَعاملََِن( األنبياء / 107.
ج��اء الن��يب صلى اهلل عليه وس��لم رمحًة للع��امل أجع ومل تقتصر 
رمحت��ه عل��ى املؤمن��ن به، ب��ل جاوزته��ا إىل من حارب��ه وآذاه، 
وصّد الناس عن الدين احلق، فها هو يضرب أروع األمثال يف 
الرفق باملخالفن له يف الدين والعقيدة، حن يأتيه ملك البال 
يس��تأذنه باالنتق��ام م��ن آذوه وأدموا قدميه الش��ريفتن، فيقول 
ل��ه: )عس��ى اهلل أن خيرج من ب��ن أظهرهم من يعبد اهلل(، فقد 
ج��اء النيب صلى اهلل عليه وس��لم لبن��اء احلضارة وليس هلدمها 
أو االنتقام لنفسه، وهي ال شك دعوة إلنسان هذا العصر بأن 
يتج��اوز الكث��ري من األم��ور جتنبًا للدمار واهل��دم الذي نراه يف 

جمتمعات املس��لمن اليوم م��ا ال يقره دين وال عقل.
ومن هنا فقد بدأ النيب صلى اهلل عليه وسلم ببناء اإلنسان الذي 
هو أساس احلضارة، لتتجلى فيه اإلنسانية بأبهى صورها، من 
خال إيقاظ الروح  وربطها بالعقل وحتفيز هذا العقل للتفكري 
والتدب��ر والتأم��ل إلياد التناس��ب بن واقع اإلنس��ان وفطرته 
ُروَن(، )َأَفَا َيَتَدبَُّروَن(، )َأَفَا  ال��يت فطره اهلل عليها، )َأَفَا َتَتَفكَّ
َيْعِقُل��وَن(، لصناعة اإلنس��ان املتكامل، املتس��لح بالقيم، القادر 

على إنتاج احلضارة اليت تش��ع نورًا على البشرية جعاء.
بدأ صلى اهلل عليه وسلم تشكيل احلضارة اإلنسانية من جديد 
بالدع��وة إىل حتري��ر اإلنس��ان من العبودية لغ��ري اهلل عز وجل، 
ليك��ون إنس��انًا ح��رًا طليقًا يف م��دارج الكون واحلي��اة، وحترير 
العق��ل من خراف��ات الاهلية، والع��ادات املوروثة اليت تؤدي 
إىل ختل��ف البش��رية وتدمريه��ا، واحتق��ار اآلخري��ن، وتتجلى 
قيمة البناء احلضاري لإلنس��ان الذي بناه النيب صلى اهلل عليه 
وس��لم، من خال احلوار الذي دار بن النجاش��ي وجعفر بن 
أب��ي طالب رض��ي اهلل عنه، حن خلص جعف��ر رضي اهلل عنه 
أس��س اإلس��ام ومبادئه اليت تش��ربها من النيب صلى اهلل عليه 

وسلم، َفَقاَل: »َأيَُّها امْلَِلُك، ُكنَّا َقْوًما َأْهَل َجاِهِليٍَّة َنْعُبُد اأْلَْصَناَم، 
َوَنْأُكُل امْلَْيَتَة َوَنْأِتي اْلَفَواِحَش، َوَنْقَطُع اأْلَْرَحاَم، َوُنِسيُء اْلَِواَر 
ِعيَف، َفُكنَّا َعَلى َذِلَك َحتَّى َبَعَث اهلُل ِإَلْيَنا  َيْأُكُل اْلَقِويُّ ِمنَّا الضَّ
َرُسواًل ِمنَّا َنْعِرُف َنَسَبُه، َوِصْدَقُه، َوَأَماَنَتُه، َوَعَفاَفُه، » َفَدَعاَنا ِإىَل 
ُه، َوَنْعُب��َدُه، َوَنَْلَع َما ُكنَّا َنْعُبُد حَنُْن َوآَباُؤَنا ِمْن ُدوِنِه  ��دَ اهلِل ِلُنَوحِّ
ِم��َن احِلَجاَرِة َواأْلَْوَثاِن، َوَأَمَرَنا ِبِصْدِق احْلَِديِث، َوَأَداِء اأْلََماَنِة، 
َماِء،  َوِصَلِة الرَِّحِم، َوُحْس��ِن اْلِ��َواِر، َواْلَكفِّ َعِن احمْلََاِرِم، َوالدِّ
َوَنَهاَن��ا َعِن اْلَفَواِحِش، َوَقْوِل الزُّوِر، َوَأْكِل َماَل اْلَيِتيِم، َوَقْذِف 
ًئا، َوَأَمَرَنا  ُك ِبِه َش��يْ احمْلَُْصَنِة، َوَأَمَرَنا َأْن َنْعُبَد اهلَل َوْحَدُه اَل ُنْش��رِ

َياِم«. مس��ند اإلمام أمحد َكاِة، َوالصِّ اِة، َوالزَّ ِبالصَّ
إن هذا احلوار الدائر بن جعفر بن أبي طالب والنجاشي، وما 
احت��واه م��ن مبادئ؛ ميثل إمنوذجًا يف س��لم احلضارة اإلنس��انية 
بأبه��ى صوره��ا، حيث تظهر النقلة النوعية ب��ن ما كانوا عليه 
قبل بعثة النيب صلى اهلل عليه وسلم وبن ما أصبحوا عليه من 
خال القيم اليت زرعها النيب صلى اهلل عليه وسلم يف أصحابه 
واملتمثلة مبا ذكره جعفر بن أبي طالب من أداء األمانة وصدق 

احلديث وغريها من القيم السامية.
ه��ذه القي��م رس��خها الن��يب صل��ى اهلل علي��ه وس��لم يف قلوب 
أصحاب��ه يف املس��جد ال��ذي كان بن��اؤه أول عم��ل ق��ام به بعد 
هجرت��ه إميان��ًا من��ه بأن��ه ال ميكن بن��اء احلض��ارة إال من خال 
ربط األمة بدينها وعقيدتها وغرس القيم، وهذا ال يتحقق إال 
باملس��جد الذي هو أساس صياغة الش��خصية املسلمة، والبناء 
احلضاري؛ ففي املس��جد تلتقي القل��وب واألرواح وتتصافى، 
فتتخل��ص م��ن أدران الش��هوات والنزاعات الاهلي��ة املقيتة، 
فيتخرج إنس��ان املس��جد مس��لمًا بالقيم النبيلة الس��امية، قادرًا 

على العم��ل والبناء.
إن العقد احلضاري الذي أراده النيب صلى اهلل عليه وس��لم ال 
يكتم��ل إال م��ن خال عاقة اإلنس��ان بأخيه اإلنس��ان فعندما 
تقوم هذه العاقة على الثقة املتبادلة واملودة والرمحة والتعاون 
والبن��اء ب��ن أف��راد اجملتمع الواحد ف��إن ذلك البن��اء احلضاري 
س��وف يزدهر وينمو ويبلغ أوجه، ق��ال تعاىل: )َوَتَعاَوُنوا َعَلى 

اْل��رِبِّ َوالتَّْقَوى َواَل َتَعاَوُنوا َعَلى اإْلِْث��مِ َواْلُعْدَواِن( املائدة / 2. 
وق��ال صل��ى اهلل علي��ه وس��لم: »مث��ل املؤمن��ن يف تواده��م 
وتعاطفه��م وترامحه��م كمث��ل الس��د الواحد إذا اش��تكى منه 

عض��و تداع��ى ل��ه س��ائر الس��د بالس��هر واحلمى«.متف��ق علي��ه
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لقد رّسخ النيب صلى اهلل عليه وسلم أواصر األخوة بن أفراد 
اجملتمع اإلسامي واستأصل من بينهم شأفة العداوة والبغضاء 
واحل��روب والثارات اليت أزهقت األرواح وأراقت الدماء من 
خ��ال مؤاخات��ه صلى اهلل عليه وس��لم بن األنصار أنفس��هم 
م��ن األوس واخلزرج، ث��م عزز اللحمة بن أف��راد اجملتمع من 
خال مؤاخاته ب��ن املهاجرين واألنصار إلزالة جيع الفوارق 
الطبقي��ة والنعرات الاهلية من بينه��م لتأهيلهم لبناء احلضارة 

وهو ما كان.
إن م��ا فعل��ه الن��يب صل��ى اهلل علي��ه وس��لم يعت��رب يف عصرن��ا 
احلاض��ر من مس��لمات النظرات اإلداري��ة يف العامل، اليت تعترب 
أه��م العوام��ل ال��يت تنعكس عل��ى العم��ل واإلنت��اج والتقدم 
والبناء، ذلك أن االختاف والفرقة هما أس��اس احندار األمم 
واملؤسسات وختلفها وزوال حضارتها وتقدمها، وهو مصداق 
قوله تعاىل: )َواَل َتَناَزُعوا َفَتْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِرحُيُكْم( األنفال / 46. 
والتاري��خ ش��اهد عل��ى ذلك أيض��ًا، فالنزاعات ال��يت كانت يف 
الزي��رة العربية جعلت العرب قبل اإلس��ام أبعد ما يكونون 
ع��ن بن��اء حض��ارة أو عم��ران، ب��ل احن��درت به��م إىل أعماق 

الاهلي��ة والظل��م واالس��تبداد والتخلف.

وليس املقصود بتك النزاع واالفتاق عدم وجود االختاف، 
فاالخت��اف س��نة اهلل تعاىل يف الكون قال تع��اىل: )َواَل َيَزاُلوَن 
( ه��ود / 118، ولكن املقصود هو توجيه هذا االختاف  ُمَْتِلِف��نَ
باعتب��اره تنوع��ًا يث��ري احلياة اإلنس��انية واحلضاري��ة ويوجهها 
توجيه��ًا فكري��ًا صحيح��ًا م��ن خ��ال تب��ادل األف��كار واآلراء 
واالستفادة من جتارب اآلخرين من خال احلوار البناء، وهو 
م��ن القواع��د األساس��ية اليت أرس��اها ديننا احلني��ف، فقد قال 
تعاىل: )اْدُع ِإىَل َسِبيِل َربَِّك ِباحْلِْكَمِة َواملَْْوِعَظِة احْلََسَنِة َوَجاِدهْلُْم 
ِبالَّيِت ِهَي َأْحَسُن( النحل / 125، فأي مثال للرقي واحلرية الفكرية 
أعظ��م من هذا املث��ال، وقال تعاىل: )ُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا 
ِإىَل َكِلَمٍة َس��َواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم( آل عمران / 64، فهذه دعوة صرحية 
م��ن القرآن الكري��م إىل حماورة أصحاب الثقاف��ات والديانات 
األخرى للوصول إىل القواس��م املش��تكة اليت متثل قاعدة لبناء 
احلض��ارة، وبذل��ك يك��ون االختاف س��ببًا لبن��اء احلضارة ال 

هلدمه��ا، واحلمد هلل رب العاملن.
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املفيت د. حسان أبوعرقوب

واقعية التشريع اإلسالمي

احلم��د هلل رب العاملن، والصاة والس��ام على س��يدنا حممد 
املبعوث رمحة للعاملن، وعلى آله الطيبن الطاهرين، ومن سار 

عل��ى دربهم إىل يوم الدين، أما بعد:
فاملقصود بواقعية التشريع: »مراعاة الواقع القائم يف التشريع، 
ومعالة قضاياه«. ]مدخل لدراس��ة الش��ريعة والفقه ص110 للدكتور يوس��ف 

القرضاوي[

إن التشريع اإلسامي يف كلِّ قسم من أقسامه، يتَّسم بالواقعّية، 
فهو ال حُيَّلق يف فضاء اخليال، وال يغوص يف أعماق املثالّية، بل 

يسري مع طبيعة اإلنسان الذي كلف حبمل األمانة.
هذه الواقعّية هي أحد أسباب َقبول الناس هلذا التشريع، وهي 
إح��دى ضمان��ات دميوم��ة الش��ريعة وصاحيته��ا  ل��كل زمان 

ومكان.
وِمْن مظاهر الواقعّية يف التش��ريع اإلسامي الّتدرُج يف تشريع 
األح��كام، حي��ث نزل التش��ريع اإلس��امي وعن��د العرب من 
الع��ادات املتج��ذرة ال��يت يأباها هذا التش��ريع، فل��م مينعها مرة 
واح��دة، ك��ي ال تنف��ر نفوس��هم منه، ب��ل س��ار بتحرميها على 
مراح��ل، ف��كان ذل��ك أدع��ى لقب��ول ه��ذا التغ��ري يف العادات 
والسلوك، وأقرب لانقياد حلكم الشرع دون عنت أو مشقة«. 

]املدخ��ل للفق��ه اإلس��امي  ص15 حملمد س��ام مدكور[

ومث��ال الت��درج يف التش��ريع، أّن اخلم��ر ال��يت عش��قها الع��رب 
وَتغّن��وا به��ا ُحّرم��ْت على مراحل، حيث ن��زل مبكة قول احلّق 

س��بحانه: )َوِمْن َثَراِت النَِّخيِل َواأْلَْعناِب َتتَِّخُذوَن ِمْنُه َسَكرًا 
َوِرْزقًا َحَس��نًا( النحل/67.

فكان املس��لمون يش��ربونها وهي حاٌل هلم، ث��ّم نزل قول اهلل 
تعاىل: )َيْسَأُلوَنَك َعِن اخْلَْمِر َوامْلَْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌم َكِبرٌي َوَمَناِفُع 
ِللنَّ��اِس َوِإْثُُهَم��آ َأْك��ربَُ ِم��ن نَّْفِعِهَما( البق��رة/219، فش��ربها قوٌم 
وتركه��ا آخ��رون، ثم نزل قول احلّق س��بحانه: )َيا َأيَُّه��ا الَِّذيَن 
َاَة َوَأنُتْم ُسَكاَرى َحتََّى َتْعَلُموْا َما َتُقوُلوَن(  آَمُنوْا اَل َتْقَرُبوْا الصَّ

النس��اء/43، َفقلَّ عدُد الّش��اربن هلا.

وأخ��رًيا ن��زل قول اهلل تع��اىل ُمعلًن��ا الّتحري��م: )َيا َأيَُّه��ا الَِّذيَن 
آَمُنوْا ِإمنََّا اخْلَْمُر َوامْلَْيِس��رُ َواأَلنَصاُب َواأَلْزاَلُم ِرْجٌس مِّْن َعَمِل 
ْيَطاُن َأن ُيوِقَع  ْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن. ِإمنََّا ُيِريُد الشَّ الشَّ
ُكْم َعن ِذْكِر  َبْيَنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاء يِف اخْلَْمِر َوامْلَْيِس��رِ َوَيُصدَّ

َاِة َفَهْل َأنُت��م مُّنَتُهوَن( املائدة/91-90. اهللَِّ َوَع��نِ الصَّ
فق��ال عم��ر ب��ن اخلط��اب: »انَتهين��ا ي��ا رّب«. ]انظ��ر ه��ذه املراح��ل 

وتفصياته��ا يف تفس��ري اإلم��ام ال��رازي، ال��رازي: مفاتي��ح الغي��ب 395/6[.

وِم��ْن مظاه��ر الواقعّي��ة يف التش��ريع اإلس��امي رف��ُع احل��رج، 
ألّن ِمْن أصول التش��ريع العملّي دخ��وَل التكاليف حتت قدرة 
املكل��ف، ه��ذا من حي��ث االبتداء، لكن قد ينجم عْن مارس��ة 
بع��ض التكالي��ف نوع مش��قة وح��رج يلحق باملكل��ف، فريفع 
املشرع احلرج عّمن حلق به، قال اهلل تعاىل: )َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم 

ي��نِ ِمْن َح��َرٍج( احلج/78. يِف الدِّ
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يق��ول اإلم��ام الش��اطيب: »إن األدل��ة على رفع احل��رج يف هذه 
األمة بلغت مبلغ القطع«. ]الشاطيب املوافقات يف أصول الشريعة 273/1[.

ونلحظ أّن التش��ريع اإلس��امي جاء بالتخفي��ف ورفع احلرج 
على س��تة أش��كال. ]السيوطي: األش��باه والنظائر 82[

أواًل: اإلس��قاط، ويت��ّم ِمْن خاله إس��قاط العب��ادة عند وجود 
الع��ذر، كس��قوط احلّج -أي عدم وجوب��ه- إذا مل يكن الطريق 

آمًن��ا. ]ابن حج��ر اهليتمي: حتفة احملتاج يف ش��رح املنهاج 4/ 21[
ثانًي��ا: اإلنق��اص، وذل��ك بإنق��اص العبادة املفروض��ة، كجواز 
قص��ر الص��اة الرباعي��ة للمسافر.]الش��ربين: اإلقن��اع يف حل ألف��اظ أبي 

ش��جاع171/1[.

ثالًث��ا: التقدي��م والتأخري، كتقديم العب��ادة املفروضة عن وقتها 
أو تأخريها عنه لس��بب، كج��واز المع بن الظهر والعصر أو 
املغرب والعش��اء، ح��ال املطر الغزير جع تقديم. ]الش��ربين: مغن 
احملت��اج إىل معرف��ة معاني ألفاظ املنها1 / 533[. أو حال الس��فر جع تقديم 

أو تأخ��ري ]الش��ربين: مغن احملتاج إىل معرفة معاني ألف��اظ املنهاج 1/ 529[.
رابًع��ا: اإلب��دال، كإج��زاء التيمم بال��تاب بدال ع��ن الوضوء 
والغسل باملاء عند فقده أو تعذر استعماله. ]ابن حجر اهليتمي: حتفة 

احملتاج يف ش��رح املنه��اج 1/ 325[.

خامًسا: التغيري، كتغيري هيئة الصاة عند وجود العذر املقتضي 
لذل��ك، كالصاة جالًس��ا ملن عجز ع��ن القيام، أو مضجًعا ملن 

عجز عن اللوس. ]الش��ربين: اإلقناع يف حل ألفاظ أبي ش��جاع 1/ 154[.
سادًس��ا: التخيص، كإباحة أكل امليتة عند املخمصة. ]الش��ربين: 

مغ��ن احملتاج إىل معرفة معاني ألفاظ املنهاج 6/ 163[.

وم��ن مظاهر الواقعّية يف التش��ريع اإلس��امي، وضع القواعد 
العام��ة دون التفاصي��ل، وذل��ك يف أغل��ب املعام��ات، فنجُد 
العم��وَم واإلط��اق يف معظ��م النص��وص املتعلق��ِة بأح��كام 
املعام��ات، وذل��ك مراع��اة لتغ��رّي مص��احل العب��اد ب��ن زمان 

وآخ��ر، وم��كان وآخر.
وإمن��ا ج��اءت النص��وُص بالقواع��د العاّمة، وترك��ْت التفصيل 
لساحات االجتهاد؛ لعاج أيِّ ُمستجٍد أو طارئ على اجملتمع 
اإلس��امي، ومثال ذل��ك: حتريم الربا، والغ��ش، وأكل أموال 

الن��اس بالباطل، وهكذا.
واحلاص��ل أن الواقعي��ة من مسات التش��ريع اإلس��امي، وقد 
جتلت بثاثة مظاهر رئيسة، التدرج، والتخفيف ورفع احلرج، 

ووض��ع القواعد العامة دون التفاصي��ل يف معامات الناس.
واّتصاف الشريعة اإلسامية بالواقعية يف التشريعات وأحكام 
احل��ال واحل��رام ه��و من نع��م اهلل تع��اىل وعظي��م فضله على 
الناس، حيث أرادت أن تسلك بهم أحسن املسالك، وتنهض 
بأموره��م عل��ى أقوم طريقة، فمن احلرّي بنا أن حنمد اهلل على 
يس��ر أحكامه��ا وواقعيته��ا، وأن نل��زم هذه الش��ريعة يف حياتنا 

وعمًا. قواًل 
واحلم��د هلل رب العامل��ن وصلى اهلل على س��يدنا حممد وعلى 

آل��ه وصحبه أجعن.
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املفيت حممد احلنيطي

الترفق بالمستفتي

احلم��د هلل ربِّ العامل��ن، احلم��د هلل ال��ذي بع��ث أنبي��اءه رمحة 
للعاملن، والصاة والسام على خامت املرسلن، وإمام األنبياء 
أجعن، أش��رف وأكرم من س��ار على الثرى جعل اهلل تعاىل به 
هذه األمة هداة مهدين ال ضالن وال مضلن، دعاة خرٍي لربِّ 

العامل��ن، وعلى آله وأصحابه أجعن.
يق��ول الن��يب صلى اهلل عليه وس��لم فيما رواه اإلمام مس��لم يف 
صحيحه من حديث الس��يدة عائشة رضي اهلل عنها أن رسول 
، ِإنَّ اهلَل َرِفيٌق حُيِبُّ  اهلل صلى اهلل عليه وس��لم قال: )َيا َعاِئَش��ةُ
ْفِق َما اَل ُيْعِطي َعَل��ى اْلُعْنِف، َوَما اَل  ْف��َق، َوُيْعِط��ي َعَلى الرِّ الرِّ
ُيْعِطي َعَلى َما ِس��َواُه(، وقال كذلك فيما رواه أبو داود يف س��ننه من 
حدي��ث عبد اهلل ب��ن ُمغفل رضي اهلل عنه: )ِإنَّ اهللََّ َرِفيٌق حُيِبُّ 

ْف��َق، َوُيْعِطي َعَلْيِه َم��ا اَل ُيْعِطي َعَلى اْلُعْنِف(. الرِّ
وانطاقًا من هذه التوجيهات النبوية الكرمية؛ فإن دائرة اإلفتاء 
الع��ام يف اململك��ة األردني��ة اهلامشي��ة حت��رص كل احل��رص يف 
تعاملها مع جهور املستفتن سواء يف داخل اململكة أم خارجها 
عل��ى تقديم فتواها مصحوبة بالرفق واملودة والرمحة والش��فقة 
على املستفيت، واملبالغة يف بذل املشورة وإسداء النصح له، مع 
احلرص التام على احتام ش��خص املس��تفيت بغض النظر عن 

منزلته أو مس��تواه التعليمي، واحملافظة على س��رّية معلوماته.
وه��ذه السياس��ة احلكيم��ة ال��يت تنتهجه��ا دائ��رة اإلفت��اء العام 
وتعامله��ا بهذا الش��كل من الرفق واللن مع جهور املس��تفتن 
يظه��ر ذل��ك جلي��ًا يف كل األدوات والقن��وات املس��تخدمة يف 
الدائرة لتقديم الفتوى للمس��تفتن، سواء كان ذلك من خال 
االتصاالت اهلاتفية، أم من خال املقابات الشخصية، أم من 
خال الرسائل اإللكتونية اليت تتم بواسطة املوقع اإللكتوني 

للدائرة.

وكي��ف ال يك��ون منه��ج الدائ��رة كذل��ك وه��ي اليت تستش��د 
باهلدي النبوي الش��ريف والذي يؤكد فيه النيب صلى اهلل عليه 
وسلم من خال أقواله وأفعاله على الرفق واللن يف التعامل 
مع الناس، فتوجيهاته النبوية صلى اهلل عليه وس��لم حُتَّتم على 
كل متص��ٍد للدع��وة إىل اهلل تع��اىل أن يع��ل م��ن الرفق واللن 
سبيًا لدعوته، فاهلل تعاىل يقول: )اْدُع ِإىَل َسِبيِل َربَِّك ِباحْلِْكَمِة 
ِة َوَجاِدهْلُْم ِبالَّيِت ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم  َواملَْْوِعَظِة احْلََس��نَ
يِلِه َوُهَو َأْعَلُم ِباملُْْهَتِديَن( النحل/ 125، بل كان  مِبَْن َضلَّ َعْن َس��بِ
املصطف��ى صل��ى اهلل عليه وس��لم حيرص عل��ى أن يوجه أهل 
بيت��ه إىل األخ��ذ بالرف��ق والل��ن يف تعاملهم مع الن��اس، فنراه 
صلى اهلل عليه وس��لم يوجه زوجته الس��يدة عائش��ة رضي اهلل 
ْفِق، َوِإيَّ��اِك َوالُعْنَف  عنه��ا بقول��ه: )مهًا يا عائش��ة؛ َعَلْيِك ِبالرِّ
َوالُفْح��َش( رواه البخ��اري، ويق��ول هل��ا كذل��ك: )َيا َعاِئَش��ُة، 
اْرُفِق��ي، َف��ِإنَّ اهلَل ِإَذا َأَراَد ِبَأْه��ِل َبْي��ٍت َخ��ريًْا، َدهلَُّ��ْم َعَلى َباِب 
ْف��ِق( رواه أمح��د، ويف هذا توجيه نبوي لطيف إىل أن الرفق إمنا  الرِّ
هو أمر تربوي ينبغي على اآلباء واألمهات أن ُينشئوا أبناءهم 
علي��ه، لذلك؛ فإن الرفق واللن وخاصة من جانب الدعاة إىل 
اهلل تع��اىل أم��ر مهم يف ناح دعوتهم والتف��اف الناس حوهلم، 
وا ِمْن  ��ا َغِليَظ اْلَقْل��ِب اَلْنَفضُّ يق��ول اهلل تع��اىل: )َوَل��ْو ُكْنَت َفظًّ
َحْوِل��َك( آل عم��ران/ 159، ففي هذه اآلي��ة الكرمية توجيه حكيم 
لكل داعية أن يعل من الرفق يف دعوته ويف فتواه ويف نصيحته 
اليت ُيس��ديها للمدعو،أقول أن يعل من الرفق هاديًا ومرش��دًا 
وطريق��ًا إىل قل��وب العب��اد، فإن الناس ُيقبل��ون على َمن يرفق 
بهم ويلتفون حوله ويسمعون له، وأما َمن ُيعنفهم وُينقص من 
قدرهم ويغلظ عليهم فإنهم ينفرون منه ويبتعدون عنه، يقول 
النيب صلى اهلل عليه وسلم: )ِإنَّ هلِلَِّ آِنَيًة ِمْن َأْهِل اأْلَْرِض َوآِنَيُة
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احِلَِن، َوَأَحبَُّها ِإَلْيِه َأْلَيُنَها َوَأَرقَُّها( أخرجه  َربُِّكْم ُقُلوُب ِعَباِدِه الصَّ
الطرباني.

ه��ذا وكان الن��يب صل��ى اهلل عليه وس��لم مثااًل عظيم��ًا لتطبيق 
ه��ذا املب��دأ العظيم مبدأ الرفق مع املدعوي��ن قواًل وفعًا، ففي 
الصحيحن من حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال: َأنَّ 
َأْعَراِبيًّا َباَل يِف امَلْسِجِد، َفَقاُموا ِإَلْيِه، َفَقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصلَّى اهلُل 
َعَلْي��ِه َوَس��لََّم: )اَل ُتْزِرُموُه( ُثمَّ َدَعا ِبَدْلٍو ِمْن َم��اٍء َفُصبَّ َعَلْيِه. 

البخاري. رواه 

ومث��ال آخر ع��ن أبي أمامة رضي اهلل عنه  َيُقوُل: َأَتى َرُس��وَل 
َم ُغَاٌم َش��ابٌّ َفَقاَل: َيا َرُس��وَل اهللَِّ  اهللَِّ َصلَّ��ى اهلُل َعَلْي��هِ َوَس��لَّ
َن��ا، َفَصاَح ِبِه النَّ��اُس، َوَقاُلوا: َم��ْه، َفَقاَل النَّيِبُّ  اْئ��َذْن ِل��ي يِف الزِّ
َصلَّ��ى اهلُل َعَلْي��ِه َوَس��لََّم: )َذُروُه، اْدُن(، َفَدَن��ا َحتَّ��ى َجَلَس َبْنَ 
َيَدْي َرُس��وِل اهللَِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل: )َأحُتِبُُّه أِلُمَِّك؟( 
َق��اَل: اَل، َق��اَل: )َفَكَذِل��َك النَّ��اُس اَل حُيِبُّوَن��ُه أِلُمََّهاِتِه��ْم، َأحُتِبُُّه 
اِلْبَنِت��َك؟( َق��اَل: اَل َقاَل: )َوَكَذِل��َك النَّاُس اَل حُيِبُّوَن��ُه ِلَبَناِتِهْم، 
َأحُتِبُّ��هُ أِلُْخِت��َك؟( َق��اَل: اَل، َق��اَل: )َفَكَذِل��َك النَّ��اُس اَل حُيِبُّوَنُه 
ِتَك؟( َق��اَل: اَل، َق��اَل: )َفَكَذِلَك النَّاُس  أِلََخَواِتِه��ْم، َأحُتِبُّ��ُه ِلَعمَّ
، َأحُتِبُُّه خِلَاَلِتَك؟( َق��اَل: اَل، َقاَل: )َوَكَذِلَك  اِتِه��مْ اَل حُيِبُّوَن��هُ ِلَعمَّ
النَّاُس اَل حُيِبُّوَنُه خِلَااَلِتِهْم، َفاْكَرْه هَلُْم َما َتْكَرُه ِلَنْفِسَك، َوَأِحبَّ 
َر  هَلُ��ْم َم��ا حُتِبُّ ِلَنْفِس��َك(، َفَقاَل: َيا َرُس��وَل اهللَِّ اْدُع اهللََّ َأْن ُيَطهِّ
َقْليِب، َفَوَضَع النَّيِبُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َيَدُه َعَلى َصْدِرِه َفَقاَل: 
ْن َفْرَجُه(، َقاَل: َفَلْم َيُكْن  ْر َقْلَبُه، َوَحصِّ )اللَُّهمَّ َأْغِفْر َذْنَبُه، َوَطهِّ

َبْع��َد َذِلَك َيْلَتِفُت ِإىَل َش��ْيٍء. أخرجه الطرباني.
والناظ��ر يف هذي��ن املثال��ن العملي��ن ي��رى عجب��ًا م��ن صنيع 
املصطف��ى صلى اهلل عليه وس��لم كيف أن��ه مل يزجر أيًا منهما، 
ومل ينل من واحد ال بقوٍل وال بفعٍل، بل نهى الصحابة الكرام 

أن يتعرض��وا هلما بأذى.
ويف قص��ة معاوي��ة ب��ن احلك��م الس��لمي رض��ي اهلل عن��ه مثال 
واض��ح عل��ى رفق��ه صل��ى اهلل علي��ه وس��لم بالاه��ل، فق��ال 
رضي اهلل عنه: َبْيَنما َأَنا ُأَصلِّي َمَع َرُس��وِل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه 
َوَس��لََّم، ِإْذ َعَطَس َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم، َفُقْلُت: َيْرمَحَُك اهلُل َفَرَماِني 
َياْه، َما َش��ْأُنُكْم؟ َتْنُظُروَن  اْلَق��ْوُم ِبَأْبَصاِرِه��ْم، َفُقْلُت: َواُثْكَل ُأمِّ
ا َرَأْيُتُهْم  ، َفَجَعُلوا َيْضِرُب��وَن ِبَأْيِديِهْم َعَلى َأْفَخاِذِه��ْم، َفَلمَّ ِإَل��يَّ
��ا َصلَّ��ى َرُس��وُل اهلِل َصلَّ��ى اهلُل َعَلْيِه  ، َفَلمَّ ُتوَن��نِ َس��َكتُّ ُيَصمِّ
َوَسلََّم، َفِبَأِبي ُهَو َوُأمِّي، َما َرَأْيُت ُمَعلًِّما َقْبَلُه َواَل َبْعَدُه َأْحَسَن 

َتْعِليًم��ا ِمْن��ُه، َفَواهلِل، َم��ا َكَهَرِني َواَل َضَرَبِن َواَل َش��َتَمِن، َقاَل: 
َاَة اَل َيْصُلُح ِفيَها َشْيٌء ِمْن َكَاِم النَّاِس، ِإمنََّا ُهَو  )ِإنَّ َهِذِه الصَّ

التَّْس��ِبيُح َوالتَّْكِب��رُي َوِقَراَءُة اْلُقْرآِن( رواه مس��لم.
ب��ل أكث��ر من ذلك وأعظم ذلك املوقف الش��هري يوم أن وقف 
صلى اهلل عليه وس��لم على ب��اب الكعبة يوم فتح مكة وأمامه 
حش��ود قريش وه��و املنتصر الفاتح وهم الذي��ن مل يألوا جهدًا 
يف قتاله ومعاداته وإخراجه من أحب البقاع إليه، وقف صلى 
اهلل علي��ه وس��لم وقال هلم: )ما ت��رون  أني فاعل بكم(؟ قالوا 
أخ كري��م واب��ن أٍخ كريم قال: )اذهبوا فأنتم الطلقاء( ]س��رية ابن 

هشام 412/2[.

ويف ه��ذا املق��ام ال��ذي نتحدث في��ه عّما يب أن يك��ون عليه 
املف��يت والداع��ي إىل اهلل تع��اىل م��ن الرفق باملس��تفيت والتلطف 
معه؛ نس��تذكر قصة احلديث الش��ريف الذي أخرجه مس��لم يف 
الصحي��ح ، حيث ذكر فيها الرجل الذي قتل تس��عة وتس��عن 
نفس��ًا، وكيف أنه أراد أن يتوب فس��أل عن أعلم أهل األرض 
فُدل على راهٍب، ولكن هذا الراهب مل يكن أهًا للدعوة إىل 
اهلل تع��اىل فزج��ره ووخبه وقال له ال توبة لك، وقّنطه من رمحة 
اهلل تعاىل فما كان من هذا الرجل القاتل إال أن قتله فأكمل به 
مائة،  ثم يش��رق نور اهلداية يف قلبه بعد حن ويرغب بالتوبة، 
فيس��أل عن أعل��م أهل األرض، فُيدل على رج��ل عامٍل، فيأتيه 
فيقص عليه ما كان من أمره، وكيف أنه قتل كل هذه النفوس 
ظلمًا وعدوانًا، ويس��أله هل لي من توبة؟ فتكون اإلجابة من 
هذا العامل امُلدرك لس��عة رمحة اهلل تعاىل فيقول له: وحيك ومن 
حي��ول بين��ك وبن رمحة اهلل، فينطلق هذا الرجل من عند العامل 

تائب��ًا، ثم يقبض اهلل روح��ه بعد ذلك، وهو مقبل عليه.
وبع��د ه��ذا نقول: يب عل��ى َمن يتصدى للفتوى أن يس��تمع 
للمس��تفيت وينص��ت إلي��ه وُيش��عره باهتمام��ه بأم��ره وانتباه��ه 
لس��ؤاله، وُيظه��ر ل��ه االحتام خاصة وأنه يس��أل ع��ن أحكام 
دين��ه، ثم ُييبه على س��ؤاله ويوجهه إىل ما يب عليه أن يقوم 
ب��ه م��ا يك��ون خريًا ل��ه يف عاج��ل أم��ره وآجله، وال ش��ك أن 
ه��ذا كله داخل يف عموم قوله صلى اهلل عليه وس��لم: )الدين 

النصيح��ة( رواه البخاري.
واحلم��د هلل رب العامل��ن وصلى اهلل على س��يدنا حممد وعلى 

آل��ه وصحبه أجعن.
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قرارات مجلس اإلفتاء

قرار : )225( )8 / 2016( حكم تأجيل صندوق الزكاة 
إخراج فائض الزكاة إلى العام التالي

احلمد هلل رب العاملن، والصاة والس��ام على س��يدنا حممد، 
وعلى آل��ه وصحبه أجعن، وبعد

فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسامية يف جلسته 
الس��ابعة املنعق��دة ي��وم األربع��اء )25/ش��عبان/1437ه�(، 
املواف��ق )2016/6/1م( ق��د اطل��ع على الس��ؤال الوارد من 

عطوف��ة مدير ع��ام صندوق الزكاة، حي��ث جاء فيه:
يرج��ى العل��م ب��أن صن��دوق الزكاة يق��وم بصرف مس��اعدات 
ش��هرية لأس��ر الفقرية والبالغ عددها )3000( أسرة، ومببلغ 
إجالي قدره )2.500.000( دينار، وأن هذه املبالغ تدفع من 
أموال الزكاة اليت ترد إىل الصندوق، فإن كانت هذه اإليرادات 
مس��اوية مل��ا ُيدفع للفقراء فا إش��كال، أم��ا إن كانت أكثر من 
املبال��غ املدفوع��ة فيتم ترحي��ل الوفر املالي للس��نوات الاحقة 
حتى نتمكن من إعطاء األس��ر مصصاتهم يف املس��تقبل. فهل 

من مانع ش��رعي يف ذلك؟
وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر اجمللس ما يأتي:

األص��ل يف إخ��راج الزكاة أنه��ا واجبة على الف��ور؛ ألنها حق 
معلوم للس��ائل واحملروم، وهذا احلق ُيس��تحق مع متام احلول، 

وال حي��ل تأخري حقوق الناس ع��ن مواعيدها.
ق��ال اخلطيب الش��ربين: »جتب ال��زكاة أي أداؤها على الفور؛ 

ألن حاجة املس��تحقن إليها ناج��زة« ]مغن احملتاج[
فإذا كانت الزكوات واألموال مضمونة التوفر يف العام التالي 
ب��إذن اهلل، فاألحوط دفع الوفر املالي للمس��تحقن زيادة على 
مرتبهم الش��هري، أو زيادة أعداد املس��تفيدين من الزكاة، ففي 
ذلك توسعة على الفقراء واملساكن لسد حاجتهم من نفقات، 

دون أن تتأخر أموال الزكاة عن مواعيد اس��تحقاقها.
أم��ا إذا حتق��ق صن��دوق ال��زكاة م��ن ع��دم قدرته عل��ى تغطية 
مس��اعدات الفق��راء الس��نة القادمة، واحت��اج إىل تأجيل إنفاق 
الوفر املالي، ورأى مصلحة الفقراء يف ذلك، فا حرج إن شاء 
اهلل. فقد أجاز الفقهاء ملتولي الزكاة من جهة ولي األمر تأخري 
دفع الزكاة عند الضرورة لبعض األعذار، منها ما ذكره ش��يخ 
اإلس��ام زكري��ا األنصاري يف قوله: »ولي��س انتظار ما حيصل 
من الزكوات ليفرقه جيعًا تفريطًا، فإنه ال يب تفريق كل قليل 

حيصل عنده« ]أس��نى املطالب[. واهلل أعلم



14

قرار : )227( )11/ 2016( تعدد الجمعة في البلدة الواحدة
احلمد هلل رب العاملن، والصاة والس��ام على س��يدنا حممد، 

وعلى آل��ه وصحبه أجعن، وبعد 
فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسامية يف جلسته 
التاسعة املنعقدة يوم اخلميس )23/شوال/1437ه�(، املوافق 
)28 / 7 /2016م( قد اطلع على السؤال الوارد من وزارة 

األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسامية حيث جاء فيه:
ما حكم تعدد المعة يف البلدة الواحدة؟

وبعد املدارسة ومداولة الرأي قرر اجمللس ما يأتي:
مسي��ت ص��اة المع��ة به��ذا االس��م؛ ألنه��ا جتم��ع الناس يف 
م��كان واح��د، وق��د بقيت المع��ة حتى وقت قري��ب تقام يف 
املس��جد الام��ع، فلما كثر الناس وتوس��ع العم��ران أصبحت 
احلاج��ة ماس��ة لتع��دد المع��ة قدر تل��ك احلاجة، أم��ا تعددها 
ف��وق احلاج��ة ففيه خ��اف بن الفقه��اء، وجه��ور الفقهاء من 
الش��افعية واملالكي��ة واحلنابل��ة ذهب��وا إىل منع تع��دد المعة يف 
البل��دة الواحدة من غري حاجة، فإن دعت احلاجة للتعدد جاز 
كضيق املس��جد الامع عن استيعاب أعداد املصلن لكثرتهم، 
أو اتس��عت البلدة اتس��اعًا كبريًا صعب معه اجتماع الناس يف 

واحد. مسجد 
ج��اء يف ]مغن احملتاج[ للخطيب الش��ربين الش��افعي رمحه اهلل 
-مبينًا ش��روط صحة صاة المعة-: »الثالث: أن ال يس��بقها 
وال يقارنه��ا جع��ة يف بلدته��ا، إال إذا كربت أي البلدة وَعُس��ر 
اجتماعهم، يف مكان، بأن مل يكن يف حمل المعة موضع يسعهم 
با مش��قة، ولو غري مس��جد، فيجوز التعدد للحاجة حبسبها«.

وقال الشيخ ميارة املالكي رمحه اهلل: »ظاهر كام أئمة املذهب 
أن املص��ر الصغري ال خيتل��ف يف منع إقامة المعة يف جامعن، 
واخلاف مصوص باملصر الكبري... املشهور املنع رعاية لفعل 
األولن، والعمل عند الناس اليوم على الواز؛ ملا يف جع أهل 

املصر الكبري يف مسجد واحد من املشقة« ]الدر الثمن ص363[.

وق��ال امل��رداوي احلنبل��ي رمح��ه اهلل: »ال يوز إقامته��ا يف أكثر 
م��ن موض��ع واح��د إذا مل يكن حاج��ة، وهذا املذه��ب، وعليه 
األصح��اب. وعن��ه ]يع��ن عن أمح��د[: يوز مطلق��ا، وهو من 
املف��ردات، ومحله القاضي على احلاج��ة. واحلاجة هنا الضيق، 

أو اخل��وف من فتن��ة أو بعد« ]اإلنص��اف 400/2[.
وأما احلنفية فقد اختلفوا يف هذه املسألة على قولن، واملعتمد 
عنده��م ج��واز تعدد المع��ة يف موضعن وأكث��ر ولو من غري 
حاج��ة، كم��ا ه��و ق��ول اإلم��ام أبي حنيف��ة وحممد بن احلس��ن 

اهلل. رمحهما 
قال اإلمام السرخسي رمحه اهلل: »واختلفت الروايات يف إقامة 
المع��ة يف موضع��ن يف مصر واح��د، فالصحيح من قول أبي 
حنيفة وحممد رمحهما اهلل تعاىل أنه يوز إقامة المعة يف مصر 
واحد يف موضعن وأكثر من ذلك. وعن أبي يوسف رمحه اهلل 

تعاىل فيه روايتان« ]املبسوط 121/2[.
وج��اء يف ]ال��در املخت��ار وحاش��يته رد احملتار الب��ن عابدين[: 
»وت��ؤدى يف مصر واح��د مبواضع كثرية مطلق��ًا على املذهب، 
وعلي��ه الفت��وى ... دفعًا للحرج...ألن يف إل��زام احتاد املوضع 
حرجًا بينًا الستدعائه تطويل املسافة على أكثر احلاضرين، ومل 

يوجد دليل ع��دم جواز التعدد«.
وعلي��ه، ف��إذا أمكن جع املصلن يف البلدة الواحدة يف مس��جد 
واح��د جام��ع يس��عهم جيعًا، وي��ؤدون في��ه الص��اة بطمأنينة 
وأمان، فهو األوىل واألحوط؛ ألنه األقرب إىل روح الش��ريعة 
ومقاصده��ا العام��ة يف احملافظ��ة عل��ى وحدة املس��لمن، وجع 

. كلمتهم
وإذا ش��ق ذلك؛ لضي��ق املكان، أو بعده، أو اتس��اع البلدة، أو 

كان يف احلض��ور مش��قة، فيجوز تعدد الم��ع بقدر احلاجة.
ويف كل األحوال فإن صاة المعة يف جيع املساجد صحيحة 

جمزئة. واهلل تعاىل أعلم
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احلمد هلل رب العاملن، والصاة والس��ام على س��يدنا حممد، 
وعلى آل��ه وصحبه أجعن، وبعد 

فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسامية يف جلسته 
العاش��رة املنعق��دة ي��وم اخلمي��س )8/ذو القعدة/1437ه�(، 
املوافق )11 /8 /2016م( قد اطلع على السؤال الوارد من 

األمن العام جملم��ع النقابات املهنية، حيث جاء فيه: 
قامت النقابات املهنية - ومن منطلق الوقوف مع األش��قاء يف 
قطاع غزة بعد العدوان عليهم - بإطاق محلة لمع التربعات 
ملس��اعدتهم. وق��د مت تنفيذ العديد من املش��اريع داخل القطاع 
بالتع��اون م��ع اهليئ��ة اخلريي��ة األردني��ة اهلامشية، مث��ل: تأمن 
البي��وت الاه��زة للمدمرة بيوته��م، تأمن املاب��س لأطفال، 
تأمن احلقائب املدرس��ية، تأمن األدوية واملس��تلزمات الطبية، 
وغريها الكثري. وكان آخر مش��روع هو ش��راء مابس ش��توية 
لأطف��ال الفقراء، ومببلغ يقارب )100000( مائة ألف دينار 
من التربعات اخلاصة بالقطاع، وأرس��لت بالفعل بالش��احنات 
بالتنس��يق م��ع اهليئ��ة اخلريي��ة اهلامشي��ة، إال أننا فوجئن��ا بقيام 
الان��ب الصهيون��ي بإدخال ثل��ث هذه البضاعة فق��ط، وأعاد 
الباق��ي بالش��احنات، ورف��ض إدخاهلا، حيث أبلغن��ا من اهليئة 

اخلريية اهلامشية بذلك، وبأنه تعذر حماولة إعادتها مرة أخرى، 
فذلك سيؤثر على إدخال أية مساعدات من طرفهم إىل قطاع 
غ��زة مرة أخ��رى. وبالتالي أصبح من املتع��ذر نقلها إىل داخل 
قطاع غزة، ويصعب كذلك إبقاءها مبس��تودعات اهليئة اخلريية 
ف��تة طويلة، لذا نرجو إفادتن��ا بإمكانية التصرف بها بتوزيعها 

داخ��ل األردن. ش��اكرين ومقدرين جهودكم.
وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر اجمللس ما يأتي: 

ال حرج أن تقوم اهليئة اخلريية اهلامشية بإعادة توزيع التربعات 
للمحتاج��ن داخل اململكة، فالتربعات والصدقات تصرف يف 
املص��رف ال��ذي جع��ت ألجل��ه، فإن مل يتيس��ر تنف��ق يف أقرب 
مص��رف يش��به ما جع��ت ألجله، كي يتحقق الغرض املنش��ود 
منه��ا عل��ى أقرب وجه. ق��ال تع��اىل:) اَل ُيَكلُِّف اهللَُّ َنْفًس��ا ِإالَّ 
ُوْس��َعَها( ]البق��رة: 286[. وقال عز وج��ل:) ِإنَّ اهللََّ اَل ُيِضيُع َأْجَر 
احمْلُِْسِنَن( ]التوبة: 120[، وقال عليه الصاة والسام: )»َلَك َأْجُر 

َما َنَوْيَت( ]مس��ند أمح��د[. واهلل تعاىل أعلم

قرار : )228( )12/ 2016( حكم توزيع التبرعات 
التي لم تصل لوجهتها
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قرار : )229( )13/ 2016( حكم تحويل حسابات لجان 
المساجد إلى حساب واحد عام لألوقاف

احلمد هلل رب العاملن، والصاة والس��ام على س��يدنا حممد، 
وعلى آل��ه وصحبه أجعن، وبعد

فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسامية يف جلسته 
التاس��عة املنعق��دة ي��وم اخلمي��س )23/ش��وال/1437ه�(، 
املواف��ق )28/7/2016م( قد اطلع على الس��ؤال الوارد من 
عطوف��ة مدي��ر مديرية أوقاف حمافظة الزرق��اء، حيث جاء فيه:
أرج��و التك��رم بالعل��م أن هن��اك أرص��دة جام��دة يف البن��ك 
اإلس��امي األردن��ي ختص ل��ان رعاية بن��اء املس��اجد التابعة 
للمديرية، منها ما هي منتهية ومعفية من مهامها أو مس��تقيلة، 
م��ا يعل حس��اباتها تت��آكل وتفنى حس��ب القوان��ن املتبعة يف 
البن��وك، وس��بب هذا المود يعود إىل ع��دم رغبة املواطنن يف 
عمل اللجان، أو التأخر يف تشكيل لان جديدة هلذه املساجد.
لذل��ك نطل��ب م��ن مساحتك��م بي��ان ال��رأي الش��رعي بض��م 
ه��ذه األرصدة إىل حس��اب ل��دى املديرية، امس��ه »لنة إعمار 
املس��اجد«، وه��ذا احلس��اب مش��ارك يف األرباح ال��يت يوزعها 
البن��ك اإلس��امي، حفاظ��ا عليه��ا م��ن الفن��اء، باإلضاف��ة إىل 
مشاركتها يف هذه األرباح. مع إمكانية إعادة هذه األرصدة إىل 

حس��اب املس��جد حال تش��كيل لنة له مع حصته من األرباح 
ال��يت يت��م احلص��ول عليها من البنك اإلس��امي.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر اجمللس ما يأتي:
ال حرج يف ضم حس��ابات اللجان املعفاة من مهامها واملنتهية 
يف املساجد إىل احلساب العام التابع ملديرية األوقاف والشؤون 
واملقدس��ات اإلس��امية، باس��م »لنة إعمار املساجد«، وذلك 
حفاظًا على أموال التربعات واألوقاف، وصيانة هلا من النفاد 
والتآكل حبكم رسوم البنوك اإلسامية املفروضة عليها. فليس 
يف ذلك حرج ش��رعي، بش��رط أن يعاد إنفاقها على املس��اجد 
املت��ربع هلا؛ ألن حس��اب اللجنة املتوقفة ليس مقصدًا أساس��يًا 
للمتربعن كي يتحرج أحد من االنتقال عنه، وإمنا هو وسيلة، 
والوسيلة إذا صارت عائقا لزم تغيريها لتحقيق املقصد األهم، 
وهو حفظ التربعات وإنفاقها يف مصرفها. هذا ويوصي اجمللس 
البنوك اإلسامية باستثناء حسابات لان الزكوات والتربعات 
وجي��ع األعمال اخلريية املعتمدة م��ن الهات الرمسية من أية 
رس��وم ميك��ن أن تفرض عليها ت��ؤدي إىل االنتق��اص منها مع 

الوقت. واهلل تعاىل أعلم
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برنامج مع المفتي
الجمعة بعد الصالة 

تشاهدون عبر قناة التلفزيون األردني

سماحة المفتي العام
الشيخ عبد الكريم الخصاونة



18

ذاكرة المكان
من

موقع معركة مؤتة

إعداد : الشيخ صخر العكور

16

بل��دة مؤت��ة تقع ضمن ل��واء املزار النوب��ي يف حمافظة الكرك، 
وتبع��د ع��ن مدينة الك��رك مس��افة 12كم، و140ك��م جنوب 
العاصمة األردنية عمان، ارتفاعها عن س��طح البحر 1.100 

متًا وتبلغ مس��احة األراض��ي التابعة حلدود بلدية 
مؤت��ة 16ك��م، وفيه��ا وقع��ت معرك��ة مؤت��ة 

بتاري��خ ج��ادي األول من الس��نة الثامنة 
للهج��رة، أيلول ع��ام 629م.

اس��توطنت مؤت��ة م��ن قب��ل املؤابي��ن 
وكان��ت ج��زًءا م��ن ملكة م��ؤاب، ثم 
خضعت لس��يطرة األدومين وبعدهم 

األنباط.
عندم��ا قام��ت اإلمرباطوري��ة الروماني��ة 

باجتي��اح املنطق��ة بقي��ت مؤت��ة حت��ت حكم 
لبمل��وك الغساس��نة الذي��ن خضع��وا للدول��ة 

الروماني��ة.
 وقع��ت فيه��ا أول مواجه��ة عس��كرية بن املس��لمن من جهة 
وجي��ش روماني مكون م��ن حاميات م��دن فيادلفيا )عمان( 
وجراسا )جرش( والقدس باإلضافة إىل جيش 

من العرب الغساس��نة.
ه��ي من أش��هر الغزوات ال��يت غزاها 
املس��لمون يف عهد رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم امليمون وهي غزوة 
مؤت��ة أو س��رية مؤت��ة كم��ا يطل��ق 
البع��ض عليه��ا، وق��د وقعت هذه 
الغ��زوة يف ش��هر ج��ادى األول من 

العام الثام��ن للهجرة.
وأرض مؤت��ة ه��ي س��هل فس��ح حتي��ط 
ب��ه بع��ض اهلض��اب املطل��ة عل��ى موقع��ة 

صورة للمسجد القديم املقام يف صورة عامة ملوقعة معركة مؤتة
ساحة املعركة



1917

املعرك��ة، تل��ك اهلض��اب اليت اس��تخدمها س��يف اهلل خالد بن 
الوليد يف استاتيجيته لانسحاب من أرض املعركة 

بع��د أن تكب��د ال��روم خس��ائر فادحة يف 
الع��دد والعدة. 

وق��د ب��ن يف موق��ع املعرك��ة 
مس��جد، مل يبق��ى من��ه اآلن 
س��وى األساس��ات واحملراب 
وقوس يف منتصف املس��جد، 
ويق��ال أن في��ه قبورا لش��هداء 

املعركة غ��ري قادتها العظام زيد 
ب��ن حارث��ة وعبد اهلل ب��ن رواحة 

وجعف��ر ب��ن أب��ي طال��ب رض��ي اهلل 
عنه��م أجعن. 

مقامات الصحابة يف مؤتة
يق��ع اجملم��ع عل��ى بعد)140( ك��م جنوب العاصم��ة عمان يف 
حمافظ��ة الكرك/قرية املزار النوبي حيث وقعت معركة مؤتة.  
حيث استشهد قادة مؤتة الثاثة زيد بن حارثة و جعفر بن أبي 
طال��ب وعب��داهلل بن رواحه رضي اهلل عنهم أجعن وقد دفنوا 

يف منطق��ة قريبة من أرض املعركة.
مقام الصحابي الليل جعفر بن أبي طالب رضي اهلل عنه .

وض��ع حج��ر األس��اس هلذا املس��جد واملق��ام يف عهد صاحب 
الال��ة املغف��ور ل��ه املل��ك حس��ن ب��ن ط��ال يف 15/حم��رم 
/1417ه��� املواف��ق 1996/6/1م ، ويش��تمل املق��ام عل��ى 
العناص��ر التالي��ة : الام��ع ، ومق��ام الصحابي جعف��ر بن أبي 

طالب رضي اهلل عنه ، ومقام الصحابي الليل زيد بن حارثه 
رض��ي اهلل عن��ه ، ومبن��ى الس��بيل والن��زل والس��وق التجاري 
وس��كن األم��ام وامل��ؤذن ، واملتح��ف ، والقاع��ة امللكية 
، والقاع��ة متع��ددة األغ��راض ، واملرك��ز الثق��ايف 
اإلس��امي ، ومكات��ب اإلدارة واملرافق العامة، 
مبس��احة إجالي��ة بلغت )12000 م��ت مربع( 
وبكلف��ة إجالي��ة بلغ��ت )2.000.000( 

مليون��ي دينار . 
وق��د تش��رف صاح��ب الال��ة املل��ك عب��د 
اهلل الثان��ي بافتت��اح ه��ذا اجملم��ع بتاري��خ 

. 1م 9 9 9 /1 1 /1 4
مقام الصحابي الليل زيد بن حارثة رضي اهلل عنه 

استشهد رضي اهلل عنه يف معركة مؤته ، حيث كان زيد األمري 
األول ليش املس��لمن بأمر الرس��ول صلى اهلل عليه وس��لم . 
وقد اختار هلذه املعركة ثاثة من رهبان الليل وفرس��ان النهار 
، فقال عندما ودع اليش: عليكم زيد بن حارثة، فإن أصيب 
فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فعبد اهلل بن رواحه.

مقام الصحابي الليل عبد اهلل بن رواحه رضي اهلل عنه 
يقع املقام جبوار مقام سيدنا جعفر بن أبي طالب، وهو منفصل 
عن املقامن السابقن، ويشتمل املقام على الساحات املكشوفة 
واألعم��ال اخلارجية، وق��د بلغت تكلفة بنائ��ه )235.000( 
دينار وس��يتم ربط��ه باملقامن مبجموعه م��ن احلدائق واألروقة 
، ليك��ون ج��زءًا واح��دًا م��ن اجملم��ع الكبري ملس��اجد ومقامات 

الصحاب��ة يف املزار النوبي . 

مقام الصحابي الليل عبد اهلل بن رواحهمقام الصحابي الليل جعفر بن أبي طالبمقام الصحابي الليل زيد بن حارثة
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فتاوى منتقاة

 جواز  اإلطعام واإلنشاد في المسجد 
 بالمولد النبوي

ً
احتفاال

السؤال: 
كي��ف يك��ون االحتفال باملولد النبوي، وهل يوز أن نس��ميه »بعيد املولد«، وما حكم اإلنش��اد فيه 

وتقدي��م احلل��وى والطعام، وهل يوز أن يكون ذلك يف املس��اجد؟

الواب: 
احلمد هلل، والصاة والسام على سيدنا رسول اهلل 

يكون االحتفال باملولد الش��ريف بتاوة آيات الكتاب العزيز، 
ثم ذكر السرية النبوية العطرة، والشمائل الكرمية، واحلث على 
التمسك بالدين، ومساع املدائح النبوية، وختم املولد بالدعاء. 
واالحتفال باملولد يش��كل مومسًا س��نويًا ملزيد من الدعوة إىل 
االقتداء بس��نة النيب املصطفى صلى اهلل عليه وس��لم، والس��ري 
عل��ى خط��اه ونهجه، واهلل تع��اىل أمرنا بذلك، ق��ال اهلل تعاىل: 
ٌة َحَس��َنٌة ملَِْن َكاَن َيْرُجو اهللََّ  )َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُس��وِل اهللَِّ ُأْس��وَ

َواْلَي��ْوَم اآْلِخَر َوَذَكَر اهللََّ َكِثرًيا( األحزاب/21.
وأم��ا تس��ميته بعي��د املول��د أو ذكرى املولد ال مان��ع منها؛ ألنه 
ال مش��احة يف االصطاح، فالناس تق��ول: عيد العمال، وعيد 
األم، وعيد الشجرة. واملقصود هنا العيد لغة أي الذي يذهب 
ويعود، ال املعنى الش��رعي الذي هو يوم مصوص فيه ش��عائر 
مصوص��ة وحي��رم الصي��ام في��ه، فتس��مية املولد بالعيد تس��مية 

عرفية ال ش��رعية، وال مانع منها.
ويوز اإلنش��اد يف املس��جد إذا كان مباحًا، ويس��تحب إذا كان 

يف مدح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فقد روى البخاري 
��ان ُيْنِش��ُد َفَقاَل: ُكْنُت  ومس��لم )أن ُعَمَر َمرَّ يِف امَلْس��ِجِد َوَحسَّ
ُأْنِش��ُد ِفيِه، َوِفي��ِه َمْن ُهَو َخرْيٌ ِمْنَك، ُثمَّ الَتَف��َت ِإىَل َأِبي ُهَرْيَرَة، 
ْعَت َرُسوَل اهللَِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  َفَقاَل: َأْنُشُدَك ِباهللَِّ، َأمَسِ
وِح الُقُدِس؟« َقاَل: َنَعْم(. ، اللَُّهمَّ َأيِّْدُه ِب��رُ َيُق��وُل: »َأِجْب َعنِّ

قال النووي: »فيه جواز إنشاد الشعر يف املسجد إذا كان مباحًا 
واس��تحبابه إذا كان يف مادح اإلس��ام وأهله« ]ش��رح النووي على 

مسلم 16 /46[.

وأما تقديم احللوى واألمور األخرى فهي من الكماالت، فإن 
وج��دت إلظه��ار الفرح والس��رور مبولد الن��يب صلى اهلل عليه 
وس��لم فا مانع من ذلك، وليس��ت من ش��روط االحتفال أو 
لوازم��ه، ويف كل األح��وال ف��إن إطعام الطعام  أمر مس��تحب 
ش��رعًا؛ فَع��ْن َعْب��ِد اهللَِّ ْبِن َعْم��ٍرو َرِضَي اهللَُّ َعْنُهَم��ا، َأنَّ َرُجًا 
؟ َقاَل:  ٌ َم: َأيُّ اإِلْس��َاِم َخ��ريْ َس��َأَل النَّ��يِبَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَس��لَّ
��َاَم َعَلى َمْن َعَرْفَت َوَمْن مَلْ َتْعِرْف(  َعاَم، َوَتْقَرُأ السَّ )ُتْطِعُم الطَّ

رواه البخ��اري. واهلل أعلم
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حكم االحتفال بالمولد النبوي الشريف

 من التزاوج
ً
ال يجوز  أن يكون اختالف العشيرة مانعا

السؤال: 
ما حكم االحتفال باملولد النبوي الشريف؟

الواب: 
احلمد هلل، والصاة والسام على سيدنا رسول اهلل

االحتفال باملولد النبوي الش��ريف أس��لوب حض��اري للتعبري 
عن احملبة لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، واالعتزاز بقيادته، 

وااللت��زام بش��ريعته، وي��ب أن يك��ون خالي��ًا م��ن املخالفات 
الشرعية، وُيكتفى فيه بذكر السرية العطرة، والشمائل الكرمية، 

واحلث على التمس��ك بالدين. واهلل أعلم.

السؤال: 
العرف السائد يف عشريتنا عدم تزويج أحد من غري العشرية، فما حكم ذلك، وما حكم من يقاطع 

من يزوج من خارج العشرية؟

الواب: 
احلمد هلل، والصاة والسام على سيدنا رسول اهلل 

ش��رع اإلس��ام الن��كاح والت��زاوج ب��ن العائ��ات والعش��ائر 
املتباعدة من أجل توس��يع دائرة العاقات االجتماعية؛ وذلك 
انس��جامًا م��ع ق��ول اهلل تع��اىل: )َوَجَعْلَناُك��ْم ُش��ُعوًبا َوَقَباِئ��َل 

ِلَتَعاَرُف��وا( احلج��رات/13 
واملصاهرة والنسب نوع من أنواع التعارف.

ون��دب الش��رع إىل اختي��ار الزوج��ة الصاحل��ة بعي��دًا ع��ن أي 
اعتبارات أخرى، فقد قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: )ُتْنَكُح 
املَ��ْرَأُة أَلْرَب��ٍع: ملَاهِلَ��ا َوحِلََس��ِبَها َوَجَاهِلَ��ا َوِلِديِنَها، َفاْظَف��ْر ِبَذاِت 

ي��ِن، َتِرَبْت َي��َداَك( رواه البخاري. الدِّ
وجعل اإلس��ام احل��ق للزوجن يف حري��ة االختيار من حيث 
النس��ب والدين س��واء أكان من أبناء العش��رية أم غريها لقوله 

صل��ى اهلل عليه وس��لم: )ِإَذا َجاَءُكْم َمْن َتْرَض��ْوَن ِديَنُه َوُخُلَقُه 
َفَأْنِكُح��وُه( رواه أب��و داود، ف��إن كانت املصلحة يف الزواج من غري 

األقارب فهذا أوىل.
أم��ا القطيع��ة احلاصلة بس��بب ال��زواج من غري األق��ارب فهي 
ُكوا ِبِه َش��ْيًئا  حمرم��ة؛ لق��ول اهلل تع��اىل: )َواْعُبُدوا اهللََّ َواَل ُتْش��رِ

َوِباْلَواِلَدْي��ِن ِإْحَس��اًنا َوِب��ِذي اْلُقْرَبى( النس��اء/ 36 
وقول النيب صلى اهلل عليه وسلم: )اَل َتَباَغُضوا، َواَل حَتَاَسُدوا، 
َواَل َتَداَبُروا، َوُكوُنوا ِعَباَد اهللَِّ ِإْخَواًنا، َواَل حَيِلُّ ملُِْسِلٍم َأْن َيْهُجَر 

َأَخاُه َفْوَق َثَاِث َلَياٍل( متفق عليه 
فيج��ب التوب��ة م��ن ذل��ك ومراع��اة ح��ق الرحم م��ن الوصل 
والصلة طمعًا يف رضوان اهلل عز وجل وليس هذا األمر سببًا 

يف القطيع��ة م��ن األقارب. واهلل تع��اىل أعلم .
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حكم شراء الذهب بشيكات من دون رصيد

السؤال: 
ما حكم شراء الذهب بشيكات مع عدم وجود رصيد مالي يف البنك؟

الواب: 
احلمد هلل، والصاة والسام على سيدنا رسول اهلل 

ال يوز بيع الذهب أو الفضة بش��يكات من دون رصيد؛ ألن 
ذل��ك يعترب من الرب��ا، لعدم وجود التقاب��ض، فاملال والذهب 

يش��تكان يف الثمنية اليت هي علة الربا.

فا يوز بيع أحدهما باآلخر من غري تقابض يف نفس اجمللس؛ 
َهِب ِرًبا ِإال  َه��ُب ِبالذَّ لق��ول الن��يب صلى اهلل عليه وس��لم: )الذَّ
َهاَء َوَهاَء( متفق عليه. وقوله: )إال هاء وهاء(: يعن: يدًا بيد، ال 

ي��وز تأخري أحدهما. واهلل تعاىل أعلم.

 استدان لعمل وليمة عن ورح أبيه للحفاظ على الُعرف

السؤال: 
ه��ل يتت��ب إث��م عل��ى الوالد املتوف��ى يف حال اس��تدان ابنه لعم��ل وليمة عن روح��ه للحفاظ على 

العرف؟
الواب: 

احلمد هلل، والصاة والسام على سيدنا رسول اهلل 
حث��ت الس��نة النبوية على مواس��اة أهل املي��ت بفقيدهم وعدم 
تكليفه��م ما ال يطيق��ون، وذلك للتخفيف عنه��م فقد جاءهم 

من احلّق ما يش��غلهم ع��ن أمر الدنيا.
والس��نة يف ه��ذه املناس��بة أن ُيصنع ألهل املي��ت طعام من قبل 
جريانه��م أو أقاربه��م البع��داء، مل��ا روى ]التمذي يف س��ننه[: 
)اْصَنُع��وا أَلْه��ِل َجْعَف��ٍر َطَعاًما، َفِإنَّ��ُه َقْد َجاَءُهْم َما َيْش��َغُلُهْم( 
قال التمذي: هذا حديث حس��ن، وقد كان بعض أهل العلم يس��تحب 

أن يوج��ه إىل أه��ل امليت ش��يء لش��غلهم باملصيب��ة، وهو قول 
الشافعي.

فاألص��ل أن ال يقوم أه��ل امليت بصنع الطعام ألحد، لكن إن 
مل يصن��ع هلم أح��ٌد طعاًما واتفق وجود أق��ارب هلم من أماكن 
بعي��دة، فا مانع عندئٍذ من صنع الطعام هلم، لكن ينبغي عدم 

املباهاة واملغاالة يف ذلك.
كم��ا ال ي��وز أن يكون الطعام من مال الورثة إال بإذنهم، وال 
من مال القاصر، وال يأثم األب املتوفى بس��بب استدانة االبن 

لعمل الطعام.
وعلي��ه؛ نوصي مبواس��اة أه��ل امليت وعدم تكليفه��م، وال إثم 
يلحق املتوفى إذا استدان ابنه لعمل وليمة، وإذا قام بها متارًا 

على س��بيل التربع ُيث��اب عليها. واهلل تعاىل أعلم.
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يحرم على مالك 
السيارة بيع الكوركة 

لشخص آخر

السؤال: 
ما حكم بيع الكروكة مقابل ثن معن، على أن يأخذ املش��تي العوض مهما كانت قيمته بعد أن 

حيصله من شركة التأمن؟
الواب: 

احلمد هلل والصاة والسام على سيدنا رسول اهلل  
التعوي��ض الذي يس��تحقه مالك الس��يارة املتضررة من ش��ركة 
التأم��ن َدي��ن على الش��ركة أو املتس��بب بالض��رر، وحيرم على 
مال��ك الس��يارة بيعه لش��خص آخر حتى ل��و كان باالتفاق بن 

صاحب الس��يارة واملش��تي؛ وذلك ألس��باب عدة:
أواًل: أن بي��ع الدي��ن يعن الوقوع يف الرب��ا؛ ألنه بيع مال آجل 
مبال عاجل، وشرط مبادلة املال باملال التقابض، كما قال عليه 
َهِب ِرًبا ِإالَّ َهاَء َوَهاَء( متفق عليه. َهُب ِبالذَّ الصاة والسام: )الذَّ

ثانيًا: أن املبيع جمهول، ال يعرف مقداره وقيمته، وشرط املبيع 
يف الشريعة اإلسامية أن يكون معلومًا. 

ثالثًا: الغرر؛ فاملش��تي قد يربح وقد خيس��ر بسبب هذا العقد، 
وال ي��وز الدخول يف بيوع الغرر.

فم��ن وق��ع يف مثل هذه املعاملة فيجب علي��ه أن يتوب إىل اهلل 
تع��اىل، ويرجع امل��ال لصاحب��ه، ويتابع مالك الس��يارة حتصيل 
التعويض من شركة التأمن، فإن تعذر عليه إرجاع املال حااًل 
بق��ي يف ذمت��ه، وعليه أن يرجع ما أخذه من مش��تي الكروكة 

ولو بع��د حن. واهلل أعلم

 باعه أرضه بشرط أن يشتريها 
منه بعد أشهر بسعر  أعلى

السؤال: 
رج��ل ميل��ك قطع��ة أرض قيمتها )25( ألف دينار، وحيت��اج ملبلغ )5( آالف دينار وال يري��د التفريط باألرض، 
فاتفق مع رجل آخر أن يبيعها له ب�)5( آالف دينار على أن يش��تيها منه ب�)7( آالف، واش��تط الثاني أن يتم 

ذلك خال س��تة ش��هور وإال ال يلتزم بالبيع وال بالس��عر، فهل هذه الصورة مشروعة؟

الواب: 
احلمد هلل، والصاة والسام على سيدنا رسول اهلل 

ش��رع اهلل تع��اىل البيع وح��دد له أحكامًا وش��روطًا مصوصة؛ 
لتحقيق االستقرار يف املعامات وقطع النزاع بن الناس، ومن 
ش��روط البي��ع أن يك��ون اإلياب والقب��ول باتًا ومنج��زًا، فا 

يصح تعلي��ق أو تأقيت أحدهما.

وص��ورة البي��ع املذك��ورة يف الس��ؤال غري صحيح��ة؛ ملخالفتها 
شروط البيع الشرعية، وهي قريبة من بيع العينة احملرم شرعًا، 
وال��ذي يقصد منه التوصل إىل الرب��ا من خال البيع، فحقيقة 
العق��د املذك��ور يف الس��ؤال عقد رب��وي بإقراض مخس��ة آالف 

مقاب��ل س��بعة آالف. واهلل تعاىل أعلم.
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الواب: 
احلمد هلل، والصاة والسام على سيدنا رسول اهلل 

التوسل إىل اهلل تعاىل بالصاحلن من عباده، أو بصاحل األعمال، 
أو جب��اه النيب صلى اهلل عليه وس��لم جائ��ز يف مذهبنا ومذهب 
جهور أهل العلم من احلنفية واملالكية واحلنابلة يف املعتمد من 
كتبهم؛ لعموم قوله عز وجل: )َواْبَتُغوا ِإَلْيِه اْلَوِسيَلَة(املائدة/ 35.

وذل��ك ألن مق��ام النيب صلى اهلل عليه وس��لم العظيم ومنزلته 
الرفيعة عند اهلل عز وجل ثابتة يف الكتاب والسنة، ومن توسل 
بأمر ثابت فا حرج عليه؛ كذلك التوسل بعباد اهلل الصاحلن، 
كم��ا ورد عن س��يدنا عمر رض��ي اهلل عنه قال: )اللَُّه��مَّ ِإنَّا ُكنَّا 
ُل ِإَلْيَك ِبَعمِّ َنِبيَِّنا َفاْسِقَنا(  ُل ِإَلْيَك ِبَنِبيَِّنا َفَتْسِقيَنا، َوِإنَّا َنَتَوسَّ َنَتَوسَّ

رواه البخاري.

وحدي��ث الثاث��ة نف��ر الذين س��د عليهم ب��اب الغار مش��هور 

بأفضلية التوس��ل إىل اهلل تع��اىل باألعمال الصاحلة، ومن ذلك 
التوس��ل إىل اهلل تع��اىل عل��ى س��بيل االستش��فاع إليه س��بحانه 
وتع��اىل باألطفال الرضع، وكذا الش��يوخ الرك��ع أو الوالدين، 

ال��ذي ه��و يف حقيقت��ه توس��ل إىل اهلل بركوعهم له س��بحانه.
جاء يف ]املهذب يف فقة اإلمام الش��افعي231/1[: »ويستس��قى بالش��يوخ 
والصبي��ان؛ لقول��ه صلى اهلل عليه وس��لم: )لوال صبيان رضع 
وبهائم رتع وعباد هلل ركع لصب عليهم العذاب صبا(« انتهى 
ف��إذا كان االستس��تقاء به��م جائ��زًا كم��ا يف احلدي��ث، فكذلك 

التوس��ل؛ ألنه استش��فاع بهم إىل اهلل عز وجل. 
مع ضرورة التنبيه إىل أن التوسل يف حقيقته هو دعاء هلل تعاىل، 
ولي��س دع��اء أو طلبًا من املتوس��ل به، وأن املؤثر واملس��تجيب 

للدع��اء هو اهلل تعاىل وحده. واهلل تعاىل أعلم.

السؤال: 
هل يوز أن أتوس��ل إىل اهلل تعاىل بأبنائي الرضع قائا: »اللهم إني أس��ألك حبق أبنائي الرضع أن 

تش��فين« أو »بوالدي الركع أن تشفين«؟

التوسل إلى الله باألطفال الرضع، أو 
ج فيه الشيوخ الركع ال حر
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الواب: 
احلمد هلل، والصاة والسام على سيدنا رسول اهلل 

أخ��ذ عمول��ة حمددة من الش��ركة مقابل جل��ب الزبائن هو من 
صور السمس��رة أو »العالة« بلغة الفقه، وقد أجازها الفقهاء 
بش��رط أن يكون السمس��ار أو الواس��طة أمينًا يف نصحه، وأن 
ال يتت��ب أي زيادة على املبل��غ املطلوب مقابل هذه العمولة.

كم��ا ي��وز أن تك��ون األجرة فيه��ا مبلغًا حمددًا أو نس��بة مئوية 
يتفق عليه��ا الطرفان.

وعلي��ه، ف��ا ح��رج علي��ك يف أخ��ذ العمولة من هذه الش��ركة 
مقاب��ل جل��ب الزبائ��ن هل��ا، وال يلزم��ك إخب��ار صديقك عن 
أخذك للعمولة، كما ال يلزمك إعطاؤه ش��يئًا منها، شريطة أن 

تك��ون أمين��ًا يف حتقيق طلب��ه. واهلل تعاىل أعلم.

أخذ عمولة مقابل جلب 
الزبائن من صور السمسرة 

الجائزة بشورط
السؤال: 

طل��ب م��ن صدي��ق تقديم خدمة ل��ه، فقمت باالتصال مع الش��ركة ال��يت كنت أعمل به��ا وتابعت 
املوضوع ومت إعطاؤهم س��عرًا تفضيليًا وميزًا، وقد مت حتويل10% حوافز كأتعاب لي من الش��ركة. 

فم��ا حك��م أخ��ذ هذا املبلغ، وهل ي��ب أن أخرب صديقي به أو أعطيه ش��يئًا منه؟

الموضوع : حكم الدفن في 
األرض الموقوفة للمسجد

السؤال: 
ما احلكم الشرعي يف الدفن يف أرض موقوفة خلدمة املسجد؟

الواب: 
احلمد هلل، والصاة والسام على سيدنا رسول اهلل 

ال ي��وز اس��تخدام األرض املوقوفة خلدمة املس��جد يف غري ما 
خصص��ت ل��ه؛ ألن ش��رط الواق��ف كنص الش��ارع، واألصل 
الش��رعي أن الوق��ف ال ُيباع وال ُي��ورث وال ُيوهب، بل يبقى 
حمبوس��ًا عل��ى ما وق��ف عليه؛ فعن ابن عم��ر رضي اهلل عنهما 
��اِب َأَصاَب َأْرًض��ا خِبَْي��ربََ، َفَأَتى النَّيِبَّ  ق��ال: »إن ُعَم��َر ْبَن اخَلطَّ
ْأِمُرُه ِفيَها، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللَِّ، ِإنِّي  َم َيْس��تَ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَس��لَّ
َأَصْب��ُت َأْرًض��ا خِبَْيرَبَ مَلْ ُأِص��ْب َمااًل َقطُّ َأْنَفَس ِعْن��ِدي ِمْنُه، َفَما 
ْقَت ِبَها( َقاَل:  َتْأُمُر ِبِه؟ َقاَل: )ِإْن ِشْئَت َحَبْسَت َأْصَلَها، َوَتَصدَّ
َق  َق ِبَها ُعَمُر، َأنَُّه اَل ُيَباُع َواَل ُيوَهُب َواَل ُيوَرُث، َوَتَصدَّ َفَتَصدَّ

ِبَه��ا يِف الُفَقَراِء« متفق عليه.
وق��د ن��ص الفقهاء عل��ى أن ش��رط الواقف ُمراع��ى وال يوز 
مالفت��ه؛ ق��ال اإلم��ام الش��ربين الش��افعي: »واألص��ل فيها أن 
ش��روط الواق��ف مرعية ما مل يكن فيها م��ا ينايف الوقف«. ]مغن 

احملت��اج3 /540[.

واملس��جد م��كان للص��اة والعب��ادة، وخدمة املس��جد تش��مل 
توس��عة املسجد وموقف الس��يارات ودورات املياه وغري ذلك 
ما له عاقة باملسجد، وال عاقة له باملقابر، فا يوز استعمال 

املوق��وف لغري ما وقف له.
وعلي��ه؛ ف��ا يوز دف��ن املوت��ى يف األرض املوقوفة للمس��جد 

وي��ب أن تع��ود ل��ه وخلدمته. واهلل تع��اىل أعلم.
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بعض أحكام الطالق للشقاق والنزاع

السؤال: 
أرجو بيان حقوق الزوجة من املهر املعجل واملؤجل إذا كانت هي من تقدمت بطلب الطاق للشقاق والنزاع، وبيان 

مفهوم الشقاق والنزاع؟

الواب: 
احلمد هلل والصاة والسام على سيدنا رسول اهلل 

األسرة يف اإلسام قائمة على املودة، تسود بن أفرادها األلفة 
واحملب��ة، ق��ال اهلل تعاىل: )َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِس��ُكْم 
َأْزَواًج��ا ِلَتْس��ُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َم��َودًَّة َوَرمْحًَة ِإنَّ يِف َذِلَك 
��ُروَن( ال��روم/21، ولكن بع��ض األزواج أو  آَلَي��اٍت ِلَق��ْوٍم َيَتَفكَّ
الزوجات يتناسى هذا حتت وطأة من األنانية، وحب التسلط، 
فيس��يء معامل��ة ش��ريك حيات��ه، فينش��أ بس��بب ذلك الش��قاق 

والنزاع الذي يهدد كيان األس��رة.
والش��قاق كم��ا يق��ول اإلم��ام الط��ربي رمحه اهلل: »مش��اقة كل 
واحد منهما صاحبه، وهو إتيانه ما يشق عليه من األمور، فأما 
م��ن املرأة، فالنش��وز وتركه��ا أداء حق اهلل عليه��ا الذي ألزمها 
اهلل لزوجه��ا، وأم��ا من ال��زوج، فتُكه إمس��اكها باملعروف أو 

تس��رحيها بإحسان« ]تفس��ري الطربي 318/8[. 
وقد حدد قانون األحوال الش��خصية األردني )لعام 2010م( 
احلاالت اليت ُتعدُّ ش��قاقًا ُتربر طلب التفريق يف املادة )126(:

 »ألي م��ن الزوج��ن أن يطل��ب التفري��ق للش��قاق والنزاع إذا 
ادع��ى ضررًا حل��ق به من الطرف اآلخر، يتعذر معه اس��تمرار 
احلياة الزوجية، س��واء كان الضرر حس��يًا كاإلي��ذاء بالفعل أو 
بالقول، أو معنويًا، ويعترب ضررًا معنويًا أي تصرف أو سلوك 
مش��ن أو مل باألخاق احلميدة ُيلحق بالطرف اآلخر إس��اءة 
أدبية، وكذلك إصرار الطرف اآلخر على اإلخال بالواجبات 

الزوجية«. واحلقوق 
وقد أمر اهلل تعاىل عند اش��تداد الش��قاق والنزاع بن الزوجن 
أن يرس��ل القاض��ي حكمن لينظ��را يف أم��ر الزوجن حماولن 
اإلص��اح بينهما، ويس��تحب أن يكون احلكم��ان من أهلهما، 
وي��وز  أن يكونا م��ن غري أهلهما، قال اهلل تعاىل: )َوِإْن ِخْفُتْم 
ِشَقاَق َبْيِنِهَما َفاْبَعُثوا َحَكًما ِمْن َأْهِلِه َوَحَكًما ِمْن َأْهِلَها ِإن ُيِريَدا 

ِإْصَاًح��ا ُيَوفِّ��ِق اهللَُّ َبْيَنُهَما ِإنَّ اهللََّ َكاَن َعِليًما َخِبرًيا( النس��اء/35.
قال ش��يخ اإلسام زكريا األنصاري: »فإن اشتد شقاق بينهما 
بأن داما على التس��اب والتضارب بعث القاضي وجوبًا لكل 
منهم��ا حكمًا برضاهما، وُس��ن كونهما م��ن أهلهما لينظرا يف 
أمرهم��ا بع��د... معرفة ما عندهم يف ذل��ك ويصلحا بينهما أو 

يفرقا إن َعُس��ر اإلصاح«  ]فت��ح الوهاب 78/2[.
وأما الذي تس��تحقه الزوجة من املهر وتوابعه فيختلف بنس��بة 
اإلساءة منها لزوجها أو من زوجها إليها، وهو ما حدده قانون 
األحوال الشخصية يف الفقرة )ه�( )و( )ز( من املادة )126(:
ه���-إذا عج��ز احلكمان عن اإلصاح وظهر هلما أن اإلس��اءة 
جيعه��ا م��ن الزوجة، قررا التفريق بينهم��ا على العوض الذي 
يريانه على أن ال يزيد على املهر وتوابعه، وإذا كانت اإلساءة 
كله��ا م��ن الزوج ق��ررا التفري��ق بينهم��ا بطلقة بائن��ة، على أن 
للزوج��ة أن تطالب��ه بغ��ري املقبوض من مهره��ا و توابعه ونفقة 

عدتها.
 و-إذا ظه��ر للحكمن أن اإلس��اءة م��ن الزوجن قررا التفريق 
بينهما على قسم من املهر بنسبة إساءة كل منهما لآلخر، وإن 
جهل احلال ومل يتمكنا من تقدير نس��بة اإلس��اءة قررا التفريق 
بينهما على العوض الذي يريانه من أيهما بش��رط أن ال يزيد 

على مقدار املهر وتوابعه. 
 ز-إذا حك��م عل��ى الزوجة بأي عوض وكان��ت طالبة التفريق 
فعليه��ا أن تؤمن َدْفع��ه قبل قرار احلكمن بالتفريق ما مل يرض 
ال��زوج بتأجيل��ه، ويف ح��ال موافقة الزوج عل��ى التأجيل يقرر 
احلكم��ان التفري��ق عل��ى الب��دل، وحيك��م القاضي بذل��ك، أما 
إن كان ال��زوج ه��و طال��ب التفري��ق وقرر احلكم��ان أن تدفع 
الزوج��ة عوضًا فيحك��م القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار 

احلكم��ن«. واهلل تعاىل أعلم.
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املفيت د.  عبد احلكيم توفيق حممد مسؤولية العلماء والدعاة 
تجاه أجيال األمة في فهم 

حقيقة اإلسالم

ملخص البحث العلمي

   احلمد هلل رب العاملن، والصاة والس��ام على س��يد الدعاة 
وإم��ام العلم��اء حممد بن عب��د اهلل بلغ الرس��الة وأدى األمانة، 
ونص��ح األم��ة وتركه��ا عل��ى احملج��ة البيض��اء ليله��ا كنهاره��ا 
وعل��ى آل��ه وصحب��ه والتابع��ن وم��ن تبعهم بإحس��ان إىل يوم 
الدي��ن، أم��ا بعد فإن األمة اإلس��امية متر ه��ذه األيام بظروف 
حرجة على جيع املس��تويات السياس��ية والثقافية واالقتصادية 
واالجتماعي��ة... وإن تراثن��ا العربي اإلس��امي قد حفل مبآثر 
جليل��ة للعلم��اء فكان��وا نوم��ًا وض��اءة يهتدى به��م، كيف ال 
وه��م نت��اج التبي��ة اإلس��امية املنبعثة عن مصدري اإلس��ام 
األساسين: القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، فهما روح 
التبية اإلسامية واملنبع الذي تستمد منه فلسفتها، واجتاهاتها 
التبوي��ة العام��ة يف تكوي��ن اإلنس��ان الفرد الص��احل، واجملتمع 

الص��احل، والدولة الصاحل��ة املصلحة. 
 إن مح��ل الدع��وة اىل اهلل، ونش��ر العلم وتعليم��ه، وإنارة حياة 
الن��اس وقلوبه��م بهداه، وحل املش��كات اليت تط��رأ يف احلياة 

كل ذلك يبتغون به وجه اهلل والدار اآلخرة، مل يتخذوه س��لما 
للمطامع الدنيوية من أش��رف الواجبات وأعاها ش��أنًا، وَمن 
غري العلماء والدعاة مبقدوره أن يتصدى هلذه األعباء الس��ام 

ويؤديها على الوجه األمت واألحس��ن ؟!
وحتى يتس��نى للعامل أو الداعية أن حيمل شرف هذه املسؤولية 

باقت��دار وأمانة، فإنه يتعّن عليه ما يأتي :
أوال- أن يشعر العامل أو الداعية - من خال دوره ومسؤوليته 
- بأن��ه مل��زم بواجب��ات وآداب ومص��در ه��ذا اإلل��زام الدين 
اإلس��امي بكل م��ا حيويه من أوام��ر ون��واٍه  وأدوات ترغيب 

وترهيب.
ثانيا - أن يتحلى بالوازع الدين واخللقي الداخلي، الذي من 
بن وظائفه التذكري بالواجب واملس��ؤولية وجعل الفرد يش��عر 
ب��أن التزام��ه اخللقي والدين ليس نابعا م��ن منابع خارجة عن 
ذات��ه، ب��ل هو نابع أيض��ًا من كيانه الداخلي يق��ول حممد منري: 
»هذه املس��ؤوليات تنبع من ضمري الفرد واقتناعه الداخلي، ال 
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خوف��ا من عقاب خارج��ي، وال رغبة يف مطمع مادي«.
ثالث��ا- أن يتحمل مس��ؤولياته جتاه ذات��ه أواًل، بأن حيافظ على 
حيات��ه وعل��ى عقل��ه، وصحته، وعرض��ه وكرامت��ه وماله، ويف 
الوقت نفس��ه يتحمل مس��ؤوليات جتاه الغري، جتاه ربه، ودينه، 

وأس��رته، وجمتمعه، وعمل��ه، ومهنته، وعلمه.
رابع��ًا- يتطل��ب من الع��امل وحامل رس��الة اإلس��ام أن ينتفع 
به��ا أواًل . ث��م علي��ه -أيض��ًا- أن ينفع بها غ��ريه فا ميكن أن 
يتصور يف اإلسام عامل اليفيد غريه بعلمه واليدرب واليوجه 
واليرشد غريه؛ ألنه إن مل يفعل هذا فإنه خيالف دينه ويعّرض 
نفس��ه للذم أو الوعيد قال تعاىل ))ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما َأنَزْلَنا 
ِم��َن اْلَبيَِّناِت َواهْلَُدى ِمن َبْعِد َما َبيَّنَّاُه ِللنَّاِس يِف اْلِكَتاِب ُأولِئَك 
ِعُنوَن(( )سورة البقرة آية 159( ففضل العامل  َيْلَعُنُهُم اهللَُّ َوَيْلَعُنُهُم الاَّ
وتكرمي��ه يف اإلس��ام مرتبط��ان بعلم��ه وعمله ونيت��ه  الصافية 

اخلالص��ة لوجه اهلل تعاىل.
خامس��ًا- إن من ش��رط املصلح درس كتاب اهلل وسنة وسرية  
رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وس��لم ليك��ون عل��ى بص��رية من 

األعم��ال اليت يدعو الن��اس إليها.
لق��د أدى علماء الدين يف تارخينا رس��التهم يف جماالت متعددة 
م��ن نش��ر العل��م وحس��ن الفه��م لكت��اب اهلل تعاىل وس��نة نبيه 
صل��ى اهلل عليه وس��لم وقاموا إىل جانب ذل��ك بواجب األمر 
باملع��روف والنهي عن املنك��ر يف جمالي العامة واخلاصة فكانوا 
صم��ام األم��ان يف اجملتمع وكان��وا قدوة للن��اس يف اخلري علمًا 

وعمًا. 
ولقد هيمن العامل بعلمه على سلطان احلاكم. فوجهه وقّومه و 
كثريًا ما اضطر احلاكم للخضوع للحق، واالس��تجابة للنصح، 
واخلش��ية م��ن االن��زالق يف مهاوي اخلطر والزلل، وس��عى إىل 
العامل توقريًا واحتامًا... ولقد ظهرت على العامل املسلم تلك 
الصاب��ة يف اإلميان من خال حتّمل املصاعب واملش��اق بصرب 
وش��جاعة، رغ��م ما يتب��ع ذلك من حمن ومصائ��ب حن ينطق 
بكلم��ة حق عند س��لطان جائر... كيف ال وه��و احلامل للواء 

الشريعة اإلسامية .
وكانوا يف املراحل اليت شهدت غزوًا أجنبيًا عامل إثارة لعزمية 
األم��ة ملقاوم��ة االحت��ال، كان ذل��ك يف زمن الغ��زو الفرني 
)احل��روب الصليبي��ة( ويف زمن الغزو املغول��ي، ونذكر يف هذا 
اجمل��ال أمثل��ة منها: موقف س��لطان العلماء ع��ز الدين بن عبد 

السام الذي وقف إىل جانب السلطان قطز، وكان هلذه الوقفة 
أثر يف حش��د الند وانتصار املس��لمن يف عن جالوت، ومنها 
موقف ابن تيمية يف معركة مرج الصفر قرب دمشق حن غزاها 
املغ��ول بقيادة قازان حممود، ويف عصرنا هذا كان للعلماء دور 
مشهود يف الهاد ضد االستعمار، نذكر منهم الشيخن البشري 
اإلبراهيم��ي وعب��د احلميد بن باديس يف الزائر، والش��يخ عز 

الدين القسام يف فلسطن.
وق��د تص��دى العلماء عرب التاري��خ لدعوات الغل��و والتطرف 
الناجت��ة عن س��وء فه��م لنصوص م��ن الكتاب والس��نة أو عن 
س��وء تأوي��ل، وميكن أن نش��ري يف هذا اجمل��ال إىل حمطات مهمة 
منه��ا: موق��ف عب��د اهلل ب��ن عباس)رض��ي اهلل عنهم��ا( م��ن 
اخلارجن على علي بن أبي طالب)رضي اهلل عنه( حن ذهب 
يادهل��م لريدهم إىل الماعة حرصًا عليهم وعلى وحدة األمة 
املس��لمة ومنه��ا: موقف اإلم��ام أمحد بن حنب��ل يف قضية خلق 
القرآن واحتماله األذى ورفضه املساومة على مايرى أنه احلق 
وصدق رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم حيث يقول )حيمل 
ه��ذا العلم من كل خلف عدول��ه، ينفون عنه حتريف الغالن، 

وانتحال املبطلن وت���أويل الاهلن(.
إن م��ا ال يت��م الواج��ب إال ب��ه فه��و واج��ب. وم��ن َث��م ف��إن 
الوس��ائل اليت متك��ن العلماء والدعاة من حتّمل مس��ؤولياتهم، 
وأداء واجباته��م جت��اه األمة- هي من األم��ور املهمة املطلوبة، 

وتتمث��ل مبا يأتي: 
أواًل- معالة كافة السلبيات اليت تعيق عمل العلماء والدعاة، 
حبيث تتضافر الهود وعلى جيع املستويات يف إزاحة العقبات 
ال��يت تع��تض طري��ق العلم��اء والدع��اة وحت��ول بينه��م وب��ن 

بواجباتهم. االضطاع 
ثانيًا- تيس��ري الوس��ائل ألج��ل متكن الدعاة م��ن الوصول إىل 
م��ن ي��راد دعوتهم، فبعض الباد قد ال يوجد فيها طرق جيدة 
يس��تطيع امل��رء معها أن يس��لكها لكونه��ا جبلي��ة، أو وعرة بها 
ودي��ان، فينبغي تأمن وس��ائل نقل مناس��بة لتمكن الدعاة من 

التج��ول يف تل��ك الباد لغايات الدع��وة والتعليم .
ثالث��ًا- العناية بتكوي��ن الدعاة، وإعدادهم اإلع��داد املتكامل، 
وه��و أم��ر بالغ األهمية، وإال أصيبت كل مش��روعات الدعوة 
باإلخف��اق؛ ألن ش��رطها األول مل يتحقق، وه��و الداعية املهيأ 

. الرسالة  حلمل 
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رابع��ًا- إفش��اء جمال��س العلم: )ورفع ش��عار العل��م للجميع، 
وتكثي��ف طل��ب العلم حفاظ��ًا عليه وتأصيًا ل��ه فقد كان أبو 
ال��درداء يق��ول: »مال��ي أرى علماءكم يذهب��ون وجهالكم ال 
يتعلم��ون؟ تعلم��وا قبل أن يرفع العلم ف��إن رفع العلم ذهاب 
العلم��اء« كذل��ك كان حرصه��م عل��ى طل��ب العل��م وتعليمه 
وتدوين��ه حت��ى ال يأت��ي وقت يفق��دون فيه من حيمل��ه، ويقوم 

حبقه. 
 كت��ب عم��ر بن عب��د العزي��ز يف خافته إىل أبي بك��ر بن حزم 
-واليه على املدينة- يقول له: )انظر ما كان من حديث رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم)اي 
ذهاب��ه( وذهاب العلماء... وليفش��وا العلم وليجلس��وا، حتى 

يعلم من ال يعلم فإن العلم ال يهلك حتى يكون س��رًا .
خامس��ًا- إحياء الدور الرس��الي للعلماء، فا ينبغي أن يكون 
الدين ختصصًا علميًا يدرسه الدارس كأي ختصص آخر لينال 
ش��هادة وي��د وظيف��ة وميضي بعد ذلك يف تي��ار احلياة فدارس 
الدي��ن أمن على دين األمة ووارث علم النبوة، وهذا يقتضي 
أن يك��ون أه��ًا لذلك ظاه��رًا وباطنًا والب��د أن يعلم أنه ليس 
»مرتزق��ًا« يطل��ب بتخصص��ه رزقه فحس��ب، ب��ل هو صاحب 
رسالة حيث ما كان موقعه: إمام مسجد، أو معلم يف مدرسة، 

أو أس��تاذًا يف الامعة أو واعظًا أو كاتبًا. 
سادس��ًا- اإلف��ادة م��ن وس��ائل الدعاية.فعندن��ا من املس��اجد 
واملعاهد واملدارس، والصحف واإلذاعة والتلفاز والفضائيات 
، واإلنتنت ما نس��تطيع به- إذا أحس��ّنا اس��تعماهلا- أن نكّون 

جيًا كرميًا يستطيع أن يضرب بسهم وافر، وأن يسهم بنصيب 
كبري يف بناء األدب العاملي واخللق املتن يقول الس��يد س��ابق: 
»فهذه كلها )وس��ائل دعاية( لو وضعت هلا سياس��ة مرسومة، 
وخطة حكيمة ميكن أن تأتي بأعظم النتائج، وأبرك الثمرات«.
سابعًا- سعة صدر احلكومات يف تعاملها مع الدعاة والعلماء، 
وتقبل نقدهم وتأخذ بنصحهم وإرش��ادهم، وتش��جعهم على 
توجيه النقد البناء وتكرمهم وال تزجرهم، يقول ش��يخ الامع 
األزه��ر الس��ابق  اإلم��ام حمم��د اخلضر حس��ن : »كيف تكون 
حياة العلماء ومبلغ األمة من السعادة، لو جرى جيع الرؤساء 
عل��ى سياس��ة اخلليف��ة الناص��ر، حيث ق��ام القاض��ي منذر بن 
سعيد على منرب الامع بقرطبة وخطب منكرًا عليه- وهو من 
الش��اهدين- اإلسراف يف زخرفة املباني، وإنفاق أموال الرعية 
يف غ��ري مصلحته��ا وقارعًا مسعه مبث��ل قوله تع��اىل : ))َأَتْبُنوَن 
ِبُكلِّ ِريٍع آَيًة َتْعَبُثوَن ، َوَتتَِّخُذوَن َمصاِنَع َلَعلَُّكْم خَتُْلُدوَن ، َوِإذا 
َبَطْش��ُتْم َبَطْشُتْم َجبَّاِريَن(( )سورة الش��عراء اآلية 128- 130( وما كان 
م��ن اخلليفة س��وى أن قال البنه احلكم -ح��ن قال له اعزله- 
أمثل منذر بن سعيد يف فضله وعلمه ُيعزل إلرضاء نفس ناكبة 

عن الرش��د س��الكة غري القصد هذا ماال يكون؟!«
ثامنًا- إعطاء العلماء حقوقهم، ِفمن حق العلماء: 

1. إغناؤهم مبا يكفيهم من الدخل. 
2. أن يعاملوا معاملة خاصة تليق مبنزلتهم يف دين اهلل، وتعلي 

منزلتهم يف اجملتمع حتى يكونوا شامة بن الناس. 

29
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ــة  ــب األربع ــاء المذاه ــوال علم أق
ــوي: ــد النب ــي المول ف

ق��ال اب��ن عابدين يف ش��رحه عل��ى مولد ابن 
حج��ر: »اعل��م أن م��ن البدع احملم��ودة عمل 
املول��د الش��ريف، من الش��هر ال��ذي ولد فيه 
صل��ى اهلل عليه«، وق��ال أيض��ًا: »فاالجتماع 
لس��ماع قصة صاحب املعجزات عليه أفضل 
الص��اة والس��ام أكمل التحي��ات من أعظم 
القرب��ات. مل��ا يش��تمل علي��ه م��ن املعجزات 

وكث��رة الصلوات«.

أ . قال ابن عباد املالكي يف رس��الته الكربى: »وأما املولد؛ 
فالذي يظهر لي أنه عيد من أعياد املس��لمن وموس��م من 
موامسه��م... واحلك��م بكون هذه األش��ياء بدع��ة يف هذا 
الوق��ت ال��ذي ظه��ر في��ه س��ر الوج��ود، وارتفع في��ه علم 
الش��هود، وانقش��ع فيه ظام الكفر والح��ود، وادعاء أن 
ه��ذا الزم��ان ليس من املواس��م املش��روعة أله��ل اإلميان، 
ومقارنة ذلك بالنريوز واملهرجان أمر مس��تثقل تشمئز منه 
القل��وب الس��ليمة، وتدفعه اآلراء املس��تقيمة«. مواهب الليل 

.)407  /2(

ب . ق��ال حمم��د عليش املالك��ي: »ويكره ص��وم يوم مولد 
رس��ول اهلل - صلى اهلل عليه وس��لم - إحلاقا له بالعيد يف 

الملة«. منح اللي��ل )2/ 123(.

المالكية:الحنفية: 12

قال ابن رجب احلنبلي: »إشارة إىل استحباب 
صي��ام األيام ال��يت تتجدد فيها نع��م اهلل على 
عب��اده ف��إن أعظ��م نع��م اهلل على ه��ذه األمة 
إظهار حممد صلى اهلل عليه وسلم هلم وبعثته 
وإرس��اله إليه��م كم��ا ق��ال تع��اىل: »َلَق��ْد َمنَّ 
اهللَُّ َعَل��ى املُْْؤِمِن��نَ ِإْذ َبَعَث ِفيِهْم َرُس��واًل ِمْن 
َأْنُفِسِهْم« ]آل عمران: 164[. لطائف املعارف البن رجب 

.)96 )ص: 

الحنابلة:

الشافعية:

4

3
أ . استنبط ابن حجر العسقاني ختريج عمل املولد على أصل ثابت 
يف السنة، وهو ما يف الصحيحن أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قدم 
املدينة، فوجد اليهود يصومون يوم عاش��وراء، فس��أهلم، فقالوا: هو 
يوم أغرق اهلل فيه فرعون، ونى موسى، وحنن نصومه شكرا« إعانة 

الطالبن )3 / 414(.

ب . قال اإلمام أبو ش��امة ش��يخ النووي: »ومن أحس��ن ما ابتدع يف 
زمانن��ا م��ا يفعل كل ع��ام يف اليوم املوافق لي��وم مولده - صلى اهلل 
عليه وس��لم - من الصدقات واملعروف، وإظهار الزينة والس��رور، 
ف��إن ذل��ك -مع ما في��ه من اإلحس��ان للفقراء- مش��عر مبحبة النيب 
-صلى اهلل عليه وس��لم- وتعظيمه يف قلب فاعل ذلك وش��كر اهلل 
تعاىل على ما من به من إياد رس��ول اهلل -صلى اهلل عليه وس��لم- 

الذي أرس��له رمحة للعاملن« إعان��ة الطالبن )3/ 414(.
ج. ق��ال الس��خاوي: »إن عم��ل املولد حدث بعد الق��رون الثاثة، 
ثم ال زال أهل اإلس��ام من س��ائر األقطار وامل��دن الكبار يعملون 
املول��د، ويتصدق��ون يف ليالي��ه بأن��واع الصدق��ات، ويعتن��ون بقراءة 
مول��ده الكري��م، ويظهر عليهم م��ن بركاته كل فض��ل عميم«. إعانة 

الطالب��ن )3/ 414(.
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برنامج كيف السبيل

مباشر

األربعاء السابعة مساًء

 
ويعاد الجمعة بعد صالة الجمعة

Fm يبث على إذاعة أمن

أمين عام دائرة اإلفتاء
د. محمد الخاليلة
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حقيقة التوكل
قال ابن القيم - رمحه اهلل يف - مدارج السالكن:

وااللتف��ات إىل األس��باب ش��رك يف التوحي��د، وحم��و 
األس��باب - أن تك��ون أس��بابا- تغري يف وج��ه العقل، 

واإلع��راض ع��ن األس��باب بالكلية: قدح يف الش��رع، 
والت��وكل معن��ى يلتئ��م م��ن معن��ى التوحي��د والعق��ل 

والشرع.

المفتي  عمر الورسان

32

بمن تبدأ

ومن حكم كليلة ودمنة
وعلى العامل أن يبدأ بنفس��ه ويؤدبها بعلمه، وال تكون 
غايت��ه اقتناؤه العلم ملعاونة غ��ريه، ويكون كالعن اليت 
يشرب الناس ماءها وليس هلا يف ذلك شيء من املنفعة 

وك��دودة الق��ز اليت حتكم صنعت��ه وال تنتفع به. فينبغي 
ملن طلب العلم أن يبدأ بعظة نفسه، ثم عليه بعد ذلك 

أن يقبسه غريه .

مواقع الكالم

من جيل ما كتب مصطفى السباعي ما علمته احلياة :
 التش��ك مرض��ك إال لطبيب��ك، وال تش��ك دهرك إال 
لصديق��ك، وال تبح بس��رك إال ألخيك، وال تكش��ف 
ع��ن فاقت��ك إال ملن ينج��دك، وال تب��ذل نصيحتك إال 

مل��ن يس��تمعها، وال تقل كلمتك إال أم��ام من حيتمها، 
وال تعرض على الناس رأيك إال بعد أن متحصه، وال 

تس��فه هلم اجتاها إال وأنت حمب ناصح.
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من نوادر المتنبئين

قال صاحب املستطرف:
تنب��أ رجل يف أي��ام املأمون وادعى أن��ه إبراهيم اخلليل؛  
فق��ال ل��ه املأم��ون: إن إبراهي��م كان��ت ل��ه معج��زات 
وبراه��ن، ق��ال: وم��ا براهينه؟ ق��ال: أضرم��ت له نارا 
وألق��ي فيها فصارت عليه بردا وس��اما .. وحنن نوقد 
ل��ك نارا ونطرحك فيه��ا، فإن كانت عليك كما كانت 

علي��ه آمن��ا بك. ق��ال أريد واحدة أخ��ف من هذه.

 ق��ال فرباهن موس��ى. قال: وما براهين��ه؟ قال : ألقى 
عصاه فإذا هي حية تسعى، وضرب بها البحر فانفلق، 
وأدخل يده يف جيبه فأخرجها بيضاء. قال: وهذه علي 
أصع��ب م��ن األوىل. ق��ال فرباهن عيس��ى، ق��ال: وما 
ه��ي؟ ق��ال: إحياء املوت��ى، قال: مكان��ك قد وصلت، 
أن��ا أض��رب رقبة القاضي حييى ب��ن أكثم، وأحييه لكم 

الس��اعة فقال حييى أن��ا أول من آمن بك صدق.
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بين الواقع واألحالم
جاء يف عيون األخبار:

يروى أن ناس��كا كان له عس��ل ومسن يف جرة، ففكر 
يوما فقال : أبيع الرة بعش��رة دراهم، وأش��تي مخسة 
أعن��ز فأولده��ن يف كل س��نة مرت��ن، ويبلغ يف س��نتن 
مائت��ن، وأبتاع بكل أربع بق��رة، وأصيب بذرا فأزرع، 

وينم��ى امل��ال يف يدي، فأختذ املس��اكن والعبيد واإلماء 
واأله��ل، ويولد لي ابن فأمسيه ك��ذا وآخذه باألدب، 
فإن هو عصاني ضربت بعصاي رأس��ه وكانت يف يده 
عصا فرفعها حاكيا للضرب فأصابت الرة فانكسرت 

وانصب العس��ل والسمن على رأسه.

أيهم أنت؟
نقل فاروق شوشة يف كتابه لغتنا الميلة: 

قال احلسن بن علي:
الناس ثاثة، فرجل رجل، ورجل نصف رجل، ورجل ال رجل؛ فأما الرجل الرجل: فذو الرأي واملشورة 

وأما نصف الرجل: فالذي له الرأي وال يشاور.
وأما الرجل الذي ليس برجل: فالذي ال رأي له وال يشاور.
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املفيت سعيد فرحان

رجال لهم بصمات في التاريخ اإلسالمي

اإلمام الغزالي 
نس��به: هو أبو حامد حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الغّزالي 
الطوس��ي النيس��ابوري، أحد أش��هر علماء املس��لمن يف القرن 
اخلامس اهلجري، الش��يخ اإلمام العامة ُلّقب الغزالي بألقاب 
كثرية يف حياته، أشهرها لقب: حّجة اإلسام، وله أيضًا ألقاب 
مثل: زين الدين، وحمّجة الدين، والعامل األوحد، ومفيت األّمة، 

وبركة األنام، وإمام أئمة الدين، وش��رف األئمة.
ُيكّن��ى بأب��ي حام��د لول��د له مات صغ��ريًا، وقي��ل إن اإلمام مل 
يعق��ب إال البنات، وكنيته أب��و حامد ليس لولد له، وُيعَرف ب� 
الغّزالي نسبة إىل صناعة الغزل، حيث كان أبوه يعمل يف تلك 
الصناعة، وُينس��ب أيضًا إىل »الَغَزالي« نس��بة إىل بلدة »َغَزالة« 
، كما ُيعرف ب�«الطوس��ي« نس��بة إىل بلدة ط��وس املوجودة يف 
خراس��ان، وال��يت تع��رف اآلن باس��م مدينة »مش��هد« موجودة 
يف إي��ران، وق��د اختل��ف الباحثون يف أص��ل الغزالي أعربي أم 
فارس��ي؟ فهن��اك من ذه��ب على أنه من س��الة العرب الذين 
دخلوا باد فارس منذ بداية الفتح اإلس��امي، ومن الباحثن 

م��ن ذهب إىل أنه من أصل فارس��ي.
مول��ده: ول��د الغّزالي عام 450ه��� يف »الطابران« من قصبة 
ط��وس، وق��د كان��ت أس��رته فقرية احل��ال، إذ كان أب��وه يعمل 
يف غ��زل الص��وف وبيع��ه يف طوس، ومل يكن ل��ه أبناء غرَي أبي 
حام��د، وأخي��ه أمحد، وال��ذي كان يصغره س��ّنًا كان أبوه مائًا 
للصوفي��ة، ال ي��أكل إال م��ن كس��ب ي��ده، وكان حيضر جمالس 

الفقه��اء ويالس��هم، ويق��وم عل��ى خدمتهم، وينفق مب��ا أمكنه 
إنفاقه، وكان كثريًا يدعو اهلل أن يرزقه ابنا ويعله فقيهًا، فكان 

ابن��ه أب��و حام��د، وكان ابنه أمحد واعظًا مؤث��رًا يف الناس.
تفق��ه ببل��ده أوال، ثم رحل إىل جرج��ان وطلب العلم على يد 
الشيخ اإلمساعيلي،  ثم حتول إىل نيسابور يف مرافقة جاعة من 
الطلب��ة، ف��ازم إمام احلرمن: إمام الش��افعية يف وقته، ورئيس 
املدرسة النظامية، فدرس عليه متلف العلوم، من فقه الشافعية، 
وفق��ه اخل��اف، وأصول الفقه، وعلم ال��كام، واملنطق، وجّد 
واجتهد حتى برع وأحكم كل تلك العلوم، ووصفه شيخه أبو 
املعال��ي الوين بأنه: »حبر مغِدق« وكان الوين ُيظهر اعتزازه 
بالغزال��ي، حتى جعله مس��اعدًا ل��ه يف التدريس، وعندما ألف 
الغزال��ي كتاب��ه: »املنخ��ول يف علم األصول« ق��ال له الوين: 

دفنت��ن وأنا حّي، هّا صربَت حتى أموت؟
وبرع الغزالي يف الفقه يف مدة قريبة، ومهر يف الكام والدل، 
حت��ى ص��ار ع��ن املناظري��ن، ث��م س��ار أب��و حام��د إىل املخيم 
الس��لطاني، فأقب��ل عليه نظ��ام املل��ك الوزير، وس��ر بوجوده، 
وناظ��ر الكب��ار حبضرته، فانبهر له، وش��اع أمره، ف��واله النظام 
تدري��س نظامية بغداد، فقدمها بعد الثمانن وأربعمائة، وس��نه 
حن��و الثاث��ن، وأخ��ذ يف تألي��ف األص��ول والفق��ه وال��كام 

واحلكمة.
وأعج��ب ب��ه أهل الع��راق، وارتفعت عنده��م منزلته، ثم ترك 



37

جيع ما كان عليه يف ذي القعدة سنة ثان وثانن وأربعمائة، 
وسلك طريق الزهد واالنقطاع وقصد احلج، وناب عنه أخوه 
أمح��د يف التدري��س، فلم��ا رجع توجه إىل الش��ام، فأق��ام مبدينة 
دمش��ق مدة يذكر الدروس يف زاوية الامع يف الانب الغربي 
من��ه، وانتقل منه��ا إىل بيت املقدس، واجتهد يف العبادة وزيارة 
املشاهد واملواضع املعظمة، ثم قصد مصر وأقام باإلسكندرية 
م��دة، ويقال إنه قصد منه��ا الركوب يف البحر إىل باد املغرب 
عل��ى ع��زم االجتم��اع باألم��ري يوس��ف ب��ن تاش��فن صاحب 
مراكش، فبينا هو كذلك بلغه نعي يوسف بن تاشفن املذكور، 

فص��رف عزمه عن تلك الناحية.
ث��م ع��اد إىل وطن��ه بط��وس واش��تغل بنفس��ه وصن��ف الكتب 
املفيدة يف عدة فنون منها: كتاب الوسيط، والبسيط، والوجيز، 
واخلاصة يف الفقه، ومنها: إحياء علوم الدين، وهو من أنفس 
الكت��ب وأجله��ا، ول��ه يف أصول الفق��ه: املس��تصفى، فرغ من 
تصنيفه يف س��ادس احملرم س��نة ثاث ومخس��مائة، وله املنحول 
واملنتحل يف علم الدل، وله تهافت الفاس��فة، وحمك النظر، 
ومعيار العلم، واملقاصد واملضنون به على غري أهله، واملقصد 
األسنى يف شرح أمساء اهلل احلسنى، ومشكاة األنوار، واملنقذ 

م��ن الضال، وحقيقة القول��ن، وكتبه كثرية وكلها نافعة.
فضله وعلمه: 

يع��د اإلم��ام الغزالي من أع��ام متقدمي الش��افعية، وصاحب 
تصاني��ف جليل��ة يف املذه��ب كانت عم��اد الفقه في��ه، قال عنه 
ابن عس��اكر يف تاريخ دمشق: »حجة اإلسام واملسلمن، إمام 
أئمة الدين، من مل تر العيون مثله لس��انًا وبيانًا ونطقًا وخاطرًا 
وذكاًء وطبعًا، شدا طرفًا يف صباه بطوس من الفقه على اإلمام 
الراذكان��ي، ث��م قدم نيس��ابور متلف��ا إىل درس إم��ام احلرمن، 
وجّد واجتهد، خترج يف مدة قريبة، وبذ األقران، ومحل القرآن، 
وص��ار أنظر أه��ل زمانه، وواحد أقرانه يف أي��ام إمام احلرمن، 
وكان الطلبة يستفيدون منه ويدرس هلم ويرشدهم، ويتهد يف 

نفس��ه ويبلغ األمر به إىل أن أخذ يف التصنيف«.
وكم��ا ب��رع رمحه اهلل يف الفقه ب��رع يف األصول وفاق فيه أقرانه 
كم��ا س��بق اإلش��ارة إىل ذلك، وب��رع يف علم ال��كام واملنطق 
والعقيدة، وله يف ميادينها من الردود على الشبه والضاالت، 
وله الفتوحات يف ذلك واملؤلفات النفيس��ات الش��يء الكثري.

وقد مر اإلمام الغزالي يف حياته مبراحل متلفة وتقلبات عدة، 

فف��ي بداي��ة حياته العلمية واظب على أخذ العلم، من ش��يخه 
إم��ام احلرم��ن، ومن بع��د وفاة ش��يخه كان الغزالي يقبل على 

العل��م وطلبه من الكتب.
ث��م دخ��ل اإلم��ام يف مرحل��ة الغزال��ي صاح��ب العق��ل الناقد 
املفت��ش، والفك��ر احل��ر املس��تنري، ويف هذه املرحلة ب��رع اإلمام 
يف علوم املنطق والدل، وقرأ احلكمة والفلسفة، وأجاد فنون 
األص��ول حت��ى صن��ف يف ه��ذه املرحلة تصاني��ف يف كل هذه 
الفن��ون، كم��ا تصدى للرد على أهل الب��دع والكفر والزندقة، 

وكان مناظ��رًا مفحم��ًا ألهل الزي��غ والضال.
وبع��د ذل��ك مرحلة الغزالي املتص��وف، فبعد أن دخل مراحل 
الش��ك والبح��ث انته��ى اهتم��ام الغزالي حنو التص��وف فابتدأ 
مبطالع��ة كتبه��م كما أن��ه كان حيضر جمالس الش��يخ الفضل بن 
حمم��د الفارم��ذي الص��ويف فتأث��ر به تأث��رًا كبريًا، حت��ى أّدى به 
األم��ر لتك��ه للتدريس واعتزاله الناس وس��فره ملدة 11 س��نة 
تنقل خاهلا بن دمش��ق والقدس واخلليل ومكة، كتب خاهلا 

كتابه املش��هور اإلحياء.
وعلى الرغم من كل ما قيل يف الغزالي، وهوجم فيه من شبه، 
يبق��ى ذل��ك كله ال خي��رج إال من جاهل، أو حاق��د، أو واٍش، 

ويبقى اإلمام حجة اإلس��ام وعلم من أعامه. 
شيوخه:

 أمحد الراذكاني، وإمام احلرمن الوين، ومن شيوخه املربيان 
الفاضان: أبو علي الفارمذي، ويوسف النساج.

تاميذه:
 كان لإلم��ام رض��ي اهلل عنه من التاميذ الم��ع الغفري، ومن 
أش��هرهم أبو حامد اإلس��فرايين، وحممد بن حييى بن منصور، 
والقاض��ي املالكي أبو بكر ابن العربي، وعبد القادر الياني، 

وغريهم.
وفاته:

 ت��ويف رمح��ه اهلل تعاىل يف جادى األوىل س��نة مخس ومخس��مائة 
مبدين��ة ط��وس، ذكر اإلم��ام الس��بكي يف طبقات��ه أن: »قال أبو 
الفرج بن الوزي يف كتاب الثبات عند املمات، قال أمحد أخو 
اإلم��ام الغزالي: ملا كان ي��وم اإلثنن وقت الصبح توضأ أخي 
أب��و حامد وصلى، وقال: علي بالكفن، فأخذه وقبله ووضعه 
عل��ى عينيه، وق��ال: مسعا وطاعة للدخول على امللك، ثم مد 
رجليه واستقبل القبلة، ومات قبل اإلسفار قدس اهلل روحه«.
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ص��در حديث��ًا ع��ن دائ��رة اإلفت��اء الع��ام كت��اب حب��وث املؤمتر 
الدولي »نقض شبهات التطرف والتكفري« والذي عقد برعاية 
ملكي��ة س��امية يف 17-18 أي��ار 2016م يف العاصم��ة عمان. 
وقد س��عت دائرة اإلفتاء العام من خال إصدار وطباعة هذه 
البحوث إىل تصحيح الفهم املغلوط للتاث الدين، والتصدي 

التط��رف  ألف��كار 
ورت��ق  واإلره��اب، 
م��ا انثل��م يف وع��ي 
قطاع��ات عريضة من 
جمتمعاتن��ا، مبخاطب��ة 
العق��ل والفكر مبنطق 
احلج��ة والربهان، كي 
تكون تلك اخلطابات 
للج��دال  أساس��ًا 
بال��يت ه��ي أحس��ن، 
ومنطلقًا لكس��ر اهلالة 
ال��يت تس��عى مقوالت 
التط��رف والتكفري يف 
تش��ييدها واستغاهلا، 
لش��باب  وحتصين��ا 

األم��ة م��ن االن��رار 
وراء الشعارات أو الشبهات.

وتأت��ي أهمية حبوث املؤمتر العلمي��ة يف بياناها الفهم الصحيح 
لإلسام الذي ينبن على أسس سليمة، أوهلا: التمسك بالقرآن 
الكريم ونصوصه، والثانية: اتباع بالثابت من س��نة النيب صلى 
اهلل علي��ه وس��لم، والثالث: ه��و الفهم الصحيح الس��ليم هلذه 
النصوص من القرآن والسنة يف ضوء القواعد الكلية واملقاصد 
العامة للش��ريعة اإلسامية بعيدًا عن التحريف والتشويه ولّي 
أعن��اق النص��وص لتأييد فكر أو انتصار ملذهب أو تربير لعمل 

وإي��اد مس��وغات ل��ه، وط��رح اآلراء اليت احنرف��ت عن منهج 
الفهم الس��ليم واإلدراك القويم لطبيع��ة الدين وصلته باحلياة.
وقد حوى الكتاب ثاثة وعش��رين حبثًا لنخبة من كبار علماء 
الدين اإلس��امي توزعت على عدة حماور على النحو التالي: 
نقض شبهات التطرف يف التكفري واحلكم بالردة، ونقض شبهات 
التطرف يف مفهوم الهاد والقتال، ونقض شبهات 

يف  التط��رف 
مفه��وم الدول��ة واحلكم الرش��يد، ونقض ش��بهات التطرف يف 
معاملة غري املسلمن، ونقض شبهات التطرف يف حماربة اإلسام.
س��ائلن امل��وىل ع��ز وج��ل أن يبارك جه��ود علمائن��ا األجاء، 
وصل��ى اهلل عل��ى س��يدنا حمم��د وعل��ى آل��ه وصحب��ه وس��لم

 
ً
صدر حديثا

كتاب بحوث المؤتمر الدولي 
» نقض شبهات التطرف والتكفير «
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االس��م الكامل: »حممد رش��اد« بن عبد السام بن عبد الرمحن 
بن حس��ن الش��ريف، املتصل نس��با باحلس��ن بن علي ابن أبي 
طالب ب���ن ف���اطمة الزهراء بنت رس��ول اهلل صّل��ى اهلل عليه 

وسلم. وآله 
املولد: ولد الش��يخ حممد رش��اد عام 1925مي��ادي يف مدينة 

اخللي��ل جنوب م��ن مدينة القدس.
أكمل الش��يخ حممد رش��اد دراس��ة الثان��وي الثاني ف���ي مدينة 
اخلليل سنة 1940 ميادية، وهي آخر مرحلة دراسية يف املدينة 
يف تل��ك احلقب��ة،  بعد ذلك تقدم المتح��ان املعلمن وامتحان 

التبية؛ ليتم تعيينه م���علما يف مدارس مدينة 
اخلليل. ثم تابع والزم لس��نوات طوال 
جمال��س علم��اء األزه��ر القدم��اء يف 
مدين��ة اخلليل واملس��جد األقصى من 
األربعينيات وما بعدها، فأخذ عنهم 
الكثري من علوم التفس��ري، والفقه، 

واألص��ول، واللغ��ة العربي��ة، 
واملت��ون الش��عرية املتعلق��ة بهذه 

العل��وم ، ول��دى الش��يخ  
مكتب��ة م��ن أكرب 

املكتب��ات 

العلمي��ة فيه��ا  أكث��ر وأه��م مراج��ع كت��ب التفس��ري واحلديث 
الش��ريف والسرية والتاريخ واألدب ودواوين الشعراء وكتب 

الط��ب القدي��م واحلديث. 
حف��ظ الق��رآن الكريم، وتلقى قراءت��ه وأحكامه، وحفظ متون 
الش��اطبية لرواييت حفص وورش ع���ن أس��تاذه اإلمام الش��يخ 
)حسن أبو سنينة(، وهو أحد أئمة القراء واإلقراء ف���ي العامل 
اإلسامي، فق�د أج�ازه بالقراءة واإلقراء بالسند املتصل برواييت 
حف��ص ع��ن عاص��م )ع��ام 1362هجري،1943مي��ادي(، 
وورش ع��ن نافع )عام1381هجري،1962ميادي(. وأم���ا 
األداء وأس��لوب الق��راءة  للق��رآن الكري��م فقد متتع الش��يخ 
حممد رش��اد الشريف مبوهبة صوتية ميزة ،فقد وهبه اهلل 
تعاىل حنجرة وصوتا يشبه إىل حد بعيد حنجرة وصوت 
إمام املقرئن يف القرن العش��رين املرحوم الش��يخ حممد 
رفعت رمحه اهلل  يف سَلمه املوسيقي وقراراته والواب 
وج��واب ال��واب، كما وهبه اهلل أذن��ا واعية ومقدرة 
عل��ى متييز اللحون بعضها م��ن بعض وعاقة بعضها 
ببع��ض، كعاقة البي��ات باحلجاز وهذا بالراس��ت ثم 
اله��اركاه والعج��م والس��يكا وم��ن قبله��ا النهاوند، 
كل ذلك دون مدرس��ة موس��يقية أو معلم، إذ كل حلن 
م��ن هذه األحل��ان يعرب عن معان خاص��ة، فوْصف النة 
ووْص��ف املؤمنن، وآيات الطاعة وبر الوالدين هلا أحلان 
خاص��ة تربز معانيه��ا وأَما آيات الوعي��د والتهديد واحملاورة 
والس��ؤال والتعجب فتق��رأ بأحلان أخ��رى، وإذا قرأت بغريها 
ال يك��ون هل��ا التأث��ري املطل��وب يف أذن الس��امع، ف��ا ُيعَّربعن 
الوعي��د واألوام��ر والنواهي بلحن البي��ات أوالصبا أواحلجاز 
مثا ولكنك ترى أن مقام الرست هو األنسب لقراءة مثل 

مقرئ المسجد األقصى المبارك
والمسجد اإلبراهيمي ومدرس اللغة العربية

الشيخ محمد رشاد الشريف
الشيخ معروف »حممد رشاد«

 الشريف



40

ه��ذه اآليات، وكلما كان القارئ حريص��ا على إيصال معاني 
الق��رآن الكريم إىل الس��امع ابتغ��اء وجه اهلل كلم��ا كان توفيقه 

أكثر وأوفر حَظا. 
وللش��يخ حممد رش��اد ديوان ش��عر مل يطبع بعد، فكان حيب أن 
يبق��ى متَوجا بتاج القرآن الكريم كش��يمة كث��ري من أهل العلم 
واش��تهر عنه رمح��ه اهلل قصيدته يف املعلم اليت نش��رت وألقيت 
يف مناس��بات املعلم��ن أكث��ر من مَرة وقال عنه��ا كثري من أهل 
األدب والش��عر أنه��ا أفض��ل قصيدة حاك��ت ووصفت املعلم 
خصوصا يف هذا العهد ، فالش��يخ كان معلما ومدرس��ا ناجحا 

عاش ما عاش��ه املعلم وعانا م��ا عاناه املعلم .
أما اخلط فإن الشيخ ييد الرق�ع�ة إجادة عالية متفوقة ويكتب 

منه الفارسي والثلث.
والش��يخ حمم��د رش��اد ق��رأ ورت��ل الق��رآن الكريم يف املس��جد 
األقص��ى املب��ارك واملس��جد اإلبراهيم��ي زمن��ًا لي��س بالقصري 
وعن رمسيا يف املسجد األقصى يف عام 1966، ورتل القرآن 
الكريم يف دار اإلذاعة والتلفزيون األردني من أول نش��أتهما، 
فف��ي اإلذاعة من بداية أربعيني��ات القرن املاضي ثم التلفزيون 

من بداية الس��بعينيات.
أم��ا عل��وم الق��رآن؛ فقد  قام بتدريس��ها مدة مخس س��نوات يف 
جامع��ة اخللي��ل ، وه��و أول من أنش��أ دارًا للق��رآن الكريم يف 
أول السبعينيات يف مدينة اخلليل، ثم أصبح بعدها مديرًا عامًا 
لدور القرآن يف وزارة األوقاف يف الضفة الغربية إىل أن تقاعد 
يف العام2001، وقبل ذلك عمل الش��يخ حممد رش��اد مدرس��ًا 
لَلغ��ة العربي��ة للمراح��ل الثانوي��ة ث��م للصف��ن األول والثاني 
االبتدائ��ي يف مدارس التبية والتعليم مدة أربعن عامًا تقريبًا، 
وتقاعد ع��ن التدريس الرمسي عام1982، خال هذه الفتة 

م��ن الزم��ن درَّس اللغة العربية واللغ��ة االنليزية والتاريخ.

أمت تس��جيل القرآن العظيم كله )س��نة 1982(  يف دار اإلذاعة 
األردني��ة اهلامشي��ة بتكلي��ف م��ن وزارة األوق��اف، وبتنس��يب 
ُط��رح يف جلس��ة من جلس��ات املؤمتر االس��امي ال��ذي انعقد 
يف ج��ّدة. ونف��ذت هذه املهمة املبارك��ة يف حقبة وزير األوقاف 
األس��بق معال��ي األس��تاذ كامل الش��ريف رمح��ه اهلل. ثم قامت 
وزارة األوق��اف بع��د ذل��ك بطباعته ووضع��ه يف علب خاصة 
ووزع الكث��ري منه��ا على الش��خصيات والوف��ود الرمسية اليت 
ت��زور اململك��ة إىل أن قام الش��يخ بتحديث تس��جيل املصحف 
كام��ًا وإضاف��ة تس��جيات جم��ودة عليه س��جلت يف املس��جد 
 )CD( األقص��ى واملس��جد اإلبراهيمي ووضع عل��ى أقراص
ويت��م توزيع��ه وتقدميه كهدي��ة اىل كثري من حميب الش��يخ الذين 

يزورون��ه م��ن العامل العربي واإلس��امي .
الش��يخ حممد رشاد كان يؤم املصلن يف مسجد امللك املؤسس 
عب��د اهلل ب��ن احلس��ن يف العاصم��ة عم��ان، متطوعا م��ع ولده 
الش��يخ مع��روف إمام املس��جد وم��ؤذن األذان املوحد ومقرئ 

. املسجد 
ت��ويف الش��يخ حمم��د رش��اد يف العاصم��ة عمان يف ي��وم اإلثنن 
الراب��ع والعش��رين م��ن ش��هر ذي احلجة ع��ام 1437 هجري 
املوافق 2016/9/26 ميادي رمحه اهلل رمحة واسعة وأسكنه 

فس��يح جناته وع��وض األمة اإلس��امية يف فقيدها خريا.
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من مديريات وأقسام

دائرة اإلفتاء العام

قسم تكنولوجيا المعلومات

هو قس��م ضمن مديرية الش��ؤون املالي��ة واإلدارية يعمل على 
بن��اء البنية التحتية التكنولوجية لدائرة اإلفتاء العام باس��تعمال 
أح��دث وس��ائل التكنولوجي��ا وأدق املعاي��ري اخلاصة بذلك مبا 
يل��يب احتياج��ات الدائ��رة ويس��هل عملي��ة الفتوى عل��ى املفيت 
واملواط��ن عل��ى حد س��واء، وحتقيق التطوير املكت��يب جبميع ما 
يتعلق به من أجهزة وبرجميات وشبكات اتصاالت وملحقاتها، 
وربط جيع أفرع الدائرة مع املركز الرئيس��ي لنقل جيع بيانات 
الفتاوى بش��كل مباش��ر، وحفظها على اخلادم الرئيس��ي حتت 
أعلى التدابري األمنية اليت تضمن سرية ودميومة تلك البيانات.

 

من مهام وانازات القسم:
1- نش��ر خدم��ات دائ��رة اإلفت��اء الع��ام بأنواعه��ا عل��ى بوابة 
احلكوم��ة االلكتونية، واس��تخدام التقني��ات املقدمة من بوابة 
احلكوم��ة اإللكتوني��ة لتوف��ري خدم��ات الدائ��رة ملتلقيه��ا مثل 

اس��تخدام بواب��ة الرس��ائل القصرية.
2- تركي��ب نظ��ام مركز اتصال متطور وتفاعلي لتقديم خدمة 
االتصال اهلاتفي املباش��ر وزيادة القدرة االستيعابية للمكاملات 

الواردة من املواطنن.
3- تطوير شبكة االتصال بن أفرع الدائرة ومركزها الرئيسي 
إىل تقنية ال� VPN اليت تضمن أمن معلومات أفضل وسرعة 

أعلى.
4- صيانة األجهزة ومعدات تكنولوجيا املعلومات وتطويرها، 
ومواكبة تطورات تكنولوجيا املعلومات املناسبة لعمل الدائرة.

من اليمن: رئيس القسم: املهندس أمحد عبداهلل القطاونة
وعاء الدين طاهر يونس/ مربمج

جيل موسى حميسن/ فن صيانة

عمر عدنان نزال/حملل نظمأمحد حممود أبو عواد/دعم فن
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جاللة الملك يمنح عطوفة األمين العام وسام االستقالل

أخبار  ونشاطات الدائرة

أنع��م جال��ة املل��ك عب��داهلل الثاني اب��ن احلس��ن املعظم على 
عطوفة األمن العام الدكتور حممد أمحد اخلايلة بوس��ام امللك 
عب��داهلل الثاني ابن احلس��ن للتميز من الدرج��ة الثانية، تقديرًا 
له��وده املخلص��ة وعطائ��ه املتميز وخدماته الليل��ة يف اإلفتاء 

وإبراز صورة اإلس��ام املش��رقة وقيمه اإلنس��انية النبيلة.
جرى ذلك خال االحتفال الوطن الكبري، الذي أقيم يف قصر 
رغدان العامر، مبناس��بة عيد استقال اململكة السبعن، والذي 

حضره عدد من أصحاب السمو األمراء واألمريات، والسادة 
األش��راف، وكبار املس��ؤولن املدنين والعس��كرين، وأعضاء 
الس��لك الدبلوماس��ي املعتمد ل��دى اململكة، وع��دد من مثلي 
الفعاليات الشعبية واألحزاب واهليئات والنقابات ومؤسسات 

اجملتمع املدني.
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وفد من المعهد العالمي للفكر 
اإلسالمي يوزر اإلفتاء

استقبل مساحة مفيت عام اململكة الشيخ عبدالكريم اخلصاونة 
يف مكتب��ه صب��اح يوم األح��د املواف��ق 2016/6/26م املدير 
اإلقليم��ي للمعهد العاملي للفكر اإلس��امي أ.د فتحي حس��ن 

ملكاوي واملستش��ار األكادميي للمعهد د. رائد عكاش��ة.
وقد ّقدم مساحته إيازًا عن عمل دائرة اإلفتاء واملهام املنوطة 
بها، مبيًنا أن منهج اإلفتاء هو االعتدال والوسطية، وأن دائرة 
اإلفتاء يف األردن تعترب يف مقدمة دور اإلفتاء يف العامل، وذلك 

بس��بب االس��تقالية اليت تتمتع بها الدائرة، واملنهجية العلمية، 
اليت تعمل من خاهلا.

ووض��ح مساحت��ه أنن��ا نس��تعمل كاف��ة الوس��ائل احلديث��ة يف 
االتص��االت، ك��ي نوصل الفت��وى ملن حيتاجه��ا، يف أي مكان 

كان، متجاوزي��ن كل احل��دود.
وقد حبث أ.د فتحي ملكاوي سبل التعاون العلمي مع الدائرة، 

مبديًا إعجابه واعتزازه باملكانة العلمية اليت حتظى بها.  

زيارة مفتي الربازيل
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تخريج الدورة الشرعية الرابعة

قام مساحة املفيت العام للمملكة الش��يخ عبدالكريم اخلصاونة 
بتخريج الفوج الرابع للدورة الش��رعية يف دائرة اإلفتاء العام، 
واليت أقيمت يف الفتة الواقعة بن 3/13/- 2016/6/9م، 
وذل��ك حبضور عطوفة األم��ن العام الدكت��ور حممد اخلايلة، 
وس��عادة النائب الدكتور مصطفى العس��اف، وعدد من املفتن 

والباحثن الشرعين.
وأش��ار مساح��ة املفيت الع��ام إىل أن انعق��اد هذه ال��دورة يأتي 
لرفع سوية الباحثن الشرعين يف دائرة اإلفتاء العام، مبا حيقق 
مصلح��ة الفت��وى الش��رعية، ويرفع من اس��تعداد دائرة اإلفتاء 
للتص��دي لمي��ع أن��واع األس��ئلة املعروض��ة عليه��ا م��ن قب��ل 

اله��ات الرمسي��ة واألهلي��ة واملواطنن كافة.
كم��ا ب��ن مساحته أن ه��ذه الدورة الش��رعية تنعق��د يف ضمن 
دورات تدريبي��ة متنوع��ة يف جم��االت كثرية، هدفه��ا رفع قدرة 

الدائ��رة على االس��تجابة ملا يع��رض عليها.

م��ن جهت��ه، ذكر عطوف��ة األمن الع��ام أن دائرة اإلفت��اء العام 
حت��رص يف كل ف��تة عل��ى عقد مثل ه��ذه الدورات الش��رعية 
لتهيئة الباحثن الشرعين وتدريبهم على اإلجابة على األسئلة 

الش��رعية والفتاوى املتنوعة.
وب��ن عطوفت��ه أن مثل هذه الدورات هلا دور كبري يف ترس��يخ 
قي��م الدائ��رة وأهدافه��ا االس��تاتيجية على مس��توى املوظفن 
واجملتم��ع احملل��ي، وتس��عى إىل نش��ر الفك��ر الوس��طي املعتدل، 

وإب��راز الصورة الس��محة لدينن��ا احلنيف.
وقد كرم مساحة املفيت العام س��عادة النائب الدكتور مصطفى 

العس��اف لهوده يف دائرة اإلفتاء العام خال عمله فيها.
يذكر أن الدورة التدريبية الش��رعية تعقد يف دائرة اإلفتاء العام 
كل س��نة تقريبًا، ويقوم مفتو الدائرة بتدريس العلوم الش��رعية 
واللغوي��ة، كالعقيدة والفقه وأصول��ه والتزكية والنحو وقانون 

الشخصية. األحوال 
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زيارة الطلبة األتراك من جامعة الزرقاء األهلية

زيارة املفكر اللبناين د.رضوان السيد

زيارة وفد جميعة السالم العاملي زيارة وفد أملاين



47

حص��ل تطبي��ق دائرة اإلفت��اء الع��ام األردنية للهوات��ف الذكية 
على جائزة األلكس��و للتطبيقات الوال��ة يف جمال التبية على 
مس��توى اململك��ة األردني��ة اهلامشي��ة، وذلك ضم��ن فعاليات 
النس��خة الثانية من جائزة األلكس��و للتطبيقات الوالة 2016 

يف دول��ة اإلم��ارات العربية املتحدة.
وق��د أقيم��ت احتفالي��ة مراس��م تكري��م الفائزي��ن يف مدين��ة 
دب��ي باإلم��ارات العربي��ة املتح��دة ي��وم 19 نوفم��رب 2016 
بتنظيم مش��تك ب��ن املنظمة العربي��ة للتبية والثقاف��ة والعلوم 
)ALECSO( وهيئ��ة تنظيم االتص��االت باإلمارات العربية 
املتح��دة )TRA(، حي��ث تناف��س 55 مش��اركًا م��ن 19 دولة 

عربي��ة يف املرحل��ة النهائية للمس��ابقة.
ودارت فعالي��ات الائ��زة عل��ى فتت��ن صباحي��ة ومس��ائية مت 
يف نهايته��ا تكري��م أصح��اب التطبيقات الفائزة على املس��توى 
الوط��ن وال��يت أعلنت املنظمة عن فوزه��م خال إعان نتائج 
الدورة الثانية ملسابقة األلكسو الكربى للتطبيقات الوالة لعام 

.2016

وق��د مت من��ح دائرة اإلفتاء العام ش��هادة ش��كر وميدالية فضية 
تقديرًا لتميز تطبيقها الوال واس��تحقاقه الفوز يف جمال التبية 

على مس��توى اململكة األردنية اهلامشية.
وم��ن الدي��ر بالذك��ر أن دائ��رة اإلفت��اء أطلق��ت تطبيقها على 
Apple store و Google play إميان��ًا بال��دور الفع��ال 
الذي تقوم به وسائل التقنية احلديثة يف زيادة الوعي الدين يف 

اجملتمع��ات اإلس��امية خاصة فئة الش��باب.

اإلفتاء تحصد جائزة األلكسو للتطبيقات الجوالة في مجال

 التربية على مستوى المملكة األردنية الهاشمية
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endowment can neither be sold nor given as 
a present, nor bequeathed, as indicated by the 
Hadith of Ibn Umar: When ̀ Umar got a piece 
of land in Khaibar, he came to the Prophet 
(PBUH) saying, “I have got a piece of land, 
better than which I have never got. So what 
do you advise me regarding it?” The Prophet 
(PBUH) said, “If you wish you can keep it as 
an endowment to be used for charitable pur-
poses.” So, `Umar gave the land in charity 
(i.e. as an endowment on the condition that 
the land would neither be sold nor given as a 
present, nor bequeathed)”{Bukhari&Muslim}.
Legal jurists have stated that the condition 
set by the person who made the endowment 
should be observed and may not be violated. 
Al Imam Ash-shirbini, a Shafii scholar, said: 

“In principle, the conditions set by the per-
son who made the endowment should be ad-
hered to so long as they don`t contradict the 
conditions of an endowment.”{Moghni Al-Mo-

htaj, 3/540}.
As the mosque is a place of worship, so serv-
ing it includes expanding its area, its park, its 
lavatories and the like, and since it has noth-
ing to do with burying the dead, then it isn`t 
permissible to use that piece of land, which 
is endowed for serving the mosque, as a bur-
ial ground. Accordingly, it isn`t permissible 
to bury the dead in that piece of land as it 
belongs to the mosque and its service. And 
Allah knows best.
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General Aliftaa` Department

00962780315555
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However, the portion of the dowry that the 
wife is entitled to varies in line with the per-
centage of harm she had caused to her hus-
band or the other way around. This has been 
determined by the Jordanian Personal Status 
Law through paragraphs (h) and (w), article 
(126): 
Paragraph (h) states: “If the arbitrators failed 
to set things right and found that the wife is 
to blame, they decide on the compensation 
that they see fit, provided that it is no more 
than the dowry and its supplements. How-
ever, if the husband is to blame, the arbitra-
tors decide on separating them by a Ba`in/
irrevocable divorce, yet she has the right to 

the rest of her dowry and the alimony of her 
Iddah(waiting period after divorce or death 
of husband).” 
Paragraph (W) states: “If the arbitrators re-
alized that both spouses are to blame, they 
decide on separating them based on a certain 
portion of the dowry, according to the harm 
caused by each. However, if the arbitrators 
weren`t able to reach a decision and deter-
mine the percentage of harm caused by each 
spouse, they decide on separating them on 
basis of the compensation that they (arbi-
trators) see fit, provided that it is within the 
amount of the dowry and its supplements. 
And Allah knows best. 

Question : 
What is the ruling of Sharia on burying the 
dead in the land endowed for the mosque?
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 isn`t permissible to use the land endowed 
for the mosque for a purpose other than the 
one for which it was endowed in the first 
place since the condition set by the person 
who endowed it is tantamount to the stipula-
tion made by the Law-giver. In principle, an 

Ruling on Burying in the Land 
Endowed for the Mosque
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Question : 
What are the rights of a woman as far as the 
advanced and deferred portions of her dowry 
are concerned, in case she filed for divorce 
due to dissension between her and her hus-
band? What is intended by “Dissension be-
tween spouses”?
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. 
According to Islam, family is built on mer-
cy, affability and compassion. Allah, The Al-
mighty, said: “And of His signs is that He 
created for you from yourselves mates that 
you might find peace by their side, and He 
ordained between you affection and mercy. 
Surely in that there are signs for a people 
who reflect.”{Ar-Rum/21}. 
As regards dissension, Al-Imam At-Tabari 
said: “Each of them tries to make life diffi-
cult for the other. The woman becomes re-
calcitrant and doesn`t fulfill her duties and 
obligations, prescribed by Allah, towards her 

husband; whereas, her husband neither treats 
her with kindness, nor sets her free kindly, 
by divorce.”{Tafseer At-Tabari, 8/318}. 
The Jordanian Personal Status Law identi-
fied instances of dissension that justify di-
vorce{Article, 126}: 
“Any of the two spouses may file for separa-
tion on basis of dissension if he/she claimed 
being subjected to harm, from the other 
spouse, which hinders the continuity of mar-
ital life, whether that harm was physical or 
moral.” 
When dissension reaches its peak, Allah, 
The Almighty, prescribed seeking the me-
diation of two arbitrators appointed by the 
Islamic Judge in order to reach mutual rec-
onciliation. It is even recommended that 
the arbitrators be from the families of both 
spouses, but it is permissible if they aren`t. 
Allah, The Almighty, said:” And if you fear a 
breach between the two, send forth an arbiter 
from his folk, and an arbiter from her folk, if 
they desire to set things right, God will grant 
them success. Surely God is ever Knower, 
Aware”{An-Nisa`/35}. 

Some Rulings on Divorce Resulting 
from Dissension between Spouses
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Question : 
What is the ruling of Sharia on quoting from 
the Noble Quran and including its verses in 
people`s speech?
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. 
A Muslim should honour and glorify the 
Noble Quran, including its words and mean-
ings; therefore, ritual purity is a condition for 
reciting and touching it, in addition to other 
conditions. Allah, The Almighty, says: “This 
is indeed a noble Qur’an, in a Book guard-
ed which none touch except the purified, a 
revelation by the Lord of the Worlds.”{Al-Wa-

qi`ah/77-80}. 
Ruling on the quotation taken from the No-
ble Quran depends on its meaning, so the 
speaker or the writer could include some 
verses in their speech or writing, and they 
could change their meaning or keep it as it 
is. An example on no change in the meaning 
is reflected in the following verse: “We shall 
strip away all rancour that is in their breasts; 
and beneath them flow rivers; and they will 
say, ‘Praise be to God, Who guided us to 
this; for we would surely never have been 
guided if God had not guided us. Verily the 
messengers of our Lord did bring the truth.’ 
And it is cried to them: ‘This is your Para-

dise; you have inherited it for what you used 
to do’.”{Al-A`raf/43}. An example on change in 
the meaning is using the pronoun (them) in-
stead of (you) in the following verse:”, but 
for you [there is] no welcome!”{Sad/60}. 
Muslim scholars have differed as regards 
the ruling on quoting from the Noble Quran 
when no change is made: some considered it 
reprehensible while others considered it per-
missible.”Some scholars disliked including 
verses of the Noble Quran in speeches, let-
ters and the like while others permitted that, 
and the latter is the apparent opinion.”{Tohfat 

Al-Mohtajj, 2-447}. 
As regards the quotation accompanied by a 
change, scholars have permitted it with con-
ditions, some of them are: the text or speech 
conveys a useful message which is acceptable 
in Sharia and contains no prohibitions. “In-
cluding verses of the Noble Quran or quoting 
from it, even in poetry, is permissible, even 
with a change in its structure.”{Tohfat Al-Mohtajj, 

2/447}.
In conclusion, if quoting from the Quran is 
conducted in a sound manner and meets the 
aforementioned conditions, then it is good. 
However, if it violates the meaning, is in-
cluded in idle talk like that of the common 
and vulgar, is included in the speech that 
contains lots of symbols or that which is un-
familiar to the ear, then it isn`t permissible. 
And Allah knows best. 

Ruling on Quoting 
from the Noble Quran
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Question : 
A friend of mine has asked me to do him a 
favor, so I contacted the company where I 
used to work. As a result, they offered him a 
preferential rate, and gave me 10% as a com-
mission. What is the ruling on taking that 
commission? should I tell my friend about it 
or give him some of  it?
Answer :
All perfect praise be to The Lord of the 
Worlds; and may His blessings and peace be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions. 
Taking a determined commission from the 
above company in return for bringing cus-
tomers is a form of brokerage or “Ji`alah”(a 
payment in return for the performance of 
a job), as called in Islamic Jurisprudence. 
Muslim jurists have permitted it with the 
condition that the broker is loyal to the cus-
tomer, and no amount is added to the original 
sum required from the customer against that 
commission. Moreover, it is permissible that 

the commission is a determined amount or 
percentage agreed upon by both parties. 
In conclusion, it is permissible for you(ques-
tioner) to take that commission from the com-
pany in return for bringing customers, but 
you aren`t obliged to tell your friend about 
it or give him any of it. This is provided that 
you are sincere in doing the service that he 
had asked from you. And Allah knows best. 

Taking a Commission in Return for Bringing 
Customers is Permissible with Conditions



53

one (the words are):” I invested his wages, 
and it brought profit and, as a result there-
of, the merchandise increased and there was 
an abundance of goods.” And he (the nar-
rator said) that they got out of the cave and 
began to walk.{Sahih Muslim}. Based on these 
narrations, a Muslim is allowed to invoke 
Allah by the infants, the praying elderly, or 
parents, which is, in fact, invoking Allah by 
their bowing in prayer to Him. It was stated 
in{al-Mohazzab fi Fiqh al-Imam ash-Shafii, 1/231}, “It is 
permissible to invoke Allah by the old aged 
people and the infants, for the Prophet(P-
BUH) said, “ Had it not been for the infants, 

the grazing cattle and the bowing servants, 
Allah would have punished them severely” 
Therefore, if Istisqa(invocation for rain) by 
them is permissible, as stated in this narra-
tion, so is invoking Allah, because it is seek-
ing their intercession with Him. 
In conclusion, it is important to pay attention 
to the fact that invoking Allah is a supplica-
tion that people make to Him, not to those 
whose intercession with Him is being saught. 
Indeed, Allah, The Almighty, is the One that 
answers the supplication. And Allah knows 
best. 

Question : 
A man owns a piece of land that is worth 
(25000JDs). Although he didn`t want to sell 
it, he was in dire need for(5000JDs), so he 
agreed with someone to buy the land from 
him in return for that amount, then buy it 
back for (7000JDs). However, the buyer 
made the condition that he would sell the 
land to its original owner within six months, 
and that he could keep it for himself or in-
crease its price after that period. Is this form 
of sale lawful?
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. 
Allah, The Almighty, has legislated sale and 
laid down certain rules and conditions for it 
in order to achieve stability in various trans-
actions and prevent dispute amongst people. 
One of these conditions is that offer and ac-
ceptance should be done immediately with-
out laying down conditions or deadlines. 
In conclusion, the sale mentioned in the 
above question is invalid because it violates 
the conditions of Sharia. It is almost like the 
prohibited sale on credit which is employed 
to obtain usury, because five thousands are 
lent in return for seven. And Allah knows 
best

Selling a Piece of Land 
on the Condition of 
Buying it Later for a 
Higher Price
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Question : 
Is it permissible to ask Allah for recovery 
through making any of the following suppli-
cations: “O Allah!, I invoke you by my in-
fants to grant me recovery” or “O Allah!, I 
invoke you by my praying parents to grant 
me recovery?
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. 
Invoking Allah by His righteous servants, 
by good deeds or by His Prophet(PBUH) is 
permissible according to the Shafii school 
of thought as well as the majority of the 
Hanafi, Maliki and Hanbali scholars in their 
accredited books. This is included in the 
general meaning of the following verse: 
“O ye who believe! Do your duty to Allah, 
seek the means of approach unto Him, and 
strive with might and main in his cause: that 
ye may prosper.”(Al-Mai`dah/35). Moreover, the 
Prophet`s high rank before Allah is firmly 
established in the Quran and the Prophetic 

Sunnah, so there is no harm in invoking Al-
lah by what is firmly established, or by His 
righteous servants. Narrated Anas: When-
ever drought threatened them, `Umar bin 
Al-Khattab, used to ask Al-Abbas bin ̀ Abdul 
Muttalib to invoke Allah for rain. He used to 
say, “O Allah! We used to ask our Prophet 
to invoke You for rain, and You would bless 
us with rain, and now we ask his uncle to 
invoke You for rain. O Allah ! Bless us with 
rain.”(1) And so it would rain.”{Bukhari}. 
In addition, Abdullah bin ‘Umar reported: 
I heard Allah’s Messenger (PBUH) as say-
ing: Three persons belonging to the earlier 
Ummahs set out on a journey until they had 
to spend a night in a cave. The rest of the 
hadith is the same and the additional words 
are:” A person amongst them said: O Allah, I 
had my aged parents and I served them milk 
before I (served that) to my wife, children 
and my servants.” And in case of the second 
one, the words are: “She avoided me until 
she was hard pressed because of famine and 
she came to me and I gave her one hundred 
and twenty dinars.” And in case of the third 

There is no Harm in Invoking Allah by the 
Infants and the Praying Elderly
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Question : 
What is the ruling of Sharia when a person 
sells the traffic accident sketch of his car to 
another for a certain amount of money pro-
vided that the buyer takes the compensation 
that he manages to collect from the insurance 
company?
Answer :
All perfect praise be to The Lord of The 
Worlds, and may His blessings and peace be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions. 
The compensation to be received by the 
owner of the damaged car from the insurance 
company is a debt on that company, or on the 
party responsible for the accident. Moreover, 
selling the traffic accident sketch is prohib-
ited even by agreement between the owner 
and the buyer because of the following rea-
sons: 
First: Transference of a debt for a sum is in-
curring usury(Riba) because it is selling de-

ferred money for advanced money, and it is a 
condition for the validity of this transaction 
that payment is made on the spot.Umar nar-
rated: “The Messenger of Allah (PBUH) as 
saying: Gold for gold is interest unless both 
hand over on the spot.”{Agreed upon}. 
Second: The sold item is unknown in terms 
of amount and value, and Islamic Sharia stip-
ulates that it should be known. 
Third: There is gambling and Gharar(uncer-
tainty) since the buyer could make a profit or 
lose, and Sharia prohibits such transactions. 
In conclusion, one who has sold the traffic 
accident sketch of his car in return for a cer-
tain amount of money should repent to Al-
lah, The Almighty, and return that amount 
to the buyer, then collect the compensation 
from the insurance company. However, if he 
couldn`t return that money immediately, he 
remains liable for it until he pays it off. And 
Allah knows best. 

Selling the Traffic Accident 
Sketch is Prohibited
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Question : 
Does a dead father incur sin if his son made 
a feast as charity on his behalf so as to pre-
serve the custom observed in such situation?
Answer :
All perfect praise be to The Lord of The 
Worlds, and may His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions. 
Prophetic Sunnah urges Muslims to console 
the family of the deceased and not to burden 
them beyond their capacity because they are 
busy with the matter of their deceased. 
In such sad occasion, it is from Sunnah that 
the distant relatives of the deceased or his 
neighbors make food for his family, as indi-
cated in the following Hadith: When Ja’far 
was killed, the Messenger of Allah (PBUH) 
went to his family and said: ‘The family of 
Ja’far are busy with the matter of their de-
ceased, so prepare food for them.’{Sunan Ibn 

Majah}. 
In principle, the family of the deceased isn`t 

expected to make food for anyone; howev-
er, if nobody made food and some relatives 
came from distant places to offer their con-
dolences, then it is permissible to make food 
for them. This is provided that they don`t 
compete in making the food and it doesn`t 
become a matter of boasting. 
Moreover, it isn`t permissible to pay for that 
feast from the wealth of the deceased`s heirs, 
unless they approved of that, nor that of his 
minors. In addition, the deceased doesn`t in-
cur sin because of what his son did. 
In conclusion, we advise people to console 
the family of the deceased and not to bur-
den them. In addition, the deceased isn`t 
held liable if his son had borrowed money to 
make the aforementioned feast on his behalf. 
However, if he did that out of charity, then 
he should expect his reward from Almighty 
Allah. And Allah knows best. 

Made a Feast as Charity on Behalf of his 
Dead Father to Preserve Custom
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Being from a Different 
Clan shouldn`t be a 
Hindrance to Marriage

Question : 
It is customary that women of my clan aren`t 
allowed to marry men from other clans. What 
is the ruling in this regard? Moreover, what 
is the ruling on a person who severs kinship 
ties with his relatives because they have 
given their sister or daughter in marriage to 
someone from a different clan?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of 
The Worlds, and may His peace and bless-
ings be upon our Prophet Mohammad and 
upon all his family and companions. 
Islam has legislated marriage among mem-
bers of different families and clans to en-
large the scope of social ties in line with the 
following verse:“and made you into nations 
and tribes, that ye may know each other (not 
that ye may despise (each other)”{Al-Huju-

rat/13}. Thus, lineage is a means of knowing 
each other. 
Islamic Sharia recommends selecting a pi-
ous wife, and disregards other factors since 
the Prophet (PBUH) said in this regard, “A 
woman is married for four things: for her 
wealth, for her lineage, for her beauty or for 
her piety. Select the pious, may you be bless-
ed!”.”{Bukhari}. 
Moreover, Islamic Sharia has given men and 
women the freedom to select their partners as 

far as considerations of lineage and piety are 
concerned, whether from their clan or not, in 
accordance with the saying of the Prophet(P-
BUH): “When someone whose religion and 
character you are pleased with comes to you 
then marry (her to) him”{Abu-Dawud}. Accord-
ingly, if it is in the best interest of the man or 
the woman to marry someone from a differ-
ent clan, then this is better. 
In addition, Islamic Sharia forbids severing 
kinship ties with a relative because he has 
given his daughter or sister in marriage to 
someone from a different clan since Allah, 
The Almighty, says in this regard: “Serve 
God, and join not any partners with Him; and 
do good- to parents, kinsfolk, orphans, those 
in need, neighbours who are near, neighbours 
who are strangers, the companion by your 
side, the wayfarer (ye meet), and what your 
right hands possess: For God loveth not the 
arrogant, the vainglorious”{An-Nisa`/36}. And 
the Prophet(PBUH) said: “Do not harbour 
grudge against one another, nor jealousy, nor 
enmity; and do not show your backs to one 
another; and become as fellow brothers and 
slaves of Allah. It is not lawful for a Mus-
lim to avoid speaking with his brother be-
yond three days.”{Agreed upon}. And Allah 
knows best. 
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Huraira and said (to him), “I ask you by Al-
lah, did you hear Allah’s Messenger (PBUH) 
saying (to me), “Retort on my behalf. O Al-
lah! Support him (i.e. Hassan) with the Holy 
Spirit?” Abu Huraira said, “Yes.” “{Agreed 
upon}. An-Nawawi said about this Hadith, 
“It permits reciting poetry at the mosque if 
it is lawful and recommends it if it praises 
Islam and Muslims.”{Shreh An-Nawawi ala Mus-

lim(16/46)}. 
Serving sweets and the like in the Mawlid is 

among the non-essential things; however, if 
it is intended to reflect joy about the Mawlid, 
then it is permissible, although it isn`t a con-
dition in that occasion. Nevertheless, Sharia 
recommends feeding people. ‘Abdullah bin 
‘Amr bin Al-’as (May Allah be pleased with 
them) reported: A man asked Messenger of 
Allah (PBUH), “Which act in Islam is the 
best?” He (PBUH) replied, “To feed (the poor 
and the needy) and to greet those whom you 
know and those you do not know.”{Bukhari}. 

Ruling on Celebrating the Prophet`s Birthday

Question : 
 What is the ruling of Sharia on celebrating the Prophet`s birthday?
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.
Celebrating Prophet Mohammad`s birthday is a civilized manner that expresses our love 
to him, our pride in his leadership and our adherence to his Sharia. Moreover, celebrating 
this happy occasion shouldn`t involve any violations to Sharia; rather, it should be confined 
to remembering his Seerah(The biography of Prophet Mohammad{PBUH}) and his good 
qualities as well as to urge Muslims to abide by the teachings of Islam. And Allah knows 
best.
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Selected Fatwas
Permissibility of Feeding and Reciting 
Madih Lyrics at the Mosque in Celebration 
of the Prophet`s Birthday

Question : 
How should we celebrate the Prophet`s birth-
day? Is it permissible to name it {Mawlid 
Eid} i.e. birthday festival? What is the rul-
ing on singing Madih lyrics and serving food 
and sweets? Is it permissible to hold this cel-
ebration at the mosque?
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. 
Celebrating the Prophet`s Mawlid{Birth} 
starts with reciting verses of the Noble 
Quran, then reading his Seerah(Biography), 
urging people to adhere to religion, sing-
ing Madih lyrics of the Prophet, and it ends 
with making supplication to Allah. This an-
niversary is tantamount to an annual invita-
tion for people to follow in the steps of the 
Prophet(PBUH) as enjoined by Allah, The 
Almighty, who says, “Verily there is for you 
a good example in the Messenger of God for 
whoever hopes for [the encounter with] God 

and the Last Day, and remembers God of-
ten.”{Al-Ahzaab/21}. 
Moreover, it is permissible to name this oc-
casion as “ Mawlid Eid, “(Birthday Festi-
val) because people usually say Eid al-Um-
mal(Laborers’ Day), Eid al-Umm(Mother`s 
Day) and Eid al-Shajarah(Tree`s Day). “Ei-
d”(Festival), here, is a linguistic term refer-
ring to an occasion that takes place and ends 
on annual basis. Therefore, it isn`t intended 
as a legal term i.e. it isn`t intended as a spe-
cial day that has special rites and fasting on 
it is prohibited. Naming it as Mawlid is out 
of custom, not out of Sharia and this is per-
missible. 
Reciting at the mosque is permissible so 
long as it is lawful, and it is desirable to be 
Madih(Praise) lyrics of the Prophet(PBUH). 
`Umar came to the Mosque while Hassan 
was reciting a poem. (`Umar disapproved of 
that). On that Hassan said, “I used to recite 
poetry in this very Mosque in the presence of 
one (i.e. the Prophet (PBUH) ) who was bet-
ter than you.” Then he turned towards Abu 
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Resolution No.(229) by the 
Board of Iftaa`, Research 
and Islamic Studies: “Rul-
ing on Transferring the 
Accounts of Mosques Sup-
port and Charity Com-
mittees into one General 
Account 

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 ninth session held on the above 
date, the Board reviewed the question of His 
Excellency the Director of Zarqa Awqaf Di-
rectorate, and it reads as follows:
I would like to bring to your kind attention the 
fact that Mosques Support and Charity Com-
mittees have inactive accounts in the Jordan 
Islamic Bank because they were either termi-
nated, relieved from duty or made to resign. 
This resulted in a daily decrease in these ac-
counts because of banks` rules and regulations 
in this regard. In fact, their inactivity is due to 
people`s unwillingness to form such commit-
tees or procrastination in forming new ones.
Therefore, we kindly request  your Grace to 
clarify the ruling of Sharia on combining the 
above accounts into one general account, un-
der the name “Mosques Restoration Commit-
tee”, in the Jordan Islamic Bank which will 
employ its funds in different income gener-
ating projects. This way, the above accounts 
are preserved from elimination and profits are 
made. In addition, it is possible to give back 
these accounts to each mosque`s committee, 
upon formation, along with the profits collect-

ed from the Jordan Islamic Bank.
After deliberating, the Board decided what 
follows:
There is no harm in combining the accounts 
of the mosques committees-which are re-
lieved from their duties or terminated-into one 
general account that follows the Directorate 
of Awqaf, Islamic Affairs and Holy Places un-
der the name “Mosques Restoration Commit-
tee “in order to save the Awqaf and charities 
funds from decreasing due to banks rules and 
regulations in this regard. This is permissible 
under the condition that the funds are spent 
on the mosques for which the donations were 
made in the first place. This is because people 
donate to the mosque, not to the committee in 
charge of collecting donations to that mosque. 
In other words, the mosque`s committee is just 
a means to an end, thus if the means becomes 
a liability, it must be changed to achieve the 
higher objective of Sharia, which is preserv-
ing donations and spending them in the right 
channel. On its part, the Iftaa` Board advis-
es banks to make exceptions when it comes 
to accounts pertaining to Zakah and charity 
committees, accredited by the government, 
through relieving their accounts from any 
charges that lead to a gradual decrease in their 
funds. And Allah knows best.

“
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Resolution No.(228)(12/2016) by the Board of 
Iftaa`, Research and Islamic Studies: “Rul-
ing on Distributing Donations that haven`t 
Reached their  Destination“

All perfect praise be to Allah, The Lord of 
The Worlds, and may His peace and bless-
ings 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 of the 
Secretary-General of the Vocational Syndi-
cates Complex , and it reads as follows:
Out of solidarity with the people of Gaza in 
the aftermath of the latest Israeli aggression 
against them, the Vocational Syndicates have 
launched fundraising campaign in their favor. 
As a result, many  projects have been execut-
ed in cooperation with the Jordan Hashemite 
Charity Organization(JHCO) such as: cara-
van houses, clothes for children, stationery, 
medical supplies, and the like. The latest of 
these projects was purchasing winter clothes 
for the children with a sum of (100,000)JDs. 
from the donations dedicated to the strip. In 
fact, these were sent in lorries after coordi-
nating with the (JHCO); however, the Israeli 
authorities allowed a third into the strip and 
returned the rest. This is what we have been 
told by the (JHCO) who also told us that res-

ending this shipment is impossible because 
the Israeli occupation could ban delivering 
any type of aid in the future. Moreover, it is 
also hard to keep these items at the warehouse 
of the (JHCO) for long; therefore, could you 
tell us the ruling of Sharia on redistributing 
these items amongst the poor and needy in 
the Hashemite Kingdom of Jordan?
After deliberating, the Board decided the fol-
lowing:
There is no harm that the (JHCO) distributes 
these items amongst the poor and needy in 
Jordan since donations and charities should 
be spent in the channel for which they have 
been raised in the first place. If that wasn`t 
possible, then they should be spent in a 
similar channel, for Allah, The Almighty, 
says: “Allah tasketh not a soul beyond its 
scope.”{Al-Baqarah/286} and “ for God suf-
fereth not the reward to be lost of those 
who do good;”{At-Tawbah/120}. In addition, the 
Prophet(PBUH) said, “You will be rewarded
for what you intended”{Musnad Ahmad}. And 
Allah knows best.
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than one mosque as much as actually need-
ed.”{Moghni Al-Mohtajj}.
Sheikh Miarah, a Maliki scholar, stated: 
“The apparent view of the Maliki scholars 
is that they unanimously agree that it is un-
lawful to pray Jumu`ah in two mosques in 
a small town. Their disagreement pertains 
to the big town……their  famous opinion is 
that it is unlawful. However, people, in my 
time, consider it lawful because it is difficult 
for the residents of a big town to pray in one 
mosque.”{Ad-Dur Al-Thameen(363)}.
Al-Imam al-Mardawi(May Allah have mer-
cy on him), a Hanbali scholar, stated:”It is 
unlawful to hold Friday or Jumu`a prayer in 
two mosques if there is no necessity for do-
ing so, and this is the approved opinion of 
our Madhab(school of thought) as well as 
our fellow scholars. In a narration after Imam 
Ahmad Bin Hanbal: It is generally lawful, 
but this opinion is his(Ahmad`s). Al-Qadhi 
adopted the opinion of Imam Ahmad if there 
was a need to hold Friday prayer in more than 
one mosque. Need here means: the mosque 
is small, far or sedition is likely.”{Al-Insaf}.
Moreover, the Hanafi scholars have two 
opinions in this regard. Their approved opin-
ion is that it is lawful to hold Friday prayer 
in two mosques or more, even if there was no 
necessity, as is the opinion of Al-Imam Abo 
Hanifah and Mohammad Al-Hasan(May Al-
lah have mercy on both of them).
Al-Imam Al-Sarkhasi(May Allah have mer-
cy on him) stated: “Narrations have differed 
as regards holding the Friday prayer in two 
mosques in the same town. The more correct 
opinion of Abo Hanifah and Mohammad Bin 
Al-Hasan(May Allah have mercy on them 
both) is that it is lawful. However, there are 
two narrations after Abo Yousef: one says it 
is lawful and the other says it is not.”{Al-Mab-

soot(2/121)}.

Ibn Abdeen stated, “It is lawful to hold the 
Friday prayer in many mosques according 
to the Hanafi school of thought, and its ap-
proved opinion… so as to ward off harm(-
sedition, the mosque is far or small) because 
obligating people to pray the Friday prayer 
in one mosque means forcing most of them 
to come from far places, and there is no Sha-
ria-approved evidence that holding Friday 
prayer in more than one mosque is unlaw-
ful.”{Ad-Dur al-Mokhtar ala Radd al-Mohtar}.
In conclusion, if it is possible for all the peo-
ple of the same town to pray in one mosque 
safely, then this is more prudent because it 
goes in line with the spirit and the purposes 
of Sharia as far as uniting Muslims is con-
cerned. However, if that isn`t possible be-
cause the mosque is small or far or the town 
is too expanded or it was hard for people to 
come to that mosque, then praying Jumu`ah 
or Friday prayer in more than one mosque 
is lawful so long as it is done according to 
the actual need. All in all, praying Jumu`ah 
in different mosques is valid and avails the 
praying person. And Allah knows best.
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Resolution No.(227) by the Board of Iftaa`, 
Research and Islamic Studies:
“Ruling on Praying Jumu`ah in more than 
one Mosque in the Same Town“

All perfect praise be to the Lord of the 
Worlds, and may His peace and blessings be 
upon our Prophet Mohammad and upon all 
his family and companions.
On the above date, the Board reviewed the 
question sent from the Ministry of Awqaf 
and Islamic Affairs and Holy Places, and it 
reads as follows:
What is the ruling on praying Jumu`ah in 
more than one mosque in the same town?
After deliberations, the Board decided the 
following:
Jumu`ah was called as such because it 
brings people together in one place. Until re-
cently, Jumu`ah was held in the big Jaami` 
mosque(i.e. the main or central mosque of a 
town, city or village). When Muslims became 
numerous and mosques could no longer ac-
commodate them, praying Jumu`ah in more 
than one mosque has become a necessity. 

However, holding it in more mosques than 
what is actually needed is a matter of disa-
greement amongst the Muslim scholars. For 
example, the majority of the Shafii, Maliki 
and Hanabali scholars have considered hold-
ing  Jumu`ah in more than one mosque in 
the same town for no valid reason unlawful. 
Doing this is lawful if the Jaami mosque is 
too small to accommodate the number of the 
people who pray in it or the town has expand-
ed to a level where it is difficult for all its 
residents to pray in one mosque. Pointing out 
the conditions for the validity of the Jumu`ah 
prayer, Al-Khateeb Ash-Shirbini(May Allah 
have mercy on him) said, “ ………..Third: 
It shouldn`t be preceded by another Jumu`ah 
nor coincide with one, unless the town was 
too expanded and it became difficult for its 
residents to pray in one mosque. In this case, 
it is lawful for them to pray Jumu`ah in more 
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Resolutions of the Iftaa’ Board
 Resolution No.(225) by the Board of Iftaa`,
 Research and Islamic Studies: “Ruling on
 the Zakat Fund`s Delaying the Payment of
the Zakat Surplus till the Coming Year

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 seventh session held on the above 
date, the Board reviewed the question re-
ceived from the Zakat Fund`s Director-Gen-
eral, and  reads as follows: 
The Zakat Fund pays  a total of (2,500,000) 
as monthly allowances to (3000) poor fam-
ilies from the Zakat money it receives. If 
these amounts are equal to what the Fund 
pays to the poor families, then there is no 
harm in that; but if they aren`t, then the sur-
plus should be delayed to the following years 
so as for the Fund to cover those allowances. 
Does this contradict Sharia?
After deliberating, the Board decided the fol-
lowing:
In principle, Zakat must be paid immedi-
ately because it is an acknowledged right 
for the beggar and the deprived. This right 
is due by the end of each lunar year since it 
is forbidden to delay giving rights to whom 
they belong. Al-Khateeb Ash-Shirbini said, 

“Zakat must be paid immediately because its 
recipients are in need for it.”{Moghni al-Mohtajj}.
If the availability of the Zakat money for the 
coming year is guaranteed, Insha`Allah, it is 
more  prudent to divide the surplus amongst 
the recipients by adding it to their monthly 
allowances or to increase the number of re-
cipients in order to help other poor and needy 
people to cover their expenses without de-
laying the payment of Zakat money.
However, if the Zakat Fund is certain that it 
can`t afford the allowances of the poor for 
the coming year, and decided that delaying 
the distribution of the surplus amongst them 
is in their best interest, then there is no harm 
in doing that, because scholars have permit-
ted the administrator of the Zakat funds to 
delay paying them for a necessity, as stated 
by Sheikh al-Islam Zakaria al-Ansari: “It 
is permissible for the administrator of the 
Zakat funds, who is appointed by the ruler, 
to delay their distribution in order to receive 
more funds since he isn`t obliged to give 
each small sum that he receives” And Allah 
knows best.

“
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selves, rehearsing unto them the Signs of 
God, sanctifying them, and instructing them 
in Scripture and Wisdom, while, before that, 
they had been in manifest error. “{Al-Imran/164}.
The Prophet{PBUH} adopted the message 
of Islam and paid no attention to the igno-
rant, opportunist and skeptic. He countered 
mischief with patience and abomination with 
meekness. History hasn`t witnessed a man 
who has been perfected, disciplined and good 
mannered by Allah like our Prophet Moham-
mad{PBUH}. Thus, it isn`t surprising that 
he has led humanity from darkness to light 
and from injustice of religions to the justice 
of Islam. This has established principles of  a 
generation that addresses the world: “ How 
could you enslave people whose mothers  
gave birth to them free.” Praise be to Allah 
for His favors and gifts.
This is the Prophet whose birth anniversary 
we are celebrating today. His manners and 
heritage are reflected through the acts of  his 
followers.

However, we should realize that it is diffi-
cult to combine  peace of mind with the ful-
fillment of aspirations. Challenges are only 
overcome by uniting under the banner of 
Islam as one person, and Almighty Allah 
won`t fail the best of  people`s, evolved to 
mankind. Our Prophet{PBUH} said: “ My 
Muslim Ummah(Nation) is like the rain: One 
can`t tell its beginning from its end “
In a bid to achieve our aspirations, overcome 
weaknesses and protect ourselves against 
tests and trials, it is mandatory that we ad-
here to the commands of our beloved Proph-
et: adherence to the Quran and the Prophet-
ic tradition. Abu Hurrairah narrated that the 
Prophet{PBUH} said: “ You shall never go 
astray if you adhere to the Book of Allah and 
the Sunnah{Prophetic tradition} of His Mes-
senger”{ Malik}. And Allah knows best.
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The Prophet`s Birth  Anniversary
By the Grand Mufti of  Jordan
Sheikh Abdulkarim Khasawneh

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.
Before the birth of Prophet Mohammad{P-
BUH}, the world was in a state of chaos and 
anarchy as the people were overwhelmed 
with false ideas, myths and illusions where it 
was impossible to tell right from wrong and 
people misused the heritage of the prophets. 
Abu Raja Al-Utaridi narrated : “We used to 
worship stones, and when we found a better 
stone than the first one, we would throw the 
first one and take the latter, but if we could 
not get a stone then we would collect some 
earth (i.e. soil) and then bring a sheep and 
milk that sheep over it, and perform the Ta-
waf around it. When the month of Rajab 
came, we used (to stop the military actions), 
calling this month the iron remover, for we 
used to remove and throw away the iron 
parts of every spear and arrow in the month 
of Rajab. “{Bukhari}.

When Almighty Allah decided for the truth 
to uncover and the tyranny to end, He per-
mitted the birth of His Prophet{PBUH}. He 
made him illuminate this universe with rays 
brighter than those of the sun, and by doing 
so the darkness of the night has faded away.
When he was born{PBUH}, he marked the 
birth of a new world. Almighty Allah says: “ 
There hath come to you from Allah a (new) 
light and a perspicuous Book,- “{Al-Ma`idah/15}.
His birth has given life to the universe, Mon-
otheism emerged and Allah willed that His 
Message{Islam} be launched from a blessed 
spot of a remote place located in a barren, 
unreachable valley in the heart of desert. The 
great favor that Allah has conferred upon 
the Arabs  is that he has sent the seal of His 
messengers from among them, and he spe-
cifically mentioned the believers although 
the Prophet was sent as a mercy to all crea-
tures. Almighty Allah says: “ God did confer 
a great favor on the believers when He sent 
among them an apostle from among them-






