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مايوم الكرامة ِب ِس ٍّر
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سماحة الدكتور نوح علي سلمان

تقول العرب« :ما يوم حليمة ب ِِ�س ٍّر»؛ فقد كانت فيه معركة �أ�شهر من �أن ُيكتم خبرها ،ونحن نقول« :ما يوم
الكرامة ب ِِ�س ٍّر»!
فكلما جاء اليوم الحادي والع�شرون من �شهر �آذار ،ترجع بنا الذكرى �إلى يوم مجيد في تاريخ الأمة العربية
عامة ،وتاريخ الأردن ب�شكل خا�ص ،فقد كانت فيه معركة الكرامة الذي انتع�شت فيه الآمال ،وعادت الثقة
بالأمة الماجدة� ،أمة الخير والن�صر والرحمة.
لقد �سبق ذلك اليوم �أحداث �صعبة جعلت البع�ض ي�شك في نف�سه وفي �أمته؛ ففي تاريخنا المعا�صر وقعت
معارك بيننا وبين خ�صومنا لم تكن نتائجها كما �ألفناه في تاريخنا الطويل ،ولم تعهده �أمتنا في مواجهاتها
مع خ�صومها ،ون�سي البع�ض �أن تحقيق الن�صر له مقدمات� ،إذا لم تتوفر فال غرابة �أن ت�أتي النتائج على غير
الم�ألوف.
ومن هذه المقدمات� :أن تكون الأمة يد ًا واحدة و�صف ًا واحد ًا في مواجهة العدو.
ومنها� :أن تكون الو�سائل المادية للقتال موجودة ،ولو بحدها الأدنى في نظر الخبراء الع�سكريين.
ومن �أهم �أ�سباب الن�صر :المعنوية العالية التي لخ�صها �أ�سالفنا بقولهم« :المنية وال الدنية».
وهذه الأ�سباب لم تكن متوفرة في بع�ض المعارك التي خ�سرناها؛ فال غرابة �أن تخ�سر المعركة �أمة متفرقة،
وال غرابة �أن تخ�سرها جيو�ش ال تمتلك العدة الكافية� ،أما المعنوية العالية فهي حالة نف�سية ال يمتلكها من
ي�ستخف بعدوه ،وال يعد العدة للقائه ،وال يمتلكها من ي�ضخم �صورة عدوه حتى يراه القدر الذي ال يهزم.
كانت معركة الكرامة في (�/21آذار1968/م) قد �سبقتها معركة الخام�س من حزيران (1967م) ،تلك
المعركة التي فوجئ العرب بنتائجها؛ �إذ ح�صل ما لم يكن في الح�سبان ،ذهب الأق�صى من �أيدي الم�سلمين،
و�صار �أ�سير ًا في يد �أعداء العرب والم�سلمين ،وذهب ما بقي من فل�سطين بعد معركة (1948م) ،فخرج
النا�س بعد معركة حزيران يتفقدون �أنف�سهم ،ويتلم�سون مواطن ال�ضعف فيهم..
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لقد اعتمدوا فيها على �أ�صدقاء ما وفوا بوعودهم ،وعلقوا �آما ًال على حبال لي�س فيها حبل واحد هلل تعالى؛ فكانت
خ�سارة المعركة بداية النطالقة جديدة ،يعبر عنها رجل ال�شارع والإن�سان العادي بقوله« :لي�س لنا �إال الرجوع
�إلى ديننا» .وعبر عنها رئي�س الوزراء المرحوم �سعد جمعة بكتابه الذي جعل عنوانه« :اهلل �أو الدمار» .وكل من
انقطع �أمله من النا�س والتج�أ �إلى اهلل ب�صدق �أدركته رحمة اهلل ،و�آواه اهلل �إليه ،و�أجاره من عدوه؛ فاهلل تبارك
[النمل،]62:
وتعالى يقول:
[يو�سف.]110:
ويقول عز وجل:
ومن منا ال يذكر قول الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم ل�صاحبه في الغار:
[التوبة.]40:
نعم ..بهذه النف�سية ال�ضارعة �إلى اهلل ،الواثقة بوعده ،المت�شبثة بحباله ،دخلنا معركة الكرامة ،كانت
�إرها�صاتها ال تخفى على الخبراء الع�سكريين ،وكان الجرح ما يزال ينزف من �ضياع فل�سطين ،وما زالت
مفاج�أة المعركة ال�سابقة ت�صور العدو ب�أنه الذي ال يقهر ،لكن لي�س لنا خيار في دخول المعركة ،فقد غزينا
في عقر دارنا ،حيث ن�سا�ؤنا و�أعرا�ضنا وم�ساجدنا وما بقي من كرامتنا ،فال بد من تحقيق ن�صر �أو تقديم
العذر �إلى اهلل والأمة باال�ست�شهاد.
هكذا كانت نف�سية كل مقاتل على الجبهة ،وبهذه العزيمة دخلنا المعركة ،وكانت �ساعات طويلة �شديدة
حا�سمة يتردد في �أرجاء غور الأردن و�شعاب وديانه نداء :اهلل �أكبر ،المنية وال الدنية ،يا جند اهلل دافعوا
عن �أوطانكم و�أعرا�ضكم ،يا �أبناء ال�صحابة الراب�ضين في الغور �إلى جوار �أبي عبيدة ،و�ضرار بن الأزور،
و�شرحبيل بن ح�سنة ،ومعاذ بن جبل ،الذين �أكرم اهلل �أر�ضنا ب�أن تكون م�ستقر ًا لهم.
ب�صدق �أقول؛ لأني كنت �شاهد ًا ،وكنت مر�شد ًا ديني ًا للوحدات التي خا�ضت المعركة ،وكنت �أخالطهم كل يوم،
ف�أتحدث معهم ويتحدثون �إلي ال يكتمونني �سر ًا ،وال �أدخر عنهم ن�صيحة ،كنا جميع ًا م�صرين على �أن نحمي
هذه الأر�ض �أو نموت دونها ،وكنا م�صرين على �أن ن�أخذ بالث�أر �إذا �أتيحت الفر�صة ،وهاهي قد �أتيحت ،وكنا
نرى �أن �أقوى �سالح في �أيدينا هو الإيمان والثقة باهلل ،واالقتداء ب�شهداء الأمة ،ابتداء من حمزة وجعفر،
ومرور ًا بالم�شاهير من رجاالت الأمة ،وانتهاء بالنماذج القريبة الذين لقوا ربهم �شهداء ،منهم من حقق
ما يريد ،ومنهم من لم يحقق ،لكنه �أبر بق�سمه ،وقدم عذره ،و�أعالهم فينا ن�سب ًا الح�سين بن علي� ،شريف
مكة ،الذي ما فرط بفل�سطين ،و�ضحى من �أجلها بالحجاز وطنه العزيز ،واكتفى �أن يلقى اهلل وقد دفن بجوار
الأق�صى.
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كانت �ساعات تذكرنا فيها كل ال ُمثل العليا والنماذج ال�سامية التي علمنا �إياها ديننا وطبقها �سلفنا ال�صالح،
وما هي �إال �ساعات حتى ترنح العدو �أمام �ضربات الم�ؤمنين ،وطلب وقف المعركة ،وهو الذي لم يعهد عنه
مثل هذا الطلب ،وبعد �أخذ ورد ،وكر وفر ،ومداخالت �إقليمية ودولية ،ان�سحب العدو من �أر�ضنا ،وترك قتاله
وبع�ض �آلياته ،وهو الذي تفر�ض عليه عقيدته �أن ال يدع قتي ًال في �أر�ض المعركة ،وتحدث النا�س عن �أ�شخا�ص
غرباء يلب�سون البيا�ض �شاركوا �إلى جوارنا في المعركة ،وذكرونا بجند اهلل الذين قاتلوا مع ال�صحابة في
بدر ،و�سواء كان هذا �أو لم يكن ،ف�إن الن�صر الذي تحقق كان كبير ًا ومعجز ًا ،وكان بف�ضل من اهلل وحده
وت�أييد منه عز وجل� ،إبقاء على كرامة �أمة تنت�سب �إلى خير خلق اهلل محمد .
كان يوم الكرامة يوم ًا حامي الوطي�س ،فاز فيه بع�ضنا بال�شهادة ،وبقي �آخرون ينتظرون جوالت قادمة ،لكن
بمعنويات �أعلى من ذي قبل ،وبثقة �أكيدة ب�أن اهلل لن ي�ضيع هذه الأمة ،ولن ي�ضيع الجي�ش الم�صطفوي ،هكذا
�سماه م�ؤ�س�سه الملك عبداهلل الأول عليه رحمة اهلل ،ولهذا الجي�ش حظ جزيل من ا�سمه المبارك ،جدير ب�أن
ي�ؤيده اهلل وين�صره.
ومن الأمور التي تلفت االنتباه �أن المعركة كانت على مقربة من مخيم فيه الالجئون �سنة ( ،)48والنازحون
�سنة ( ،)67ي�سمى مخيم (الكرامة) ،وفع ًال ا�ستردت الأمة في هذه المعركة كرامتها وهيبتها ،فكان لها حظ
من ا�سم تلك الأر�ض.
لم تكن معركة الكرامة الأولى في تاريخنا ،ولن تكون الأخيرة ،فنحن �أمة م�ستهدفة؛ لأننا �أمة الحق الذي ال
اعوجاج فيه ،وال�صدق الذي ال نفاق معه ،ومن كان كذلك ال بد �أن يكون م�ستهدف ًا من الباطل و�أهله ،ولكن
اهلل معنا؛ لأنه الحق ،ونحن على الحق ،والدنيا يوم لك ويوم عليك ،و�أمتنا �شعارها القديم الجديد الخالد
الماجد:
[الأحزاب.]23:
وبهذه المنا�سبة �أرفع �إلى مقام �صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني حفظه اهلل �أ�سمى التهاني ،فقد �أ�ضافت
معركة الكرامة �إلى �أمجاد �آبائه �صفحة جديدة �سيذكرها النا�س بكل اعتزاز .و�أترحم على زمالئي �شهداء
الكرامة ،و�أحيي من بقي منهم حي ًا بعدها .و�أهيب بالجي�ش الم�صطفوي �أن يم�ضي �إلى غاياته النبيلة ،واثق ًا
بوعد اهلل عز وجل.
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أثر محبة النبي

في سلوك المسلم

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

حينما نتكلم عن محبة النبي
لي�س ك�أي حب..

فضيلة المفتي الدكتور أحمد الحسنات

؛ ف�إننا ال نتكلم عن محبة عادية ..فالمحبوب لي�س ك�أي محبوب ،والحب

والنا�س حينما تتوجه قلوبهم نحو محبوب ما؛ فال بد �أن يكون هذا التوجه القلبي مبني ًا على �أ�س�س ومعان
لأجلها ا�ستحق ذلك الحب ..فالحب ال يكون �إال �إذا توفر في المحبوب �أحد �أمرين� :إما �صفة من �صفات
الكمال الب�شري التي جبلت النفو�س الب�شرية على حبها والميل �إليها؛ كال�شجاعة وال�صدق والوفاء ونحو
ذلك من ال�صفات الب�شرية الراقية ،و�إما ب�سبب نعمة �أ�سداها للمحب ،والنفو�س ُج ِب َلت على حب من �أح�سن
�إليها..
فكيف ونحن نتحدث ع َّمن جمع اهلل فيه كل �صفات الكمال الب�شري..؟!
و�صدق ال�شاعر حين قال:
ُخ� � ��لِ � � � ْق� � � َ�ت ُم � � � ��ب � � � � ّ�رأً م� � ��ن ك� � ��ل ع �ي ��ب
َ

ك� � �أن� � ��ك ق � � ��د خ � �ل � �ق� ��ت ك � �م � ��ا ت� �ش� ��اء

�إن الناظر في �شخ�صية النبي وحياته يجد نف�سه �أمام �شخ�صية يقف العالم كله �إجال ًال لها؛ فما من �أحد
على وجه الب�سيطة عرف النبي �إال �أحبه ،ولو عرفه �أعدا�ؤه ومنتقدوه حق المعرفة لأحبوه ،ولم ي�ستطع
�أحد على مدار التاريخ �أن يوجد مثلمة �أو نق�ص ًا في �شخ�صية النبي وحياته ،فقد عرفوه �صغير ًا ،وعرفوه
�شا ّب ًا ،وعرفوه تاجر ًا ،وعرفوه زوج ًا ،وعرفوه �أب ًا ،وعرفوه �صاحب ًا ،وعرفوه مر ّبي ًا ،وعرفوه قائد ًا ،وفوق كل
ذلك عرفوه نب ّي ًا ور�سو ًال..



لم يكن في حياة ر�سول اهلل �شيء غام�ض ،بل كانت حياته كلها وا�ضحة تمام الو�ضوح؛ فهو ال يخفي
�شيئ ًا ،ولو ا�ستعر�ضنا �سير القادة والعظماء ،بل حتى الأنبياء عليهم ال�صالة وال�سالم غير نبينا ؛ فلن
تجد �شخ�صية نعرف عنها كل �شيء �إال نبينا  ،وهذا دليل �آخر ن�ستدل به على مدى كماله  ،ودليل على
�صدقه و�صدق دعوته التي جاء بها.
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وكما �أنه جمع �صفات الكمال؛ فقد قدم للب�شرية جمعاء �أعظم خدمة و�أعظم نعمة �أنعمها اهلل على
الب�شرية ..فهو منقذ الب�شرية ومحررها من الظلمات �إلى النور ..هو من حرر العقل الب�شري من التوجه
والخ�ضوع لغير اهلل تعالى ..حرر الب�شرية من الوقوف �أمام مظاهر الكون عاجزة ..فتح لها المجال وا�سع ًا
�أمام ا�ستثمار الكون واالنتفاع به ..كانت قبل مبعثه تخ�ضع لأحجار جامدة ال تنفع نف�سها ف�ض ًال عن �أن
تنفع غيرها ..كانت مقيدة العقل فجاء النبي فحررها من الوهم وفتح لهم مجال العلم؛ ف�أ�صبح العالم
منير ًا بعد �أن كان مظلم ًا ،و�أ�صبح الجاهل عالم ًا بعد �أن كان �أم ّي ًا ،وهكذا �أحيا اهلل تعالى به �أمة لم يكن لها
وزن وال وجود قبل مبعثه ،وت�شرف الكون بمولده .
وبعد كل ذلك �أفال نحبه ،ون�صرف �أعمارنا في حبه؟! بلى فهو المحبوب الذي تحن �إليه القلوب..
ك � ��ل ال � �ق � �ل� ��وب إل� � ��ى ال �ح �ب �ي ��ب ت �م �ي��ل

أم� � ��ا ال � �دل � �ي� ��ل إذا ذك � � ��رت م �ح �م ��داً

وم � � �ع � � ��ي ب � � �ذل � � ��ك ش � � ��اه � � ��د ودل� � �ي � ��ل

ص � � ��ارت دم � � ��وع ال �ع ��اش �ق �ي ��ن ت �س �ي��ل

ولأن المحبة �أمر قلبي فال بد لها من دليل يدل عليها؛ فدعوى الحب ال تقبل مجردة عن الدليل ،و�أول هذه
الأدلة �أن من �أحب �شيئ ًا �أكثر من ذكره ،ولم يغب عن باله قط ،وكيف ي َّدعي �أحد حب النبي وال يكثر من
ذكره؟!
و�إذا تم َّكنت المحبة في القلب �أ َّث���رت في �سلوك المحب؛ بحيث تنطبع �صورة المحبوب في المحب؛
ال ب��د �أن
فيت�أثر �سلوكه ب�سلوكه ،وتت�أثر �أف��ك��اره ب���أف��ك��اره ،وتن�صبغ حياته بحياته ،ومحب النبي
يتغير �سلوكه �إل���ى وف��ق �سلوك النبي  ،وه���ذا م��ا ح��دث بالفعل ف��ي جيل ال�صحابة ال��ذي��ن عاينوا
ال��ر���س��ول  ،وان�صبغت حياتهم بحياته؛ فتغير �سلوكهم م��ن �سلوك الجاهلية العمياء �إل��ى �سلوك
�آخ��ر لم تعهده الب�شرية من قبل ،فبعد �أن كانوا رع��اة جلف ًا �أ�صبحوا ق��ادة رحم ًا ..كانوا يئدون البنات
ف�أ�صبحت البنات عندهم م��ن ال��م��ك��رم��ات ..ك��ان��وا �أق��وام�� ًا متفرقة متناحرة ف�أ�صبحوا �أم��ة واح��دة.
حين قال:
وما �أح�سن قول جعفر بن �أب��ي طالب للنجا�شي مبين ًا الأث��ر ال��ذي تركه �إيمانهم بالنبي
«�أيها الملك ،كنا قوم ًا �أه��ل جاهلية ،نعبد الأ�صنام ،ون�أكل الميتة ،ون�أتي الفواح�ش ،ونقطع الأرح��ام،
ون�سيء ال��ج��وار ،وي���أك��ل ال��ق��وى منا ال�ضعيف ،فكنا على ذل��ك حتى بعث اهلل �إلينا ر���س��و ًال منا نعرف
ن�سبه و�صدقه و�أمانته وعفافه ،فدعانا �إل��ى اهلل تعالى لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن و�آبا�ؤنا
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من دون��ه من الحجارة والأوث���ان ،و�أم��ر ب�صدق الحديث ،و�أداء الأم��ان��ة ،و�صلة الرحم ،وح�سن الجوار،
والكف عن المحارم والدماء ،ونهانا عن الفواح�ش ،وق��ول ال��زور ،و�أك��ل مال اليتيم ،وق��ذف المح�صنة،
و�أمرنا �أن نعبد اهلل وحده ال ن�شرك به �شيئ ًا ،و�أمرنا بال�صالة والزكاة وال�صيام ...ف�صدقناه و�آمنا به واتبعناه
على ما جاء به؛ فعبدنا اهلل وحده فلم ن�شرك به �شيئ ًا ،وحرمنا ما حرم علينا ،و�أحللنا ما �أحل لنا».
هكذا كان ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم ،وانظر كيف غ َّيرهم الر�سول  ،وكيف �أ َّثر في �سلوكهم ..لقد كان
ر�سول اهلل -كما و�صفته زوجه ال�سيدة عائ�شة ر�ضي اهلل عنها -قر�آن ًا يم�شي على الأر�ض ،و�أنا �أقول� :إن
محب النبي المت�أثر به ينبغي �أن يت�أ�سى بالحبيب حتى يغدو قر�آن ًا يم�شي على الأر�ض..
كان رحيم ًا ب�أمته؛ يرحم ال�ضعفاء ،ويحن على الفقراء ويتلم�س حاجاتهم ..كان متوا�ضع ًا غير
متكبر ،وكان حليم ًا ال يعاجل �أحد ًا بالعقوبة ..كان ال يغ�ضب لنف�سه بل غ�ضبه �إذا انتهكت حرمات اهلل ..عفا
عن قومه الذين �آذوه بعدما قدر عليهم..
ومحب النبي
المحب �صادق ًا.

ينبغي �أن يكون كذلك؛ ينبغي �أن يتحلى ب�صفات النبي

و�أخالقه ،وخالف ذلك ال يكون

�إن ادعا َء المحبة دون �أن تكون �سلوك ًا عمل ّي ًا ادعا ٌء ال دليل عليه؛ ف�إن الميل القلبي و�إن كان ال بد منه� ،إال �أنه
ال بد �أن يتبعه �سلوك عملي يدل عليه ،و�صدق القائل حين قال�« :إن المحب لمن يحب مطيع» .ولن يجد العالم
�أنموذج ًا فا�ض ًال يمكن �أن ُي َّتبع و�أن ي�ؤثر في �سلوك الب�شر غير نبينا  ،فمن كان محب ًا له ال بد �أن يكون
مقتدي ًا به في كل ت�صرفاته و�أفعاله وحركاته بل و�سكنتاه؛ وبذلك تُغ ِّير المحب ُة َ
�سلوك الفرد ،وتعطي الدليل
على �صدق هذه المحبة.
نسأل الله تعالى أن يحقق فينا صفات نبيه  ،وأن يجعلنا من المقتدين بسيرته ونهجه ،وصلى الله على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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من قرارات مجلس اإلفتاء
اجتماع مجلس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية
بتاريخ1430/12/30( :هـ 2009/12/17 -م)

�أو ًال :حكم ال�سعي الثاني للمتم ّتع بالحج
قرار مجل�س الإفتاء والبحوث والدرا�سات الإ�سالمية رقم ()2009/14
الحمـد هلل رب العالمين ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف المر�سلين� ،سيدنا محمد وعلى �آل��ه و�صحبه
�أجمعين.
وبعد :ف���إن مجل�س الإف��ت��اء والبحوث وال��درا���س��ات الإ�سالمية في جل�سته الخام�سة المنعقدة بتاريخ
(1430/12/30ه��ـ) الموافق (2009/12/17م) قد اطلع على �س�ؤال يتعلق بالحكم ال�شرعي في ال�سعي
الثاني للمتمتع بالحج بعد طواف الإفا�ضة.
وبعد الدرا�سة والبحث ومداولة الر�أي ،ر�أى المجل�س ما ي�أتي:
الأ�صل في حج التمتع �أن ُيحرم الحاج بالعمرة �أو ًال ،في�أتي بجميع �أركانها وواجباتها ،من طواف و�سعي وحلق
�أو تق�صير ،ثم يتحلل ،ويحرم بعد ذلك بالحج ،وي�أتي بجميع �أركانه وواجباته من طواف و�سعي وغيرهما،
[البقرة ،]196:فال يكون ال�سعي الذي �أتى به في عمرته مغني ًا عن �سعي الحج� ،إذ ال بد من �سعي للعمرة و�سعي
للحج.
هذا ما ا�ستقرت عليه مذاهب �أه��ل ال�سنة الأرب��ع��ة :الحنفية والمالكية وال�شافعية ،وهو الم�شهور عند
الحنابلة ،وعليه الفتوى في الحرمين ال�شريفين ،وذلك ِلما ثبت من فعل ال�صحابة الذين حجوا متمتعين
(اج َع ُلوا �إِ ْهلاَ َل ُك ْم بِال َْح ِّج ُع ْم َر ًة �إِلاَّ َم ْن َق َّل َد ا ْل َه ْد َي)ُ .
فط ْفنَا
على عهد النبي  ،فقد قال ر�سول اهلل ْ :
ابُ ،ث َّم �أَ َم َرنَا َع ِ�ش َّي َة ال َّت ْر ِو َي ِة �أَ ْن نُهِ َّل بِال َْح ِّجَ ،ف�إِذَ ا َف َرغْ نَا
ِال�صفَا َوا ْل َم ْر َو ِةَ ،و�أَ َت ْينَا الن َِّ�سا َءَ ،و َلب ِْ�سنَا ال ِّث َي َ
بِا ْل َب ْي ِت َوب َّ
ِم ْن ا ْل َمن ِ
ِال�صفَا َوا ْل َم ْر َو ِةَ ،فق َْد ت ََّم َح ُّجنَا َو َع َل ْينَا ا ْل َه ْد ُيَ ،ك َما قَالَ اهلل َت َعا َلى:
َا�س ِك جِ ْئنَا ف َُط ْفنَا بِا ْل َب ْي ِت َوب َّ
[البقرة[ ]196:رواه البخاري في �صحيحه

معلَّق ًا ب�صيغة الجزم ،ورواه البيهقي ب�سند �صحيح].
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والواجب اتباع ما ثبت في ال�سنة ال�صحيحة ،وجرى به العمل لدى فقهاء الم�سلمين ،ففي ذلك احتياط
للدين ،واحتياط لحج الم�سلمين الذين �أنفقوا الغالي والنفي�س في �سبيل الو�صول �إلى تلك الم�شاعر فال داعي
للمخاطرة بحجهم ،ومخالفة �أئمة الإ�سالم المتبعين �إلى قول غيرهم .واهلل تعالى �أعلم.

ثاني ًا� :شروط الجمع بين ال�صالتين بعذر المطر
قرار مجل�س الإفتاء والبحوث والدرا�سات الإ�سالمية رقم ()2009/15
الحمـد هلل رب العالمين وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف المر�سلين� ،سيدنا محمد وعلى �آل��ه و�صحبه
�أجمعين.
وب��ع��د :ف���إن مجل�س الإف��ت��اء والبحوث وال��درا���س��ات الإ�سالمية ف��ي جل�سته الخام�سة المنعقدة بتاريخ
(1430/12/30هـ) الموافق (2009/12/17م) قد �أطلع على ال�س�ؤال المتعلق بالجمع بين ال�صالتين بعذر
المطر.
وبعد الدرا�سة والبحث ومداولة الر�أي ،ر�أى المجل�س ما ي�أتي:
الجمع بين الظهر والع�صر وبين المغرب والع�شاء جمع تقديم بعذر المطر رخ�صة في �شريعتنا ،ثبتت في
ُّ
(�ص َّلى َر ُ�سولُ ا ِ
الظ ْه َر َوا ْل َع ْ�ص َر َج ِمي ًعا
هلل
ال�سنة النبوية من حديث ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما قالَ :
َوا ْل َمغْرِ َب َوا ْلعِ�شَ ا َء َج ِمي ًعا ِفي غَ ْيرِ خَ ْو ٍف َولاَ َ�سفَرٍ ) رواه م�سلم ( ،)705ورواه مالك في «الموط�أ» (رقم)480/
ثم قال� :أرى ذلك كان في مطر .ومثله قال ال�شافعي في «الأم» (.)94/1
كما ثبت الجمع بين ال�صالتين بعذر المطر عن ابن عبا�س وابن عمر ر�ضي اهلل عنهم من ال�صحابة ،وهو
قول جمهور العلماء من �أهل ال�سنة من المالكية وال�شافعية والحنابلة.
وقد ذكر الفقهاء �شروط الجمع في كتبهم ،ومح�صلها �أربعة:
 .1نية الجمع خالل ال�صالة الأولى ،وعند بداية ال�صالة الثانية ،ف�إن فاته �أن ينوي خالل ال�صالة الأولى
فله �أن ينوي عند بداية ال�صالة الثانية.
 .2نزول المطر في �أول ال�صالتين.
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�	.3أن يكون المطر مما يبل الثياب ،بمعنى ي�شق الذهاب �إلى الم�سجد مع وجوده.
�	.4أن تكون ال�صالة جماعة في الم�سجد.
ويجوز الجمع بين المغرب والع�شاء خا�صة ب�سبب الظلمة مع الطين وب�سبب الثلج وال�صقيع والريح ال�شديدة
الباردة.
ف���إذا انتفت هذه ال�شروط �أو انتفى واح��د منها لم يجز الجمع؛ لأن الرخ�صة �إذا لم يتحقق موجبها �أو
وقع ال�شك في تحققه وجب العود �إل��ى العزيمة لأنها الأ�صل ،وهي ال�صالة على وقتها ،قال اهلل تعالى:
[الن�ساء.]١٠٣:
والإم��ام الراتب هو ال��ذي له َح�� ُّق الجزم بانطباق �شروط الجمع من عدمها ،ولي�س لأح��د من الم�صلين
االعترا�ض عليه في الم�سجد� ،سواء �أكان اعترا�ض ًا لطلب الجمع� ،أم لتركه؛ فقد قال ر�سول اهلل �( :إنما
ُج ِع َل الإمام لي� ّؤتم به) [رواه البخاري وم�سلم].
ومن ر�أى غير ما يراه الإمام فليبحث معه المو�ضوع بلطف على وجه التنا�صح.
والم�أمول من �أ�صحاب الف�ضيلة الأئمة �أن يقدموا ر�ضا اهلل تعالى على ر�ضا الم�صلين ،و�أن ال ينجروا
وراء �أهواء النا�س ورغباتهم ،في الجمع وعدمه ،فهم م�س�ؤولون عن ذلك بين يدي اهلل تعالى ،قال ر�سول
اهلل ( :الإمام �ضامن) [رواه �أبو داود والترمذي] .فال ي�شددوا على النا�س بعدم الجمع ،وال يت�ساهلوا
ت�ساه ًال يتنافى مع الن�صو�ص ،ومع �أقوال الأئمة في الجمع ،فحيثما تحققت ال�شروط جمعوا ،و�إال فال
بد من �أداء كل �صالة على وقتها المحدد �شرع ًا فذلك هو الأحوط والأبر�أ للذمة .داعين اهلل تعالى لهم
بال�سداد والتوفيق.
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إنجازات دائرة اإلفتاء

في عام (1430هـ 2009 -م)
...............................................................................................................................................................................................................................................

هيئة التحرير

بناء على توجيهات �صاحب الجاللة الملك
ع��ب��داهلل ال��ث��ان��ي اب��ن الح�سين المعظم
بقيام دائرة الإفتاء العام بدور فعال في
المجتمع يبين للنا�س �أح��ك��ام ال�شريعة
الإ�سالمية بكل �شفافية واعتدال بعيد ًا عن
الغلو والتفريط؛ �صدر في عام (2006م)
ق��ان��ون يق�ضي با�ستقالل دائ���رة الإف��ت��اء
ال��ع��ام ع��ن وزارة الأوق����اف وغيرها من
الجهات الر�سمية.
وق��د ح��دد القانون مهام ال��دائ��رة
وواجباتها على النحو الآتي:
 .1الإ����ش���راف على ���ش���ؤون ال��ف��ت��وى في
المملكة وتنظيمها.
�	.2إ���ص��دار الفتوى في ال�ش�ؤون العامة
والخا�صة وفق ًا لأحكام هذا القانون.
�	.3إعداد البحوث والدرا�سات الإ�سالمية الالزمة في الأمور المهمة والق�ضايا الم�ستجدة.
�	.4إ�صدار مجلة علمية دورية متخ�ص�صة تعنى بن�شر البحوث العلمية ال ُمح َّكمة في علوم ال�شريعة الإ�سالمية
والدرا�سات المتعلقة بها.
 .5التعاون مع علماء ال�شريعة الإ�سالمية في المملكة وخارجها فيما يتعلق ب�ش�ؤون الإفتاء.
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 .6تقديم الر�أي والم�شورة في الأمور التي تُعر�ض عليها من �أجهزة الدولة.
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ويتولى �سماحة المفتي العام م�س�ؤولية �إدارة �ش�ؤون الدائرة ،و�سير العمل فيها ،وتنفيذ ال�سيا�سة العامة
للإفتاء ،ي�ساعده في ذلك مجموعة من المفتين في مركز الدائرة والمحافظات.
وقد قامت دائرة الإفتاء العام بعدة ن�شاطات توا�صلت من خاللها مع المجتمع ،ووجهت الإخوة المواطنين
�إلى العمل بال�شريعة الإ�سالمية التي وعد اهلل تعالى من اتبعها بال�سعادة في الدنيا والآخرة.
وقد �أظهر هذا التوا�صل �أن مجتمعنا حري�ص على العمل ب�شريعة اهلل ،كما �أظهر �أي�ض ًا م�صداقية الدائرة
ومدى ثقة المواطن بما ي�صدر عنها من فتاوى.
وفيما يلي عر�ض لأبرز �إنجازاتها في العام الما�ضي:

�أو ًال :ما يتعلق بالفتاوى ال�صادرة عن الدائرة:
بلغ عدد الفتاوى التي �صدرت عن الدائرة عام (2009م) )159318( :فتوى؛ بمعدل ( )639فتوى في كل يوم
عمل .وجاء توزيع هذه الفتاوى كما يلي:
 .1الفتاوى ال�شرعية المخت�صة بالطالق:
بلغ عددها )24422( :فتوى منها )12764( :حالة طالق واقع ،و( )11658حالة طالق غير واقع .وقد
بلغت ن�سبة �أ�سئلة الطالق �إلى غيرها من الأ�سئلة (� ،%)15.3أما باقي الأ�سئلة فقد توزعت بين العبادات
والمعامالت والأحوال ال�شخ�صية والعقائد والتف�سير والحديث والم�شكالت االجتماعية.
 .2الفتاوى ال�شرعية غير المخت�صة بالطالق:
 الأ�سئلة ال�شفهية؛ حيث يتم تحويل ال�سائل �إلى �أحد المفتين مبا�شرة .وقد بلغت �أ�سئلة المقابالتال�شخ�صية التي ح�ضر �أ�صحابها �إلى الدائرة لمقابلة المفتين� )15107( :أ�سئلة.
 الأ�سئلة المكتوبة؛ حيث يقوم الم�ستفتي بتعبئة النموذج المخ�ص�ص للفتوى ال�شرعية المكتوبة ،ثممدعم ًا بالأدلة
يتم تحويل ال�س�ؤال �إلى �أحد المفتين �أو الباحثين في الدائرة ليقوم ب�إعداد الجواب َّ
و�أقوال الفقهاء ،ثم يعر�ض على لجنة م�ش َّكلة لهذه الغاية ،وبعد �إقراره من قبل اللجنة يتم عر�ضه على
�سماحة المفتي العام لإقراره �أو تعديله ح�سب ما يراه منا�سب ًا ،ومن ثم االت�صال بالم�ستفتي و�إخباره
بالفتوى .وقد بلغت هذه الأ�سئلة� )181( :س�ؤا ًال.
 .3الفتاوى ال�شرعية عن طريق الهاتف:
حيث يقوم الم�ستفتي باالت�صال بالدائرة لعر�ض ال�س�ؤال ،ومن ثم يتم تحويله �إلى �أحد المفتين الذي
بدوره ي�ستمع ل�س�ؤال الم�ستفتي ويجيبه على �س�ؤاله .وقد بلغ عددها� )79680( :س�ؤا ًال.
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 .4اال�ستفتاء عن طريق الر�سائل الق�صيرة:
تعاقدت الدائرة مع بع�ض �شركات االت�صاالت لتقديم خدمة اال�ستفتاء عبر الر�سائل الق�صيرة للهواتف
النقالة� ،إ�ضافة �إلى �إمكانية الإر�سال عن طريق خدمات الحكومة الإلكترونية ،وقد بلغ عدد الر�سائل
الق�صيرة التي تمت الإجابة عليها )36822( :ر�سالة.
 .5اال�ستفتاء عبر الموقع والبريد الإلكترونيين:
بافتتاح الموقع الإلكتروني للدائرة لم يعد حدود الإفتاء قا�صر ًا على الفتاوى الموجهة من المملكة
الأردنية الها�شمية فح�سب ،بل تو�سعت حدود الفتاوى لتعم �أرجاء المعمورة كلها ،وتتم الإجابة على
الأ�سئلة ال��واردة �إلى الموقع الإلكتروني من خالل لجنة متخ�ص�صة من المفتين ،يولون هذه الأ�سئلة
عناية خا�صة ،ويعدون الأجوبة العلمية عليها ،ثم يتم عر�ضها على �سماحة المفتي العام مبا�شرة ليقرها
�أو يعدل عليها.
وقد بلغ عدد الأ�سئلة الواردة عن طريق الموقع الإلكتروني (� )2295( :)www.Aliftaa.joس�ؤا ًال� ،أما الأ�سئلة
الواردة عن طريق البريد الإلكتروني ( )iftaa@iftaa.joفبلغت� )811( :س�ؤا ًال.

ثاني ًا :ما يتعلق بالمطبوعات والن�شرات ال�صادرة عن الدائرة:
)ُ ،ين�شر فيها �شيء من جهود المفتين والباحثين من
قامت الدائرة ب�إ�صدار ن�شرة �شهرية با�سم( :
�أبحاث ومقاالت وفتاوى بحثية ،كما تُعنى بن�شر ما ي�صدر عن الدائرة من فتاوى �شرعية ،و�ستكون مقدمة
لإ�صدار المجلة ال ُمح َّكمة ب�إذن اهلل.
كما تعد الدائرة لإ�صدار مطبوعات تي�سر على الم�سلمين معرفة �أحكام دينهم.

ثالث ًا :ما يتعلق بم�شاركات المفتين في و�سائل الإعالم والتوا�صل مع المجتمع المحلي:
من جهة �أخ��رى �شارك المفتون في الدائرة في عدد من الم�ؤتمرات ،كما كان لهم م�شاركة في البرامج
التلفزيونية والندوات الحوارية والمحا�ضرات الدينية وخطب الجمعة في م�ساجد وزارة الأوقاف على مدار
العام.
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من �أحاديث الأحكام
حديث أم سلمة في الصالة بعد العصر
..............................................................................................................................................................................

فضيلة المفتي الشيخ حسان أبو عرقوب

ا�س َوال ِْم ْ�س َو َر ْب َن َمخْ َر َم َة َو َع ْب َدال َّر ْح َمنِ ْب َن �أَز َْه َر ر�ضي اهلل عنهم �أَ ْر َ�س ُلو ُه ِ�إ َلى َعائِ�شَ َة
َع ْن ُك َر ْي ٍب �أَ َّن ا ْب َن َع َّب ٍ
ر�ضي اهلل عنها َفقَا ُلوا:
ال�س َال َم ِمنَّا َج ِمي ًعاَ ،و َ�س ْل َها َعنِ ال َّر ْك َع َت ْينِ َب ْع َد َ�ص َال ِة ا ْل َع ْ�صرِ َ ،و ُق ْل َل َها�ِ :إنَّا �أُخْ ِب ْرنَا �أَن َِّك ت َُ�ص ِّلي َن ُه َما،
ا ْق َر�أْ َع َل ْي َها َّ
َو َق ْد َب َل َغنَا �أَ َّن ال َّنبِي َن َهى َع ْن َها.
َّا�س َم َع ُع َم َر ْبنِ الْخَ َّط ِ
اب َع ْن ُه َما.
َوقَالَ ا ْب ُن َع َّب ٍ
ا�سَ :و ُكن ُْت �أَ ْ�ضرِ ُب الن َ
َفقَالَ ُك َر ْي ٌب :ف ََدخَ ل ُْت َع َلى َعائِ�شَ َة ر�ضي اهلل عنها َف َب َّل ْغ ُت َها َما �أَ ْر َ�س ُلو ِني.
َفقَا َل ْت�َ :س ْل �أُ َّم َ�س َل َم َة.
فَخَ َر ْج ُت �إِ َل ْيهِ ْم َف َ�أخْ َب ْر ُت ُه ْم ِب َق ْو ِل َهاَ ،ف َر ُّدو ِني �إِ َلى �أُ ِّم َ�س َل َم َة ب ِِم ْثلِ َما َ�أ ْر َ�س ُلو ِني ِب ِه �إِ َلى َعائِ�شَ َة.
ين َ�صلَّى ا ْل َع ْ�ص َرُ ،ث َّم
َفقَال َْت �أُ ُّم َ�س َل َم َة ر�ضي اهلل عنها�َ :س ِم ْع ُت ال َّنبِي
َي ْن َهى َع ْن َهاُ ،ث َّم َر�أَ ْي ُت ُه ُي َ�ص ِّليهِ َما ِح َ
َدخَ َل َع َل َّي َو ِعن ِْدي ِن ْ�س َو ٌة ِم ْن َب ِني َح َر ٍام ِم َن الأَن َْ�صارَِ ،ف َ�أ ْر َ�سل ُْت �إِ َل ْي ِه ال َْجا ِر َي َة َف ُقل ُْتُ :ق ِومي ب َِج ْن ِب ِه ُقو ِلي َل ُه:
َتقُولُ ل ََك �أُ ُّم َ�س َل َمةََ :يا َر ُ�سولَ اهلل�َ ،س ِم ْعت َُك َت ْن َهى َع ْن َها َت ْينِ َو َ�أ َر َ
َا�س َت�أْ ِخرِ ي
اك ت َُ�ص ِّليهِ َما؟! َف�إِ ْن �أَ�شَ ا َر ِب َي ِد ِه ف ْ
َع ْن ُه.
َا�س َت ْ�أخَ َر ْت َع ْنهَُ ،ف َل َّما ان َْ�ص َر َف قَالَ َ ( :يا ِبن َْت َ�أبِي ُ�أ َم َّي َة�َ ،س َ�أل ِْت َعنِ ال َّر ْك َع َت ْينِ َب ْع َد
َف َف َع َل ِت ال َْجا ِر َي ُةَ ،ف�أَ�شَ ا َر ِب َي ِد ِه ف ْ
َا�س ِم ْن َع ْب ِد ا ْل َق ْي ِ�س فَ�شَ َغ ُلو ِني َعنِ ال َّر ْك َع َت ْينِ ال َّل َت ْينِ َب ْع َد ُّ
الظ ْهرِ َف ُه َما َهاتَانِ ) [رواه البخاري
ا ْل َع ْ�صرِ َ ،و ِ�إ َّن ُه �أَتَا ِني ن ٌ
وم�سلم].
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ما ي�ستفاد من الحديث:
 .1جواز �أن ُتق َْ�ضى الفوائت من النوافل ،ولو كان هذا الق�ضاء في �أوقات الكراهة ،وهو م�أخوذ من �صالة
النبي الركعتين -اللتين بعد الظهر -بعد �صالة الع�صر.
ا�س ِت َماع ا ْل ُم َ�ص ِّلي �إِ َلى َكالم غَ ْيرهَ ،و َف ْهمه َله ،و�أن ذلك َال َيق َْدح ِفي َ�صالته؛ لأن الجارية كلمت ر�سول
َ .2ج َواز ْ
اهلل وهو ي�صلي ففهم كالمها و�أ�شار �إليها ،ولم ينهها عن هذا الفعل ،وهذا ُي َع ُّد �إقرار ًا منه  ،ثم
لو كان هذا الفعل غير جائز لما �أمرت به �أم �سلمة ر�ضي اهلل عنها جاريتها.
 .3جواز ا ْل َب ْحث َعن ِع َّلة ال ُْح ْكم َو َع ْن َد ِليله ،وهو ما فعله ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما ،و�أم �سلمة ر�ضي اهلل
عنها ب�س�ؤالهم عن م�شروعية الركعتين بعد الع�صر مع وجود النهي عن ال�صالة في هذا الوقت.
 .4ال َّت ْر ِغيب ِفي ُع ُل ّو الإِ ْ�سنَاد ،حيث وجهت ال�سيدة عائ�شة ر�ضي اهلل عنها ال�سائل �إلى �أم �سلمة ر�ضي اهلل
عنها ،وهذا ي�شير �إلى �أن لها علم ًا بالجواب ،و�أنها تعلم �أن الجواب عند �أم �سلمة ر�ضي اهلل عنها؛ لأن
الحادثة كانت في بيتها ،فالأخذ منها علو في الإ�سناد.
 .5ا ْل َب ْحث َع ْن ال َْج ْمع َب ْين ا ْل ُم َت َعار َِ�ض ْينِ  ،وذلك من �صيغة �س�ؤال �أم �سلمة ر�ضي اهلل عنهاَ « :يا َر ُ�سولَ اهلل،
َ�س ِم ْعت َُك َت ْن َهى َع ْن َها َت ْينِ َو َ�أ َر َ
اك ت َُ�ص ِّليهِ َما».
ال�ص َحاب ِّي ِ�إذَ ا َع ِم َل ب ِِخ ِ
الف َما َر َوا ُه ال َي ُكون َكا ِفي ًا ِفي ال ُْح ْكم ِبن َْ�س ِخ َم ْر ِو ّيه؛ لأن النبي نهى عن
�	.6إن َّ
ال�صالة بعد الع�صر ،و�صلى بعده ركعتين ،ولم تكن �صالته بعد الع�صر نا�سخة للنهي عن ال�صالة في
هذا الوقت ،وهذا ينطبق على ال�صحابي �إذا روى عن ر�سول اهلل �أمر ًا ثم خالف بفعله هذا الأمر،
فال تعد مخالفته لما روى دلي ًال كافي ًا �أن الأمر المروي قد ن�سخ.
َّ �	.7إن ال ُْح ْكم �إِذَ ا َث َب َت ال ُيزِ يل ُه �إِال �شَ ْيء َمق ُْطوع ِب ِه ،وهذا ما يبرر فعل ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما ،وما فعلته
�أم �سلمة ر�ضي اهلل عنها؛ حيث ثبت عندهما حكم النهي عن ال�صالة بعد الع�صر ،فلما �سمع ابن عبا�س
غيره ،ور�أت �أم �سلمة خالفه بادرا بال�س�ؤال ،ولم يزل حكم النهي عن ال�صالة بعد الع�صر عندهما.
ِفي �أَ ْف َعاله؛ لذلك �س�ألت �أم �سلمة ر�ضي اهلل عنها عن �سبب �صالة النبي
َّ �	.8إن الأَ ْ�صل ِا ِّت َباع ال َّنب ِّي
بعد الع�صر ،فلعل فعله ذلك كان نا�سخ ًا لأمره بالنهي عن ال�صالة بعد الع�صر.
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ال�ص َحا َبة َق ْد َيخْ فَى َع َل ْي ِه َما َّ
اط َل َع َع َل ْي ِه غَ ْي ُر ُه ،فقد خفي على ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما
َّ �	.9إن ال َْج ِليل ِم ْن َّ
�أن النبي �صلى ركعتين بعد الع�صر.
َّ�ص؛ لأن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما ا�ستف�سر عن �سر �صالة
�	.10إ َّن ُه ال ُي ْع َدل ِ�إ َلى ا ْل َف ْت َوى بِال َّر ْ�أ ِي َم َع ُو ُجود الن ّ
�أمنا عائ�شة ر�ضي اهلل عنها بعد الع�صر مع نهي النبي عن ال�صالة في هذا الوقت.
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�	.11إَ َّن ا ْل َعا ِلم ال َنقْ�ص َع َل ْي ِه �إِذَ ا ُ�س ِئ َل َع َّما ال َي ْدرِي َف َو َك َل الأَ ْم َر �إِ َلى غَ ْيره ،فقد وجهت �أمنا عائ�شة ر�ضي اهلل
عنها ال�سائل �إلى �أم �سلمة ر�ضي اهلل عنها.
االع ِت َماد َع َل ْيها ِفي الأَ ْح َكامَ ،و َل ْو َك َان �شَ خْ �ص ًا َو ِاحد ًا َر ُج ًال �أَ ْو ْام َر�أَة ال ْك ِتفَا ِء ُ�أ ّم
َ .12و ِفي ِه َق ُبول �أَخْ َبار ال َآحاد َو ْ
َ�س َل َمة ِب ِ�إخْ َبا ِر ال َْجا ِر َية.
ِ .13في الحديث َدال َلة َع َلى ِف ْطنَة �أُ ّم َ�س َل َمة َو ُح ْ�سن َت�أَتِّي َها ِب ُم َ
الدينَ ،و َك َ�أ َّن َها َل ْم
الط َف ِة ُ�س�ؤَال َها َو ْاه ِت َمام َها ِب�أَ ْمرِ ِّ
ال�ض ْيف َو ْاح ِت َرامه.
ْدها َف ُي�ؤْخَ ذ ِم ْن ُه �إِ ْك َرام َّ
ال�س ؤَ�ال ِل َحالِ الن ِّْ�س َوة الال ِتي ُك َّن ِعن َ
ُت َب ِا�شر ُّ
علي وعندي
 .14جواز ِز َيا َرة الن َِّ�ساء ا ْل َم ْر َ�أ َة َو َل ْو َك َان َز ْوج َها ِعن َ
ْدها؛ لقول �أم �سلمة ر�ضي اهلل عنها« :دخل َّ
ن�سوة من بني حرام».
َق َ�ضى ُ�سنَّة ُّ
الظ ْهر ال َب ْع ِد َّية في َب ْي ِته،

َ .15جواز ال ّت َنفُّل في ال َب ْيت و َلو َكان ِفيه َمن َل ْي َ�س م ْن ُهم؛ ل َّأن ال َّنب ِّي
وفي ال َب ْيت ِن ْ�س َوة ِم ْن َب ِني َح َرام.
َ .16ت ْرك َت ْفوِيت َط َلب ا ْل ِعلْم َو ِ�إ ْن َط َر َ�أ َما َي�شْ غَل َع ْنهُ ،فلم تن�شغل �أم �سلمة ر�ضي اهلل عنها ب�ضيفاتها عن �س�ؤال
النبي  ،ولم تترك اال�ستفهام عما �أ�شكل عليها.
اال�س ِتنَا َبة ِفي ال�س�ؤال؛ لأن �أم �سلمة �أنابت جاريتها بال�س�ؤال عنها.
َ .17ج َواز ْ
َّ �	.18إن ا ْل َو ِكيل ال ُي�شْ تَرِ ط �أَ ْن َي ُكون ِم ْثل ُم َو ِّكله ِفي ا ْلف َْ�ضل؛ لأن �أم �سلمة وكلت جاريتها ب�س�ؤال النبي
قطع ًا �أف�ضل من الجارية.

وهي

َ .19ت ْع ِليم ا ْل َو ِكيل ال َّت َ�ص ُّرف �إِذَ ا َك َان ِم َّم ْن َي ْج َهل ذَ ِل َك؛ فقد �أر�شدت �أ ُّم �سلمة ر�ضي اهلل عنها الجاري َة كيف
تقف ،وماذا تفعل لو �أ�شار �إليها النبي .
اال�س ِت ْف َهام َب ْعد ال َّت َحقُّق؛ ِل َق ْولِ �أم �سلمة ر�ضي اهلل عنهاَ « :و َ�أ َراك ت َُ�ص ِّليهِ َما»؟! �س�ألت بعد �أن تحققت
 .20جواز ْ
من نهيه وفعله الذي ظاهره مخالف لقوله .
 .21ا ْل ُم َبا َد َرة �إِ َلى َم ْعرِ فَة ال ُْح ْكم ا ْل ُم�شْ ِكل ِف�� َرا ًرا ِم ْن ا ْل َو ْ�س َو َ�سة؛ لأن �أم �سلمة ر�ضي اهلل عنها بادرت �إلى
�س�ؤال النبي عن الركعتين اللتين �صالهما بعد الع�صر ،بعد �أن �أ�شكل عليها بنهيه عن ال�صالة بعد
الع�صر.
ِيزها �إِ َّما الن ِّْ�س َيان َو�إِ َّما الن َّْ�سخ
 .22الن ِّْ�س َيان َجا ِئز َع َلى ال َّنب ِّي ؛ لأَ َّن فَا ِئ َدة ِا ْ�س ِتف َْ�سار �أُ ّم َ�س َل َمة َع ْن ذَ ِل َك ت َْجو َ
َو ِ�إ َّما التَّخْ ِ�صي�ص ب�صالته ؛ ف ََظ َه َر ُو ُقوع ال َّثا ِلث.
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رياض الحكمة
.........................................................................................................................................................................................

إعداد :كاتب إفتاء محافظة جرش
أحمد فهد الحراحشة

�أثقل �شيء في الميزان
عن �أبي الدرداء ر�ضي اهلل عنه قال� :سمعت النبي يقول( :ما من �شيء ُيو�ضع في الميزان �أثق ُل من ح�سن
الخُ ُلق ،و�إن �صاحب ح�سن الخلق ليبلغ به درجة �صاحب ال�صوم وال�صالة) [�أخرجه �أبو داود والترمذي و�أحمد].

هم�سة
�أن�شد ال�شافعي يوم ًا في �أحد درو�سه:
أح � � � � � ُّ�ب ال � �ص � �ال � �ح � �ي � � َ�ن ول � � �س � � � ُ�ت م �ن �ه ��م

وأك � � � � � � � ��ره م � � � ��ن ت� � � �ج � � ��ارت � � ��ه ال � �م � �ع � ��اص � ��ي

ل � � �ع � � �ل � � ��ي أن أن � � � � � � � � � � َ�ال ب� � � �ه � � ��م ش� � �ف � ��اع � ��ة
ول� � � � � ��و ك � � �ن � � ��ا س � � � � � � ��واء ف � � � ��ي ال � �ب � �ض � ��اع � ��ة

فر َّد عليه �أحد تالميذه:
أح � � � � � � ُّ�ب ال� � �ص� � �ال� � �ح� � �ي� � � َ�ن وأن � � � � � � � َ�ت م� �ن� �ه ��م
وت� � � � �ك � � � � ُ�ره م � � � ��ن ت � � �ج � � ��ارت � � ��ه ال � �م � �ع � ��اص � ��ي

ل � � �ع � � �ل � � �ه� � � ُ�م ي � � � �ن � � � �ال� � � ��وا ب � � � � � � َ�ك ال� � �ش� � �ف � ��اع � ��ة
ح� � � �م � � � َ�اك ال � � �ل � � ��ه م � � ��ن ت � � �ل � � � َ�ك ال � �ب � �ض� ��اع� ��ة

عجب ًا لك يا ابن آدم
عندما تولد ي�ؤذن فيك من غير �صالة ..وعندما تموت ي�صلى عليك من غير �أذان!!
تغ�سل َّ
تغ�سل َّ
وتنظف!!
وتنظف ..وعندما تموت َّ
عندما تولد َّ
خلقت يا ابن �آدم من تراب ..ف�سبحان من يجعلك بعد الموت تدخل في التراب!!
عندما تولد تغطى بالقما�ش لكي ي�ستروك ..وعندما تموت تكفن بالقما�ش لكي ي�ستروك!!
عندما ولدت وكبرت ي�س�ألك النا�س عن �شهاداتك ..وعندما تموت ت�س�ألك المالئكة عن عملك ال�صالح!!
فماذا �أعددت؟!
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�سر الزهد
ُ�سئل الح�سن الب�صري عن �سر زهده في الدنيا فقال:
�أربعة �أ�شياء:
علمت �أن عملي ال يقوم به غيري؛ فا�شتغلت به.
وعلمت �أن رزقي ال يذهب �إلى غيري؛ فاطم�أن قلبي.
علي؛ فا�ستحييت �أن يراني على مع�صية.
وعلمت �أن اهلل ُم َّطلع َّ
وعلمت �أن الموت ينتظرني؛ ف�أعددت الزاد للقاء ربي.

دوام اليقظة
قال ابن الجوزي في «�صيد الخاطر» :الواجب على العاقل �أخذ ال ُع ّدة لرحيله؛ ف�إنه ال يعلم متى يفج�ؤه �أمر
ربه ،وال يدري متى ُي�ستدعى؟
و�إني ر�أيت خلق ًا كثير ًا غ ّرهم ال�شباب ،ون�سوا فقد الأقران ،و�ألهاهم طول الأمل.
وربما قال العالم المح�ض لنف�سه� :أ�شتغل بالعلم اليوم ثم �أعمل به غد ًا؛ فيت�ساهل في الزلل بحجة الراحة،
وي�ؤخر الأهبة لتحقيق التوبة ،وال يتحا�شى من غيبة �أو �سماعهاِ ،وم ْن ك�سب �شبهة ي�أمل �أن يمحوها بالورع.

�إبداع الخالق
يقول ال�شيخ �سعيد ح ّوى في كتابه «اهلل جل جالله» :قد ير�سم الر�سام �صورة الجميل فيبدع ،و�صورة القبيح فيبدع،
وفي كلتا الحالتين يبقى الإبداع �إبداع ًا ،وفي كلتيهما يكون مح�سن ًا ،وفي الكون جميل و�أجمل ،وقبيح و�أقبح ،ولكن
في ذلك كله �إبداع ًا ،ويظهر الإبداع في ذلك �أكثر .فال يفوتنك يا �صاح �أن ترى الإبداع وال تعرف المبدع� ،أو تلم�س
الإح�سان وتن�سى المح�سن� ،أو تع�شق الجمال وال يمتلئ قلبك بحب خالق الجمال ،بل تر ّنم مع الحداة:
�ذاب � � � � � ��ه ف� � � �ي � � ��ك َع � � � � � � � � ْ�ذ ٌب
ع� � � � � � ُ
وأن � � � � � � � � َ�ت ع� � � �ن � � ��دي ك� � ��روح� � ��ي

ح � �س � �ب � ��ي م� � � ��ن ال � � �ح � � ��ب أن � ��ي

�رب
ُوب� � � � � � � �ع� � � � � � � � ُ�ده ف � � � �ي � � � ��ك ُق� � � � � � � � ُ
ب � � � � ��ل أن � � � � � � ��ت ف � � �ي � � �ه � � ��ا أح � � � � � ُّ�ب
ل � � � � �م � � � � ��ا ت� � � � � � �ح � � � � � � ُّ�ب أح� � � � � � � � ُّ�ب
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فتاوى منتقاة
...............................................................................................................................................................................................................................................

هيئة التحرير

ما حكم الطالق عبر و�سائل االت�صال الحديثة؟
الجواب:
الطالق عبر و�سائل االت�صال الحديثة� :إما �أن يكون باللفظ و�إما �أن يكون بالكتابة ،ف�أما الطالق باللفظ ف�إنه
�إذا كان بالألفاظ ال�صريحة يقع باتفاق الفقهاء ك�أن يت�صل الزوج بالزوجة بوا�سطة الهاتف فيقول لها�« :أنت
طالق» .فهذا الطالق يقع باتفاق الفقهاء وهو بمثابة الخطاب مواجهة.
و�أما الطالق عبر الو�سائل الإلكترونية الحديثة كالر�سائل الق�صيرة عبر الهاتف الخلوي �أو ر�سائل البريد
الإلكتروني (الإيميل) فهذه ت�أخذ حكم الطالق بالكتابة الذي بحثه الفقهاء المتقدمون ،والطالق بالكتابة
يقع عند جمهور الفقهاء ولو مع القدرة على اللفظ ،ولكن ي�شترط لوقوعه �شروط:
الأول�	:أن تكون الكتابة م�ستبينة ،ومعنى كونها م�ستبينة �أن يكون لها �أثر بحيث يمكن قراءتها ب�سهولة
للقارئ ،وذلك كالكتابة على الورق �أو الجدران �أو ال�شا�شة الإلكترونية �أو �شا�شة الهاتف الخلوي ،من
غير تقطع في الكلمات �أو اختفاء في الحروف.
الثاني�	:أن تكون الكتابة مر�سومة ،ومعنى كون الكتابة مر�سومة �أن تكون موجهة �إلى الزوجة ومر�س َلة �إليها،
وهنا يجب الت�أكد �أن الذي قام بكتابة الر�سالة و�إر�سالها �إلى الزوجة هو الزوج فع ًال ال غيره؛ لأن
الطالق ال يقع من غير الزوج.
فمتى كانت الكتابة وا�ضحة يمكن قراءتها ،و�أر�سلها الزوج �إلى الزوجة ف�إن الطالق يقع بها عبر
الو�سائل الإلكترونية الحديثة.
الثالث�	:أن ال يكون الزوج مدهو�ش ًا �أو مكره ًا حال كتابة الر�سالة.
ولذلك حين ترد �إلى دائرة الإفتاء بع�ض الأ�سئلة عن حاالت الطالق التي تقع عبر الو�سائل الإلكترونية
الحديثة كالهاتف الخلوي ب�أن ير�سل الزوج لزوجته عبارة�« :أنت طالق»؛ ففي هذه الحالة تفتي الدائرة بوقوع
الطالق ،كما ن�صت المادة ( )86من قانون الأحوال ال�شخ�صية الأردني على وقوع الطالق باللفظ �أو الكتابة
ويقع من العاجز عنهما ب�إ�شارته المعلومة .واهلل �أعلم.
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هل يجوز للم�سلم البالغ العاقل �أن يعق عن نف�سه عندما يكبر ،حيث �إن والدي لم يعق عني،
كما �أنني كثير ًا ما �أتعر�ض للم�شاكل في حياتي ،فهل ال�سبب في ذلك يعود لعدم عق والدي
عني؟
الجواب:
الحمد هلل ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا ر�سول اهلل.
ي�ستحب لمن علم �أن والده لم يعق عنه �أن يذبح العقيقة عن نف�سه؛ تحقيق ًا لل�سنة ،واكت�ساب ًا للأجر ،وقد قرر
فقها�ؤنا ذلك.
يقول ابن حجر الهيتمي رحمه اهلل« :ندب لمولود ترك وليه العق عنه �أن يعق عن نف�سه بعد بلوغه» [تحفة
المحتاج (.])425/7

وننبه هنا �إلى �أن الم�صائب التي يبتلى بها النا�س هي �سنة من �سنن اهلل في الكون ،ق َّدرها ربنا �سبحانه
وتعالى لحكمة يعلمها� ،إما لتكفير ذنب� ،أو لرفع درجة� ،أو تقدير ما هو كائن في هذه الدنيا ،ولم يرد في
ال�سنة ما يدل على �أن ترك العقيقة �سبب وقوع الم�صائب ،وما كل م�صاب في هذه الدنيا كان �سبب م�صابه
تركه العقيقة ،و�إنما ورد في ال�سنة �أن (ا ْل ُغلاَ ُم ُم ْر َت َه ٌن ِب َع ِقي َق ِت ِه) [رواه الترمذي وقال :ح�سن �صحيح].
يقول ابن القيم رحمه اهلل« :من فوائدها -يعني العقيقة� :-أنها قربان يقرب به عن المولود في �أول �أوقات
خروجه �إلى الدنيا ،والمولود ينتفع بذلك غاية االنتفاع ،كما ينتفع بالدعاء له و�إح�ضاره موا�ضع المنا�سك
والإحرام عنه ،وغير ذلك.
ومن فوائدها� :أنها تفك رهان المولود ،ف�إنه مرتهن بعقيقته ،قال الإمام �أحمد :مرتهن عن ال�شفاعة لوالديه.
وقال عطاء بن �أبي رباح :مرتهن بعقيقته :يحرم �شفاعة ولده» [تحفة المودود �ص .]69/واهلل �أعلم.
ما حكم الت�شكيك في قبلة محاريب الم�ساجد؟
الجواب:
الحمد هلل ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا ر�سول اهلل.
�إن ا�ستقبال الكعبة �شرط في �صحة ال�صالة للقادر عليه لقول اهلل تعالى:
[البقرة.]150:
ولفعله

حيث توجه للكعبة في �صالته بعد �ستة ع�شر �شهر ًا من الهجرة كان ي�ستقبل فيها بيت المقد�س.
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وعليه ف�إن المعاين للكعبة يجب �أن ي�ستقبل عين الكعبة ،و�أما من غاب عنها فعليه �إ�صابة عين الكعبة بح�سب
ما يغلب على ظنه ،وذهب جمهور العلماء �إلى �أنه يكفي ا�ستقبال جهة القبلة ،لقوله ( :ما بين الم�شرق
والمغرب قبلة) [رواه الترمذي].
ف�إن كان الم�صلي في م�صر �أو قرية فعليه العمل بمحاريب الم�سلمين ،وال يجوز له االجتهاد فيها وال الطعن �أو
االعترا�ض عليها ،ال �سيما �إذا و�ضعت بمعرفة �أهل الخبرة ،وهذا ما ن�ص عليه العلماء.
قال ابن قدامة« :وكذلك لو كان في م�صر �أو قريةَ ،ف َف ْر ُ�ض ُه التوجه �إلى محاريبهم وقبلتهم المن�صوبة؛
لأن هذه ال ِق َبل ين�صبها �أهل الخبرة والمعرفة ،فجرى ذلك مجرى الخبر ،ف�أغنى عن االجتهاد» [المغني
(.])273–272/2
وقال النووي« :و�إن �أخبره من ُيق َبل خبره عن علم ُقب َِل قوله ،وال يجتهد كما يقبل الحاكم الن�ص من الثقة
وال يجتهد ،و�إن ر�أى محاريب الم�سلمين في بلد �صلى �إليها وال يجتهد؛ لأن ذلك بمنزلة الخبر» [المجموع
(.])200/3
وعليه ف�إن محاريب الم�ساجد التي و�ضعت في بلدنا بمعرفة �أهل الخبرة وهم �أهل االخت�صا�ص في المركز
الجغرافي الملكي الذي يحدد القبلة ب�أدق الو�سائل العلمية الحديثة ،وتعتمد على خبرتهم وزارة الأوقاف
وال�ش�ؤون والمقد�سات الإ�سالمية في تحديد قبلة الم�ساجد ،هذه المحاريب ال يجوز االجتهاد والطعن فيها؛
مما ي�ؤدي �إلى تنفير الم�سلمين من ال�صالة في الم�ساجد ،ف�إن هذا مما لم يقل به �أحد من العلماء الموثوقين،
والواجب هو العمل بالمحاريب التي و�ضعت بمعرفة �أهل الخبرة في بالد الم�سلمين باتفاق العلماء .واهلل
�أعلم.
جاءنا مندوب �إحدى ال�شركات ،وعر�ض علينا التعامل معها عن طريق (الت�سويق ال�شبكي)،
حيث يتم بيع المنتج من الم�صنع �إلى الم�ستهلك مبا�شرة ،ويعتمد على م�شاركة الم�ستهلك
لل�شركة في الت�سويق عن طريق ترويج المنتج لآخرين ،وي�أخذ الم�ستهلك منها عمولة مالية
عن كل عدد تحدده ال�شركة بنظام معين.
مثال :ا�شترى (زيد) من ال�شركة �ساعة قيمتها ( )500دوالر ،وهذه القيمة �أعلى بكثير من
قيمتها ال�سوقية ،فبمجرد �شراء ال�ساعة بالإ�ضافة �إلى دفع ( )10دوالرات م�صاريف ت�سجيل
بال�شركة �أ�صبح (زيد) ع�ضو ًا فعا ًال بال�شركة ،وعليه �أن يروج لمنتجات ال�شركة �شفاهة،
ويقوم ب�إقناع �شخ�صين باالن�ضمام للبرنامج ،ويكون لهما الحق في جذب م�سوقين �آخرين
مقابل عموالت كذلك ،ثم يقوم كلٌّ منهما ب�إقناع �شخ�صين �آخرين ،وهكذا..
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الجواب:
�أ�سلوب الت�سويق الهرمي و�أخذ العموالت عليه لي�س من باب ال�سم�سرة ال�شرعية ،بل هو من باب المي�سر
والمقامرة المحرمة؛ لأن الم�شتركين عادة ال ي�شتركون �إال بغر�ض تح�صيل المكاف�آت على �إح�ضار زبائن
�آخرين ،ف�إذا جلب الم�شترك عدد ًا من الزبائن ،وحقق �شروط ال�شركة� :أخذ عمولته التي قد تزيد �أو قد
تنق�ص عن المبلغ الذي دفعه ابتداء ،و�إذا ف�شل خ�سر المبلغ كله ،وهذا االحتمال ُي ِ
دخ ُل المعاملة في �أبواب
الغرر والمي�سر.
و�أما �إدخال (ال�ساعة) �أو �أي ب�ضاعة �أخرى فال يقلب المعاملة �إلى ِ
الحل؛ لأن الغر�ض منها هو التو�صل �إلى
المال ،ولي�ست مق�صودة لذاتها ،بدليل �أن ثمنها المعرو�ض في ال�شركة �أغلى من قيمتها الحقيقية في ال�سوق،
وبدليل �أن الم�ساهم في هذه ال�شركة �إنما يطمع في المبالغ المتح�صلة من عموالت الزبائن التي قد تفوق
قيمة تلك الب�ضاعة.
وحتى لو ق�صد �أحد الأفراد تح�صيل الب�ضاعة المباعة لذاتها ،ف�إن الو�ضع العام لل�شركة ال يقوم على �أ�سا�س
المتاجرة بها ،بل على �أ�سا�س تجميع �أكبر قدر من الم�شتركين ،و�إطماع الطبقة العليا من ال�شبكة الهرمية
بالمكاف�آت ،على ح�ساب الطبقة الدنيا التي هي الأكثرية من النا�س الذين ال يح�صلون على �شيء ،وهذا يعنى
وجود قلة غانمة من النا�س على ح�ساب �أكثرية غارمة .وكفى بهذا ف�ساد ًا و�إف�ساد ًا.
وقد �سبق لكثير من اللجان ال�شرعية والباحثين المتخ�ص�صين درا�سة هذا النوع من المعامالت الحادثة،
وبيان وجود الكثير من المخاطر والمحاذير ال�شرعية .واهلل �أعلم.
هل يجوز للطبيب الذكر الم�سلم االخت�صا�ص في تخ�ص�ص الن�سائية والتوليد عموماً ،وهل
يجوز التخ�ص�ص في الن�سائية والتوليد �إذا كان الم�ست�شفى �أو الم�ؤ�س�سة التي �أعمل بها تريد
�أن تبعث �أطباء ن�سائية �إلى مناطق نائية وتحتاج �إلى �أطباء ذكور م�سلمين؟
الجواب:
لقد �أباح ال�شرع التداوي حال المر�ض وحث عليه ،وقد �أدرج الفقهاء تعلم الطب والتخ�ص�ص في علومه �ضمن
فرو�ض الكفاية ،وو�ضع ال�شرع مجموعة من ال�ضوابط والقيود التي ينبغي مراعاتها عند الأطباء ،ومنها� :أنه
حدد عورة كل من الرجل والمر�أة ،وبين �أنه ال يجوز للرجل �أن يطلع على عورة المر�أة الأجنبية �أو يم�سها؛ لما
في ذلك من خرق لتعاليم ال�شرع واعتداء على الحياء والخلق القويم .قال النبي ( :ال ينظر الرجل �إلى
عورة الرجل ،وال المر�أة �إلى عورة المر�أة) [�صحيح م�سلم (.])266/1
فالأ�صل �أن النظر �إلى العورات وم�سها حرام �إال �إذا دعت ال�ضرورة لذلك؛ ف�أباح الإ�سالم النظر واللم�س
ل�ضرورة العالج ،على �أنه ال يجوز بحال تجاوز حدود ال�ضرورة �إذ ال�ضرورة تقدر بقدرها.
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وبناء على ما �سبق ف�إن الأ�صل �أن ال تعالج المر�أة �إال امر�أة مثلها ،ونحن في بالد الم�سلمين -وهلل الحمد-
هناك الكثير من الطبيبات الم�سلمات اللواتي ي�سقط بهن فر�ض الكفاية؛ لذا نرى �أن الأحوط للرجال �أن
يتخ�ص�صوا في غير التخ�ص�صات الن�سائية� ،أما �إن فقدت الطبيبة الم�سلمة ووقعت ال�ضرورة لأن يعالج
المر�أة طبيب فيجب مراعاة وجود امر�أة �أو محرم عند الك�شف على المري�ضة ،مع جعل تقوى اهلل وغ�ض
الب�صر وعدم اللم�س �إال لحاجة في االعتبار الأول .واهلل �أعلم.
ما حكم الجلو�س مع الن�ساء من الأقارب بدون خلوة؟
الجواب:
الحمد هلل ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا ر�سول اهلل.
الذي يح�صل في بالدنا وكثير من بالد الم�سلمين ب�سبب الجهل بالدين وعدم االلتزام ب�أحكامه هو الت�ساهل
في �أمر االختالط المحرم؛ حيث يجل�س الجيران والأ�صحاب رجا ًال ون�ساء مع ًا في مكان واحد ،وهذا لي�س من
ال�شريعة في �شيء ،بل هو بعيد كل البعد عن �أحكام الدين.
ونحن ال نحرم االطمئنان على حال الأق��ارب من الرجال والن�ساء ،ومحادثة الجميع في الأم��ور المباحة
والمفيدة ،ولكن الذين �أفتوا بجواز ذلك و�ضعوا له �شروط ًا ،هي:
 .1المحافظة على الحجاب ال�شرعي الكامل.
 .2عدم الخلوة.
 .3المحافظة على الأدب والحياء في الحديث ،من غير مبالغة في المزاح وال في ال�ضحك ،مع تجنب �إثارة
الموا�ضيع الح�سا�سة.
�	.4أن تكون جل�سات ق�صيرة مقت�صرة على قدر الحاجة من ال�س�ؤال عن الحال واالطمئنان عن الأهل.
�	.5أال ي�صاحب هذه الجل�سات نظر �إلى محرمات ،كالأفالم والم�سل�سالت و�سماع المعازف.
 .6و�أن ت�شتمل هذه الجل�سات على المفيد من الكالم المتعلق بالأخالق والآداب والعلم ال�شرعي.
�أما ال�سلف ال�صالح فقد كانت عادتهم عدم االختالط ،و�إلى عهد قريب كانت عادة الم�سلمين -قبل �أن
يت�أثروا بالأجانب� -أن يجل�س الرجال مع الرجال ،والن�ساء مع الن�ساء بدون خلطة ،وهذا هو ال�صحيح والأ�سلم
للدين والدنيا .واهلل �أعلم.
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�أريد �أن ا�شتري �سيارة بالتق�سيط ح�سب نظام المرابحة الإ�سالمية ،و�أرغب بت�أمينها ت�أمين ًا
�شامالً ،فما هو حكم الت�أمين ال�شامل على ال�سيارة؟
الجواب:
الحمد هلل ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا ر�سول اهلل.
الذي نفتي به هو ما ا�ستقرت عليه المجامع الفقهية المعا�صرة من الحكم بتحريم الت�أمين التجاري ،وجواز
الت�أمين التكافلي والتعاوني� ،سواء كان الت�أمين �شام ًال �أم �ضد الغير.
ف�إذا كان الت�أمين تجاري ًا يعتمد المي�سر و�سيلة من و�سائل الربح فهو محرم� ،أما �إن كان ت�أمين ًا �شام ًال �أو �ضد
الغير يعتمد مبد�أ التكافل والتعاون بنية ال�صدقة والتبرع ،ومن غير ا�سترباح مبني على الحظ فهو جائز وال
حرج فيه .واهلل �أعلم.
تم منحي جائزة على ح�سابي لدى �أحد البنوك الربوية ،ما حكمها ،وماذا �أفعل حتى ال �أقع
في الحرام؟
الجواب:
الحمد هلل ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا ر�سول اهلل.
الأ�صل �أنه ال يجوز للم�سلم فتح الح�ساب في البنك الربوي؛ لأنه:
�	.1إذا كان ي�أخذ الفائدة الربوية :فهو �آكل للربا.
 .2و�إن كان ال يقبل الفائدة الربوية :فلعلمه �أن العملية الربوية �إنما تقوم على مثل هذه الح�سابات والأموال،
[المائدة.]2:
واهلل عز وجل يقول:
وفي �صحيح م�سلم عن جابر ر�ضي اهلل عنه قالَ :ل َع َن َر ُ�سولُ اهلل � ِآك َل ال ِّر َبا َو ُم�ؤ ِْك َل ُه َو َكا ِت َب ُه َو�شَ ِاه َد ْي ِه،
(ه ْ��م � َ��س�� َوا ٌء) .يقول الإم��ام النووي رحمه اهلل« :فيه تحريم الإعانة على الباطل» [�شرح م�سلم
َوقَ��الَ ُ :
(.])26/11
ف�إذا منح البنك الربوي عمي َله �صاحب الح�ساب المحرم جائزة في مقابل ذلك؛ فهي جائزة مترتبة على
الحرام ،وال يحل للم�سلم اال�ستفادة منها ،بل يتخل�ص منها بتوزيعها على الفقراء والم�ساكين وم�صالح
الم�سلمين .واهلل �أعلم.
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عثمان بن عفان رضي الله عنه

ذو النورين
...................................................................................................................................................................................................................

الباحث شادي مقدادي

ا�سمه ون�سبه ومولده:
عثمان بن عفان بن �أبي العا�ص بن �أمية بن عبد �شم�س بن عبد مناف القر�شي الأموي ،يكنى �أبا عبداهلل و�أبا
عمرو كنيتان م�شهورتان له .و�أبو عمرو �أ�شهرهما .قيل :ولدت له رقية ابنة ر�سول اهلل ابن ًا ف�سماه عبداهلل
واكتنى به ،ومات ،ثم ولد له عمرو فاكتني به �إلى �أن مات رحمه اهلل.
�أمه �أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد �شم�س بن عبد مناف ،و�أمها البي�ضاء �أم حكيم بنت عبد
المطلب عمة ر�سول اهلل .
ولد في ال�سنة ال�ساد�سة بعد الفيل [اال�ستيعاب في معرفة الأ�صحاب (.])319/1

ف�ضله:
(م ْن َي ْح ِف ْر ِب ْئ َر ُر َوم َة َف َل ُه ال َْج َّن ُة) .ف ََح َف َر َها ُع ْث َم ُان.
وهو �أحد الع�شرة الم�شهود لهم بالجنة .قال ال َّنب ُِّي َ :
(م ْن َج َّهزَ َج ْي َ�ش ا ْل ُع ْ�س َر ِة َف َل ُه ال َْج َّن ُة) .ف ََج َّهزَ ُه ُع ْث َم ُان [رواه البخاري].
وقالَ :
و�أحد ال�ستة الذين جعل عمر فيهم ال�شورى ،و�أخبر �أن ر�سول اهلل

را�ض.
توفي وهو عنهم ٍ

وهو �أحد ال�سابقين الأولين ،و�أحد من جمع القر�آن حفظ ًا على عهد ر�سول اهلل  ،عر�ض عليه القر�آن
المغيرة بن �أبي �شهاب المخزومي و�أب��و عبدالرحمن ال�سلمي وزر بن حبي�ش و�أب��و الأ�سود الد�ؤلي ويقال:
وعبداهلل بن عامر [غاية النهاية في طبقات القراء (.])226/1
قال �سهل بن �سعد :ارتج �أحد وكان عليه ر�سول اهلل
(اثبت ،ف�إنما عليك نبي و�صديق و�شهيدان).

و�أبو بكر وعمر وعثمان ،فقال له ر�سول اهلل
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:

وجهه ر�سول اهلل �إلى مكة يوم الحديبية في �أمرٍ ال يقوم به غيره من �صلح قري�ش على �أن يتركوا ر�سول
اهلل والعمرة ،فلما �أتاه الخبر الكاذب ب�أن عثمان قد قتل جمع �أ�صحابه ،فدعاهم �إلى البيعة فبايعوه
على قتال �أهل مكة يومئذ ،وبايع ر�سول اهلل عن عثمان حينئذ ب�إحدى يديه الأخرى ،ثم �أتاه الخبر ب�أن
عثمان لم يقتل ،وما كان �سبب بيعة الر�ضوان �إال ما بلغه من قتل عثمان .قال ابن عمر :يد ر�سول اهلل
لعثمان خير من يد عثمان لنف�سه .فهو معدود في �أهل الحديبية من �أجل ما ذكرناه [اال�ستيعاب في معرفة
الأ�صحاب (.])319/1
وعن �أبي مو�سى َر ِ�ض َي اهلل َع ْن ُه �أن النبي دخل حائط ًا و�أمرني بحفظ باب الحائط ،فجاء رجل ي�ست�أذن
فقال( :ائذن له وب�شره بالجنة) .ف�إذا �أبو بكر ،ثم جاء �آخر ي�ست�أذن فقال( :ائذن له وب�شره بالجنة) .ف�إذا
عمر ،ثم جاء �آخر ي�ست�أذن ف�سكت هنيهة ثم قال( :ائذن له وب�شره بالجنة على بلوى �ست�صيبه) .ف�إذا عثمان
ابن عفان [رواه البخاري (.])3419
وعن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها قالت :كان ر�سول اهلل م�ضطجع ًا في بيتي كا�شف ًا عن فخذيه �أو �ساقيه،
فا�ست�أذن �أبو بكر ف�أذن له وهو على تلك الحال فتحدث ،ثم ا�ست�أذن عمر ف�أذن له وهو كذلك فتحدث ،ثم
ا�ست�أذن عثمان فجل�س ر�سول اهلل و�سوى ثيابه فدخل فتحدث ،فلما خرج قالت عائ�شة :دخل �أبو بكر فلم
تهت�ش له ولم تباله ،ثم دخل عمر فلم تهت�ش له ولم تباله ،ثم دخل عثمان فجل�ست و�سويت ثيابك؟! فقال:
(�أال �أ�ستحي من رجل ت�ستحي منه المالئكة) [رواه م�سلم (.])4414
ُلق َِّب ر�ضي اهلل عنه بـ(ذي النورين)؛ لأنه تزوج بابنتي ر�سول اهلل
بابنتي نبي غيره [�سمط النجوم العوالي في �أنباء الأوائل والتوالي (.])465/1

رقية و�أم كلثوم ،ولم ُيع َلم �أحد تزوج

�صفاته الخَلقية:
وكان معتدل الطول ،كثير اللحية ،ح�سن الوجه �أ�سمر ،بعيد ما بين المنكبين ،يخ�ضب بال�صفرة .قال ال�سائب:
ر�أيته فما ر�أيت �شيئ ًا �أجمل منه [اال�ستيعاب في معرفة الأ�صحاب (.])319/1
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خالفته:
بويع لعثمان ر�ضي اهلل عنه بالخالفة يوم ال�سبت غرة المحرم �سنة �أربع وع�شرين بعد دفن عمر بن الخطاب
ر�ضي اهلل عنه بثالثة �أيام باجتماع النا�س عليه .وولي اثنتي ع�شرة �سنة [�سمط النجوم العوالي في �أنباء الأوائل
والتوالي (.])467/1

من �أعماله:
ومن �أعظم �أعماله في الإ�سالم تجهيزه ن�صف جي�ش الع�سرة بماله ،فبذل ثالث مئة بعير ب�أقتابها و�أحال�سها،
وتبرع ب�ألف دينار.
و�أتم جمع القر�آن ،وكان �أبو بكر قد جمعه و�أبقى ما ب�أيدي النا�س من الرقاع والقراطي�س ،فلما ولي عثمان
طلب م�صحف �أبي بكر ف�أمر بالن�سخ عنه و�أحرق كل ما عداه.
وهو �أول من زاد في الم�سجد الحرام وم�سجد الر�سول

 ،واتخذ ال�شرطة ،واتخذ دار ًا للق�ضاء.

ومن الفتوحات التي تمت في عهده :فتح �أرمينية والقوقاز وخرا�سان وكرمان و�سج�ستان و�إفريقية [اال�ستيعاب

في معرفة الأ�صحاب (.])319/1

وفاته:
ُق ِت َل ر�ضي اهلل عنه ي��وم الجمعة لثمان ع�شرة خلت من ذي الحجة �سنة خم�س وثالثين بعد الع�صر،
ودف��ن بـ(البقيع) بين الع�شاءين ليلة ال�سبت وه��و اب��ن اثنتين وثمانين �سنة ،وه��و ال�صحيح ،وقيل:
�ست وثمانين .وقتل ر�ضي اهلل عنه وهو يقر�أ �سورة البقرة فوقعت �أول قطرة من دمه على قوله تعالى:
[�سمط النجوم العوالي في �أنباء الأوائل والتوالي (.])475/1
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حقوق الجار في اإلسالم
.......................................................................................................................................................................................

فضيلة المفتي الشيخ لؤي الصميعات

اهتم الإ�سالم بالجوانب االجتماعية التي تربط بين �أفراد المجتمع ،ومن هذه الجوانب اهتمامه بالعالقة
بين الجيران.
وقد دلت �آيات القر�آن الكريم وال�سنة النبوية ال�شريفة على وجوب الإح�سان �إلى الجار:
قال اهلل تعالى:
[الن�ساء.]36:
وفي معنى قوله تعالى:
اهلل عنه:

ا�س ر�ضي
روى ابن كثير رحمه اهلل عن ابنِ َع َّب ٍ
الذي لي�س بينك وبينه قرابة.
يعني الذي بينك وبينه قرابة،

و�أمر النبي بالإح�سان �إلى الجار فقال ( :من كان ي�ؤمن باهلل واليوم الآخر فليح�سن �إلى جاره ،ومن
كان ي�ؤمن باهلل واليوم الآخر فليكرم �ضيفه ،ومن كان ي�ؤمن باهلل واليوم الآخر فليقل خير ًا �أو لي�سكت) [رواه
البخاري في «الأدب المفرد» وم�سلم].
وقال ر�سول اهلل

( :ما زال جبريل يو�صيني بالجار؛ حتى ظننت �أنه �سيورثه) [متفق عليه].

وعن �أبي �أمامة ر�ضي اهلل عنه قال� :سمعت ر�سول اهلل -وهو على ناقته الجدعاء في حجة الوداع -يقول:
(�أو�صيكم بالجار) حتى �أكثر فقلت� :إنه يورثه [رواه الطبراني في «المعجم الكبير»].
ويو�صي �أبا ذر ر�ضي اهلل عنه فيقول
البخاري في «الأدب المفرد» وم�سلم].

( :يا �أبا ذر� ،إذا طبخت مرقة ف�أكثر ماءها وتعاهد جيرانك) [رواه

�أتعرفون لماذا؟!
لأنه قال( :لي�س الم�ؤمن الذي ي�شبع وجاره جائع) [رواه البخاري في «الأدب المفرد»] .وقال
من بات �شبعان ًا وجاره جائع �إلى جنبه وهو يعلم) [رواه الطبراني في «المعجم الكبير»].

( :ما �آمن بي

ولهذا كان ال�صحابة ي�سارعون في �إكرام الجار و�إن كان يهودي ًا �أو ن�صراني ًا!
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يروى �أن عبد اهلل بن عمرو ُذبحت له �شاة فجعل يقول لغالمه� :أهديت لجارنا اليهودي؟ �أهديت لجارنا
يقول( :ما زال جبريل يو�صيني بالجار حتى ظننت �أنه �سيورثه) [رواه البخاري
اليهودي؟ �سمعت ر�سول اهلل
في «الأدب المفرد»].
هذه هي منزلة الجار في الإ�سالم ،وهذه هي �أخالق الجار الم�سلم ال�صالح ،وهذه هي �صفحته الم�شرقة
الغراء.
ولكن ما هي �صفحة جار ال�سوء؟!
جار ال�سوء الذي ي�ؤذي جيرانه ما هو �إال �إن�سان ع ّراه الإ�سالم من نعمة الإيمان و�أحبط عمله:
يقول النبي ( :واهلل ال ي�ؤمن ،واهلل ال ي�ؤمن ،واهلل ال ي�ؤمن) .قيل :من يا ر�سول اهلل؟ قال( :الذي ال ي�أمن
جاره بوائقه) [رواه البخاري].
وعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :قيل للنبي � :إن فالنة ت�صوم النهار ،وتقوم الليل ،وت�ؤذي جيرانها
بل�سانها؟! فقال( :ال خير فيها ،هي في النار) .قيل :ف�إن فالنة ت�صلي المكتوبة ،وت�صوم رم�ضان ،وتت�صدق
ب�أثوار من �أقط ،وال ت�ؤذي �أحد ًا بل�سانها؟! قال( :هي في الجنة) [رواه �أحمد والحاكم].
وجار ال�سوء الذي ي�ؤذي جيرانه �إثمه عظيم عند اهلل
يروى �أن ر�سول اهلل �س�أل �أ�صحابه عن الزنا فقالوا :حرام حرمه اهلل ور�سوله .فقال( :لأن يزني الرجل
بع�شر ن�سوة �أي�سر عليه من �أن يزني بامر�أة جاره) .و�س�ألهم عن ال�سرقة فقالوا :حرام حرمها اهلل عز وجل
ور�سوله .فقال( :لأن ي�سرق من ع�شرة �أهل �أبيات �أي�سر عليه من �أن ي�سرق من بيت جاره) [رواه البخاري في
«الأدب المفرد»].
�أيها الم�سلم� :إذا �آذاك جارك فا�صبر ،واعلم �أنك ممن يحبهم اهلل ،و�أنه ممن يبغ�ضهم اهلل:
ففي الحديث عنه �أنه قال�( :إن اهلل عز وجل يحب ثالثة ويبغ�ض ثالثة ...رجل كان له جار �سوء ي�ؤذيه
ف�صبر على �أذاه حتى يكفيه اهلل �إياه بحياة �أو موت) [رواه الطبراني في «المعجم الكبير»].
وفي الختام :احذر �أخي الم�سلم �أذية جارك ،واعلم �أن من حق جارك عليك� :إذا ا�ستعانك �أن تعينه ،و�إذا
ا�ستقر�ضك �أن تقر�ضه ،و�إذا افتقر �أن ت�ساعده ،و�إذا مر�ض �أن تعوده ،و�إذا �أ�صابه خير �أن تهنئه ،و�إذا �أ�صابته
م�صيبة �أن تعزيه ،و�إذا مات �أن تتبع جنازته.
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فضائل الصالة على الحبيب
فضيلة المفتي الشيخ صفوان عضيبات

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

الحمد هلل ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا محمد وعلى �آله و�صحبه �أجمعين� ،أما بعد:
ف���إن �سيدنا محمد ًا
�أك��رم الخلق على اهلل� ،أر�سله اهلل رحمة للعالمين ،وجعله بالم�ؤمنين ر�ؤوف�� ًا
رحيم ًا� ،شرح اهلل له �صدره ،وو�ضع عنه وزره ،ورف��ع له ذك��ره ،و�أم��رن��ا بتعظيمه وتوقيره .يقول تعالى:
[الفتح ،]9:و�أم��رن��ا بمحبته
[�آل عمران،]31:
واتبــاعــه ،يقــول تعــالى:
[�آل عمران ،]31:ويقول ( :ال ي�ؤمن �أحدكم حتى �أكون �أحب �إليه من والده وولده والنا�س �أجمعين) [متفق
عليه].
ومن �أعظم �صور محبة النبي �أن نكثر من ال�صالة عليه؛ فال�صالة عليه باب من �أبواب الو�صول �إلى
اهلل ،بها تُق�ضى الحاجات ،وتدفع الآفات ،وت�ضاعف الح�سنات ،وتمحى ال�سيئات ،وتك�شف الكربات ،وتنال
الخيرات:
إذا أن ��ت أك �ث��رت ال �ص�ل�اة ع�ل��ى ال��ذي
وج �ع �ل �ت �ه ��ا ورداً ع� �ل� �ي ��ك م �ح �ت �م � ًا

وف�ضائل ال�صالة على الحبيب
 .1من �صلى على النبي

الح � � ��ت ع� �ل� �ي ��ك دالئ � � � ��ل ال � �خ � �ي� ��رات

كثيرة ال تح�صى ،منها:

؛ �صلى اهلل عليه ع�شر �صلوات:

عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل
ع�شر ًا) [رواه م�سلم].
 .2من �صلى عليه

ص � �ل � ��ى ع � �ل � �ي � ��ه ال � � �ل� � ��ه ف � � ��ي اآلي � � � ��ات

علي واحدة؛ �صلى اهلل عليه بها
( :من �صلى َّ

؛ ُرفعت درجته وزيدت ح�سناته ومحيت عنه من �سيئاته:

علي من �أمتي �صالة مخل�ص ًا
عن �أبي بردة بن نيار ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل ( :من �صلى َّ
من قلبه؛ �صلى اهلل عليه بها ع�شر �صلوات ،ورفعه بها ع�شر درجات ،وكتب له بها ع�شر ح�سنات ،ومحا
عنه بها ع�شر �سيئات) [رواه الن�سائي في «ال�سنن الكبرى»].
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 .3ومن �أكثر من ال�صالة على النبي

؛ يكون النبي

عن �أن�س ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل
[رواه الترمذي].
 .4ال�صالة على النبي

�أولى النا�س به يوم القيامة:

علي)
�( :أولى النا�س بي يوم القيامة؛ �أكثرهم �صالة َّ

�سبب القرب منه يوم القيامة:

علي من ال�صالة في كل يوم
عن �أبي �أمامة ر�ضي اهلل عنه قال� :سمعت ر�سول اهلل يقول�( :أكثروا َّ
علي �صالة كان �أقربهم مني
علي في كل يوم جمعة ،فمن كان �أكثرهم َّ
جمعة؛ ف�إن �صالة �أمتي تعر�ض َّ
منزلة) [رواه البيهقي في «ال�سنن الكبرى»].
�سبب لكفاية هم الدنيا والآخرة ومغفرة الذنوب:

 .5ال�صالة على النبي
عن �أُ َب ِّي بن كعب ر�ضي اهلل عنه قال :قلت :يا ر�سول اهلل� ،إني �أكثر ال�صالة عليك؛ فكم �أجعل لك من
�صالتي؟ قال( :ما �شئت) .قلت :الربع؟ قال( :ما �شئت ،و�إن زدت فهو خير لك) .قلت :الن�صف؟ قال:
(ما �شئت ،و�إن زدت فهو خير لك) .قال :فقلت :الثلثين؟ قال( :ما �شئت ،و�إن زدت فهو خير لك) .قلت:
�أجعل لك �صالتي كلها؟ فقال �( :إذن تُكفى ه َّمك ،و ُيغفر لك ذن ُبك) [رواه الترمذي].
 .6ال�صالة على النبي

�سبب لعر�ض ا�سم الم�صلي عليه

و ِذكْرِ ه عنده:

عن �أو�س بن �أو�س ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل �( :إن من �أف�ضل �أيامكم يوم الجمعة؛ فيه خُ لق
علي) [رواه �أبو داود
علي من ال�صالة فيه؛ ف�إن �صالتكم معرو�ضة َّ
�آدم ،وفيه ُقب�ض ،وفيه النفخة؛ ف�أكثروا َّ
والن�سائي وابن ماجه].
وعن عبداهلل بن م�سعود عن النبي
الن�سائي والحاكم و�صححه].

قال�( :إن هلل مالئكة �سياحين يبلغونني من �أمتي ال�سالم) [رواه

والحمد لله رب العالمين.
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