االفتتاحية
من المسجد الحرام إلى
المسجد األقصى
احلم��د هلل رب العامل�ين والصالة والس�لام على س��يدنا حممد
وعل��ى آله وصحب��ه أمجعني.
م��ن املس��جد احلرام إىل املس��جد األقصى كان��ت رحلة الروح
واجلس��د ،وإح��دى معجزات الرس��الة اخلال��دة ،اليت حتمل يف
ثناياه��ا عرب الزم��ن أطيافا من اآليات الدال��ة على ربط معجز
بني قدس��ية العقيدة والش��ريعة وربطهما بالزمان واملكان ،قال
ان الَّ ِذي أَ ْس َرى ب َع ْب ِد ِه لَ ْي ًل ِم َن الَْ ْسج ِد ْ َ
(س ْب َح َ
ال َرام
اهلل تعاىلُ :
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
س��ج ِد ال ْق َصى الَّ ِذي بَا َر ْكنَا َح ْولَ ُه لِنُ ِريَ ُه ِم ْن آيَاتِنَا إِنَّ ُه ُه َو
إِ َل الَْ ِْ
ري) اإلسراء.1/
�م ُ
يع ْالبَ ِص ُ
الس� ِ
َّ
فالزمان يف الس��نة العاشرة من البعثة ،قبل اهلجرة بثمانية عشر
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شهرا ،وبعد العودة من سفر الدعوة إىل الطائف ،ذلك السفر
الذي جتلت فيه مش��اق الدعوة ،وظهر فيه منوذج صرب الدعاة
إىل اهلل جيس��ده الن�بي صل��ى اهلل علي��ه وس��لم« ،يا زي��د إن اهلل
ً
جاعل ملا ترى ً
وخمرجا ،يا زيد إن اهلل ناصر دينه ومظهر
فرجا
نبي��ه» ،ثق��ة عالي��ة باهلل تعاىل تن��م عن إميان راس��خ يولد صرباً
دونه قمم اجلبال ،فكان اليسر بعد العسر ،والفرج بعد الشدة،
س ًرا} الشرح:
إمضاء لس��نة اهلل تعاىل يف األرض{ ،إِ َّن م َ
َع ْال ُع ْسِ��ر يُ ْ
ً
ً
وتفرجيا
إيذانا بهذا اليسر،
 ،6فجاءت رحلة اإلسراء واملعراج
ً
وتثبيتا لقلبه ،لندرك
لكرب النيب صلى اهلل عليه وسلم وتسلية
اليوم آية من آيات اإلسراء بأن الفرج قريب ،وأن اخلروج من

األزمات ليس ببعيد ،إن حنن عززنا ثقتنا باهلل ،وأحسنا اللجوء
إليه ،مع العمل اجلاد وبذل الوس��ع ،والتشمري عن السواعد.
وأم��ا املكان فمن املس��جد احل��رام يف مكة املكرمة إىل املس��جد
األقص��ى املب��ارك يف الق��دس الش��ريف ،أوىل القبلت�ين وثالث
احلرم�ين ،األرض املباركة ،أرض األنبياء واملرس��لني ،وما بني
املس��جدين من مس��افة مرورا بأرض األردن هي أرض مباركة
�ذي بَا َر ْكنَ��ا َح ْولَ� ُه} اإلس��راء 1:فللم��كان قدس��ية ،ربطت بني
{الَّ� ِ
ً
تنبيها وحتذيراً
املس��جدين حلكمة ربانية تستشرف قادم األيام،
وإيقاظ�ً
�ا ألم��ة اإلس��راء م��ن غفل��ة ذات زمن ،ليبقى املس��جد
األقص��ى يف وج��دان املس��لمني وجزءًا ال يتج��زأ من عقيدتهم
كلما توجهوا يف صالتهم إىل املس��جد احلرام ،الح بني أعينهم
ب��رق قبلته��م األوىل ومس��رى نبيهم ،فما س��كنت هلم قلوب،
وال ق��رت هل��م أع�ين ،حت��ى يعود املس��جد إىل دياره��م تعانق
مآذنه مآذن املس��جد احلرام واملس��جد النبوي ،وقد جتلت هذه
ال��روح عن��د صالح الدين رمحه اهلل؛ فعاد املس��جد إىل حياض
املسلمني ،وستبقى يف هذه األمة حتى يعود املسجد إىل ديارها
ب��إذن ربه��ا ،وواه��م كل الوه��م من يظ��ن أنه ق��ادر على قتل
هذه الروح أو إضعافها ،فعقيدة املسلمني ال تغريها القرارات،
فهي ثابتة جتاه املسجد األقصى كلما قرأوا يف ذكرى اإلسراء:
ان الَّ ِذي أَ ْس َرى ب َع ْب ِد ِه لَ ْي ًل ِم َن الَْ ْسج ِد ْ َ
{س ْب َح َ
ال َرام إِ َل الَْ ْس ِج ِد
ُ
ِ
ِ
ِ
َْ
ال ْق َص��ى الَّ ِذي بَا َر ْكنَا َح ْولَ ُه} اإلس��راء.1 :
ويف ليل��ة اإلس��راء جتل��ت العقيدة بأبهى صوره��ا ناصعة نقية،
فق��د اخت��ار النيب صل��ى اهلل علية وس��لم فطرة اإلس�لام ،قال
صلى اهلل عليه وسلم( :فجاءني جربيل عليه السالم بإناء من
مخ��ر ،وإن��اء من لنب ،فاخ�ترت اللنب ،فقال جربي��ل صلى اهلل
عليه وس��لم :اخرتت الفطرة) رواه مس��لم ،وق��د كان اللنب ً
دليال
على فطرة اإلسالم ألنه يدل على االستقامة فهو شراب سهل
سائغ لذة للش��اربني وكذلك اإلسالم.
وتق��دم الن�بي صل��ى اهلل عليه وس��لم فصلى باألنبي��اء ً
إماما يف
املس��جد األقصى املبارك لرتس��يخ عقي��دة التوحيد يف األرض
فه��و س��يد األنبي��اء وإمامهم ،وهو صلى اهلل عليه وس��لم ولد
س��يد آدم ،قال صلى اهلل عليه وس��لم( :أنا س��يد ولد آدم يوم
القيامة وأول من ينش��ق عنه القرب وأول ش��افع وأول مش��فع)
رواه مس��لم ،وه��و إش��ارة إىل تول��ي أمت��ه أمر قيادة البش��رية وقد

كانت كذلك يف زمان مضى وس��تعود بإذن اهلل تعاىل لرتس��يخ
الرمحة والع��دل يف األرض.
ث��م ع��رج بالنيب صل��ى اهلل عليه وس��لم من املس��جد األقصى
املبارك إىل السموات العلى لتفتح له أبواب السماء ويرى من
آي��ات ربه الكربى ويف مقام قرب النيب صلى اهلل عليه وس��لم
من ربه فرضت الصالة ليكون قرب املس��لم واتصاله باهلل عز
وج��ل مس��تمرا على م��دار اليوم ،قال صلى اهلل عليه وس��لم:
ن َص� َ
َج� َّ
َ
�ل َع َل��ى أُ َّمت َ ْ
(ف َف� َر َ
خ ِس�ي َ
ض اللَُّ َع� َّ
لا ًةَ ،ف َر َج ْع ُ
ت
�ز و َ
ِ
وسىَ ،ف َق َ
ض اللَُّ لَ َ
ب َذلِ َ
ال :مَا َف َر َ
كَ ،حتَّى َم َر ْر ُ
ك َع َلى
ت َع َلى ُم َ
ِ
ُ
ال ًةَ ،ق َ
الَ :فا ْرج ْع إ َل َربِّ َ
َ
ني َص َ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
َ
كَ ،ف ِإنَّ
َ
أ َّمتِك؟ قل ُ
ت :ف َرض خ ِس
ِ ِ
ك َ
يق َذلِ َ
أُ َّمتَ َ
تَ ،ف َو َض َع َْ
ال تُ ِط ُ
ش��ط َر َهاَ ،ف َر َج ْع ُ
اج ْع ُ
ت إِ َل
كَ ،ف َر َ
ك َ
َض َع َش ْط َر َهاَ ،ف َق َ
كَ ،فإ َّن أُ َّمتَ َ
الَ :راج ْع َربَّ َ
ت :و َ
وسىُ ،ق ْل ُ
ال
ُم َ
ِ
ِ
�ت إلَ ْي ِهَ ،ف َق َ
اج ْع ُ َ َ َ ْ
َ
تُ ِط ُ
ال :ا ْر ِج ْع
يقَ ،ف َر َ
ت ف َوض َع ش��ط َر َها ،ف َر َج ْع� ُ ِ
ك َ
اج ْعتُ ُهَ ،ف َق َ
يق َذلِ َ
كَ ،فإ َّن أُ َّمتَ َ
إ َل َربِّ َ
الِ :ه َي َ ْ
ال تُ ِط ُ
س،
كَ ،ف َر َ
خٌ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َه َي ْ
ون ،ال يُبَ َّدل َ
خ ُس َ
الق ْول ل َد َّيَ ،ف َر َج ْع ُ
وسىَ ،ف َقال:
ت إِل ُم َ
وِ
َراج ْع َربَّ َ
اس�تَ ْحيَ ْي ُ
كَ ،ف ُق ْل ُ
�ن َربِّي ،ثُ َّم ا ْن َط َل َق بِيَ ،حتَّى
ت ِم� ْ
تْ :
ِ
َ
َ
َ
�د َر ِة املُْنتَهَى ،و َ
َغ ِش�يَهَا أ ْل َو ٌ
ا ْنتَهَى بِي إِ َل ِس� ْ
ْري مَا ِه َي؟
ان ال أد ِ
ت َ
اجلنَّ َةَ ،فإ َذا ِفيهَا َحبَاي ُل ُّ
ْخ ْل ُ
الل ْؤلُ ِؤ وَإِ َذا تُ َرابُهَا املِ ُْس��ك)
�م أُد ِ
ثُ� َّ
ِ
ِ
متفق عليه.
هك��ذا فرض��ت الصالة ليلة اإلس��راء ومن رب العزة مباش��رة
ً
وحبال ممدوداً بني العبد
لتك��ون عمود الدي��ن وفاحتة العبادات
وربه.
ويف صبيحة ليلة اإلس��راء ككل حدث بارز مييز معادن الناس
وص��دق إميانه��م من نفاقهم ،انقس��م الن��اس إىل فريقني؛ منهم
مص��دق ق� ً
�وال يقول :إن كان قاهلا فق��د صدق ،وفريق يضرب
ً
كفا بكف ويلطم رأس��ه ثم نك��ص على عقبيه لريتد عن دينه،
متحص الناس وتظهر معادنهم ومتيّز
وهكذا األحداث اجلسام ّ
اخلبيث من الطيب.
س� ً
�ائال اهلل تعاىل أن جيعل هذه الذكرى ً
دافعا ألمة حممد صلى
اهلل علي��ه وس��لم لتحرير املس��جد األقصى املب��ارك وأن حيفظ
ً
بلدنا هذا ً
مطمئنا وس��ائر بالد املس��لمني.
آمنا
واحلمد هلل رب العاملني.
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المقاالت
تأمالت في رحلة
اإلسراء والمعراج
مل يك��ن خيط��ر خبل��د النيب صل��ى اهلل عليه وس��لم -بعد عودته
حزينا ً
ً
متأملا على ح��ال أهلها ،حيث ردوا دعوته
م��ن الطائف
وآذوه ،ومل يس��تمعوا إليه ولو لكلمة واحدة -أنه على أعتاب
ً
متخفيا ودخل
موعد عظيم ،وفتح قريب ،فبعد أن عاد إىل مكة
إليه��ا جبوار املطعم بن عدي إذ كان قومه من قريش يرتبصون
ب��ه الدوائ��ر ،وي��ا ل��ه من موق��ف عظيم مل مير على رس��ول اهلل
صلى اهلل عليه وس��لم موق��ف أصعب منه يف حياته.
فف��ي احلديث الذي روته الس��يدة عائش��ة رض��ي اهلل عنها أنها
قالت لرس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم :يا رس��ول اهلل :هل
أت��ى علي��ك يوم كان أش� ّ
�د من يوم أح��د؟ فق��ال( :لقد لقيت
م��ن قومك وكان أش��د ما لقيت منهم ي��وم العقبة ،إذ عرضت
نفس��ي عل��ى اب��ن عب��د ياليل ب��ن عب��د كالل فلم جيب�ني إىل ما
أردت ،فانطلق��ت وأن��ا مهم��وم على وجهي ،فلم أس��تفق إال
بق��رن الثعال��ب ،فرفع��ت رأس��ي ف��إذا أنا بس��حابة ق��د أظلتين
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فنظ��رت ف��إذا فيها جربيل ،فناداني ،فقال :إن اهلل عز وجل قد
مسع قول قومك لك ،وما ردوا عليك ،وقد بعث إليك ملك
اجلبال لتأمره مبا شئت فيهم  ،قال :فناداني ملك اجلبال وسلم
علي ،ثم قال :يا حممد ،إن اهلل قد مسع قول قومك لك ،وأنا
ملك اجلبال وقد بعثين ربك إليك لتأمرني بأمرك ،فما شئت،
إن شئت أن أطبق عليهم األخشبني ،فقال له رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم :بل أرجو أن خيرج اهلل من أصالبهم من يعبد
اهلل وحده ال يش��رك به ش��يئا) صحيح مسلم.
وق��د اجتم��ع عل��ى رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وس��لم ،األمل
واحل��زن م��ن مجيع اجلهات ،فقد زوجته ال��رؤوم وعمه احلنون
منذ مدة بس��يطة ،وها هو اليوم يتعرض ألش��د ألوان العذاب
والتكذي��ب م��ن ق��وم كان األج��در به��م أن يس��تمعوا له على
األقل ،ولو مل يؤمنوا مبا يدعو إليه ،أما أن يردوه ويس��يئوا إليه
فه��ذا ال يتوقعه أحد.

وبع��د أي��ام من ه��ذه احلادث��ة وهذا احل��زن يأتي أم�ين الوحي
جربي��ل إىل الن�بي صل��ى اهلل علي��ه وس��لم ،ويوقظه م��ن نومه
ويتجهز لريكب دابة تسري به من مكة املكرمة إىل بيت املقدس،
يف رحلة ليلية مسيت بعد ذلك باإلسراء ،ومل تكن جمرد رحلة
ً
عادي��ة ،ب��ل كان��ت نص��راً
وفتحا للن�بي صلى اهلل عليه وس��لم
ً
ً
وإعالنا من اهلل تعاىل أنه قادر
إيذانا
وألمت��ه من بعده ،وكانت
عل��ى نص��ر نبيه صلى اهلل عليه وس��لم ،وخرق كل األس��باب
املادية ألجله قال اهلل تعاىل(:إِنَّا لَنَ ْن ُص ُر ُر ُسَ��لنَا وَالَّ ِذ َ
ين آ َمنُوا ِف
الد ْنيا َويَو َم يَ ُقو ُم ْ َ
َْ
ال ْش�هَادُ) [غافر.]51 :
اليَ��ا ِة ُّ َ ْ
اإلسراء كان ً
إيذانا بربط إهلي عقدي بني مكانني هما من أقدس
األماك��ن على األرض :مكة حاضنة البي��ت العتيق ،والقدس
الش��ريف حاضن املس��جد األقصى ،ليُع ِلمنا اهلل تعاىل بالتوأمة
تعاىل(:س ْب َح َ
ان
بني هذين املسجدين ،وهاتني البقعتني ،قال اهلل
ُ
الرام إ َل الَْسجد ْ َ
ال ْق َصى
الَّ ِذي أَ ْس َرى بِ َع ْب ِد ِه لَ ْي ًل ِم َن الَْ ْس ِج ِد ْ َ َ ِ ِ ْ ِ ِ
ري)
�م ُ
يع ْالبَ ِص ُ
الَّ� ِ
الس� ِ
�ذي بَا َر ْكنَ��ا َح ْولَ� ُه لِنُ ِريَ� ُه ِم ْن آيَاتِنَ��ا إِنَّ ُه ُه َو َّ
[اإلس��راء ،]1 :ولِيُعل��ن اهلل تعاىل مبارك��ة هذه األرض اليت انتهى
إليه��ا اإلس��راء وابت��دأ منه��ا املع��راج ،وليكون لنا الش��رف أن
نكون من أهل هذه البقعة املباركة وما حوهلا ،فتعمنا بركة ربنا
س��بحانه وتعاىل ،مما جيعل املسؤولية كبرية على عاتقنا خاصة،
وعلى األمة كافة جتاه هذه األرض وجتاه املس��جد األقصى.
ً
غريبا أن يلتقي النيب صلى اهلل عليه وسلم بإخوته من
وليس
األنبياء واملرس��لني عليه��م الصالة والس�لام يف بيت املقدس،
ويصل��ي به��م إمام� ً
�ا ،فه��و وارث األنبي��اء وخ��امت املرس��لني
ً
إيذانا باس��تالمه الراية ،واس��تالم
وس��يدهم ،فكانت البيعة له
َك َذلِ َ
أمت��ه م��ن بع��ده قي��ادة األم��م مصداق�ً
�ا لقول��ه تعاىل(:و َ
ك
اك ْم أُ َّم ًة و َ ً ُ ُ ُ َ َ
َجع ْ
َلنَ ُ
اس) [البقرة.]143 :
َس��طا لِتَكونوا شهَدا َء َعلى النَّ ِ
وبع��د اللق��اء باألنبي��اء واملرس��لني تب��دأ مرحل��ة أخ��رى وهي
العروج إىل السماوات العلى ،حيث رأى النيب صلى اهلل عليه
وس��لم يف عروجه م��ا أراه اهلل تعاىل من اآلي��ات ،ففي الوقت
الذي يطلب فيه موس��ى رؤية رب��ه ،فيمنعها ،فإن حممداً صلى
اهلل عليه وس��لم مل يطلب س��وى رض��ا ربه (لَ� َ
�ك ْال ُع ْتبَى َحتَّى
تَ ْر َضى) املعجم الكبري للطرباني ،فاس��تحق بذلك أن يعطيه اهلل تعاىل
ما مل يعطه ألي نيب وال ملك مقرب وأراه اهلل تعاىل من اآليات
أكثر مما طلبه األنبياء السابقون ،فرأى من آيات ربه الكربى من

غري طلب منه وال تشوف وإمنا كانت هذه اآليات تسلية لقلب
ً
وتثبيتا
النيب صلى اهلل عليه وسلم احملزون على أمته وتأييداً له
يف دعوت��ه حت��ى وص��ل إىل س��درة املنته��ى ،ففي ح�ين يُطلب
م��ن موس��ى خلع نعل��ه ليناجي ربه يف ال��واد املقدس طوى ،مل
يؤمر نبينا حممد عليه الصالة والس�لام خبلعهما وهو يف س��درة
املنتهى ،وملا َّ
كلم اهلل تعاىل موسى عليه السالم كلمه من وراء
حج��اب ،أم��ا نبينا عليه الصالة والس�لام فكلمه اهلل تعاىل من
غ�ير حج��اب ،وكان ذل��ك اللقاء بني احلبي��ب واحلبيب ،ذلك
اللقاء الذي تهون يف س��بيله مجيع الش��دائد واحملن ،ذلك اللقاء
الذي تنس��ي لذته كل ما القاه النيب صلى اهلل عليه وس��لم من
آالم وعذاب.
ويع��ود رس��ول اهلل صل��ى اهلل عليه وس��لم من رحل��ة املعراج
حمم�ًلا بالعطاي��ا اإلهلية واملواه��ب العلوية ،ومع��ه هدية ألمته
ً
ً
وتعظيما من ش��أنها إنها
تكرميا هلم
أهداها اهلل هلم يف الس��ماء
الص�لاة ،اليت فرضها اهلل تع��اىل على أمة النيب حممد صلى اهلل
عليه وس��لم ،واليت ينبغي للمس��لم حني يصلي أن يس��تحضر
أنها منحة إهلية وهدية مساوية ،فعندها يش��عر املصلي باألمن
واألم��ان والراح��ة املطلوب��ة من الص�لاة (أَ ِر ْحنَا بِهَا يَ��ا بِ َل ُل)
املعجم الكب�ير للطرباني.
وكلما يتجدد موعد اإلس��راء واملعراج يتجدد األمل والتفاؤل
بالفتح والفرج القريب ،فكما نصر اهلل تعاىل نبيه حممداً صلى
اهلل عليه وسلم فهو قادر على نصر أمة نبيه ،وكما فتح أبواب
الس��ماء للن�بي صل��ى اهلل عليه وس��لم فه��و قادر عل��ى فتحها
ألمته ،وكما غسل اهلل تعاىل أحزان النيب صلى اهلل عليه وسلم
ليل��ة اإلس��راء واملعراج فإننا ننتظر من اهلل تعاىل غس��ل أحزان
ه��ذه األم��ة برده��ا إىل مكانتها الالئق��ة بني األمم بع��د تفريج
همه��ا ورف��ع الك��رب عنها ورد مقدس��اتها ومس��رى نبيها إىل
ُم يَ َر ْونَ� ُه بَ ِع ً
يدا َ .ونَ َرا ُه
حوزته��ا وم��ا ذلك عل��ى اهلل بعزيز (إِنَّه ْ
َق ِريبً��ا) [املعارج. ]7 ،6 :
واحلمد هلل رب العاملني.
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وقفات مع آية اإلسراء
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احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والس�لام على س��يدنا رسول
اهلل صلى اهلل عليه وس��لم ،أما بعد:
فقد اقتضت س��نة اهلل س��بحانه وتعاىل يف خلقه أن تأتي املنحة
بع��د احملن��ة ،وأن يأتي النصر بعد الص�بر ،وأن يأتي الفرج بعد
الكرب ،وأن يأتي اليسر بعد العسر ،والناظر يف تفاصيل رحلة
اإلس��راء واملعراج وما س��بقها من أحداث يدرك َّ
أن اهلل تعاىل
أراد هلذه الرحلة املباركة أن تكون منحة بعد حمنة ،ونص ًرا بعد
وفرجا بعد كرب ،ويس� ًرا بعد عسر.
صربً ،
لقد ذكر اهلل تعاىل رحلة اإلسراء يف آية قرآنية كرمية واحدة يف
سيَ ْت باسم هذه الرحلة :سورة اإلسراء.
مطلع الس��ورة اليت ُ ِّ
(س� ْب َح َ
�د ِه لَ ْي ًل ِّم َن
يقول س��بحانه وتعاىلُ :
ان الَّ ِذي أَ ْس� َرى بِ َع ْب� ِ
َ
الَْس��جد ْ َ
الر
س��ج ِد األ ْق َصى الَّ ِذي بَا َر ْكنَ��ا َح ْولَ ُه لِنُ ِريَ ُه
ام إِ َل الَْ ِْ
ْ ِِ َِ
ري) اإلس��راء ،1/ولنا مع هذه اآلية
�م ُ
يع البَ ِص ُ
الس� ِ
ِم ْن آيَاتِنَا إِنَّ ُه ُه َو َّ
الكرمية عدة وقفات:
الوقف��ة األوىل :قول��ه تع��اىل( :س��بحان) :فق��د ب��دأت اآلي��ة
بالتسبيح ،والتسبيح هو تنزيه اهلل تعاىل عن أي عجز أو نقص
ال يلي��ق بذات��ه العلي��ة ،أو صفات��ه أو أفعاله ،فإذا تن��زه اخلالق
عن قانون البش��ر ،فال غرابة إذا أس��رى بعبده ً
ليل من املسجد
احل��رام إىل املس��جد األقصى.
و(س��بحان) -يف اللغة -اس��م مصدر ،ورغم أن التسبيح ورد
يف الق��رآن الكري��م بصيغة الفعل املاضي (س��بح هلل) ،وبصيغة
الفعل املضارع (يس��بح هلل) وبصيغة فعل األمر (فسِّ��بح باسم
ربك العظيم) ،إال أنه ورد هنا بصيغة املصدر (سبحان)؛ ألن
مي��زة املص��در الثبات واالس��تمرار ،ف��اهلل تعاىل أهل للتس��بيح
س��واء كان هناك من يس��بحه من خلقه أو مل يكن؛ ألن املصدر
حدث جم��رد ال يقرتن بزمن.
الوقف��ة الثاني��ة :قول��ه تعاىل( :أس��رى بعبده) :وامل��راد (بعبده)
بإمج��اع املفس��رين ه��و حممد علي��ه الصالة والس�لام ،لكن اهلل
ألن الدين َّ
تع��اىل مل يقل« :مبحم��د» ،ومل يقل« :برس��وله»؛ َّ
كله

املفيت د .حممد بين عامر

قائم على تصحيح عبودية اإلنسان هلل على وجه هذه املعمورة،
وألن اإلنس��ان مهما عظم فال يع��دو أن يكون ً
عبدا هلل ،وهذا
املق��ام مقام تش��ريف ،ومقام العبودي��ة هلل تعاىل ال يعدله مقام،
فوصف س��يدنا حممد صلى اهلل تعاىل عليه وسلم بأنه عب ٌد هلل،
ورفع لذكره.
ه��و تكريم له وإظه��ا ٌر ملكانته ٌ
ث��م إن يف ه��ذا الوص��ف دلي� ً
لا قاطعًا عل��ى أن اإلس��راء كان
بال ُّروح واجلس��د معًاَّ ،
ألن كلمة (العبد) ال تطلق على ال ُّروح
وحدها ،وال على اجلسد وحدهَّ ،إنا تطلق على الروح واجلسد
معًا ،وهذا ما قال به العلماء ،إذ لو كان اإلسراء بالروح فقط
مل��ا أنك��ر ذلك أح ٌد من قريش ،والنائم تس��ري روحه إىل آفاق
بعيدة يف هذا الكون الواس��ع وال ينكر عليه أحد.
الوقف��ة الثالث��ة :قوله تع��اىلً :
(ليل) ،مع أن اإلس��راء ال يكون
إال ً
ليل؛ ليبني لنا أن هذه الرحلة متت يف جزء من الليل ذهابًا
وإيابًا ،ولو قال س��بحانه« :أس��رى بعبده يف الليل» لرمبا توهم
متوهم أن الرحلة استغرقت الليل كله .وقد نص النحاة على
أن (أل) التعريف إذا دخلت على كلمة (ليل) استغرقته ،فإذا
َ
ُ
«سهرت الليل» ،فهذا يعين أنك سهرت الليل كله ،وإذا
قلت:
«سهرت ً
َ
ُ
ليل» ،فهذا يعين أنك سهرت جزءًا من الليل،
قلت:
ون َّ
ت َ
ق��ال تعاىل عن املالئكة( :يُ َس��بِّ ُح َ
الل ْي َل وَالنَّ َه��ا َر َل ي َْف ُُ
ون)
األنبياء20/؛ أي أنهم يس��بحون كل الليل وكل النهار ،ولو قال:
«يس��بحون ً
ليل ونها ًرا» لكان املعنى أنهم يس��بحون جزءًا من
الليل وجزءًا من النهار.
أن اإلسراء كان ً
ليل ال نها ًراَّ ،
كما َّ
ألن الليل هو وقت تنام فيه
العي��ون ،ويهدأ فيه الضجيج ،وخيش��ع فيه الكون كله ،فتطيب
املناج��اة ،وحيل��و الدن� ُّو والق��رب والوصال ،كما أن اإلس��راء
ح��دث لي� ً
لا؛ لتظل املعجزة غيبًا يؤمن به��ا مَن يؤمن بالغيب،
ولو حدثت يف النهار لرآه الناس أثناء ذهابه أو عودته ،فتصبح
عندئذ حسية مش��اهدة ال جمال فيها لإلميان بالغيب.
املس��ألة
ٍ
الوقف��ة الرابع��ة :قوله تعاىلِ ( :م َن الَْ ْس��ج ِد ْ َ
ال َر َ َْ
�ج ِد
ِ
ام إِل ال ْس� ِ
ِ

َ
األ ْق َص��ى) :فه��ذه الرحل��ة كانت بني مس��جدين من املس��اجد
الثالث��ة ال�تي ال تش��د الرح��ال إال إليها ،ويف قوله تع��اىلِ ( :م َن
الَْ ْس��ج ِد ْ َ
ال َرام) مع أن بعض الروايات تذكر أن اإلسراء كان
ِ
ِ
م��ن بي��ت أم هانئ وهو خارج املس��جد؛ للداللة على أن مكة
كلها مس��جد ،فما دخل يف املس��جد احلرام من توس��عة حكمه
وس َي املس� ُ
�جد احل��را ُم بهذا االس��م
حك��م املس��جد احل��رامّ ُ ،
ُ
�ص بأحكام
�اجد؛ ألنَّه ُخ� َّ
�ائر املس� ِ
حلرمتِ� ِه أي لش��رفه على س� ِ
ٍ
وسي املسجد األقصى بهذا االسم لبعد املسافة
ليست لغريهّ ُ ،
بينه وبني املسجد احلرام ،مع أنه مل يكن يف ذلك الوقت مسجد
تقام فيه الصالة يف بيت املقدس للداللة على أن هذا املس��جد
سيُبنى وس��تقام فيه الصالة.
وم��ن املعل��وم أن املس��جد األقصى ُوضع بع��د الكعبة بأربعني
عا ًم��ا ،وقول��ه تع��اىلَ :
(األ ْق َص��ى) إش��ارة إىل أن��ه س��يوجد بني
املس��جد احل��رام واملس��جد األقصى مس��جد آخر قص��ي؛ ألننا
يف بُعد املس��افة نق��ول« :هذا قصي» أي بعي��د« ،وهذا أقصى»
أي أبع��د .وق��د كان فيم��ا بع��د مس��جد رس��ول اهلل صلى اهلل
عليه وس��لم ،فاملس��جد النبوي قصي بالنسبة للمسجد احلرام،
ومس��جد بيت املقدس ه��و األقصى.
أن يف الرحلة إىل املسجد األقصى إشار ًة إىل َّ
كما َّ
أن اإلسالم هو
كلمة اهلل األخرية للبش��رية ،كملت على يد سيِّدنا حممد صلى
اهلل علي��ه وس��لم ،بع��د ْ
أن م َهّد هل��ا األنبياء واملرس��لون؛ وهلذا
صفوف��ا ْ
ً
خلفه ليص ِّل��ي بهم إمامًا ،كم��ا َّ
أن يف اجتماع
اس��تووا
األنبياء يف املسجد األقصى ً
تأكيدا حلرمته وبيانًا لعظمته ودعو ًة
ألتب��اع ه��ذا الدين أن يصون��وه وأن حي��رروه وأن يدافعوا عنه
وأن يطه��روه من دنس احملتلني.
الوقفة اخلامس��ة :قوله تعاىل( :الَّ ِذي بَا َر ْكنَا َح ْولَ ُه) :أي أحطنا
م��ا حول��ه ب�بركات ِّ
الدي��ن والدني��ا؛ ألن م��ا حوله ه��و مهبط
الوح��ي واملالئك��ة ،وحم��راب األنبي��اء وم��كان عروجه��م إىل
ب إِ َل
اه ٌ
الس��ماء .ولذل��ك قال إبراهيم عليه الس�لام( :إِنِّ��ي َذ ِ
ين) الصاف��ات99/؛ أي إىل حيث وجهين ربي أي إىل
َربِّ��ي َس�يَه ِ
ْد ِ
بر الشام.
ُ
املباركة
وق��ال( :باركن��ا حول��ه) ومل يق��ل« :باركن��اه»؛ لتش��مل
َ
املسجد وما حول املسجد ،ولو قال« :باركناه» لكانت املباركة

الوقف��ة السادس��ة :قوله تع��اىل( :لِنُ ِريَ� ُه ِم ْن آيَاتِنَ��ا) :أي َّ
أن اهلل
تع��اىل ه��و الذي أرى حمم� ً
�دا علي��ه الصالة والس�لام اآليات،
بإرادته س��بحانه ،ويف هذا تكريم لس��يدنا حممد صلى اهلل عليه
اإلس��راء إىل املعراج
وس��لم وتعظيم لش��أنه ،وقد اس��تم َّر سفر ِ
صع��و ًدا يف الس��ماوات لتحقي��ق هذا الغرض ،وه��و أن متتلئ
روح رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم بدالئل العظمة ،وقد
بني اهلل تعاىل ذلك يف آيات سورة النجم بقوله( :لَ َق ْد َرأَى ِم ْن
بى) النجم.18/
َات َربِّ� ِه ْال ُك ْ َ
آي ِ
وق��ال س��بحانه( :لِنُ ِريَ� ُه ِم ْن آيَاتِنَا) ومل يق��ل« :لنريه آياتنا»؛ أي
َّ
أن ما رآه الرس��ول صلى اهلل عليه وس��لم على الرغم من علو

مقام��ه واس��تعداده الكبري هو بعض آي��ات اهلل الكربى وليس
كل اآلي��ات ،والالم يف قوله تع��اىل (لِنُ ِريَ ُه) تعليلية ،أي أن اهلل
تع��اىل أس��رى بنبيه صلى اهلل عليه وس��لم لريى م��ن آيات ربه
الكربى.
ري) :حيث
�م ُ
يع البَ ِص ُ
الس� ِ
الوقفة الس��ابعة :قوله تعاىل( :إِنَّ ُه ُه َو َّ
ُختم��ت اآلي��ة بذكر صفتني من صفات اهلل تعاىل هما الس��مع
والبصر .والسمعٌ :
إدراك يُدرك الكالم واملسموعات .والبصر:
ٌ
إدراك يُدرك األفعال واملرائي.

ورغم أن أكثر ما جيلب االنتباه يف رحلة اإلسراء هو قدرة اهلل
س��بحانه ،إال أن اآلية مل ُتتم مبا يدل على القدرة مثل« :واهلل
(س� ْب َح َ
ان الَّ ِذي أَ ْس َرى
على كل ش��ي ٍء قدير»؛ ألن قوله تعاىلُ :
�د ِه) َّ
وختم اآلية مبا ي��دل على القدرة ال
دل عل��ى الق��درة،
بِ َع ْب� ِ
ُ
ً
جديدا ،واهلل تعاىل أس��رى بعبده لرييه من آياته
معنى
يضي��ف ً
سمع
الكربى وليسمعه ما خفي من األصوات ،والذي يُري ويُ ِ
ريا.
ال ب��د أن يكون مسيعًا بص ً
ري) بضمري الفصل (هو)؛
�م ُ
يع البَ ِص ُ
الس� ِ
وقول��ه تعاىل( :إِنَّ ُه ُه َو َّ
لبي��ان أن اهلل تع��اىل هو وحده املتصف بكمال الس��مع وكمال
البص��ر ،وم��ن هن��ا ميك��ن أن يكون املعن��ى( :مسي��ع) ألقوال
الرسول (بصري) بأفعاله ،حيث آذاه قومه وكذبوه .وقد يكون
�ول
املعن��ى :مسي��ع ألق��وال املش��ركني ،حينم��ا آذوا َ ْ
س َع رس� ِ
اهلل وكذب��وه وجتهم��وا له ،بص�ير بأفعاهلم حينم��ا آذوه ورموه
باحلجارة .وذهب بعض املفس��رين إىل أن قوله تعاىل( :إِنَّه ُه َو
ري) تهديد ملنكري هذا اإلعجازَّ ،
وأن اهلل تبارك
�م ُ
يع البَ ِص ُ
الس� ِ
َّ
للمسجد فقط ،كما أن اهلل تعاىل أطلق املباركة ومل حيدد نوعها ،وتع��اىل حميط مب��ا يقولون ،ومبا يفعل��ون ،ومبا ميكرون.
لتكون مبارك��ة عامة :روحية ومعنوية ومادية.
واحلمد هلل رب العاملني.
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وقفات مع فرض الصالة..
في ذكرى اإلسراء والمعراج
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احلمد هلل الذي أكرم عبده ورسوله مبعجزة اإلسراء واملعراج،
فأف��اض علي��ه م��ن العطايا واهلب��ات وكأنه يقول ل��ه :إن ختلى
عنك أهل األرض فقدرك عظيم عند أهل السماوات ،فكانت
له مواساة وتأييداً ،ورفعة ومتجيداً ،أراه فيها من آياته الكربى
ونعمه اليت ال تعد وال حتصى ،والصالة والسالم على صاحب
الذكرى واملقام األسنى ومن تبعه باحلسنى.
سبحان من أسرى خبري ضياء
أســـرى بنور حممد الوضـــــاء
أسرى به يف ليلة قدســـــــية
عطريــــــة األنسام واألضــــــــواء
أسرى به ً
ً
موكبـــا
ليال ليشهد
من أعظم اآليات واألنبــــــــــــــاء
ركب الرباق بإذنه من مسجــد
للمسجد األقصى إىل اجلـــــــوزاء
وهناك صلى بالنبيني األلـــــى
ً
إمامـــــــــا سيــد الشفعــاء
صـــلى
أما بعد:
فكما كانت معجزة اإلسراء واملعراج رفعة وكرامة لنيب الرمحة
حممد صلى اهلل عليه وس��لم ،كذلك كانت كرامة ورفعة ألمته
وذل��ك م��ن رمحة اهلل به��ذه األمة ،حيث حبان��ا اهلل فيها بعبادة
الص�لاة ،وأعظ��م بها م��ن مكرمة ،تتجدد لنا م��ا تعاقب الليل
والنهار يفيض اهلل علينا فيها من واس��ع رمحته وجزيل عطاياه
ما يثلج الصدور ويثبت القلوب وحيصل السعادة يف الدارين.
وعند إنعام النظر تتجلى لنا مكرمة الصالة يف معجزة اإلسراء
واملعراج من خالل ما يلي:

املفيت د .حممد بين طه

 .1ج��اءت رحلة اإلس��راء واملعراج للنيب عليه الس�لام بعدما
تكاث��رت علي��ه األح��زان وتكالبت عليه املصائ��ب واجتمعت
علي��ه اهلم��وم ،حي��ث فق��د زوجته ال��رؤوم خدجي��ة رضي اهلل
عنها وعمه أبو طالب الذي كان يدافع عنه ومينعه من أعدائه،
وصار القريب والغريب يؤذونه ويس��تهزؤون به فكانت رحلة
ً
وتثبيتا للنيب عليه السالم.
اإلس��راء واملعراج تس��لية
مفزعا لكل مهموم وملجأً
ً
وكذلك الصالة ش��رعها اهلل تع��اىل
ل��كل مك��روب من هذه األم��ة املرحومة ،فم��ن أصابته اهلموم
َن ُح َذ ْي َف َة رض��ي اهلل عنه َق َ
ال:
واألح��زان فليفزع للص�لاة ،فع ْ
َ َ ِ
َ
ص َّلى) رواه أبو
(ك
َسَّ��ل َم إِ َذا َح َزبَ ُه أ ْم ٌرَ ،
ب َص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه و َ
ان النَّ ُّ
داود (.)35 /2
ُ
 .2ثب��ت أَ َّن َر ُس� َ
هلل َص َّل��ى اهلل َع َل ْي� ِه و َ َّ َ َ ُ
�ر َج
�ول ا ِ
َس��ل َم ق��ال( :ف� ِ
َس� َّ
�ةَ ،فنَ َز َل ج ْبي� ُ
تي وَأَنَا ِبَ َّك� َ
َس� ْق ُ
�ل َم،
�ل َص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه و َ
ف بَ ْي� ِ
ِ ِ
�دري ،ثُ َّم َغ َس� َ
ََ
�ت ِم ْن
�ل ُه ِم ْن مَا ِء َز ْم َزمَ ،ثُ َّم َجا َء بِ َط ْس� ٍ
فف� َر َج َص� ْ ِ
َ
َ
ص ْد ِري ،ثُ َّم أ ْطبَ َق ُه) رواه
�ئ ِح ْك َم ًة وَإِميَانًا َف َأ ْف َر َغهَا ِف َ
ذ َه� ٍ
�ب ُْمتَ ِل� ٍ
مس��لم (.)148 /1
وكذل��ك روي أن��ه توض��أ م��ن م��اء زم��زم وم��اء الكوث��ر ليلة
املع��راج ،وهذا تطه�ير للظاهر والباطن ،وب��دأ بطهارة الباطن
ألنه��ا األهم ،ثم طهارة الب��دن ،فهو يف رحلة الطهر لريى من
آيات رب��ه الكربى.
وكذلك املصلي إذا قام لصالته عليه أن يطهر قلبه من شواغل
الدنيا وعوالقها لينعم بلذيذ مناجاة اهلل ،وأن يطهر بدنه وثوبه؛
ألنه يف مقام الطهر.
 .3ابتدأت حادثة اإلس��راء من (املس��جد احل��رام) وانتهت إىل
(املس��جد األقص��ى) ،ويف هذا داللة عظيمة عل��ى العالقة بني

حادث��ة اإلس��راء واملع��راج والصالة ،حيث ابت��دأت من مكان
الص�لاة وانته��ت إىل مكان الصالة وفرض��ت فيها الصالة.
 .4ذكرت س��ورة اإلس��راء املس��جد األقصى رغم أنه يف ذلك
الوق��ت كان��ت معامله قد اندرس��ت وحاول النصارى طمس��ه
نكاية باليهود ومل تقم فيه الصالة من مئات السنني ،لكن ذلك
كله مل يرفع عنه اسم املسجدية؛ ألن املكان املخصص للصالة
يبقى للصالة إىل األبد لعظم هذه الش��عرية.
يق��ول اب��ن عاش��ور يف تفس�يره« :هل��ذا فتس��مية ذل��ك امل��كان
باملس��جد األقص��ى يف القرآن تس��مية قرآنية اعت�بر فيها ما كان
علي��ه م��ن قب��ل؛ ألن حك��م املس��جدية ال ينقط��ع ع��ن أرض
املس��جد ،فالتس��مية باعتبار ما كان ،وهي إش��ارة خفية إىل أنه
سيكون مسجدا بأكمل حقيقة املساجد» التحرير والتنوير (.)18/15
 .5مر الرس��ول صلى اهلل عليه وس��لم يف رحلة اإلس��راء على
موس��ى عليه الس�لام وهو يصلي يف قربه ،ويف هذا داللة على
أن الص�لاة عب��ادة األنبي��اء من قبلن��ا ،ولعل ك��ون النيب الذي
م��ر علي��ه يصل��ي يف ق�بره هو موس��ى دون غ�يره م��ن األنبياء
عليهم السالم؛ أنه هو الوحيد الذي سرياجعه يف الصالة عند
فرضيته��ا يف الس��ماوات العلى يف ه��ذه الرحلة املباركة.
 .6صلى النيب عليه السالم يف املسجد األقصى ً
إماما باألنبياء،
ليدل ذلك على نسخ شريعته للشرائع السابقة ،فكانت الصالة
ألهميته��ا عنوان�ً
�ا للش��ريعة ،فكم��ا أ ّم عليه الس�لام األنبياء يف
الصالة فإن شريعته جاءت مهيمنة على بقية الشرائع وحاكمة
عليها.
 .7يف املع��راج كان النيب عليه الس�لام يف صعوده للس��ماوات
يس��تفتح له عند كل مساء فيفتح ل��ه ،وكذلك الصالة تصعد،
ف��إن كان��ت مقبولة فتحت هلا أبواب الس��ماء بفضل اهلل ،وإال
أوص��دت دونه��ا األبواب وردت على صاحبها وال حول وال
قوة إال باهلل ،فعلى املصلي أن يس��تحضر هذا املعنى ليحس��ن
الل
صالت��ه فيك��ون م��ن املقبولني ،وقد ج��اء يف هذا َع� ْ
�ن َع ْب ِد َّ ِ
ْب��ن َع ْمروَ ،ق َ
َسَّ��ل َم
الل َص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه و َ
الَ :ص َّل ْينَا م َ
�ول َّ ِ
َع َر ُس� ِ
ِ ٍ
اللَّ
ُ
َ
َ
َّ
َّ
َن َر َج َع ،و َ
الَْ ْغ ِر َ
بمْ
ب ،ف َر َج َع م ْ
َن َعق َ
َعق َ
ب ،ف َجا َء َر ُس��ول ِ
س ،و َ
َق ْد َح َس� َر
َص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه و َ
َسَّ��ل َم ُم ْسِ��ر ًعاَ ،ق ْد َح َف َز ُه النَّ َف ُ
َ
ََ َ َ
َ ُ َ َ
ْ
اب
َع ْن ُركبَتَ ْي ِه ،فقال( :أ ْب ِش� ُرواَ ،هذا َربُّك ْم ق ْد فتَ َح بَابًا ِم ْن أ ْب َو ِ
�م الََْلئِ َك َة ،يَ ُق� ُ
�ول :ا ْن ُظ� ُروا إِ َل ِعبَا ِدي َق ْد
الس� َ
�ما ِء ،يُبَ ِ
اه��ي بِ ُك� ُ
َّ
ُ
َه ْم يَ ْنتَ ِظ� ُر َ
�وا َفر َ
ََ
يض ًة ،و ُ
ون أ ْخ َرى) .رواه ابن ماجه.
قض� ْ ِ

 .8م� ّر الن�بي صل��ى اهلل علي��ه وس��لم يف املع��راج عل��ى البيت
املعم��ور وه��و ألهل الس��ماء كالبي��ت احلرام أله��ل األرض،
يدخل��ه كل يوم س��بعون أل��ف ملك يصلون في��ه وال يعودون
إلي��ه إىل يوم القيامة ،فكما الص�لاة عبادة أهل األرض كذلك
ه��ي عبادة أهل الس��ماء ً
أيضا.
 .9يف ص�لاة املالئك��ة عليهم الس�لام رأى النيب عليه الس�لام
بعضه��م صالته القي��ام وبعضهم الركوع وبعضهم الس��جود،
فجمع لنا ذلك كله يف ركعة حيث القيام والركوع والسجود.
 .10يف صالة املالئكة واألنبياء عليهم الس�لام داللة على أن
الص�لاة ترف��ع صاحبها ع��ن األخالق الوضيع��ة إىل األخالق
الرفيع��ة ،فحني يستش��عر املس��لم أنه يؤدي عب��ادة أطهر اخللق
الص َل َة
فإن��ه يزكي بذلك نفس��ه ويرتفع به��ا ،قال تع��اىل( :إِ َّن َّ
ُْ َ
َْ َ
�ر) العنكبوت.45/
تَ ْنهَى َع ِن الف ْحش��ا ِء وَال ْنك� ِ
 .11فرضت الصالة يف الس��ماء الس��ابعة مباش��رة من اهلل عز
وج��ل ،ويف هذا داللة على عظيم ش��أنها ورفيع منزلتها ،فهي
صلة العبد بربه.
 .12يف نصيح��ة موس��ى علي��ه الس�لام لنبين��ا أن يراج��ع رب��ه
ويسأله التخفيف يف الصالة؛ وأنه جرب بين إسرائيل بأقل من
ذلك فما التزموا ،يف ذلك داللة على ثقل الصالة على النفس
ري ٌة إِ َّل َع َلى
اليت مل تستس��لم هلل بالعبادة ،قال تعاىل( :وَإِنَّهَا لَ َكبِ َ
َْ
اش� ِع َ
ني) البقرة ،45/فاملسلم يقبل على صالته خبشوع لريتاح
ال ِ
بها وتطمئن بها نفسه.
 .13يف فرضها مخس��ة وأنها بأجر مخسني حكمة عظيمة تتمثل
يف تعظي��م أجره��ا م��ن جهة وللتخفي��ف على ه��ذه األمة من
جه��ة أخ��رى ،يقول ابن القيم رمحه اهلل« :اقتضت املصلحة أن
ً
ً
وسوقا هلم بها إىل أعلى املنازل،
تكميال للثواب
تكون مخسني
أيضا أن تكون مخس�ً
واقتض��ت ً
�ا لعجز األم��ة وضعفهم وعدم
احتماهلم اخلمس�ين ،جعلها مخسً��ا من وجه ومخس�ين من وجه
ً
مجع�ً
وتكميال هلا» مفتاح دار الس��عادة ومنش��ور والية العلم
�ا بني املصاحل
واإلرادة (.)33/2
ويف اخلت��ام ،ف��إن اس��تحضار هذه املعاني من املصلي يس��اعده
على اإلتيان بصالة ذات خشوع وخضوع يتقبلها رب العاملني
ويرفع بها الدرجات ،أسأل اهلل العظيم أن يتقبل منا ومن مجيع
املس��لمني ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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من آفات الخطاب
الديني في اإلعالم
إن اخلطاب الديين من أوس��ع اخلطابات انتش��اراً عرب وس��ائل
اإلع�لام املختلف��ة ،وهدفه إطالع الناس م��ن مؤمنني وغريهم
عل��ى تعالي��م الدين ،وبيانها هل��م ،لتكون منهج�ً
�ا للمعتقدين،
ودعوة لغ�ير املعتقدين.
إن املتتبع للخطاب الديين يلحظ جمموعة من اآلفات اليت حتد
من جناحه الفعلي ،وأقول الفعلي؛ ألنه رمبا جنح مبعنى انتشر،
لكن��ه يفتقد إىل الثمرات احلقيقي��ة املرجوة منه ،ومن أبرز هذه
اآلفات:
ً
أوال :استعمال لغة التكفري والتفسيق:
حي��ث يعترب أصح��اب هذا اخلطاب أنفس��هم على احلق ،وأن
م��ن مل يعتق��د معتقدهم أو خالفهم فاس��ق ض��ال ،والعجيب!
أن ه��ذا ال��كالم موج��ه ألبن��اء دينه��م ،ويف مس��ائل خالفي��ة،
فمث� ً
لا اته��ام من زار قرباً ألحد األولياء بأنه مش��رك ،قد ضل
الطريق ،وافتقر إىل العقيدة السليمة ،بل من مل يكفره فهو كافر
مثل��ه .وهذه لغ��ة غاية يف اإلقصاء ،فاحلكم عل��ى إميان الناس
ً
جزافا بهذا الشكل ،بل ال بد أوال
وعقيدتهم ال يصح أن يكون
من التأكد من صحة معتقدهم ،وسبيل هذا احلوار معهم ،فإن
وج��د عنده��م خطأ علمهم الص��واب ،وإن مل جيد نبه على أن
ً
وجها يف فعلهم ،قد ال نتفق معه فيه وال حنبذه ،أما إطالق
هلم
األوص��اف م��ن التبديع والتضليل ،فإنه ينقل هذا املنهج لباقي
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املفيت د .حسان أبوعرقوب
املتابعني ،مما ينش��ر هذه الثقافة اإلقصائيّة يف اجملتمع ،ويس��اهم
يف انقسامه ،وبعد ذلك يثمر التطرف واإلرهاب؛ ألنين عندها
ً
ً
أرى من أمامي إما مش� ً
ضاال.
مبتدعا
�ركا أو
ً
التعصب املذهيب:
ثانيا:
ّ
وج��ود املذاه��ب م��ن األم��ور الطبيعي��ة منذ نش��أة الدي��ن ،أما
التعصب فهو املذموم يف كل زمان ومكان؛ ألنه خيرج صاحبه
عن طريق العدل واإلنصاف ،وجيعله متوحداً مع املذهب حتى
ال يرى سواه ،فيعطل العقل والفكر ،ويصاب العقل باجلمود
ورف��ض اآلخ��ر ،وب��دل أن يس��تثمر املتعصب وقته بالدراس��ة
ً
مشغوال بتتبع سقطات اآلخرين والرد عليهم،
والعلم ،يصبح
وال نهاي��ة هلذا العمل ،وكلم��ا زادت الردود زادت العداوات
بش��كل ط��ردي ،فيعي��ش ضحاي��ا خط��اب التعص��ب يف دائرة
ُ
الكره املتبادل مع كل خمالف ،ويشيع ثقافة كره اآلخر ورفضه
يف اجملتم��ع ،مم��ا ي��ؤدي إىل التط��رف واإلرهاب .وك��م مارس
املتعصب��ون العنف من زم��ن بعيد وال يزالون.
ً
ثالثا :عدم التمييز بني ما هو نص إهلي واجتهاد بشري ،وهذه
آف��ة عظم��ى ،إذ النص اإلهلي له قدس��يته واحرتامه ،وال يس��ع
املتدي��ن أن خيالفه أو يعرض عنه ،وإال لن يكون لتدينه معنى،
أم��ا االجته��اد يف فهم النص فيبقى جهداً بش� ً
�ريا ليس له ذات
القداس��ة وإن كان ل��ه االح�ترام والتقدي��ر ،فه��و قاب��ل لألخذ

وال��رد واملخالف��ة ،إذ يتعب��د الن��اس ب��كالم خالقه��م ال بكالم
خملوق مثلهم .واملش��كلة تكمن يف رفع االجتهاد البش��ري إىل
قداسة النص اإلهلي ،مما حيظر على عقول الناس من االقرتاب
أو البح��ث يف اجتهاد بش��ري ،رمبا ُوجد عن��د اآلخرين ما هو
خري منه.
ً
رابعا :البعد عن الواقع:
وتلح��ظ ه��ذه اآلفة من خالل بعض املواضي��ع املقدمة ،فبينما
يعي��ش الن��اس يف أزم��ات ال يعلمه��ا إال اهلل تع��اىل جن��د م��ن
خيص��ص حلق��ة ع��ن حرم��ة حلق اللحي��ة ،أو وج��وب وجود
الس�ترة للمصلي ،وكلها مس��ائل خالفية ،لن يس��هم ختصيص
ً
حضاريا ،بل اخلالف فيها يسع
حلقة أو كتاب هلا بنهضة األمة
اجلميع ،فهي ليس��ت قضايا عقدية ينبين عليها إميان الش��خص
من عدمه.
ً
خامسا :استعمال اخلرافات والقصص:
يبن��ى الدي��ن الس��ماوي عل��ى ن��ص إهل��ي ،واملطل��وب إيصاله
للناس ،أما االس��تعانة بالقص��ص واخلرافات واألكاذيب فمن

أش��نع ما يس��تعمل ،مع أنه عذب على املسامع تقبله األنفس،
وتتخ��در ب��ه العق��ول ،وتبكي بس��ببه األعني ،مثال��ه :ما يرويه
بع��ض الدع��اة من قصص ال أصل هلا وال س��ند ،ينقلونها عن
عامة الناس ،ويشيعونها بينهم كأنها نص مقدس ،فهذه البنت
قد شلت ألنها عصت أمر والدتها ،وذاك ُج ّن ألنه رفض أمر
أبي��ه ،وآخ��ر افتقر ألنه مل يتربع للجه��ة الفالنية ،وهذه أصابها
الس��رطان ألنه��ا مل تتحجب ،ومثله كثري مم��ا يكرس فكرة عن
ً
رحيما به��م عفواً عنهم
اإلل��ه أن��ه يعاقب عباده فق��ط ،وليس
غف��وراً لذنوبهم وزالتهم.
هذا غيض من فيض ،ولكنين وددت أن أم ّر على هذه اآلفات
س� ً
�ريعا مذكراً بها نفس��ي وإخواني كي جنتنبها ما اس��تطعنا إىل
ذلك سبيال.
واحلمد هلل رب العاملني.
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أثر الغبن في عقد البيع
احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل ،وعلى آله
وصحبه ومن وااله ،وبعد:
س��أتطرق يف ه��ذا املق��ال لفرعية م��ن فروع الكس��ب املالي يف
�دد ل��ه الش��رع الش��ريف طرق�ً
اإلس�لام ،وال��ذي ح� ّ
�ا ش��رعية
دع��ا فيه��ا إىل ضبط ط��رق عقود البي��ع ،وأطرافه��ا ،وصيغها،
ولوازمها وآثارها ،وحذر الش��رع الش��ريف من علة كربى أال
وهي التغرير واخلداع يف الكس��ب املالي ،يقول تعاىل( :يَا أَيُّهَا
�ن آ َمنُ��وا َل تَ ْأ ُك ُلوا أَ ْم َوالَ ُك� ْ ُ ْ
اط��ل إ َّل أَ ْن تَ ُك َ
الَّ ِذي� َ
ون
�م بَ ْينَك ْم بِالبَ ِ ِ ِ
�كم إ َّن ََّ
َ
�ن تَ َراض ِم ْن ُك� ْ َ ْ ُ َ ُ ُ
الل َك َ
ان بِ ُك ْم
ت��ا َر ًة َع� ْ
ِ
�م وَل تَقتُلوا أ ْنف َس� ْ ِ
ٍ
يما) النس��اء.29 /
َر ِح ً
وم��ن املس��ائل ال�تي تبحث يف ه��ذا اجلانب :موض��وع تعرض
املشرتي للغنب عن طريق شرائه السلع بثمن مرتفع ،سواء كان
�ا ً
ارتفاعا فاحش�ً
ً
ارتفاع�ً
�ا ،وقد يقع هذا بس��بب خداع
قليال أو
من البائع ورمبا يكون بدون خداع ،وهنا تثار تساؤالت ،منها:
ه��ل الش��رع جييز فس��خ البيع بالغنب؟ وم��ا ضوابط ذلك؟ وما
الذي دفع الفقهاء ملناقش��ة هذا األمر؟
وكل ذلك سنجيب عليه من خالل ما يلي:
ً
أوال :مفهوم الغنب:
ي ،و ْ
َالبَ��ا ُء ،وَالنُّ� ُ
�ونَ ،ك ِل َم ٌة تَ� ُ
الغ�بن لغ��ةْ :ال َغ ْ ُ
ف
�د ُّل َع َلى َض ْع ٍ
َذلِ َ
ب َغ ْبنًا ،و َ
َاهتِ َض َ ُ ُ َ
الر ُج ُل ف بَ ْي ِع ِهَ ،ف ُه َو يُ ْغ َ ُ
وْ
ك إِ َذا
ام .يُقال غ ِب َّ ِ
ٍ
َغ َ َ ْ
َ َ
ف َر ْأيُ ُه .و ْ
ك إ َذا َض ُع َ
اهتُ ِض َم ِفي ِه .و َ
ْ
اس ِف
َال ِقيَ ُ
ب ِف َرأيِ ِه ،وَذلِ ِ
ْال َك ِل َمتَ�ِ ْ
َاح ٌد[ .معجم مقاييس اللغة ،البن فارس.]411 /4 ،
ين و ِ
أ ّما يف االصطالح الش��رعي :عندما نتكلم عن َح ّد الغنب ،جند
تعريفات لعلماء الشرع ،منها:

13

املفيت هاني العابد
أ -تعريف القاضي عياضْ :الغنب ِف ْالبيُوع بِ ُسُ��كون ْالبَاء إذا
َ
َ
ون عوض��ه وَأصله النَّ ْقص [مش��ارق األنوار على
أخ��ذ َش� ْيئه ِم ْن ُه بِ ُد ِ
صح��اح اآلثار للقاض��ي عياض.]128 /2 ،
َد ُخ ُل َْ
اح َ
ب -تعري��ف ابن عابدي��نْ :ال َغ ْ َ
ش َم��ا َل ي ْ
تَ
ت
ب ْال َف ِ
تَ ْق ِويم الُْ َق ِّو ِم َ
ني [حاش��ية اب��ن عابدين.]251 /1 ،
ِ
وقد انتهيت بعد التأمل يف التعريفات السابقة للغنب إىل تعريفه
مبا يلي:
ً
اصطالحا« :انتقاص مالي من حق البائع أو املشرتي»،
فالغنب
والس��بب فيه عدم خربة كل من البائع واملش�تري ،حبيث خيرج
العق��د عن ح��دود التعامل املثل��ي املعتاد يف الع��رف التجاري
الس��ائد ،يرجع يف حتديده للعرف وألهل اخلربة.
وأسباب عدم اخلربة كثرية:
 .1كون أحد األطراف قاصراً كالصغري ،وتصرف وصيه بغنب
فاحش حلق به.
 .2ع��دم خربة أحد أطراف العق��د بالعرف التجاري ،وتقويم
األسعار.
 .3استخدام أحد أطراف العقد التغرير لتتم الصفقة له.
والغنب اليسري مغتفر ،وال تكاد ختلو منه املعامالت ،أما الغنب
الفاح��ش فطري��ق معرفته العرف والعادة ،فأما الس��ادة احلنفية
فيضبط��ون حتدي��د الفح��ش بتقوي��م املقوم�ين فم��ا دخل حتت
تقويم املقومني فيسري ،وما ال يدخل حتت تقييم املقوميني ّ
يعد
ً
فاحشا .
ً
ثانيا :حكم الغنب وأثره يف العقد:
األص��ل يف الغ�بن أن��ه ممن��وع وحم��رم ديانة ،ق��ال اب��ن العربي:

ج��اع ف ُح ْكم ُّ ْ ْ
بن ف ُّ
َْ َ ْ
الد ْنيَ��ا َْمنُ ٌ
َاب
الدنيَا؛ إذ ُه َو ِم ْن ب ِ
وع بِِإ ْ َ ٍ ِ
«الغ� ِ
ِ
�رم َش� ْر ًعا ف ُك ِّ
ْال� َ
�داع ال
ل ِم َّل� ٍة»[ ،أح��كام الق��رآن الب��ن العربي/4 ،
َُْ�
َّ
ِ
ِ ِ
ِ
 ،]261لك��ن لي��س كل غ�بن مؤثر عن��د الفقه��اء ،وخاصة عند
أهلي��ة املش�تري والبائع وعدم ممارس��ة التغري��ر ،فاألصل نفاذ
العق��د ،ق��ال الن��ووي رمح��ه اهلل« :جمرد الغ�بن ،ال يثبت اخليار
وإن تفاحش .ولو اشرتى زجاجة بثمن كثري يتوهمها جوهرة،
فال خيار له ،وال نظر إىل ما يلحقه من الغنب; ألن التقصري منه
حي��ث مل يراج��ع أهل اخلربة» [روض��ة الطالبني للن��ووي.]473 /3 ،
لكن هناك صور توقف عندها الفقهاء ،وبينوا أن للغنب تأثرياً
فيها ،وذلك حسب التفصيل اآلتي:
 -1مسألة تلقي الركبان:
يف مس��ألة تلق��ي الركبان ،إن تلقاهم املش�تري واش�ترى منهم
الس��لع ،وبان هلم الغنب إذا قدموا السوق ،أو قبل ذلك ،فلهم
ُ
البيع،
اخليار بالغنب فوراً كخيار العيب ،أ ّما إذا التمس
الركبان َ
أو كانوا يعلمون السعر احلقيقي ،فال أثر للغنب ،جاء يف [مغين
احملت��اج](« :وهل��م اخليار إذا) غبنوا ،و(عرف��وا الغنب) ولو قبل
قدومه��م مل��ا رواه البخ��اري( :ال تلقوا الس��لع حت��ى يهبط بها إىل
الس��وق ،فم��ن تلقاه��ا فصاح��ب الس��لعة باخلي��ار) وهو على
الفور قياس��ا على خيار العيب ،فإن التمسوا البيع منه ولو مع
جهلهم بالس��عر ،أو مل يغبنوا كأن اش�تراه منهم بس��عر البلد أو
بدونه وهم عاملون فال خيار هلم؛ النتفاء املعنى الس��ابق ،وكذا
ال خيار هلم إذا كان التلقي بعد دخول البلد ولو خارج السوق
إلمكان معرفتهم األس��عار من غ�ير املتلقني» [مغين احملتاج للخطيب
الشربيين ،]49 /2 ،قلت :احلديث الذي اعتمده الشربيين رمحه اهلل
ع��ن البخ��اري ،ذك��ره البخ��اري من حديث عب��د اهلل بن عمر
رض��ي اهلل عنهم��ا ،ونصه عن رس��ول اهلل صل��وات اهلل عليه:
يع بَ ْع ُض ُك ْم َع َلى بَ ْيع بَ ْعض ،و َ
َ
الس َل َع َحتَّى يُ ْهبَ َط
(ال يَبِ ُ
َال تَ َل َّق ْوا ِّ
ِ ٍ
وق) ،هذا ما رواه البخاري بدون زيادة فمن تلقاها
بِهَا إِ َل ُّ
الس ِ
فصاحب الس��لعة باخليار ،وهذه الزيادة ليس��ت عند البخاري
لك��ن هل��ا أصل باملعنى ذكره مس��لم يف الصحي��ح يف َقوله عليه
�وا ْ َ
الس�لامَ :
اش�َترى ِم ْن ُهَ ،ف ِإ َذا أَتَى
ال َل َ
(ل تَ َل َّق� ْ
بَ ،ف َم ْن تَ َل َّقا ُه َف َْ
الس َ
ار).
وقَ ،ف ُه َو بِ ْ ِ
َس�يِّ ُد ُه ُّ
اليَ ِ
وفس��خ العق��د بالغنب يف مس��ألة تلقي الركب��ان مل يقصر القول
ب��ه عل��ى الش��افعية ،فاحلنابل��ة كذل��ك يثبت الغ�بن عندهم يف

مس��ألة تلقي الركبان ،وكذا يف مس��ألة النجش ،ويف مسألة بيع
املسرتس��ل وهو من ال حيسن املماكسة [املغين البن قدامة.]498 /3 ،
وال��ذي جع��ل احلنابل��ة يأخ��ذون خبي��ار الغ�بن مل��ن ال حيس��ن
َّ
الل ْبن ُع َمر َرضي اللَُّ
املماكس��ة ،ما جاء يف احلديث َع ْن َع ْب ِد ِ ِ َ ِ َ
ِ
َس َّل َم ،أَنَّ ُه ُْ
ي َد ُع ِف
ب َص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه و َ
َع ْنه َ
ُما :أَ َّن َر ُج ًل َذ َك َر لِلنَّ ِّ
ت َف ُق ْل َ
البُيُوعَ ،ف َق َ
ال ِخ َ
ال( :إِ َذا بَايَ ْع َ
الب ََة) رواه البخاري ومسلم ،قال
ِ
الن��ووي رمحه اهلل« :واختلف العلماء يف هذا احلديث؛ فجعله
ً
خاصا يف حقه وأن املغابنة بني املتبايعني الزمة ال خيار
بعضهم
للمغبون بس��ببها س��واء قلت أم كثرت وهذا مذهب الشافعي
وأب��ي حنيف��ة وآخرين وهي أصح الروايت�ين عن مالك ،وقال
البغداديون من املالكية للمغبون اخليار هلذا احلديث بشرط أن
يبل��غ الغنب ثل��ث القيمة فإن كان دونه فال ،والصحيح األول؛
ألن��ه مل يثب��ت أن النيب صلى اهلل عليه وس��لم أثب��ت له اخليار،
وإمنا قال له قل ال خالبة أي ال خديعة وال يلزم من هذا ثبوت
اخلي��ار ،وألن��ه لو ثبت أو أثبت له اخلي��ار كانت قضية عني ال
عم��وم هل��ا فال ينف��ذ منه إىل غ�يره إال بدليل واهلل أعلم» [ش��رح
النووي على مس��لم.]177 /10 ،
 -2الغنب يف تصرف املشرف على املال:
املش��رف على املال إ ّما أن يكون حبكم والية خاصة كالوصي
على مال القاصر ،أو يكون صاحب إش��راف عام كاملس��ؤول
ع��ن الوق��ف ،أو إدارة امل��ال العام ،وكل ه��ذه اجلوانب يكون
التصرف فيها باألمانة وفعل األصلح ،وال يتأتى هذا يف زماننا
إال باخلط��ط العلمي��ة اليت م��ن الواجب إعداده��ا وتنفيذها يف
األموال ،س��واء مال القاصر أو امل��ال العام ،إذ جيب أن يكون
التصرف حبسب األصلح ،قال تعاىل( :ويسألونك َع ِن ْاليَتامى
ي) البقرة  .220/ومن هنا نصت (املادة )356
ُق ْل إِ ْص ٌ
الح لَُ ْم َخ ٌْ
من [جملة األحكام]« :إذا وجد غنب فاحش يف البيع ومل يوجد
تغري��ر; فليس للمغبون أن يفس��خ البي��ع إال أنه إذا وجد الغنب
وح��ده يف م��ال اليتيم ال يصح البيع وم��ال الوقف وبيت املال
حكمه حكم مال اليتيم».
وق��د ج��اء يف القان��ون املدن��ي األردن��ي يف م��ادة (« :)149ال
يفس��خ العق��د بالغ�بن الفاحش ب�لا تغرير إال يف م��ال احملجور
وم��ال الوقف وأم��وال الدولة».
واحلمد هلل رب العاملني.
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ضابط اإلعانة على الحرام
في أحكام العمل والتعامل
مع البنوك التجارية في
فتاوى دائرة اإلفتاء األردنية
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احلم��د هلل رب العاملني ،والصالة والس�لام على س��يدنا حممد
وعلى آل��ه وصحبه ،وبعد:
فقد أرس��ت الش��ريعة اإلس�لامية دائرة األحكام الش��رعية بني
احل�لال واحلرام ،فـ��يسرت للمكلف�ين فعل املباح ،وش��ددت
عليه��م يف احل��رام ،وحذرت من الفاصل ال��ذي يقع بني دائرة
احل�لال واحل��رام ،وهي الش��بهات؛ قال رس��ول اهلل صلى اهلل
عليه وس��لمَ :
ين ،و َ
(احل� َ
لا ُل بَ� ٌِّ
َاحل َرا ُم بَ�ٌ ِّ
ُما ُم َش�بَّه ٌ
َات
ينَ ،وبَ ْينَه َ
َ
بأَ لِ ِدينِ ِه
اسَ��ت ْ َ
َات ْ
ال يَ ْع َل ُمهَا َكثِ ٌ
اسَ ،ف َم ِن اتَّ َقى املُ َشَّ��به ِ
ري ِم َن النَّ ِ
َع ْر ِض� ِهَ ،وم ْ َ
َق َع ف ُّ
حل َمى،
َاتَ :ك�ر
اع يَ ْر َعى َح ْو َل ا ِ
وِ
الش�بُه ِ
َن و ِ
َ ٍ
وش� ُ
�ك أَ ْن يُ َوا ِق َع� ُه) رواه البخاري.
يُ ِ
وتعت�بر مس��ألة اإلعانة على احل��رام من املش��تبهات اليت تنازع
فيها الفقهاء ،وانزلقت كثري من ألس��نة العامة فيها بني مش��دد
ومتس��اهل ،فأصب��ح لزام�ً
�ا عل��ى أه��ل الفت��وى بي��ان احلك��م
الشرعي فيها ،وتعترب دائرة اإلفتاء العام مرجعية سنية معتمدة
ً
رمسيا يف الفت��وى ،وقد أص��درت فتاوى كثرية
وجه��ة خمول��ة
يف موض��وع اإلعان��ة عل��ى احلرام فيم��ا يتعلق بأح��كام العمل
والتعام��ل مع البنوك التجارية ،وس��تحاول ه��ذه الورقات أن
تتب��ع ه��ذه الفتاوى للوص��ول لضابط جامع بينه��ا ،واهلل ولي
التوفيق.

الباحث الشيخ محزة مشوقة

ضابط اإلعانة احملرمة:
يقوم منهج التش��ريع اإلس�لامي عل��ى حماربة الرب��ا والتضييق
ين آ َمنُ��وا اتَّ ُقوا ََّ
الل و َ
علي��ه؛ ق��ال اهلل تعاىل( :يَا أَيُّهَا الَّ ِذ َ
َذ ُروا مَا
الربَا إِ ْن ُك ْنتُ ْم ُم ْؤ ِمنِ�ي َ َ ْ َْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ
ب ِم َن
�ي ِم َن ِّ
بَ ِق� َ
ن ف ِإن ل تفعَلوا فأذنوا ِب ْر ٍ
الل َو َر ُس��ولِ ِه) البقرة ،279-278 /وعن جابر رضي اهلل عنه قال:
َّ ِ
�ن َر ُس� ُ
َس� َّ
«لَ َع� َ
الربَ��اَ ،و ُم ْؤ ِك َل ُه،
هلل َص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه و َ
�ول ا ِ
�ل َم آ ِك َل ِّ
َق َ
�اه َد ْي ِه» ،و َ
وَ
َكاتِبَ ُه ،و َ
الُ :
(ه ْم َس� َواءٌ) رواه مسلم.
َش� ِ
فمقتض��ى ه��ذه النصوص الش��رعية يوضح أن الش��ارع أغلق
دائرة الربا ،ومل يكتف مبنع التعاقد الربوي فقط ،بل مشلت ما
يعني على الربا ،ولكن مفهوم اإلعانة على الربا واس��ع حيتاج
للضبط فهل يقتصر فيه على النص أم يقاس على النص غريه
مم��ا يش��اركه باملعنى ،خاص��ة أن األصل يف األحكام الش��رعية
املتعلق��ة باملعام�لات التعلي��ل ال التعب��د؟ فإذا كان��ت اإلجابة
بالثان��ي فما هو املعنى املناس��ب ال��ذي يضبط مفهوم اإلعانة؟
وال��ذي يظه��ر للباح��ث أن أفضل معنى مناس��ب هو التمكني
م��ن فعل الربا ،فكل فع��ل يتوقف عليه عقد الربا يعترب داخال
يف دائرة احلرام ،وهذا املعنى موافق ملقتضى حديث (إِ َّن الَّ ِذي
َح َّر َم ُش� ْربَهَا َح َّر َم بَ ْي َعهَا) رواه مس��لم ،ألن االنتفاع باخلمر متعذر
دون تواف��ر س��بب امللكي��ة كاملعاوض��ة واهلب��ة ،فلم��ا نهى عن

االنتف��اع باخلم��ر نه��ى عما يتوصل به إىل اخلمر وهي أس��باب
ملكيتها.
ولذلك قال العلماء يف ش��رح حديث آكل الربا« :وإمنا س��وى
بينهم – أي بني آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه – يف اللعن
ألن العقد ال يتم إال باجملموع» [فيض القدير  ،]54 /1وجاء يف [مرقاة
املفاتيح ش��رح مش��كاة املصابيح « :]1916/ 5قال اخلطابي :س ّوى رسول
اهلل صل��ى اهلل علي��ه وس��لم ب�ين آكل الربا وموكل��ه ،إذ ُك ٌّل ال
يتوصل إىل أكله إال مبعاونته ومش��اركته إياه ،فهما شريكان يف
اإلثم كما كانا ش��ريكني يف الفعل».
وهذا ما فهمه مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة،
وفيما يأتي بعض نصوصهم:
ففي مذهب املالكية جاء يف كتاب [مواهب اجلليل لش��رح خمتصر اخلليل
« ]254 /4وذكر القرطيب ُ
واألبَّي يف أوائل ش��رح مس��لم يف منع
بي��ع العن��ب ملن يعصرها مخ��را قولني ،قال ُ
واألبَّ��ي :واملذهب
يف هذا س��د الذرائع ،كما حيرم بيع الس�لاح ملن يعلم أنه يريد
قط��ع الطريق على املس��لمني أو إث��ارة الفتنة بينهم قاله يف أول
مس��اع ابن القاس��م من كت��اب احملاربني واملرتدين ،ويف رس��م
البي��وع األول من مساع أش��هب من كت��اب التجارة إىل أرض
احلرب ،ويف مس��ائل املدي��ان والتفليس من الربزلي عن بعض
الفقهاء أنه س��ئل عن بيع اململوكة من قوم عاصني يتس��احمون
يف الفس��اد وعدم الغرية ،وهم آكلون للحرام ويطعمونها منه،
فأجاب :ال جيوز ذلك على مذهب مالك اهـ .وكذلك يشرتط
يف جواز البيع أال يعلم أن املشرتي قصد بالشراء أمراً ال جيوز،
واهلل أعلم».
ويف املذهب الش��افعي :قال ش��يخ اإلس�لام زكري��ا األنصاري
الش��افعي« :فل��و باع العنب ممن يتخذه مخ��راً بأن يعلم أو يظن
من��ه ذل��ك أو األمرد من مع��روف بالفجور ب��ه وحنو ذلك من
كل تص��رف يفض��ي إىل معصية كبيع الرطب ممن يتخذه نبيذاً،
وبي��ع ديك اهلراش ،وكبش النطاح ممن يعاني ذلك حرم؛ ألنه
تس��بب إىل معصي��ة (ويصح) لرجوع النهي لغ�يره ،فإن توهم
من��ه ذلك أو باع الس�لاح من البغ��اة أو حنوهم كقطاع الطريق
أو باي��ع م��ن بي��ده حالل وحرام كره» [أس��نى املطالب يف ش��رح روض
الطالب .]41 /2
ويف املذهب احلنبلي :قال العالمة البهوتي احلنبلي« :وال يصح

بي��ع م��ا قصد به احلرام كعنب ،وكعص�ير ملتخذهما مخرا وكذا
زبيب وحنوه» [كش��اف القناع عن منت اإلقناع .]181 /3
وأم��ا املذهب احلنفي فله وجهة نظر خمتلفة وتفصيل ال يتس��ع
اجمل��ال لعرض��ه ،وينظر يف ذل��ك حبث [تفصيل الكالم يف مس��ألة اإلعانة
عل��ى احلرام] للش��يخ حممد شفيع العثماني.
وال يفهم من نصوص مجهور الفقهاء أن هذا التضييق يش��مل
ً
مطلقا بأي ش��كل من األش��كال،
حتريم التعامل مع آكل الربا
فذل��ك م��ن التضيي��ق والتش��ديد ال��ذي ال يرتضي��ه املنه��ج
اإلس�لامي؛ قال اإلمام النووي الش��افعي« :م��ا روى أن النيب
صل��ى اهلل عليه وس��لم أن��ه اقرتض من أبي الش��حم اليهودي
ثالث�ين صاع�ً
�ا من ش��عري ألهل��ه بعد ما ع��اد من غ��زوة تبوك
باملدين��ة ،ورهن عن��ده درعه فكان��ت قيمته��ا أربعمائة درهم،
فف��ي ه��ذا اخلرب فوائد منها أنه جي��وز معاملة من يف ماله حالل
وح��رام إذا مل يعل��م عني احلالل واحل��رام ،ألن النيب صلى اهلل
عليه وسلم عامل اليهودي ،ومعلوم أن اليهود يستحلون مثن
اخلم��ر ويربون» [اجملموع ش��رح امله��ذب .]178 /13
وج��اء يف [حاش��ية قليوب��ي عل��ى ش��رح املنه��اج يف املذه��ب
الش��افعي] « :وتصح الش��ركة وإن كرهت كشركة ذمي وآكل
الرب��ا ومن أكثر مال��ه حرام».
ويف مذه��ب احلنابل��ة يق��ول حمق��ق املذه��ب اإلمام امل��رداوي:
«تك��ره مش��اركة من يف ماله حالل وح��رام على الصحيح من
املذه��ب اخت��اره مجاع��ة وقدمه يف الف��روع» [اإلنص��اف .]301 /5
ويف مذهب املالكية يقول العالمة ابن جزي« :مسألة يف معاملة
أصح��اب احلرام ،وينقس��م حاهلم قس��مني أحدهما :أن يكون
احل��رام قائم�ً
�ا بعين��ه عند الغاصب أو الس��ارق أو ش��به ذلك،
فال حيل ش��راؤه منه وال البيع به إن كان ً
عينا وال أكله إن كان
�ا وال لبس��ه إن كان ثوب�ً
طعام�ً
�ا وال قبول ش��يء م��ن ذلك هبة
وال أخ��ذه يف دين ،ومن فعل ش��يئا م��ن ذلك فهو كالغاصب،
والقس��م الثان��ي أن يكون احل��رام قد فات من ي��ده ولزم ذمته
فل��ه ثالثة أح��وال :احلالة األوىل :أن يك��ون الغالب على ماله
احل�لال فأجاز ابن القاس��م معاملته وحرمها أصب��غ ،والثانية:
أن يك��ون الغال��ب على ماله احلرام فتمن��ع معاملته على وجه
الكراه��ة عند ابن القاس��م والتحريم عند أصب��غ ،والثالثة :أن
ً
حراما فإن مل يكن له ق��ط مال حالل حرمت
يك��ون مال��ه كل��ه
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معاملت��ه وإن كان ل��ه م��ال ح�لال إال أنه اكتس��ب م��ن احلرام
م��ا أربى على ماله واس��تغرق ذمت��ه فاختلف يف جواز معاملته
باجلواز واملنع والتفرقة بني معاملته بعوض فيجوز كالبيع وبني
هبت��ه وحنوها فال جيوز» [القوان�ين الفقهية .]287
فيتحص��ل من فه��م هذه النصوص الفقهية الس��ابقة أن ضابط
اإلعان��ة احملرم��ة ه��و كل ما يفضي إىل احلرام بش��كل مباش��ر،
وبعبارة أوضح كل ما ّ
ميكن للحرام بش��كل مباشر ،وأما ما ال
يفضي إىل احلرام بش��كل مباشر ،أو ما ال ّ
ميكن للحرام بشكل
مباش��ر ،فيبق��ى على أصل اإلباح��ة ،وقد تعرتي��ه الكراهة من
جهة أن آكل الربا يتقوى بها عموما ليمارس احلرام فيما بعد.
أحكام العمل والتعامل مع البنوك التجارية:
ومل��ا كان��ت البنوك التجارية مؤسس��ة وس��اطة مالية تقوم على
اإلق��راض واالس��تقراض بفائ��دة ،وهو الربا ال��ذي نص عليه
مجاه�ير العلم��اء املعاصري��ن ،وتق��وم ببعض األعم��ال املباحة
كالتحوي�لات املصرفية ،وعمليات التب��ادل العاجل للعمالت
وغريهم��ا ،اقتض��ى ذل��ك التفصي��ل يف أحكام العم��ل فيها أو
التعامل معه��ا كما يأتي:
أوال :حكم العمل يف البنوك التجارية:
ً
مطلقا؛
األص��ل يف املس��لم أن يرتك العمل يف البن��وك التجارية
ً
تورعا عن الشبهات.
وأم��ا من الناحي��ة الفقهية حت��رم الوظائف اليت تباش��ر الربا أو
األعم��ال احملرم��ة األخ��رى ،وأم��ا الوظائف اليت تع�ين البنك
التج��اري عموم�ً
�ا ،ولكنه��ا ال يتوص��ل بها إىل العق��د الربوي
مباش��رة فيكون حكمه��ا الكراهة.
تطبيق��ات م��ن فتاوى دائرة اإلفتاء عل��ى الوظائف املعينة على
احلرام:
 -1حتري��م العم��ل يف تدقيق احلس��ابات املش��تملة عل��ى فوائد
ربوي��ة ،كم��ا أفتى جملس اإلفتاء (فتوى منش��ورة رقم.)970 :
 -2حتريم عمل احملاس��ب يف ش��ركات التمويل الربوية (فتوى
منش��ورة :رقم.)911 :
 -3حتريم العمل بأمني صندوق مبؤسسة ربوية (فتوى صادرة
بتاريخ .)2014/12/08
 -4حتريم عمل احمللل املالي مع البنوك الربوية (فتوى صادرة
بتاريخ .)2012/01/18
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 -5ج��واز عم��ل احل��ارس ومدي��ر ش��ؤون املوظف�ين (فت��وى
منش��ورة رق��م)369 :
 -6الفت��وى يف العم��ل يف البنك املرك��زي يأخذ تفصيل حكم
العمل يف البنوك التجارية (فتوى منشورة رقم ،)369 :ويزيد
علي��ه بوج��ود أقس��ام تتعل��ق ب��إدارة النق��د والسياس��ة النقدية
لالقتص��اد الوطين ،وه��ذه أعمال مباحة.
ويلحظ أن دائرة اإلفتاء مل تس��لك يف حكم العمل يف ش��ركات
التأم�ين التج��اري مس��لك البن��وك التجارية ،فحرم��ت العمل
يف ش��ركات التأمني مطلقا دون تفصيل (فتوى منش��ورة رقم:
 ،)665وكان األوىل التفصيل فيه ،السيما مع وجود اختالف
ب�ين الفقهاء املعاصرين يف ج��واز التأمني التجاري.
وأما خبصوص العمل يف هيئة التأمني ،فقد فصلت ش��أنه شأن
ً
ودعما مباش��راً ألعمال
البنوك املركزية :فإن كان العمل إعانة
التأم�ين التج��اري احمل��رم ،أو كان يش��تمل عل��ى تنظي��م عمل
ش��ركات التأمني احملرمة وتقديم التس��هيالت هلا :فيعترب ً
حمرما،
وأم��ا إذا مل يك��ن في��ه إعانة على احلرام ،فال حرج فيه ش� ً
�رعا.
(فتوى منش��ورة رقم.)463 :
فالضاب��ط يف ب��اب العم��ل يف البن��وك التجاري��ة أن الوظائ��ف
البنكية اليت تتعلق بتقديم التس��هيالت والتمويالت واالئتمان
والكف��االت ،أو الوظائ��ف البنكي��ة ال�تي يتوق��ف عليها عمل
أنظم��ة الفوائد الربوي��ة كأنظمة املعلومات ،تعت�بر من اإلعانة
املباش��رة على احلرام.
وأم��ا الوظائ��ف اليت تس��هل عم��ل البن��ك التج��اري باعتباره
مؤسس��ة وشركة مس��اهمة ،وال عالقة هلا بطبيعة أعمال البنك
احملرم��ة ،فه��ذه ال تعترب من اإلعانة املباش��رة على احلرام ،مثل
امل��وارد البش��رية أو الرقابة اإلداري��ة أو احلارس.
ثانيا :حكم التعامل مع البنوك التجارية:
تعت�بر البن��وك التجاري��ة كصاح��ب امل��ال املختل��ط م��ن حالل
وح��رام ،وق��د نص الفقهاء أنه يباح التعامل معهم ،وقد س��بق
ع��رض النص��وص الفقهي��ة يف ذل��ك ،وينبغ��ي أن تقي��د ه��ذه
اإلباح��ة بش��رط أال يتضمن نفس التعامل إعانة مباش��رة على
ً
توفيقا بني النصوص الش��رعية ال�تي تنهى عن اإلعانة
احل��رام،
على احلرام مع النصوص الش��رعية اليت ورد فيها تعامل النيب
صل��ى اهلل علي��ه وس��لم مع اليهود وه��م أكلة للربا.

تطبيق��ات من فتاوى دائرة اإلفتاء على التعامالت املعينة على
احلرام بشكل مباشر:
 -1تأجري أرض ليكون مقرا لبنك ربوي (فتوى منشورة رقم:
 ،)406وميكن أن يستشكل بأن تأجري األرض للبنك الربوي
ال يتضمن إعانة مباش��رة على املعام�لات احملرمة ،وجياب عن
ذلك بأن الظاهر أن البنك حني يس��تأجر األرض كأنه يصرح
بأن املبنى سيستعمل يف املعامالت احملرمة ،وال خيفى أن وجود
الضابط يف هذه املسألة خفي حيتاج للتأمل ،ولذلك قد ختتلف
فيه اآلراء الفقهية.
 -2بيع برامج تس��تخدم للفوائد الربوية أو املعامالت احملرمة
(فتوى منشورة رقم.)2037 :
 -3حتريم اس��تثمار األموال يف البنوك الربوية (فتوى منش��ورة
رقم ،)741 :وحتريم االس��تثمار ال يعترب .
 -4حتري��م املس��اهمة يف البن��وك الربوية (فتوى منش��ورة رقم:
.)664
 -5حتريم تأخري س��حب الراتب من احلس��اب اجلاري يف بنك
ربوي (فتوى منش��ورة رقم.)811 :
 -6جواز بيع عقار ملش�تري يدفع الثمن من بنك ربوي؛ ألن
احل��رام تعلق بذمة املش�تري وليس بعني امل��ال ،ولكن إذا كان
الق��رض الرب��وي حيتاج دخ��ول البائع يف املعامل��ة فيعترب ذلك
من اإلعانة احملرمة (فتوى صادرة بتاريخ 2014 /6 /24م)
 -7ج��واز تأج�ير ص��راف آل��ي لبن��ك رب��وي (فت��وى صادرة
بتاري��خ  )2014/06/23م��ع وج��ود فتوى منش��ور مناقضة
هلذه الفتوى بتحريم تأجري صراف لبنك ربوي (فتوى منشورة
رقم ،)2824:وما يستشكل يف هذه املسألة يستشكل يف مسألة
تأج�ير أرض لبنك ربوي.
 -8جواز س��حب األموال للمودع ماله يف بنك إس�لامي من
صراف آلي عائد لبنك ربوي (فتوى منش��ورة رقم.)3294 :
 -9ج��واز ش��راء بطاق��ات تس��وق عل��ى اإلنرتنت م��ن البنك
الرب��وي (فت��وى منش��ورة رق��م.)2793 :
 -10ج��واز تقديم خدمات التكيي��ف والتربيد للبنوك الربوية
(فتوى منش��ورة رقم.)1970 :
فالضاب��ط يف ب��اب التعام�لات م��ع البن��ك التج��اري أن كل
تعام��ل ّ
ميك��ن للبن��ك التج��اري ممارس��ة احملرم بش��كل مباش��ر
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يعت�بر م��ن اإلعان��ة احملرمة مثل اإلي��داع يف احلس��اب اجلاري،
وأما التعامالت املباحة اليت ال يس��تفيد منها البنك مباش��رة يف
احلرام فال حرج فيها ،مثل بيع بطاقات الش��راء من اإلنرتنت،
وس��حب األم��وال للم��ودع ماله يف بنك إس�لامي من صراف
آلي عائ��د لبنك ربوي.
وأخرياً؛ حيس��ن اإلش��ارة إىل أن بعض مسائل اإلعانة قد ختفى
وتستش��كل ،مث��ل تأج�ير أرض أو ص��راف آلي لبن��ك ربوي،
فاالختالف فيها سائغ من حيث التنظري الفقهي ،واألوىل للفقيه
أن يس��لك يف ه��ذه املس��ائل اخلفية مس��لك االحتي��اط فريجح
جانب التحريم ،فالفتوى تعترب وسيلة مؤثرة يف الدعوة وتغيري
واق��ع البالد اإلس�لامية ،وال خيفى أن انتش��ار البن��وك الربوية
يف بالدن��ا هو أمر مس��تهجن حيتاج جلهود العلم��اء والدعاة يف
التحذير منها وتش��جيع البنوك اإلس�لامية بديال عنها.
يقول الدكتور يوس��ف القرضاوي« :غري أن وضع الربا مل يعد
يتعلق مبوظف يف بنك أو كاتب يف شركة ،إنه يدخل يف تركيب
نظامن��ا االقتصادي وجهازنا املالي كله ،وأصبح البالء به عامًا
كما تنبأ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :ليأتني على الناس
زمان ال يبقي منهم أحد إال أكل الربا ،فمن مل يأكله أصابه من
غباره) رواه أبو داود وابن ماجه.
ومث��ل ه��ذا الوضع ال يغري فيه وال ينقص من��ه امتناع موظف
عن تس��لم عمله يف بنك أو ش��ركة ،وإمنا يغريه اقتناع الش��عب
 الذي أصبح أمره بيده وحكمه لنفس��ه  -بفس��اد هذا النظاماملنق��ول ع��ن الرأمسالي��ة املس��تغلة ،وحماول��ة تغي�يره بالتدرج
واألناة ،حتى ال حتدث هذه املش��كلة اخلطرية ،فقد س��ار على
هذه السنة يف حتريم الربا ابتداء كما سار عليها يف حتريم اخلمر
وغريها» انتهى كالمه نقال عن موقع فتوى إس�لام أون الين.

قرارات مجلس اإلفتاء
قرار رقم )2017 /12( )243( :حكم استئجار
أرض لبناء مسجد عليها
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والس�لام على س��يدنا حممد،
وعلى آل��ه وصحبه أمجعني ،وبعد
فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته
احلادية عشرة املنعقدة يوم اخلميس ( /15حمرم 1439 /هـ)،
املواف��ق (2017/ 10 / 5م) ،ق��د نظ��ر يف الكت��اب ال��وارد
م��ن معالي وزير األوقاف والش��ؤون واملقدس��ات اإلس�لامية
الدكت��ور وائل عربي��ات حيث جاء فيه:
تقدم أهالي حي الذراع الغربي /حي نزال بطلب إقامة مسجد
عل��ى قطع��ة مملوك��ة ألمان��ة عمان الك�برى ،وطلب��ت الوزارة
مس��اعدتهم يف ختصي��ص القطع��ة هل��ذه الغاي��ة إلقامة مس��جد

عليها ،إال أن األمانة اش�ترطت اس��تئجار ه��ذه القطعة بأجرة
س��نوية قدرها مائة دينار ملدة عش��رين ً
عاما ،أرجو مساحتكم
التك��رم ببيان احلكم الش��رعي يف ذلك.
وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر اجمللس ما يأتي:
ال ح��رج يف اس��تئجار قطعة األرض املذك��ورة من أمانة عمان
الك�برى ،وختصيصها إلقامة مس��جد عليها .واهلل أعلم
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قرار رقم )2017 /13( )244( :االقتصار في
المسجد على المسجدية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والس�لام على س��يدنا حممد،
وعلى آل��ه وصحبه أمجعني ،وبعد
فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته
الثانية عش��رة املنعقدة يوم اخلميس ( /20صفر1439 /هـ)،
املواف��ق (2017/ 11 /9م) ،ق��د نظر يف الكت��اب الوارد من
معالي وزير األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية الدكتور
وائل عربيات حيث جاء فيه:
إشارة إىل كتاب فضيلة مدير أوقاف حمافظة البلقاء ،واملتضمن
طلب املوافقة على استعمال مسجد أم جوزة القديم والسكن
التاب��ع ل��ه بع��د ترميمه مق��راً ملنتدى أم ج��وزة الثق��ايف .أرجو
مساحتكم بيان الرأي الش��رعي يف اس��تخدام وترميم املس��جد
املش��ار إلي��ه أع�لاه وتأج�يره ملديرية ثقافة الس��لط ،علم�ً
�ا بأن
املس��جد مغلق منذ مخس��ة وعشرين ً
عاما.
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وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر اجمللس ما يأتي:
املس��جد يف فقه الش��ريعة وقف إس�لامي ،وال جيوز اس��تعمال
الوق��ف يف غ�ير م��ا ُوقف له ،س��واء كان من واق��ف معني ،أو
ص��ار وقف�ً
�ا باس��تعماله مس��جداً ،ومبا أن��ه قد ثبتت املس��جدية
للمس��جد ،ف�لا جيوز تغيري صفت��ه ،بل يبقى مس��جداً ،وينبغي
صيانت��ه واحملافظ��ة عليه ألج��ل الصالة ،وجي��وز االنتفاع به يف
أقرب وجه ديين للمسجدية ،كتحفيظ القرآن وتدريس العلوم
الش��رعية .أما حتويله إىل صفة «منت��دى ثقايف» فال جيوز ذلك.
خاص��ة وأن «القانون املدني األردني» يقرر يف املادة ()1239
أن��ه «ال جيوز التغيري يف وقف املس��جد ،وال فيما وقف عليه».
واهلل أعلم

قرار رقم )2017 /14( )245( :عالج اضطراب
الهوية الجنسية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والس�لام على س��يدنا حممد،
وعلى آل��ه وصحبه أمجعني ،وبعد
ف��إن جمل��س اإلفت��اء والبح��وث والدراس��ات اإلس�لامية يف
جلس��ته الثالثة عش��رة املنعقدة يوم اخلميس (/2ربيع الثاني /
1439هـ) ،املوافق (2017/ 11 /21م) ،قد نظر يف الكتاب
الوارد من مساحة مفيت القوات املسلحة حول السؤال الوارد
إلي��ه م��ن اخلدم��ات الطبي��ة امللكية ع��ن مريضت�ين تعانيان من
مرض نادر يدعى اضطراب اهلوية اجلنسية ،ويف هذه احلاالت
�ا أنثوية طبيعي��ة ً
�ا وهرموني�ً
تك��ون تركيبة اجلس��م عضوي�ً
متاما،
ولك��ن التفك�ير واملي��ول ذكري��ة خالص��ة .وهل��ذا فاملريضت��ان
تطالب��ان بتغي�ير اجلنس من أنثى إىل ذكر ،حبيث يتم اس��تئصال
الثديني والرحم وباقي اجلهاز التناسلي األنثوي ،ويف املستقبل
استحداث جهاز تناسلي ذكري .فريجى إبداء الرأي الشرعي
يف مث��ل هذه احلاالت كونه��ا نادرة جداً.
وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر اجمللس ما يأتي:
تعري��ف الذك��ورة واألنوث��ة أم��ر ط�بي مرجع��ه بدن اإلنس��ان
وخصائصه البيولوجية اليت من أهمها :اجلهاز التناسلي الفارق

ب�ين الذك��ر واألنثى ،فإذا أصيب الش��خص باضط��راب اهلوية
اجلنس��ية فالواج��ب معاجل��ة ه��ذا االضطراب مبا يعي��د األمور
إىل نصابه��ا ،ليتواف��ق م��ع أص��ل الذكورة أو األنوث��ة الواضح
يف اجله��از التناس��لي ،وليس بتعديل اجلن��س وتغيريه باجلراحة
واالستئصال ،فاالضطراب النفسي يف الوعي بالنفس ال يصح
ً
حاكما على احلقيقة البدنية املاثلة« ،وامليل» النفس��ي
أن يكون
ال عربة به يف هذه احلالة ً
أيضا .وقد اس��تدل العلماء على هذا
َد ُع َ
التقري��ر بق��ول اهلل تع��اىل( :إِ ْن ي ْ
�ن دُونِ� ِه إِ َّل إِنَ ًاثا وَإِ ْن
ون ِم� ْ
َق َ ََ
يدا * لَ َعنَ ُه اللَُّ و َ
ي ْ َ َّ َ َ ً
َر ً
ت َذ َّن ِم ْن ِعبَا ِد َك
ال ل َّ ِ
َد ُعون إِل شْ��يطانا م ِ
َل َمنِّينَّهُم و َ
َلض َّلنَّ ُه� َُ
َُ
نَ ِصيبً��ا م ْ
َف ُر ً
َل ُم َرنَّ ُْه��م َف َليُبَتِّ ُك َّن
�م و َ ْ
ْ
وضا * و ِ
ان ْ َ
ال ْنع َ
َ
الشْ��ي َط َ
آذ َ
َن يَتَّ ِخ ِذ َّ
ان
الل َوم ْ
ُم َف َليُ َغ ُِّ
ي َّن َخ ْل َق َّ ِ
َام وَل ُم َرنَّه ْ
ِ
ُون َّ ِ َ
يه ْم
َولِيًّ��ا ِم ْن د ِ
الل ف َق ْد َخ ِسَ��ر ُخ ْس� َرانًا ُمبِينً��ا * يَ ِع ُد ُه ْم وَيَُنِّ ِ
َومَا يَ ِع ُد ُه ُم َّ
الش� ْي َط ُ
ان إِ َّل ُغ ُرو ًرا) النس��اء.121-117/
وبن��اء علي��ه فال جيوز إج��راء عمليات حتويل اجلهاز التناس��لي
واس��تئصاله يف عالج ما يس��مى بـ»اضطراب اهلوية اجلنسية».
واهلل أعلم
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قرار رقم )2017 /15( )246( :حكم زكاة أموال
الجمعيات والنقابات
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احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والس�لام على س��يدنا حممد،
وعلى آل��ه وصحبه أمجعني ،وبعد
ف��إن جمل��س اإلفت��اء والبح��وث والدراس��ات اإلس�لامية يف
جلس��ته الثالثة عش��رة املنعقدة ي��وم اخلميس (/2ربي��ع الثاني
1439 /ه��ـ) ،املواف��ق (2017/ 11 /21م) ،ق��د نظ��ر يف
الكت��اب ال��وارد من رئيس جمل��س إدارة مجعية املس��تثمرين يف
قط��اع اإلس��كان األردني ،حي��ث جاء فيه :نرج��و بيان احلكم
الش��رعي يف نص��اب زكاة األموال للجمعي��ات والنقابات غري
الرحبي��ة مث��ل مجعية املس��تثمرين يف قط��اع اإلس��كان األردني،
حي��ث تتكون واردات مجعية املس��تثمرين من رس��وم انتس��اب
واشرتاكات األعضاء السنوية ،ويصرف على أنشطة اجلمعية،
وروات��ب املوظف�ين ،وإجي��ارات ،وأنش��طة خمتلفة ،علم��ا بأنها
مجعي��ة غري رحبي��ة ،تهدف إىل تطوير مهنة بناء الش��قق واألبنية
اإلسكانية كما هو حال النقابات املهنية األخرى ،مرفقا النظام
األساس��ي للجمعية؟
وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر اجمللس ما يأتي:
الزكاة حكم تكليفي يتعلق يف الذمة بش��روط بينتها النصوص

الش��رعية ،وأول هذه الشروط «امللكية» اليت يعرب عنها الفقهاء
بـ»تع�ين املال��ك» ،كما جاء يف [نهاي��ة احملتاج] (« :)127 /3وش��رط
وجوبه��ا – أي الزكاة – أن يك��ون املالك ً
معينا» .وقال اإلمام
الكاس��اني احلنفي« :ال جتب الزكاة يف س��وائم الوقف واخليل
ً
متليكا ،والتمليك يف
املس�بّلة لعدم امللك؛ وه��ذا ألن يف الزكاة
غري امللك ال يتصور» [بدائع الصنائع] ( ،)9 /2وجاء يف [مطالب أولي
النه��ى] م��ن كتب احلنابل��ة (« :)16 /2وال جتب زكاة ...يف نقد
موص��ى ب��ه يف وجوه بر ،أو موصى ليُش� َ
ترى ب��ه وقف؛ لعدم
تعي�ين مالكه» انتهى بتصرف.
وهل��ذا ف��إن أم��وال اجله��ات العام��ة ،واجلمعي��ات اخلريي��ة،
والنقاب��ات العام��ة ،اليت ال يتحقق فيها ش��رط تعني امللكية ،ال
على س��بيل االنفراد ،وال على س��بيل الش��راكة ،ال زكاة فيها،
متام��ا كم��ا ال زكاة يف أموال الوقف للس��بب نفس��ه.
وأم��ا اجلمعي��ات التعاونية واجله��ات اليت هلا مال��ك معني ،أو
ملكيتها ش��راكة بني املس��اهمني ،فهذه جتب فيه��ا الزكاة .واهلل
أعلم.

قرار رقم )2017 /16( )247( :حكم إقامة
مشورع استثماري خاص في أرض وقفية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والس�لام على س��يدنا حممد،
وعلى آل��ه وصحبه أمجعني ،وبعد
ف��إن جمل��س اإلفت��اء والبح��وث والدراس��ات اإلس�لامية يف
جلس��ته الثالثة عش��رة املنعقدة يوم اخلميس (/2ربيع الثاني /
1439هـ) ،املوافق (2017/ 11 /21م) ،قد نظر يف السؤال
الوارد من عطوفة مدير عام دائرة تنمية أموال األوقاف حيث
جاء فيه:
أرجو مساحتكم التكرم بالعلم أن وزارة األوقاف متتلك قطع
األراضي الوقفية ذوات األرقام ( )226/206/175حوض
( /)9القن��اص ،م��ن أراض��ي إربد ،البالغ مس��احتها (3355
م�تر مرب��ع) ،وال�تي أوقف��ت ع��ام 1984م م��ن خ�لال إجراء
عملي��ة اس��تبدال مع بلدية إرب��د لقطعة وقفية أخ��رى لغايات
اس��تخدامها مق�برة ،وخصصت القطع املس��تبدلة املش��ار إليها
أعاله خالل عام 1984م ليقام عليها مس��جد ومركز إسالمي
وفق�ً
�ا لقرار جملس األوق��اف ،وموافقات البلدية ،وحيث تقدم

أحد املس��تثمرين إلقامة مش��روع اس��تثماري عليها ،باإلضافة
ً
راجيا
إىل حتقي��ق الغاية املوقوفة ألجلها ،وعلى نفقته اخلاصة.
مساحتك��م التكرم بتزويدنا برأيكم الش��رعي ،علما أنه يوجد
مس��جد جماور يبعد عن القطع��ة حوالي 270م.
وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر اجمللس ما يأتي:
إذا حتقق��ت الغاي��ة م��ن وقف األرض ،من خالل بناء مس��جد
ومركز إس�لامي عليها يؤدي رس��الة املسجد يف املنطقة ،فليس
مثة حرج ش��رعي يف اس��تثمار باقي األرض مبا حيقق مصلحة
الوق��ف .واهلل تعاىل أعلم

23

قرار رقم )2017 /17( )248( :حكم تجميد البويضات
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والس�لام على س��يدنا حممد،
وعلى آل��ه وصحبه أمجعني ،وبعد
ف��إن جمل��س اإلفت��اء والبح��وث والدراس��ات اإلس�لامية يف
جلس��ته الثالثة عش��رة املنعقدة يوم اخلميس (/2ربيع الثاني /
1439هـ) ،املوافق (2017/ 11 /21م) ،قد نظر يف السؤال
الوارد من مستفتية –عرب موقع دائرة اإلفتاء العام اإللكرتوني-
حيث جاء فيه:
عمري  28س��نة ،مصابة بالس��رطان ،وأنا يف طور العالج ،ومت
إق��رار الع�لاج الكيماوي ل��ي يف الفرتة القادمة ،أن��ا متزوجة،
ولك��ن هناك خالف��ات ،وطلبت الطالق من زوجي .س��ؤالي
ه��و :ه��ل جي��وز ش� ً
�رعا أن أق��وم بعملي��ة س��حب بويض��ات
ً
رجال
لالحتفاظ بها وختزينها إذا كان هنالك نصيب وتزوجت
آخ��ر ،أم جي��ب أن يت��م الطالق أوال ،وأنتظر انته��اء العدة ،ثم
أقوم بالعملية؟
وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر اجمللس ما يأتي:
جتمي��د النط��ف (س��واء احليوان��ات املنوي��ة أو البويضات) من
املس��ائل املس��تحدثة نتيج��ة تق��دم الطب وتط��وره واحلمد هلل،
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وبي��ان احلك��م الش��رعي فيها ال بد أن يتأس��س عل��ى قاعدتني
ش��رعيتني عامتني:
األوىل :أن األص��ل يف التطب��ب والعالج هو اإلباحة والس��عة،
َواَ ،فإ َّن َ
اهلل لَْ ي َ
َض ْع دَا ًء
فقد قال عليه الصالة والس�لام( :تَ َداو ْ ِ
إ َّل و َ
َاح ٍد الَْ َر ُم) [مس��ند أمحد].
َضَ��ع لَ ُه َدوَا ًء َغ ْ َ
ي دَا ٍء و ِ
ِ
والثانية :حفظ األنس��اب من االخت�لاط ،ومراعاة حرمة عقد
الزوجية.
ف��إذا الت��زم أصح��اب النطف اجملم��دة بعدم تلقيحه��ا إال حال
قي��ام الزوجي��ة بعقد زواج صحيح ،فال ح��رج عليهم يف اختاذ
هذه الوس��يلة عند احلاجة إليها ،وس��واء س��حبت هذه النطف
ومجدت خالل العزوبة أو عقد زواج سابق ،فليس ذلك بفرق
مؤث��ر ،املهم أن حرمة التلقيح ال تُقتحم إال يف ظل عقد زواج
صحي��ح عن��د التلقيح من قبل الزوجني .ول��و احتاطت املرأة،
فل��م تق��م بتجميد البويضة إال خالل عق��د الزواج الذي تعزم
عل��ى التلقيح منه فه��و أوىل وأفضل .واهلل تعاىل أعلم

المفتي عمر الورسان

ُ َ
من عيون الخطب

�اب
ذك��ر ابن قتيب��ة يف [عي��ون األخبار] خطب��ة ألبي محزة وأرع��دت الكتيب��ة بصواع��ق امل��وت ،مض��ى الش� ّ
اخلارج��ي قال:
منه��م قدم��ا ،حتى اختلف��ت رجاله على عنق فرس��ه،
«ث��م ذك��ر أصحاب��ه فق��ال :ش��باب واهلل مكتهل��ون يف
ّ
وختضبت حماس��ن وجهه بالدماء ،فأس��رعت إليه سباع
ّ
واحنط��ت إليه طري الس��ماء ،فك��م من عني يف
ش��بابهم ،غضيضة عن الشر أعينهم ،ثقيلة عن الباطل األرض

أرجله��م ،أنض��اء عب��ادة ،وأط�لاح س��هر ،ينظ��ر اهلل منق��ار طائ��ر طامل��ا بكى صاحبه��ا يف ج��وف الليل من
إليه��م يف ج��وف اللي��ل منحنية أصالبه��م على أجزاء خوف اهلل! وكم من ّ
كف زايلت معصمها طاملا اعتمد
الق��رآن ،قد أكلت األرض ركبهم وأيديهم وجباههم ،عليها صاحبها يف جوف الليل بالس��جود هلل! ثم قال:
ّ
واستقلوا ذلك يف جنب اهلل ،حتى إذا رأوا ّ
السهام قد أ ّوه أ ّوه وبك��ى ثم نزل».
ف ّوقت ،والرماح قد أش��رعت ،والسيوف قد انتضيت،

وفي الكهولة وعظ
قال ابن اجلوزي يف كتابه [صيد اخلاطر]:

قلت ،واحلواس ّ
«العج��ب مم��ن يق��ول :أخ��رج إىل املقابر فاعت�بر بأهل شهوته ضعفت ،وقواه ّ
كلت ،والنشاط
البل��ى!! ول��و فطن؛ عل��م أنه مقربة ،يغني��ه االعتبار مبا فرت ،والشعر ا ْبيَض؛ فليعترب مبا فقد ،وليستغن عن ذكر
خصوصا من قد أوغل يف السن ،فإن من فقد ،فقد استغنى مبا عنده عن التطلع إىل غريه».
فيها عن غريها؛
ً
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طرف من أخبار النساء
وغشش��تيين َف َقالَ��ت َل وَاهلل َم��ا فعل��ت وَإِنََّا ش��بهتها
جاء يف كتاب [األذكياء] البن اجلوزي:
دللَة لرجل :ع ْندي ا ْم�رأَة َك َأنَّهَا َط َاقة نرجس بطاق��ة نرج��س َ
«قالَ��ت َّ
َ
لن ش� َ
�عرها أَبي��ض ووجهه��ا أصف��ر
ِ ِ
َ
ِ
َفتَ َزوج َه��ا َفإذا ِه َي َع ُجوز قبيح��ة َف َق َ
وس��اقها أَ ْخ َض��ر».
علي
ال كذبت ّ
ِ

المعاصي تسقط الكرامة
«س��قوط اجلاه واملنزلة والكرامة عند اهلل وعند خلقه ،عي��ش خام��ل الذك��ر ،س��اقط الق��در ،زري احلال ،ال
ف��إن أكرم اخللق عن��د اهلل أتقاهم ،وأقربه��م منه منزلة حرم��ة ل��ه وال فرح ل��ه وال س��رور ،فإن مخ��ول الذكر
أطوعه��م ل��ه ،وعلى قدر طاعة العبد تك��ون له منزلته وس��قوط الق��در واجلاه معه كل غ��م وهم وحزن ،وال
عنده ،فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عينه ،فأسقطه س��رور مع��ه وال فرح ،وأين ه��ذا األمل من لذة املعصية
م��ن قل��وب عباده ،وإذا مل يبق له جاه عند اخللق وهان لوال س��كر الش��هوة؟»[ .اجلواب الكايف ملن س��أل عن
عليهم عاملوه على حس��ب ذلك ،فعاش بينهم أس��وأ الدواء الش��ايف] البن القيم

ابن لم يمت ولكن يستحق النواح
«ض��اع لرجل ول��د ،فج��اؤوا بالنوائح ولطم��وا عليه ،بي��ض ق��د قعدت مثل القرقة عليه ،ما ميكنين أن أبرح،
�ا ،فصعد أبوه يوم�ً
وبق��وا عل��ى ذلك أيام�ً
�ا الغرفة فرآه أري��د فرخيات ،أنا أحبهم .فخرج أب��وه إىل أهله فقال:
جالسا يف زاوية من زواياها ،فقال :يا بين أنت باحلياة ،ق��د وج��دت اب�ني ً
ً
حبا ولك��ن ال تقطعوا اللط��م عليه،
أم��ا ت��رى ما حنن في��ه! قال :قد علم��ت ،ولكن ها هنا ألطم��وا كما كنت��م»[ .أخبار احلمق��ى واملغفلني] البن
اجلوزي
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فتاوى منتقاة
المهر المؤجل ال يسقط بفقر الوزج
السؤال:
ً
ه��ل يس��قط امله��ر املؤخر عن الزوج عند الطالق إذا كان فق�يرا؟ وهل حيتاج طالق الزوج لزوجته
وكالة من الزوجة؟
اجلواب:
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احلمد هلل ،والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل
املهر ينقسم يف العرف إىل قسمني :مهر معجل ،ومهر مؤجل،
كم��ا ج��اء يف قانون األح��وال الش��خصية م��ادة (« :)41جيوز
تعجيل املهر املسمى وتأجيله كله أو بعضه ،على أن يؤيد ذلك
ً
معجال».
بوثيق��ة خطية ،وإذا مل يص��رح بالتأجيل يعترب املهر
وجي��ب امله��ر املؤخر بوف��اة أح��د الزوجني أو وق��وع الطالق،
مسى مهراً عش��رة
ج��اء يف [اللب��اب يف ش��رح الكتاب (« :]15 /3ومن ّ
�مى إن دخ��ل) أو خال (بها)
فم��ا زاد) أي فأكث��ر (فعلي��ه املس� ّ
خل��وة صحيح��ة (أو م��ات عنه��ا) أو مات��ت عن��ه» ،فعلم من
ه��ذا ّ
أن الزوج��ة إذا طلق��ت م��ن زوجها وجب هل��ا املهر على
ً
ينص عليه قانون
سبيل التعجيل بعد أن كان
مؤجال ،وهذا ما ّ
األح��وال الش��خصية األردني ،كما ورد يف امل��ادة (« :)43إذا

ً
كامال بوف��اة أحد
مس��ي مه��ر يف العق��د الصحي��ح ل��زم أداؤه
ّ
الزوج�ين ،ولو قب��ل الدخول أو اخللوة ،وبالطالق بعد اخللوة
الصحيحة ».
وال يس��قط املهر املؤجل للزوجة بس��بب فقر الزوج ،بل يبقى
دين�ً
�ا يف ذمته ،وهل��ا أن تطالبه به أمام القضاء.
فيصح من الزوج بدون توقف على
وأما طالق الزوج لزوجته
ّ
إذن الزوج��ة أو وكال��ة منها؛ ّ
ألن الطالق بيده وحتت س��لطته،
جاء يف [الدر املختار « :]230 /3وأهله -أي الطالق -زوج
عاق��ل بالغ مس��تيقظ» ،ف��إذا وقع الطالق من ال��زوج املتصف
ً
شرعا ،وقد نص على ذلك
بهذه الصفات فهو طالق صحيح
قان��ون األح��وال الش��خصية األردن��ي يف م��ادة (« :)80يكون
ال��زوج ً
ً
أهال للطالق إذا كان مكلف�ً
واعيا خمتاراً» .واهلل تعاىل
�ا
أعلم.

ما يجب على
المشرفين في دور
الرعاية تجاه األطفال
السؤال:
تقوم وزارة التنمية االجتماعية باستقبال األطفال احملتاجني للحماية والرعاية من خمتلف الفئات من
عمر يوم ولغاية عمر مثانية عش��ر ً
عاما ،واالحتفاظ بهم حلني حتس�ين ظروفهم األس��رية وتصويب
أوضاعهم ،نرجو التكرم ببيان الفتوى خبصوص شروط التفريق بني الذكور واإلناث؛ لنتمكن من
إجراء الالزم حسب األصول؟
اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل
راعى اإلس�لام طبيعة اإلنسان يف تش��ريعاته احلكيمة ،فأعطاه
ما ينفعه ومنعه ما يضره ،ومل يهمل حقيقة التكوين اإلنس��اني
الدقيق ،ومن آيات اهلل تعاىل يف هذا الكون أن ّ
الذكر له طبيعة
خاص��ة ختتلف عن طبيعة األنثى.
وق��د ج��اء يف الق��رآن الكري��م يف قص��ة مري��م عليها الس�لام:
الذ َكر َك ُ
األ ْنثَى} آل عم��ران ،36 /وينبغي أن يعلم أن هذا
{وَلَ ْي� َ
�س َّ ُ
ً
تفضيال ألحد اجلنسني على اآلخر ،بل هو إثبات للفرق
ليس
ً
وحرصا على م��ا فيه اخلري
بينهم��ا حبس��ب طبيع��ة كل منهم��ا،
للجنس�ين واجملتمع.
لذل��ك جاء التش��ريع احلكي��م حبض أولياء األم��ر ،ومن يرعى
ش��ؤون األطفال على األخذ ببع��ض الواجبات واآلداب اليت
تراع��ي تلك اخلصوصية ،وأمره��م بتعويد األطفال عليها قبل
البلوغ ،ومن ذلك االس��تئذان ،وغض البصر ،وس�تر العورة،
ين م َ
ين آ َمنُوا لِيَ ْس�تَ ْأ ِذ ْن ُك ُم الَّ ِذ َ
ق��ال اهلل تعاىل{ :يَا أَيُّ َه��ا الَّ ِذ َ
َل َك ْت
ين لَْ يَ ْب ُل ُغوا ْ ُ
�م وَالَّ ِذ َ
ال ُلَ��م ِم ْن ُك ْم} النور .58 /
أَيَْانُ ُك� ْ
وكذل��ك أم��ر النيب صلى اهلل عليه وس��لم بالتفرقة بني الذكور
واإلن��اث يف املضاج��ع منذ الصغر ،قال رس��ول اهلل صلى اهلل
عليه وس��لمُ ( :م ُروا أَ ْو َلد ُ
َه ْم أَ ْبنَا ُء َس� ْبع ِس�نِ َ
الصال ِة و ُ
ني،
َك ْم بِ َّ
ِ
َه ْم أَ ْبنَا ُء َع ْشر و َ
و ْ
وه ْم َع َل ْيهَا ،و ُ
َاض ِربُ ُ
اجع)
ُم ِف الَْ َض
َف ِّر ُقوا بَ ْينَه ْ
ٍ
ِِ
رواه أبو داود.

لذلك أوجب الفقهاء التفريق بني األوالد يف املضاجع إذا أمتوا
التاس��عة ،ودخل��وا يف العاش��رة ،س��واء كانوا إخ��وة ،أو إخوة
وأخ��وات ،أو أخ��وات ،ب��أن يكون ل��كل واحد منهم فراش��ه
املس��تقل ،ج��اء يف [حاش��ية اب��ن عابدي��ن]« :ويفرق ب�ين الصبيان يف
املضاج��ع إذا بلغ��وا عش��ر س��نني وحي��ول ب�ين ذك��ور الصبيان
والنس��وان ،وبني الصبيان والرجال ،فإن ذلك داعية إىل الفتنة
ً
خوفا من
ول��و بعد ح�ين ...فاملراد التفري��ق بينهما عند الن��وم
الوق��وع يف احمل��ذور؛ فإن الولد إذا بلغ عش��راً عقل اجلماع وال
ديان��ة له ترده».
وق��د بني صاح��ب كت��اب [مواه��ب اجللي��ل] معنى التفرق��ة فقال:
«معن��ى التفرقة يف املضاجع :أن جيعل لكل واحد منهم فراش
على حدته».
وأم��ا الطف��ل إذا بلغ؛ فإنه يصري من املكلف�ين ،فيحرم عليه ما
حي��رم على الرجال من خمالطة النس��اء واالطالع على زينتهن.
وبن��اء على ما س��بق؛ فإنه جيب على أولي��اء األمر ،واملربني يف
املراكز االجتماعية واملشرفني على شؤون األطفال يف اجملتمع:
ً
أوال :ختصي��ص ف��راش مس��تقل للطف��ل ال��ذي ج��اوز التس��ع
سنوات.
ً
ثانيا :فصل الذكور عن اإلناث ابتداء من هذا العمر.
ثالث�ً
�ا :احملافظ��ة عل��ى س�تر الع��ورات ب�ين اجلميع ،س��واء من
األطفال أو املربني واملشرفني على تلك املراكز والعاملني فيها.
واهلل تع��اىل أعلم.
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يباح أكل األجبان المصنعة من المنفحة
في الدول الغربية
السؤال:
هل جيوز أكل األجبان املصنعة من املنفحة -وهي مادة تساعد يف صناعة اجلنب -يف الدول الغربية؟
اجلواب:

احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل
ال ح��رج يف أكل األجب��ان املصنع��ة يف ال��دول الغربي��ة ،وال
يكل��ف املس��لم بتتب��ع مصدر اإلنفح��ة اليت دخل��ت يف صناعة
اجل�بن؛ إذ األص��ل يف طعامه��م احلل ،قال اهلل تع��اىل{ :و َ
َطعَا ُم
الَّ ِذي� َ
�ن أُوتُ��وا ْال ِكتَ َ
�م} املائدة.5/
اب ِح ٌّل لَ ُك� ْ
وقد س��ئل س��يدنا عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما عن اجلنب
فقالُ :
«ك ْل ما صنع املسلمون وأهل الكتاب» رواه البيهقي يف
[السنن الكربى].
ب��ل جاء يف كت��اب [نهاية احملتاج لإلم��ام الرمل��ي « :]245 /1يعفى عن
اجل�بن املعمول باإلنفحة من حي��وان تغذى بغري اللنب؛ لعموم
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البل��وى ب��ه يف هذا الزمان كما أفتى ب��ه الوالد رمحه اهلل تعاىل؛
إذ من القواعد أن املش��قة جتلب التيس�ير ،وأن األمر إذا ضاق
اتسع».
وعليه ،فيباح تناول األجبان املصنعة يف الغرب ،كما روى أبو
ِ
َس َّل َم ِ ُ
ب ْبنَ ٍة
ب َص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه و َ
داود عن ابن عمر قال« :أُتِ َي النَّ ُّ
ف تَبُ َ
وكَ ،ف َد َعا ب ِس ِّكنيَ ،ف َس َّمى و َ
َق َط َع».
ِ ٍ
ِ
وأم��ا إذا ُعل��م أنه��ا أخ��ذت من حي��وان ميتة أو حم��رم ،مل جيز
أكله��ا .واهلل تع��اىل أعلم.

حكم إسكان الوزجتين في مسكن واحد
السؤال:
أنا متزوج من زوجتني ،وكنت أس��كن كل زوجة يف مس��كن مس��تقل ،ولكن بعد أن مت تسرحيي من
العمل مل أعد أس��تطع أن أنفق على بيتني مس��تقلني ،فقمت باس��تئجار منزل وأعطيت لكل زوجة
ومحاما مس� ً
ً
�تقال ،ما احلكم يف ذلك؟
غرفة مس��تقلة

اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل
األص��ل يف م��ن يت��زوج من أكث��ر من ام��رأة أن يع��دل بينهن،
وأن يهيئ لكل واحدة منهن مس� ً
�كنا يليق حباله حبس��ب العادة
وحبس��ب مقدرت��ه املالي��ة ،ف�لا جيوز ل��ه اجلمع بينه��ن يف بيت
واح��د إال برضاهن؛ وقد ش��رع اإلس�لام ذلك لقط��ع النزاع،
وإدامة املودة وحس��ن العش��رة ،وكما هو معلوم فإن املش��اركة
يف الس��كن الواح��د حم��ل إلث��ارة الغ�يرة واملش��اكل فيم��ا ب�ين
الزوج��ات؛ مم��ا ينت��ج عنه الكثري م��ن اخلالف��ات العائلية ،قال
اإلمام زكريا األنصاري« :وعليه إفراد كل منهن مبس��كن الئق
به��ا ،ول��و حبجرات متيزت مرافقهن ،كمس�تراح وبئر وس��طح
ومرق��ى إلي��ه م��ن دار واحدة ،أو خان واح��د ،فيحرم عليه أن
جيمعهن مبسكن ولو ليلة واحدة إال برضاهن؛ ألنه يولد كثرة
املخاصم��ة ويش��وش العش��رة»[ .أس��نى املطال��ب ( .])231/3وبهذا

أخذ قانون األحوال الش��خصية األردني يف املادة ( )75حيث
جاء فيها« :ليس للزوج أن يسكن مع زوجته زوجة أخرى له
يف مس��كن واحد بغ�ير رضاهما».
ولك��ن إذا أصاب��ت الزوج جائحة يف ماله ،أو تعثرت أوضاعه
املالي��ة ،فاضط��ر إىل الس��كن يف مس��كن واح��د كما ه��ي حالة
السائل ،فال بأس يف أن يسكن زوجاته يف منزل واحد على أن
يكون لكل واحدة منهن حجرة مستقلة ،حبيث أنها تستطيع أن
متارس أمورها االعتيادية يف حياتها براحة ويس��ر إىل أن يفرج
َن ُق ِد َر
اهلل عنهم ،يقول اهلل تعاىل{ :لِيُ ْن ِف ْق ُذو َس َع ٍة ِم ْن َس َعتِ ِه َوم ْ
َع َل ْي� ِه ر ْز ُق� ُه َف ْليُ ْن ِف ْق ِمَّا آتَا ُه اللَُّ َل يُ َك ِّل ُ
ف اللَُّ نَ ْف ًس��ا إِ َّل مَا آتَ َ
اها
ِ
َُّ
ُ
َ
َس�يَ ْجعَل الل بَ ْعد ُع ْس ٍر يُ ْس ًرا} [الطالق.]7:
ونوصي اجلميع بتقوى اهلل والصرب على ضيق العيش ،فإنه ال
ضيق يدوم؛ ألن مع العسر يسراً .واهلل تعاىل أعلم.
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العالقة بين الوزجين تقوم
على المودة والرحمة
السؤال:
ما حكم الزوجة اليت تسب زوجها أو تسب أهله ،وما حكم اليت تسب الذات اإلهلية؟
اجلواب:
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احلمد هلل ،والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل
العالق��ة ب�ين الزوجني تق��وم على امل��ودة والرمحة والس��كينة،
وه��ي األصل يف احلياة الزوجية ،وعليها تبنى الس��عادة وتقوم
األسرة ،لقول اهلل تعاىلَ { :و ِم ْن آيَاتِ ِه أَ ْن َخ َل َق لَ ُك ْم ِم ْن أَ ْن ُف ِس ُك ْم
�كنُوا إلَ ْيهَا و َ َ َ ُ
َاج��ا لِتَ ْس� ُ
ح ًة إ َّن ف َذلِ َ
ً
ك
أَ ْزو ً
ِ
َجعَل بَ ْينك ْم َم� َو َّدة َو َر ْ َ ِ ِ
َ
َات لِ َق ْوم يَتَ َف َّك ُر َ
ون} ،وإذا وقع بني الزوجني خالف فينبغي
لي ٍ
ٍ
أن حي� ّ
�ل بالتفاهم والرتاضي ،وأ ّم��ا التعامل مع الطرف اآلخر
ً
باإلهم��ال أو اإلس��اءة اللفظية فال جيوز ش� ً
خصوصا بني
�رعا،
�س املُ ْؤ ِم ُن
الزوج�ين ،لق��ول الن�بي صلى اهلل عليه وس��لم( :لَ ْي� َ
اح��ش و َ
الل َّع��ان و َ
الط َّع� َ
َل َ
�ذي ِء) رواه الرتم��ذي،
َل البَ� ِ
الف ِ
�ان وَل َّ ِ
بِ َّ ِ
�د لَيَتَ َك َّل ُم ب َ
ويقول عليه الصالة والس�لام( :إِ َّن ال َع ْب� َ
الك ِل َم ِة ،مَا
ِ
ُّ
ار أَ ْبع َ
َد ِمَّا ب ْ َ
يَتَبَ�ُ َّ
َي املَ ْشِ��ر ِق) رواه البخاري.
ين ِفي َه��ا ،ي َِزل بِهَا ِف النَّ ِ
وال جيوز ألي من الزوجني أن يعتدي على اآلخر أو يش��تمه،
بل جيب التلطف يف املعاملة بني الطرفني ،لقول النيب صلى اهلل
ل ْهله وَأَنَا َخي ُكم َ
َ
عليه وس��لمَ :
ل ْه ِلي ،وَإِ َذا
ي ُك ْم َخ ْ ُ
(خ ْ ُ
ي ُك ْم ِ ِ ِ
ُْ ْ ِ

م َ
احبُ ُك ْم َف َد ُعو ُه) رواه الرتمذي.
َات َص ِ
�ب الذات اإلهلية من كبائر الذنوب ،وال جيوز ملسلم يتقي
وس� ّ
اهلل تع��اىل أن يق��ع يف ه��ذا الذنب العظيم ،وجي��ب عليه التوبة
الصادقة واالس��تغفار وجتديد الدخول يف اإلس�لام ،وأما عقد
الزواج ملن ارتكب هذا الفعل فهو يف مذهب الشافعية موقوف
حت��ى يرج��ع إىل اإلس�لام ،فإن رجع قبل انقض��اء فرتة العدة؛
فالزواج باق على صحته األصلية ،أما إذا انقضت فرتة العدة
ومل يرج��ع إىل اإلس�لام ،انفس��خ العق��د ،ف��إذا ت��اب بعد ذلك
ودخل يف اإلسالم ،وأراد الزوج أن يراجع زوجته فال بد من
عقد ومهر جديدين.
وعلي��ه؛ فإنن��ا ننصح الزوجني بالرفق والل�ين يف التعامل ،وأن
ال يع�ين أحدهم��ا الش��يطان عل��ى زوج��ه ،وأن جيتنبا أس��باب
املش��احنة والبغض��اء .واهلل تعاىل أعلم.

حكم خصم جزء من الدين مقابل
السداد المبكر «ضع وتعجل»
السؤال:
ً
هل جيوز ش��رعا خصم مبلغ معني عن أحد املتعاملني قام بش��راء س��يارة مراحبة من صندوق ادخار
مقابل س��داد املبالغ املرتتبة عليه مبكراً؟
اجلواب:

احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل
خصم جزء من الدين مقابل الس��داد املبكر يف عقود املداينات
هو ما يس��مى عند الفقهاء مبس��ألة ضع وتعجل -ال خيلو منمخسة أحوال:
ً
ً
مشروطا يف أصل العقد،
أوال :أن يكون االتفاق على احلطيطة
ربا حمرم ش� ً
فهذا يعترب ً
�رعا وهو من قبيل بيعتني يف بيعة ،وقد
َن
ورد النهي عنه؛ قال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم( :م ْ
بَ
الربَا) رواه أبو داود.
ي ِف بَ ْي َع ٍةَ ،ف َل ُه أَ ْو َك ُسُ��ه َما أَ ِو ِّ
َاع بَ ْي َعتَ ْ ِ
ثاني�ً
�ا :االتفاق على حط جزء م��ن الدين مقابل تعجيل الباقي
�ا طارئ�ً
اتفاق�ً
�ا بع��د انعقاد العق��د ،فقد منعه مجه��ور الفقهاء يف
املعتم��د من املذاهب األربعة ،وفيم��ا يأتي نصوص مذاهبهم:

ق��ال اإلمام الزيلع��ي احلنفي« :لو صاحله عن ألف درهم على
دنان�ير مؤجلة أو عن ألف مؤجل على مخس��مائة حالة أو عن
ألف سود على مخسمائة بيض ال جيوز؛ ألن من له الدراهم ال
يس��تحق الدنانري فكان معاوضة وه��و صرف فال جيوز تأجيله
ومن له دين مؤجل ال يستحق احلال [تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق].
وق��ال اإلم��ام مالك « :ل��و أخذ -أي املدي��ن -بعض حقه منه
عل��ى أن ت��رك له م��ا بقي قب��ل األجل مل جيز ه��ذا؛ ألنه وضع
وتعج��ل ،فإذا ح��ل األجل فال بأس ب��ه» [املدونة].
وق��ال اإلمام النووي الش��افعي« :ول��و صاحل من ألف مؤجل
عل��ى مخس��مائة حالة فباط��ل .ولو صاحل من أل��ف حال على
مخس��مائة مؤجل��ة ،فهذا ليس م��ن املعاوضة يف ش��يء ،بل هو
مس��احمة من وجهني :أحدهما :حط مخس��مائة .والثاني :إحلاق
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أجل بالباقي .واألول شائع ،فيربأ عن مخسمائة .والثاني :وعد
ال يل��زم ،فله املطالبة بالباق��ي يف احلال» [روضة الطالبني].
وق��ال اإلم��ام اب��ن مفل��ح احلنبلي« :ول��و صاحل ع��ن املؤجل
ببعض��ه ح� ً
�اال مل يصح» [الف��روع].
واس��تدلوا حبدي��ث املق��داد ب��ن األس��ود رض��ي اهلل عن��ه قال:
َث بَ َعثَ ُه َر ُس ُ
ً َ
أَ ْس َل ْف ُ
ول
ْمي ِف بَع ٍ
ار ،ثُ َّم َخ َر َج َسه ِ
ت َر ُجل ِمائَة ِدينَ ٍ
ت لَ ُهَ :ع ِّج ْل لِي تِ ْسِ��ع َ
َسَّ��ل َمَ ،ف ُق ْل ُ
ني ِدينَا ًرا
هلل َص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه و َ
ا ِ
َ
َمَ ،ف َذ َك َر َذلِ َ
هلل َص َّلى
وَأَ ُح ُّط َع َش َر َة َدنَانِ َ
ول ا ِ
ريَ ،ف َقال :نَع ْ
ك لِ َر ُس ِ
�ل َمَ ،ف َق� َ
َس� َّ
ت ِربًا يَا ِم ْق� َ
�ال( :أَ َك ْل َ
َمتَ ُه) رواه
اهللُ َع َل ْيِ��ه و َ
�دادُ ،وَأَ ْطع ْ
البيهق��ي؛ وألن اخلصم مقابل الزمن يش��به الزي��ادة مقابل الزمن
جبام��ع أن كال منهم��ا جع��ل للزمن وح��ده قيمة مالي��ة؛ يقول
ً
اإلم��ام اجلص��اص« :إن رب��ا اجلاهلي��ة إمن��ا كان قرض�ً
مؤجال
�ا
بزي��ادة مش��روطة فكانت الزي��ادة ً
بدال من األج��ل فأبطله اهلل
وس أَ ْم َوالِ ُ
ك ْم } [البقرة:
تعاىل وحرمه ،وقال{ :وَإِ ْن تُ ْبتُ ْم َف َل ُك ْم ُر ُء ُ
 ]279وق��ال تع��اىل{ :و َ
َذ ُروا مَا بَ ِق َي ِم� َ
الربَا } [البقرة ]278 :حظر
�ن ِّ
أن يؤخ��ذ لألج��ل عوض فإذا كانت علي��ه ألف درهم مؤجلة
فوضع عنه على أن يعجله فإمنا جعل احلط حبذاء األجل فكان
ه��ذا ه��و معنى الربا ال��ذي نص اهلل تعاىل عل��ى حترميه» [أحكام
القرآن للجصاص].
وذه��ب اب��ن عباس رض��ي اهلل عنهما والنخعي وابن س�يرين
وزف��ر إىل ج��واز حط ج��زء من الدي��ن مقابل تعجي��ل الباقي؛
واس��تدلوا عل��ى ذلك حبدي��ث ابن عباس :ملا أراد رس��ول اهلل
صل��ى اهلل علي��ه وس��لم أن خيرج ب�ني النضري قالوا :يا رس��ول
اهلل ،إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون مل حتل ،قال:
(ضع��وا وتعجل��وا) أخرجه احلاك��م ،وضعف��ه البيهقي ،وألن
الرب��ا زيادة يف أحد العوضني مقابل زيادة األجل ،فهو إضرار
حم��ض بالغري��م وخيتل��ف عن احلط ع��ن الذمة مقابل س��قوط
األج��ل فينتف��ع كال الطرف�ين بذلك ،وهو ما تبن��اه جممع الفقه
اإلسالمي الدولي ،حيث جاء يف القرار رقم (« :)66احلطيطة
من الدين املؤجل ،ألجل تعجيله ،س��واء أكانت بطلب الدائن
أو املدي��ن( ،ض��ع وتعج��ل) جائزة ش� ً
�رعا ،ال تدخ��ل يف الربا
احمل��رم إذا مل تكن بناء على اتفاق مس��بق».
ً
ثالثا :أن يكون اخلصم يف الديون احلالة اليت ختلف املدين عن
سدادها فيصح فيها احلطيطة مقابل التعجيل ألن هذا من باب
اإلب��راء؛ جاء يف [مغين احملتاج]»:ولو صاحل من عش��رة حالة على
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مخسة مؤجلة برئ من مخسة وبقيت مخسة حالة»
�ا :أال يكون احلس��م مش� ً
رابع�ً
�روطا بني العاقدي��ن ،ولكن كان
تربع�ً
�ا م��ن الدائن بعد تعجيل املدين س��داد الدين أو أقس��اط
مؤجل��ة منه ،فيعترب ذل��ك من قبيل املس��احمة والتربع؛ ويدخل
ً
موضحا رأي اإلمام الشافعي
يف هذه احلالة ما ذكره املاوردي
« ولو ابتدأ املكاتب فعجل من األلف مخس��مائة ،وأبرأه السيد
من غري شرط من باقيها ،وهو مخسمائة كان هذا جائزاً كما لو
أقرضه مخس��مائة فرد عليه ً
ألفا من غري ش��رط جاز ،خبالف ما
لو كان عن ش��رط» [احلاوي الكبري].
وجاء يف هامش قرار جملس اإلفتاء رقم ( )56ما نصه« :إذا
تطوعت املؤسس��ة باحلس��م من ديون من يتعجل بالسداد فهذا
جائز باتفاق املسلمني».
كم��ا ج��اء يف قرار جمل��س اإلفتاء رق��م ( )61ما نص��ه« :جيوز
للبن��ك إعف��اء الس��ائل مقدار ما يراه مناس��با م��ن قيمة املراحبة
مراع��اة للظرف اخلاص به ،ش��ريطة أن ال يك��ون هذا اإلعفاء
ع��ادة متبعة ل��دى البنك ،أو مش� ً
�روطا يف العقد ابت��داء .»...
�ا :جي��وز أن يدفع املدين للدائن عرض�ً
خامس�ً
�ا مقابل دينه وإن
كان��ت قيمة العرض أقل من دين��ه« ،فأجاز مالك ومجهور من
ً
عرضا
ينك��ر :ض��ع وتعجل ،أن يتعجل الرجل يف دينه املؤجل
يأخ��ذه ،وإن كان��ت قيمت��ه أقل م��ن دينه» [بداي��ة اجملتهد البن رش��د،
والقوان�ين الفقهية البن اجلزي].
وعلي��ه ،ف��إن إس��قاط جزء م��ن الدي��ن املؤجل مقاب��ل تعجيل
الباق��ي جائز ش� ً
�رعا س��واء أكان بطل��ب من الدائ��ن أو املدين
وال يدخ��ل ه��ذا يف الربا احملرم ش� ً
�رعا عل��ى أن ال يكون ذلك
مش� ً
�روطا يف العق��د .واهلل تع��اىل أعلم.

الحث على التبرع والمبادرة باألعمال الخيرية
السؤال:
نق��وم على مش��روع خريي ،فكرته أن يس��اعد زبائن احملالت التجارية الفق��راء ،حيث يرتك الزبون
للفق�ير م��ا يتبقى من املال ملس��اعدته على حوائجه ،فما احلكم الش��رعي يف الفكرة؟
اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل
حث اإلسالم على الصدقة والتربع واملبادرة باألعمال اخلريية؛
قال اهلل تعاىلَ { :مثَ ُل الَّ ِذ َ ُ َ َ َُ
الل َك َمثَ ِل
يل َّ ِ
ين يُ ْن ِفقون أ ْم َوال ْم ِف َسبِ ِ
اع ُ
ف
َحبَّ ٍة أَ ْنبَتَ ْت َس� ْب َع َس�نَابِ َل ِف ُك ِّل ُس� ْنبُ َل ٍة ِمائَ ُة َحبَّ ٍة وَاللَُّ يُ َض ِ
ِلَ ْن ي َ
َشا ُء} [البقرة ،]261 :وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
َد ِل تَْ� َر ٍة ِم ْن َك ْس��ب َطيِّب ،و َ
َال يَ ْقبَ� ُ
�ن تَ َص� َّ
�د َق بِع ْ
�ل اللَُّ إِ َّل
( َم� ْ
ٍ
ٍ
الطَي��ب ،وَإ َّن ََّ
احبِ ِهَ ،ك َما يُ َربِّي
الل يَتَ َقبَّ ُل َه��ا بِيَ ِمينِ ِه ،ثُ َّم يُ َربِّيهَا لِ َص ِ
َّ ِّ
ِ
ون ِم ْث َل َ
أَ َح ُد ُك ْم َف ُل َّو ُهَ ،حتَّى تَ ُك َ
اجلبَ ِل) رواه البخاري ومس��لم.
وقد فتح اإلسالم باب الثواب لكل من يبتكر األفكار الرائدة
َن َس َّن
يف باب اخلري؛ قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :م ْ
ف ْ
َن َع ِم َل بِهَا بَ ْع َد ُه،
ال ْس َلم ُسنَّ ًة َح َسنَ ًةَ ،ف َل ُه أَ ْج ُر َها ،وَأَ ْج ُر م ْ
ِ ِ ِ

ُ
َ
ور ِه ْم َش ْيءٌ) رواه مسلم.
ي أَ ْن يَ ْن ُق َ
ص ِم ْن أ ُج ِ
ِم ْن غ ْ ِ
وعلي��ه؛ فه��ذا التص��رف جائ��زّ ،
وحنث أبن��اء اجملتم��ع للمبادرة
بأعمال اخلري وابتكار األفكار الصاحلة طاعة هلل تعاىل وخدمة
لإلنسانية ،مع التنبه إىل ّ
أن هذه التربعات تكون من الصدقات
النافل��ة ،وال تك��ون من مال الزكاة الواجب��ة؛ ألن الزكاة متلك
للفق�ير مباش��رة أو بتوكيل من يوصلها إلي��ه دون تأخري .واهلل
تعاىل أعلم.
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حكم الدفع عن طريق بطاقات االئتمان
السؤال:
نق��وم على مش��روع خريي ،فكرته أن يس��اعد زبائن احملالت التجارية الفق��راء ،حيث يرتك الزبون
للفق�ير م��ا يتبقى من املال ملس��اعدته على حوائجه ،فما احلكم الش��رعي يف الفكرة؟
اجلواب:
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احلمد هلل ،والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل
حث اإلسالم على الصدقة والتربع واملبادرة باألعمال اخلريية؛
قال اهلل تعاىلَ { :مثَ ُل الَّ ِذ َ ُ َ َ َُ
الل َك َمثَ ِل
يل َّ ِ
ين يُ ْن ِفقون أ ْم َوال ْم ِف َسبِ ِ
اع ُ
ف
َحبَّ ٍة أَ ْنبَتَ ْت َس� ْب َع َس�نَابِ َل ِف ُك ِّل ُس� ْنبُ َل ٍة ِمائَ ُة َحبَّ ٍة وَاللَُّ يُ َض ِ
ِلَ ْن ي َ
َشا ُء} [البقرة ،]261 :وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
َد ِل تَْ� َر ٍة ِم ْن َك ْس��ب َطيِّب ،و َ
َال يَ ْقبَ� ُ
�ن تَ َص� َّ
�د َق بِع ْ
�ل اللَُّ إِ َّل
( َم� ْ
ٍ
ٍ
الطَي��ب ،وَإ َّن ََّ
احبِ ِهَ ،ك َما يُ َربِّي
الل يَتَ َقبَّ ُل َه��ا بِيَ ِمينِ ِه ،ثُ َّم يُ َربِّيهَا لِ َص ِ
َّ ِّ
ِ
ون ِم ْث َل َ
أَ َح ُد ُك ْم َف ُل َّو ُهَ ،حتَّى تَ ُك َ
اجلبَ ِل) رواه البخاري ومس��لم.
وقد فتح اإلسالم باب الثواب لكل من يبتكر األفكار الرائدة
َن َس َّن
يف باب اخلري؛ قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :م ْ
ف ْ
َن َع ِم َل بِهَا بَ ْع َد ُه،
ال ْس َلم ُسنَّ ًة َح َسنَ ًةَ ،ف َل ُه أَ ْج ُر َها ،وَأَ ْج ُر م ْ
ِ ِ ِ

ُ
َ
ور ِه ْم َش ْيءٌ) رواه مسلم.
ي أَ ْن يَ ْن ُق َ
ص ِم ْن أ ُج ِ
ِم ْن غ ْ ِ
وعلي��ه؛ فه��ذا التص��رف جائ��زّ ،
وحنث أبن��اء اجملتم��ع للمبادرة
بأعمال اخلري وابتكار األفكار الصاحلة طاعة هلل تعاىل وخدمة
لإلنسانية ،مع التنبه إىل ّ
أن هذه التربعات تكون من الصدقات
النافل��ة ،وال تك��ون من مال الزكاة الواجب��ة؛ ألن الزكاة متلك
للفق�ير مباش��رة أو بتوكيل من يوصلها إلي��ه دون تأخري .واهلل
تعاىل أعلم.

ً
حكم الطواف أقل من سبعة أشواط تطوعا
السؤال:
ً
تطوعا هلل تع��اىل ،وليس من
ه��ل يص��ح الط��واف بالكعبة أقل من س��بعة أش��واط إذا كان الطواف
مناس��ك احلج والعمرة؟
مخس�ين م��رة خرج م��ن ذنوبه كي��وم ولدته أمه) ،وامل��راد باملرة
اجلواب:

احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل
اتفق الفقهاء على اس��تحباب الطواف بالكعبة س��بعة أش��واط
مل��ن تط��وع بذلك ،فعن ابن عمر رض��ي اهلل عنه قال :مسعت
اف به َ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول( :م ْ َ َ
ت
َذا البَ ْي ِ
َن ط ِ
وعا –أي سبعة أشواطَ -ف َأ ْح َصا ُه َك َ
أُ ْسبُ ً
َس ْعتُ ُه
ان َك ِع ْت ِق َر َقبَ ٍة) و َ ِ
َض ُع َق َدمًا و َ
ولَ :
يَ ُق ُ
(ل ي َ
َل يَ ْر َف ُع أُ ْخ َرى إِ َّل َح َّط اللَُّ َع ْن ُه َخ ِطيئَ ًة
وَ
ب لَ ُه بِهَا َح َس�نَ ًة) رواه الرتمذي وقال :هذا حديث حسن.
َكتَ َ
وأم��ا الط��واف أقل من س��بعة تطوع�ً
�ا ،فالذي عليه الش��افعية
واملالكية يف املعتمد عندهم أنه ال جيزئ أقل من سبعة أشواط،
فق��ال الباج��ي رمحه اهلل يف [ش��رح املوط��أ]...« :أعم��ال الطاعات
ال�تي تقص��د ألنفس��ها وال تتبع��ض كالصالة واحل��ج والصيام
والط��واف ال ينبغ��ي ملن دخل فيها وتلب��س بعملها أن يقطعها
حت��ى يت��م منها أقل ما يكون من جنس تلك العبادة كاملة....
وأق��ل ما يكون من الطواف عبادة س��بعة أش��واط مع ما يتبعه
وهم��ا الركعتان بعده».
ويف [حاشية اجلمل] من كتب الشافعية« :طواف التطوع ....كونه
س� ً
�بعا أنه ال تطوع فيه بش��وط أو أكثر أي أقل من الس��بع وهو
ال��ذي يظه��ر ،ونقل ع��ن اخلادم أن له التط��وع بذلك فليحرر،
ث��م رأي��ت يف اإليعاب ويف حديث غري��ب( :من طاف بالبيت

األسبوع وإال القتضى جواز التطوع بطوفة واحدة ،والصحيح
خالف��ه إىل آخر ما أطال به» .انتهى بتصرف يس�ير.
ومذه��ب احلنفي��ة أن��ه ال يل��زم يف التطوع إمتام س��بعة أش��واط
ويث��اب عل��ى م��ا طافه ،وه��و قول عند الش��افعية.
ج��اء يف [جمم��ع األنه��ر] من كتب احلنفية« :يط��وف بالبيت ً
نفال ما
أراد؛ ألن��ه عبادة ،وهو أفضل م��ن الصالة للغرباء».
ويف [أس��نى املطالب] من كتب الش��افعية« :هل يصح التطوع
بشوط منه ،وقد نص يف األم على أنه يثاب عليه كما لو صلى
ركعة ومل يضف إليها أُخرى».
وق��ال اب��ن مفل��ح يف [الف��روع]« :يتوج��ه عل��ى كل ح��ال أن يف
ط��واف ش��وط أو ش��وطني أج��راً ،ولي��س م��ن ش��رطه مت��ام
األس��بوع ،كالصالة ،وهلذا قال عبد الرزاق :رأيت سفيان يفر
م��ن أصحاب احلدي��ث ،إذا كثروا عليه دخ��ل الطواف فطاف
ش� ً
�وطا أو ش��وطني ثم خي��رج ويدعهم».
وعلي��ه ،فاألفض��ل واألح��وط مل��ن أمكن��ه إمت��ام طوافه س��بعة
ً
أش��واط أن يتمه س� ً
كامال ،وخيرج من خالف
�بعا لينال األجر
الفقهاء ،فأن اقتصر على أقل من ذلك لعذر ،فله أجر ما طاف
ب��إذن اهلل تع��اىل .واهلل تعاىل أعلم
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يستحب ترتيب قضاء الصلوات الفائتة
السؤال:
ما حكم قضاء وترتيب الصلوات الفائتة؟
اجلواب:
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احلمد هلل ،والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل
الصالة ركن من أركان اإلس�لام اخلمسة ،وهي عمود الدين،
لذلك جيب على املس��لم أن يؤديها على هيئتها الصحيحة ويف
الص�لا َة َكانَ ْت َع َلى الُْ ْؤ ِمنِ َ
ني
وقتها املش��روع؛ لقوله تعاىل{ :إِ َّن ََّ
َو ُقوًتا} النساء ،103/وإذا فاته شيء منها فهي دين يف ذمته
ِكتَابًا م ْ
�ي
وجب عليه قضاؤه ،لقوله صلى اهلل عليه وس��لم( :م ْ
َن نَ ِس� َ
�ل إ َذا َذ َك َر َه��اَ ،
ال َك َّف��ا َر َة لََ��ا إ َّل َذلِ َ
َ ً َ ْ ِّ
ك) متف��ق عليه،
ِ
َص�لاة فليُ َص� ِ
ً
أحق َ
وعمال بقوله صلى اهلل عليه وس��لمَ ( :د ْي ُن اهلل ُّ
بالقضا ِء)
متفق عليه.
وقض��اء الص�لاة يص��ح يف أي وقت ،وترتيبها مس��تحب ،ولو
ً
خروجا من خالف العلماء يف ذلك ،وقد ميَّز
راع��اه كان أوىل
الفقهاء بني حالت�ين يف قضاء الصلوات:
ً
أوال :م��ن فاتت��ه فريض��ة بع��ذر ،فه��ذا يس��تحب ل��ه التعجي��ل
يف قضائه��ا ل�براءة الذم��ة ،كما ج��اء يف [بش��رى الكريم ش��رح املقدمة
احلضرمية]« :يس��تحب املبادرة بقضاء الفائتة بعذر كنوم ونس��يان
ً
تعجيال لرباءة الذمة ،ولألم��ر به ،ويندب ً
مل يتع� ّ
أيضا
�د بهم��ا؛
ترتيب الفوائت ً
مطلقا ،وتقدميها إن فاتت بعذر على احلاضرة

ال�تي ال خياف فوته��ا وإن خاف ف��وت اجلماعة فيها».
ثانيًا :من فاتته فريضة بغري عذر ،فيجب قضاؤها على الفور،
حتى لو اس��توعبت الفائتة مجي��ع وقته ،إال األوقات اليت ال بد
م��ن صرفها على حاجاته األساس��ية ،والصل��وات الواجبة يف
وقته��ا ،جاء يف [بش��رى الكري��م]« :جتب املب��ادرة بالفائتة إن فاتت
بغ�ير ع��ذر؛ ً
تغليظا عليه ،وجي��ب صرف مجيع زمن��ه إليها ،إال
ما ال بد منه يف حتصيل مؤنة تلزمه ،وفعل واجب آخر مضيق
خيش��ى فوت��ه ،وحن��و ن��وم وأكل ،وال جيوز له تنف��ل حتى يفرغ
منها».
وعلي��ه؛ فإن��ه ميك��ن قض��اء م��ا فات م��ن الصل��وات على قدر
االس��تطاعة ،ول��و أن يصل��ي املس��لم م��ع كل ف��رض حاض��ر
ً
فروض��ا فائت��ة قضاء.
وليح��رص املس��لم عل��ى أداء الص�لاة يف وقتها ،فعندما س��ئل
الن�بي صل��ى اهلل علي��ه وس��لم عن أح��ب العم��ل إىل اهلل قال:
(الص�َلا ُة َع َل��ى و ْ
َقتِ َه��ا) متف��ق علي��ه .واهلل تعاىل أعلم.
َّ

حكم إخفاء معلومات مالية عن
الشريك الجديد
السؤال:
ه��ل جي��وز إخف��اء معلومات مالية لش��ركة تضامن غارق��ة يف الديون عن ش��ريك جديد حبجة عدم
اإلضرار بس��معة الشركة؟
اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل
األص��ل يف التعامل بني الناس عدم اإلض��رار ببعضهم؛ لقول
الرسول صلى اهلل عليه وسلم( :ال َض َر َر وَال ِض َرار) رواه أمحد.
فكل ما يضر باآلخرين ممنوع ش� ً
�رعا.
والش��ركة ه��ي اخت�لاط أم��وال الش��ركاء ،فيلزم فيه��ا األمانة
واإلعان��ة ،وقد وعد اهلل ع ّز وجل الش��ركاء الصادقني باحلفظ
والرعاي��ة والربكة ،وأما إذا حصلت خيانة وكذب يف الش��ركة
فالربكة تنزع عندئذ ،قال النيب صلى اهلل عليه وسلم( :إ َّن ََّ
الل
ِ
الش� َ
يَ ُق� ُ
يك ْي مَا لَْ َُ
ث َّ
�ول :أَنَ��ا ثَالِ ُ
احبَ ُهَ ،ف ِإ َذا
ي� ْ
�ن أَ َح ُده َ
ُم��ا َص ِ
�ر ِ
ِ
َخانَ� ُه َخ َر ْج ُ
ت ِم ْن بَ ْينِ ِه َم��ا) رواه أبو داود.
قال املال علي القاري رمحه اهلل يف شرح احلديث« :أي :معهما

باحلف��ظ والربك��ة أحف��ظ أمواهلما وأعطيهما ال��رزق واخلري يف
معاملتهما (ما مل خين أحدهما صاحبه) ،أي :وأعني كال منهما
م��ا دام كل يف ع��ون صاحبه( ،ف��إن خانه خرجت من بينهما)،
أي :زال��ت الربك��ة بإخراج احلفظ عنهما» [مرقاة املفاتيح .]196 /5
وعلي��ه؛ فينبغ��ي اإلفص��اح املالي عن حالة الش��ركة ووضعها،
وبي��ان ما هل��ا وما عليها ،وال جيوز إخفاء ه��ذه املعلومات عن
الشريك اجلديد؛ ملا توقعه من ضرر وغرر حبقه ،قال اهلل تعاىل:
ين آ َمنُوا اتَّ ُقوا ََّ
الل و ُ
الصا ِد ِق َ
{يَا أَيُّهَا الَّ ِذ َ
ني} [التوبة.]119:
َع َّ
َكونُوا م َ
واهلل تعاىل أعلم.
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مخصص استهالك األصول الثابتة
يتحمله صاحب رأس المال
السؤال:
هل جيوز احتساب خمصص االستهالك على الشريك املضارب؟
اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل
خمص��ص اس��تهالك املوج��ودات الثابت�ة وفق املفهوم احملاسب�ي
هو :االخنفاض احلاصل نتيجة التش��غيل والتقادم خالل العمر
الزم�ني للموج��ودات ،ووفق�ً
�ا هلذا التعريف فإن اخلس��ارة اليت
حتدث باالخنفاض نتيجة نقصان قيمة األصول ال تعد خسارة؛
حيث ال يعد كل نقص خس��ارة ،بينما كل خس��ارة تعد ً
نقصا،
فالنقص يف األصول الثابتة بسبب االستهالك ال يعد خسارة؛
ألن املنشأة حصلت على املنفعة والربح نتيجة هذا االستهالك
ويت��م حس��اب مقدار االس��تهالك الفعلي ألح��د األصول من
خالل بيع هذا األصل ومعرفة فرق الس��عر بني تكلفة الش��راء
والبي��ع ،فعنده��ا حندد قيمة االس��تهالك الفعل��ي هلذا األصل،
ومبا أن الش��ركة ما زالت قائمة يف عملها ،فإن بيع األصل من
أج��ل حتديد مقدار االس��تهالك الفعلي غ�ير وارد ،فيتم تقدير
قيمته حس��ب الطرق احملاسبية املختلفة.
ورب��ح املضارب يأخذ منه الق��در الذي حدد له يف العقد ،فإن
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حصلت خس��ارة نتيجة اس��تهالك األصول ،مل يكن عليه منها
ش��يء؛ ألن��ه ال يضمن امل��ال ،وإمنا الذي يتحمل اخلس��ارة هو
رب امل��ال وح��ده ،وهذا بش��رط أن ال يقصر يف العمل.
ج��اء يف ق��رار احللق��ة العلمي��ة الثاني��ة للربكة للع��ام 1413هـ
خبصوص اقتطاع املخصصات يف شركة املضاربة ما نصه« :إذا
كان املخص��ص املقتطع من أرباح ش��ركة املضاربة هو لضمان
مس��توى مع�ين م��ن األرب��اح ،فإن��ه جي��وز اقتطاعه م��ن الربح
الكل��ي قب��ل توزيعه بني أرباب امل��ال واملضارب ،وأما إذا كان
املخص��ص لوقاية رأس املال (محاي��ة األصول) فإنه يقتطع من
حصة أرباب املال يف الربح وحدهم وال يشارك فيه املضارب؛
ألن اقتطاع��ه م��ن الربح يؤدي إىل مش��اركة املضارب يف حتمل
خس��ارة رأس املال ،وهي ممنوعة ش��رعا».
وعلي��ه ،فإن��ه جي��ب عل��ى صاح��ب رب امل��ال حتم��ل خمصص
اس��تهالك األص��ول الثابتة م��ن أرباحه؛ كونها ال تعد خس��ارة
كما ذكر س� ً
�ابقا ،وال جيوز حتميلها على املضارب أو مش��اركته
فيه��ا .واهلل تعاىل أعلم.

من
ذاكرة المكان
مقام الصحابي الجليل معاذ بن
جبل رضي الله عنه
إعداد وتصوير  :الشيخ صخر العكور

امس��ه :معاذ بن جبل اخلزرجي األنص��اري ،ويُكنّى بأبي عبد
الرمحن ،كان معاذ بن جبل رضي اهلل عنه من الصحابة الكرام
عاملا ً
أصح��اب الكرام��ات ،وكان ً
فقيها وهو صغري الس��ن ابن
مثاني عشرة سنة.
ولد س��يدنا معاذ بن جبل س��نة ( )18قبل اهلجرة ،وتويف س��نة
( )18بع��د اهلج��رة ،وأمه هند بنت س��هل ،بنت جهينة ،ش��هد
بعض معارك رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وسلـ��م ،حيث شهد
بدراً بصحبة رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وسلـ��م.
ً
قاضيا إىل جند اليمن بعد
وقد بعثه النيب صلى اهلل عليه وسلـم
غزوه تبوك ،لكثرة علمه ،وكان عمره حينذاك مثاني وعشرين
س��نة ،حي��ث ذهب ّ
يعلم الن��اس القرآن الكري��م ،ويفقههم يف
أمور دينهم ،وليقضي بينهم بالعدل.
كان لس��يدنا معاذ رضي اهلل عنه من الولد ثالثة ،وكان رضي
طويال مجي� ً
ً
ً
اهلل عن��ه ش� ً
مسحا ،من أفضل ش��باب األمة،
لا
�ابا
وإذا تكل��م كان ً
بليغا يف حديثه ،وكان ال يتحدث إال لضرورة

ضريح الصحابي اجلليل معاذ بن جبل

أو عن��د احلاج��ة ،وقد ُوصف أنه إذا تكلم كان النور خيرج من
مسحا س� ً
ً
�خيا زاهداً.
فيه وكان
كان من صفاته رضي اهلل عنه وأرضاه أنه كان زاهداً يف الدنيا
ال يسأل الناس حاجة ،يفضل مجيع الناس على نفسه يف أمور
الدني��ا ،وهن��اك كثري م��ن قصص زه��ده يف الدني��ا ،كان ً
ورعا
لدرجة أنه كان لديه زوجتان ،فإذا كان عند إحداهما مل يشرب
عند األخرى ش��ربة ماء ليح ّقق العدل بينهن.
كان رض��ي اهلل عن��ه أعل��م الن��اس يف زمن��ه بالق��رآن الكري��م
واحلدي��ث الش��ريف ،وق��د كان أفقه��م يف أمور الدي��ن ،وكان
لفضله وعلو مرتبته العلمية يس��تعني به س��يدنا عمر رضي اهلل
عن��ه يف أم��ور الن��اس ،حت��ى قال« :ل��وال معاذ ب��ن جبل هللك
عمر ».
م��ن األم��ور ال�تي ميزته :أنه أعل��م الناس باحل�لال واحلرام يف
ه��ذه األمة بش��هادة رس��ول اهلل صل��ى اهلل عليه وسلـ��م ،وأنه
م��ن أحف��ظ الناس للق��رآن ،ويكف��ي أن النيب صل��ى اهلل عليه

مأذنة املسجد
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وسلـ��م ق��د أمر بأخذ القرآن من أربع��ة ،وكان من بينهم معاذ
ب��ن جب��ل ،وق��د كان أحف��ظ الن��اس للحديث رض��ي اهلل عنه
وأرض��اه ،وحق ل��ه ذات يوم أن خياطبه رس��ول اهلل صلى اهلل
عليه وسلـم ويقول له عندما أخذ بيده« :إني ألحبك يا معاذ،
فقال معاذ :وأنا أحبك يا رس��ول اهلل ،فقال رس��ول اهلل صلى
اهلل عليه وسلـم له :فال تدع أن تقول يف ِّ
رب أعين
كل صالةّ :
على ذكرك وش��كرك وحس��ن عبادتك».
يقع مقام الصحابيني اجلليلني معاذ بن جبل وابنه عبد الرمحن
رضي اهلل عنهما يف مسجد قرب بلدة الشونة الشمالية ،ويُقال
ل��ه مس��جد معاذ؛ ويبعد املس��جد عن العاصم��ة عمان حوالي
95ك��م ،ويُقال للمنطقة :األقحوانة؛ قال البالذري( :معاذ بن
جبل أحد بين سلمة ،من اخلزرج ،ويُكنّى أبا عبد الرمحن تويف
بناحية األقحوانة من األردن ،وله مثان وثالثون س��نة) ،وقال
ياق��وت( :األقحوانة موض��ع باألردن)؛ ومسي��ت باألقحوانة
لكثرة نبات ُ
األ ْق ُحوان ،وهو من نبات ال َّربيعُ ،م َف َّر ُ
ض الورق،
دقي� ُ
�ق ال ِعيدان ،له نور أَبيض ،وهو البابُونج.
خيّم صالح الدين األيوبي يف األقحوانة وهو يف طريقه إىل فتح
بي��ت املقدس ،وزار الرحالة ابن بطوطة املتوفى س��نة 779هـ
قرب معاذ بن جبل؛ قال( :سافرت منها إىل مدينة عجلون ،وهي

مدينة حسنة هلا أسواق كثرية ،وقلعة خطرية ،ويشقها نهر ماؤه
عذب ،ثم سافرت منها بقصد الالذقية ،فمررت بالغور ،وهو
وا ٍد بني تالل به قرب أبي عبيدة ابن اجلراح؛ أمني هذه األرض
رضي اهلل عنه ،زرناه ،وعليه زاوية فيها الطعام ألبناء السبيل،
وبتنا هنالك ليلة ،ثم وصلنا إىل القصري ،وبه قرب معاذ بن جبل
رضي اهلل عنه ،تربكت ً
أيضا بزيارته) ،والقصري اسم للمنطقة؛
ق��ال ياق��وتُ :
(قصري ُمعني الدي��ن بالغور من أعم��ال األردن
يكث��ر فيه قصب الس��كر) ،وقال ابن فض��ل اهلل العمري( :قرب
معاذ بن جبل بال ُق َصري املعيينّ).
ً
حديثا يف اإلعمار اهلامشي
واملقام يتكون من مس��جد مت بناؤه
ملقامات الصحابة رضوان اهلل عليهم ،وتشرف وزارة األوقاف
والش��ؤون واملقدس��ات اإلس�لامية عل��ى املس��جد والعناية به
ومبلحقات��ه ،ويض��م املق��ام داراً حلف��ظ الق��رآن الكري��م تقع يف
ناحية املس��جد من اليمني ،ويتبع املس��جد حديقة مجيلة وقربي
الصحابي�ين اجلليل�ين معاذ بن جبل وابن��ه عبد الرمحن رمحهما
اهلل ،ويضم القربين غرفة مبنية من أيام العهد العثماني ،وهي
ذات طابع إس�لامي مجيل ،مبنية من احلجر ،ويقع قرب س��يدنا
مع��اذ يف مقدمة الغرف��ة وقرب ابنه عبد الرمحن رضي اهلل عنهما
يف النص��ف الثاني منها.

اإلعمار اهلامشي للمقام
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رجال لهم بصمات في التاريخ اإلسالمي

إمام الحرمين الجويني
أب��و املعال��ي عب��د املل��ك بن عب��د اهلل ب��ن يوس��ف اجلويين ثم
النيس��ابوري ،اإلمام الكبري ،ش��يخ الش��افعية ،إم��ام احلرمني،
صاح��ب التصانيف.
قال فيه تقي الدين العراقي« :فخر اإلسالم ،إمام األئمة على
اإلطالق ،حرب الش��ريعة اجملمع على إمامته ش��رقا وغربا ،املقر
بفضله معظم الناس ،من مل تر العيون مثله وال ترى بعدهَ ،ربّاه
حجر اإلمامة ،وحرك س��اعد الس��عادة مه��ده ،وأرضعه العلم
وال��ورع إىل أن ترعرع فيه ويفع ،أخ��ذ من العربية ،وما يتعلق
بها من التوس��ع يف العبارة وعلوها ما مل يعهد من غريه ،وفاق
فيه��ا األقران ،ومحل القرآن ،وأعجز الفصحاء».
الشافعي ،واألدب
وقال الباخرزي يف الدمية يصفه :الفقه فقه
ّ
أدب األصمعي ،ويف الوعظ احلسن البصري.
ولد :يف أول س��نة تس��ع عش��رة وأربع مائة يف جوين قرية من
نواحي نيسابور ،إلمام فقيه عامل هو أبو حممد اجلويين ،وكذلك
كان عمه أبو احلس��ن علي بن يوسف اجلويين ،املعروف بشيخ
احلجاز ،كان صوفيا ،فاضال ،مشتغال بالعلم واحلديث ،وقيل
ع��ن إم��ام احلرمني :جده أديب مرم��وق ،وعمه صويف ّ
حمدث،
ووالده فقيه عابد.
فتعه��ده م��ن صغ��ره واعتنى به أمي��ا عناية ،فس��مع احلديث يف
صب��اه من والده ومن أبي حس��ان حممد ب��ن أمحد املزكي وأبي

املفيت سعيد فرحان

س��عد عبد الرمح��ن بن محدان النص��روي وغريهم.
أخذ اإلمام الفقه على والده ،وكان والده يعجب به ويس��ر ملا
ي��رى فيه من عالمات النجابة وأمارات الفالح.
ومل��ا ت��ويف أب��وه كان س��نه دون العش��رين أو قريبا من��هُ ،
فأقعد
مكان��ه للتدري��س ،فكان يقيم يف درس��ه ويق��وم منه وخيرج إىل
مدرس��ة البيهق��ي ،ف��كان عامل��ا ومتعلما ،حت��ى حصل أصول
الفقه على األس��تاذ اإلمام أبي القاسم اإلسكاف اإلسفراييين،
وكان يواظب على جملس��ه ،وقد مسعته يقول يف أثناء كالمه:
كن��ت علق��ت عليه يف األص��ول أجزاء مع��دودة ،وطالعت يف
نفس��ي مائة جملدة ،فاش��تهر اإلمام منذ صباه.
وكان يص��ل اللي��ل بالنه��ار يف التحصيل ،ويبك��ر كل يوم قبل
االشتغال بدرس نفسه إىل جملس األستاذ أبي عبد اهلل اخلبازي
يقرأ عليه القرآن ،ويقتبس من كل نوع من العلوم ما ميكنه مع
مواظبته على التدريس ،وينفق ما ورثه وما كان له من الدخل
على طلبة العلم.
ومل��ا اش��تد األم��ر على الش��افعية واألش��اعرة يف بل��ده ،واختذ
الوزي��ر الكن��دري ذل��ك ذريع��ة إىل ذك��ر األش��عرية ،وص��ار
يقصده��م باإلهان��ة واألذى ،واملن��ع ع��ن الوع��ظ والتدري��س
وعزهل��م ع��ن خطاب��ة اجلام��ع ،واس��تعان بطائفة م��ن املعتزلة،
الذين زعموا أنهم يقلدون مذهب أبي حنيفة ،واختذوه سياجا
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ً
عموما،
عليهم ،فحببوا إىل السلطان االزدراء مبذهب الشافعي
واألشعرية خصوصا ،خرج مع املعسكر ،ثم ذهب إىل بغداد،
يطوف معه ويلتقي باألكابر من العلماء ويدارسهم ويناظرهم
حت��ى تهذب يف النظر وش��اع ذكره.
ذك��ر اب��ن األثري يف كتاب��ه الكامل :أن الوزي��ر عميد امللك أبي
نص��ر منص��ور ب��ن حممد الكن��دري كان ش��ديد التعصب على
الش��افعية كث�ير الوقيعة يف الش��افعي ،حتى بل��غ من تعصبه أنه
خاطب الس��لطان ألب أرس�لان الس��لجوقي يف لعن الرافضة
عل��ى منابر خراس��ان ،ف��أذن يف ذلك ،فلعنه��م وأضاف إليهم
األش��عرية ،فأن��ف من ذلك أئمة خراس��ان ،منهم أبو القاس��م
القش�يري وإمام احلرمني اجلويين وغريهما ،ففارقوا خراسان،
وأق��ام إمام احلرمني مبكة ش��رفها اهلل تعاىل أربع س��نني يُ ّدرس
ويفيت.
وذك��ر اب��ن خل��كان :أنه ج��اور أيض��ا باملدينة ،وم��ن هنا جاء
لقب��ه إم��ام احلرمني الذي ع��رف به ،وكان س��نه إذ ذاك تقرب
األربع�ين ،وهناك يف احلرم ،أضاء ل��ه نور قلبه ،وبهداه أبصر،
فكان��ت ف�ترة جماهدة للنف��س ،وإعالء لل��روح والقلب ،وكان
هل��ا أبعد األثر يف حياة إمام احلرم�ين ،واجتاهه إىل التصوف يف
آخر أمره.
ومل��ا انته��ت نوب��ة التعص��ب يف ب�لاده ،ع��اد إىل نيس��ابور وقد
ظهرت نوبة والية الس��لطان ألب أرس�لان ،واستقرت األمور
وانقط��ع التعص��ب ،فع��اد إىل التدري��س وكان بالغ��ا يف العل��م
نهايت��ه ،مس��تجمعا أس��بابه ،فبُنيت املدرس��ة امليمون��ة النظامية
وأقع��د للتدري��س فيها واس��تقامت أم��ور الطلب��ة ،وبقي على
زاحم وال مدافع ،مسلما له احملراب واملنرب
ذلك سنوات غري ُم َ
واخلطاب��ة ،والتدري��س وجملس التذكري ي��وم اجلمعة واملناظرة.
شيوخه:
أول شيوخ اإلمام كان والده ،أبو حممد اجلويين صاحب التفسري
الكبري ،والتبصرة ،والتذكرة ،وخمتصر املختصر ،وشرح املزني،
وش��رح الرس��الة للش��افعي ،وأتى عل��ى مجيع ه��ذه املصنفات
وخرج املس��ائل ،بعضه��ا على بعض،
وقلبه��ا وتص��رف فيهاَّ ،
وأبو القاسم اإلسكاف أحد كبار األشعرية ،فتلقى عنه الكالم
واألصول ،ومن ش��يوخه الفقيه أبو بكر البيهقي النيس��ابوري
(صاحب الس��نن) ،والقاضي حسني شيخ الشافعية خبراسان،
واحلاف��ظ أبو نعيم األصبهاني ،وغريهم كثري.

43

ومن أشهر تالميذه ،الذين كانوا أئمة يف العلم ،وكان هلم أبلغ
األثر لنش��ر أفكاره ،وإذاعته��ا ،على وجه اخلصوص :الغزالي
واخل��وايف والكيا اهلراس��ي ،وصفهم اجلويين بقول��ه« :الغزالي
حبر مغدق ،والكيا أس��د خمرق ،واخل��وايف نار حترق» ،وتلميذه
األخ�ير الزم��ه ف��كان م��ن عظم��اء أصحاب��ه وأخ��ص طالبه،
يذاك��ره ليله ونهاره.
مؤلفات��ه :صن��ف اإلمام رمحه اهلل تعاىل العدي��د من التصانيف
الباهرة ،أهمها:
نهاية املطلب يف دراية املذهب ،وكان غاية يف السبك والتنقيح
والتدقيق وعمدة طريقة اخلراس��انيني يف الفقه الش��افعي ،وقد
اختص��ره اإلم��ام الغزالي يف البس��يط ثم الوجي��ز ،ثم اختصره
الرافع��ي يف احمل��رر ،ث��م يف النهاي��ة اختصره اإلم��ام النووي يف
املنه��اج ،وهو عمدة املذهب الش��افعي عند املتأخرين.
ويف أصول الفقه :الربهان ،والورقات ،والتلخيص ،والتحفة.
ويف علم الكالم :الشامل يف أصول الدين ،اإلرشاد إىل قواطع
األدل��ة يف أص��ول االعتق��اد ،مل��ع األدلة يف قواع��د عقائد أهل
السنة واجلماعة ،وغريها.
ويف السياسة الشرعية له كتاب غياث األمم يف التياث الظلم،
الذي ال نظري له يف اإلمامة وأحكامها.
تويف :يف اخلامس والعشرين من ربيع اآلخر سنة مثان وسبعني
وأربع مائة.
ودف��ن يف داره ،ث��م نق��ل بعد س��نني إىل مقربة احلس�ين ،فدفن
جبن��ب وال��ده ،وكس��روا من�بره ،وغلق��ت األس��واق ،ورث��ي
بقصائ��د ،وكان ل��ه حنو م��ن أربع مائة تلميذ ،كس��روا حمابرهم
وأقالمه��م ،ووضع��ت املناديل عن ال��رؤوس ،حبيث ما اجرتأ
أحد على س�تر رأس��ه.
وقد وقف علماء املش��رق واملغرب معرتفني بالعجز بني يديه،
وسلك طريق البحث والنظر والتحقيق حبيث أربى على كثري
م��ن املتقدمني وأنس��ى تصرف��ات األولني ،وس��عى يف دين اهلل
س��عيا يبقى أثره إىل يوم الدين.
وال يش��ك ذو خ�برة أن��ه كان أعل��م أه��ل األرض بال��كالم
واألصول والفقه ،وأكثرهم حتقيقا ،بل الكل من حبره يغرتفون.

ملخص البحث العلمي
ظاهرة العنف لدى الشباب
احلمد هلل رب العاملني ،وأفضل الصالة والس�لام على س��يدنا
حممد صلى اهلل عليه وس��لم وبعد:
ف��إن األم��ن حاجة إنس��انية ملحة ،ومطلب فطري ال تس��تقيم
احلي��اة بدونه ،وال يس��تغين عنه ف��رد أو جمتمع ،واحلياة بال أمن
حياة قاحلة جمدبة ،ش��ديدة قاس��ية ،ال ميكن أن تقبل أو تطاق،
فاألمن من أهم مقومات الس��عادة واالس��تقرار.
وعلي��ه فإن مواجهة العنف ومعاجل��ة آثاره ،من أهم ما ينبغي
أن يك��ون؛ وهل��ذا ف��إن لإلس�لام منهج متف��رد يف حتقيق األمن
ومكافح��ة العن��ف ،فه��و يهت��م باجلوان��ب الرتبوي��ة والوقائي��ة
ال�تي متن��ع وق��وع العنف ً
أصل ،كم��ا يهتم باجلوان��ب الزجرية
والعقابي��ة ،ال�تي متحو آث��اره ،ومتنع من معاودت��ه وتكراره.
وه��ذا خب�لاف م��ا عليه املناه��ج البش��رية اجلاهلي��ة ،والقوانني
الوضعي��ة ال�تي تهت��م مبعاجل��ة العن��ف بع��د وقوع��ه ،أكثر من
اهتمامه��ا مبنع حدوث��ه ابتداءً ،ولو قدر هل��ا أن تهتم باجلوانب
الوقائية والرتبوية ،مل يتوفر هلا من وس��ائل ذلك ،ومن االلتزام
بها واالس��تجابة هلا واحرتامها ما يتوفر للتشريع اإلهلي ،الذي
ه��و م��ن وضع اخلال��ق احلكيم ،ال��ذي خلق اإلنس��ان ،ويعلم
�ريع بريء من
ما يصلحه ويس��عده يف عاجل أمره وآجلة ،تش� ٌ
جهل اإلنس��ان ،وهواه ،وضعف اإلنس��ان ،وتقلباته ،ال حماباة
في��ه لف��رد ،وال لطبق��ة ،وال جلنس؛ ألن اهلل ه��و رب العاملني،
والناس كلهم عباده ،وقد أنزل عليهم ش��ريعته لتحقيق أمنهم
وحف��ظ مصاحله��م ،وهدايته��م مل��ا في��ه س��عادتهم يف دنياه��م
وآخرتهم.
وق��د تع��ددت أش��كال العنف وتط��ورت يف منظوم��ة متكاملة
ومنها العنف املادي وهو أبشع أنواع العنف ،وقد أشار القرآن

املفيت د .عبداهلل الربابعة

َن َقتَ َل نَ ْف ًس��ا ب َغ ْ َ ْ
س أَ ْو َف َس��ا ٍد
الكريم إىل هذا ،قال تعاىل﴿:م ْ
ي نف ٍ
ِ ِ
جيعًا ﴾ س��ورة املائ��دة  32:والعنف
ض َف َك َأنََّ��ا َقَتَ��ل النَّ َ
اس َ ِ
ِف األ ْر ِ
املعنوي :وهو إيذاء اإلنس��ان بالس��ب والشتم وجرح املشاعر،
وكل ذلك حمرم يف الش��رع ،لقوله صلى اهلل عليه وس��لم:
«س��باب املس��لم فس��وق وقتاله كفر» أخرج��ه البخ��اري ،وقد حرم
اإلس�لام العنف بأش��كاله املختلفة وأورد القرآن الكريم قصة
نيِ ،م ْن أَ ْجل َذلِ َ
اب��ن ادم قال تعاىلَ ﴿:ف َأ ْصبَ َح ِم َن النَّا ِد ِم َ
ك َكتَ ْبنَا
ِ
َ
ني إ ْس� َرائِ َ
َن َقتَ َل نَ ْف ًس��ا ب َغ� ْ َ ْ
س أَ ْو َف َس��ا ٍد ِف
يل أَنَّ ُه م ْ
َعل��ى بَ� ِ ِ
ير نف ٍ
ِ ِ
َْ
َن أَ ْحيَ َ
اس
جيعًا َوم ْ
ض َف َك َأنََّا َقتَ َل النَّ َ
اها َف َك َأنََّا أَ ْحيَا النَّ َ
اس َ ِ
ال ْر ِ
جيعًا﴾ ،س��ورة املائدة،آية 32-31:ومن الس��نة ما جاء يف حديث أبي
َِ
هري��رة رض��ي اهلل عن��ه ،ق��ال :ق��ام أعرابي فبال يف املس��جد،
فتناول��ه الن��اس ،فقال هلم النيب صلى اهلل لعيه وس��لم( :دعوه
وهريق��وا عل��ى بوله س��جال من م��اء ،فإمنا بعثتم ميس��رين ومل
تبعثوا معس��رين) أخرجه البخاري.
وللعنف أس��باب كثرية ومتنوعة منها :معاناة العامل اإلسالمي
اليوم من انقس��امات فكرية حادة ،بني تيارات خمتلفة ،ومرجع
ه��ذه املعان��اة وم��ا ترتب عنها من مش��كالت وانقس��امات هو
اجله��ل بالدي��ن ،والبع��د ع��ن التمس��ك بتوجيه��ات اإلس�لام
وتشويه صورة اإلسالم واملسلمني ،وضئآلة االهتمام بالتفكري
الناق��د واحل��وار البن��اء م��ن قبل املرب�ين واملؤسس��ات الرتبوية
واإلعالمية ،وس��وء الفهم والتفس�ير اخلاطئ ألمور الش��رع.
أما األسباب العامة لظاهرة العنف عند الشباب فهي:
 .1األس��باب االقتصادي��ة :وتأت��ي م��ن خالل انتش��ار البطالة
يف اجملتم��ع ،وع��دم ق��درة املنظم��ات عل��ى إجياد تنظي��م عادل
ودائم لعدد من املش��كالت الدولية ،مثل اغتصاب األراضي،
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والنه��ب ،واالضطه��اد ،وه��ي حالة كثري من الش��عوب.
 .2األس��باب السياس��ية :وتع��ود إىل تضيي��ق دائ��رة الش��ورى
والدميقراطية أو انعدامها ،وسياسات اهليمنة األجنبية ،وشيوع
العن��ف الدول��ي والتحزبات الس��رية اليت نتج��ت عن قراءآت
خاص��ة ،ومفاهيم خاطئ��ة ال يعرفها أهل العلم ،واالس��تعمار
والس��يطرة االستعمارية ،وانتهاك حقوق الناس وأخذ أمواهلم
بالباط��ل ،واحت�لال األراض��ي ،وانته��اك احلرم��ات والقت��ل
والتدم�ير واالغتصاب.
 .3األس��باب النفس��ية :وتتمث��ل يف ح��ب الظه��ور والش��هرة
واإلحب��اط واإلخف��اق احليات��ي ،والفش��ل املعيش��ي وضع��ف
األن��ا العليا (النف��س اللوامة أو العقل والضم�ير) ،واإلحباط
يف حتقي��ق بعض األهداف أو الرغب��ات أو الوصول إىل املكانة
املنشودة.
 .4األس��باب الفكري��ة والديني��ة :وتتمث��ل يف اجله��ل بقواع��د
اإلس�لام وآدابه وس��لوكه ،واجلهل مبقاصد الش��ريعة ،والغلو
يف الفك��ر والف��راغ الفك��ري ،والفهم اخلاطئ للدين والفس��اد
العقدي.
 .5األسباب الرتبوية :نقص الثقافة الدينية يف املناهج التعليمية
من االبتدائي وحتى اجلامعة يف معظم البالد اإلسالمية ،وعدم
االهتم��ام ال��كايف بإبراز حماس��ن الدين اإلس�لامي واألخالق
اإلس�لامية اليت حيث عليها الدين اإلس�لامي ،وعدم اخلضوع
للنظ��ام يف مرحلة الطفولة ويف خمتل��ف املراحل الرتبوية ،وقلة
الق��دوة الناصحة املخلصة اليت تعود على األمم بغرض النفع
وإرض��ا ًء هلل تبارك وتعاىل وحبًا يف دينهم وأوطانهم.
 .6األس��باب االجتماعي��ة :وتتمث��ل يف التف��كك األس��ري
واالجتماع��ي ،وتف��كك اجملتم��ع وعدم ترابطه الذي ال يش��عر
الش��خص أم��ام هذا اجملتم��ع املف��كك باملس��ئولية جتاهه.
 .7وس��ائل اإلعالم :اليت تلعب دوراً ال يس��تهان به يف تغذية
أو دعم أو ظهور العنف واإلرهاب والتطرف ،فهي مبا تقدمه
من برامج وأفالم وأخبار وأساليب لألخبار عن األحداث أو
تركيبها وعن األشخاص.
 .8رفق��اء الس��وء وكذلك الفراغ :يق��ول النيب صلى اهلل لعيه
وس��لم ( :نعمت��ان مغب��ون فيهم��ا كث�ير م��ن الن��اس ،الصحة،
والف��راغ) أخرج��ه البخاري.
والعن��ف م��رض حيتاج إىل ع�لاج ،ومن عالجه :نب��ذ العنف،
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واحلوار الديين ،وانتهاج وس��طية اإلس�لام ،وحتكيم اإلس�لام
ومنهاج��ا يف حياة املس��لمني ،ووج��وب االهتمام ببناء
ش��ريعة
ً
الفرد املس��لم على أس��س عقدية إميانية ،ونش��ر الوعي الديين
والثقاف��ة الش��رعية ب�ين عامة املس��لمني وخاصته��م عن طريق
الوس��ائل املتاح��ة كلها وربط املس��لمني بدينهم.
وإن للعن��ف آثاراً خطرية على الفرد واألس��رة واجملتمع ،منها
أن العن��ف يولّد ل��دى املعتدى عليه عقداً نفس��ية جتعله حاقداً
عل��ى الناس وعلى جمتمعه ،ومس��تعداً ل��كل عمل عدواني يف
مس��تقبل األي��ام ،وتهدي��د أمن اجملتم��ع كله وإش��اعة فيه ثقافة
الع��دوان وأكل احلقوق وجيعله جمتمع الثارات واملش��اكل اليت
ق��د يطول أمدها.
وم��ن س��بل الوقاي��ة من العن��ف :اتب��اع األس��اليب الواعية يف
التحاور ،واملس��اواة يف التعامل مع األبناء ،وإشباع احتياجات
األبن��اء النفس��ية واالجتماعي��ة والس��لوكية ،وكذل��ك املادي��ة،
واملش��اركة احلس��ية واملعنوي��ة م��ع األبن��اء ،ومصادقته��م لبث
الثق��ة يف نفوس��هم ،والتقليل من مش��اهدة مناظ��ر العنف على
الفضائيات.
وم��ن املقرتح��ات لع�لاج العن��ف ل��دى الش��باب :أن تعي��د
املؤسس��ات الرمسي��ة العربي��ة النظر يف أس��اليبها التقليدية اليت
اعتادت عليها يف جماالت الوعظ واإلرشاد والتوجيه ،وحاجة
الثقاف��ة الديني��ة ال�تي يتعرض هل��ا تالميذ امل��دارس ،ومراجعة
املق��ررات الديني��ة يف مدارس��نا مراجع��ة دقيقة ،والتنس��يق مع
األجه��زة اإلعالمية لتغطية النش��ر ع��ن العملي��ات اإلرهابية،
واملش��اركة السياس��ية للش��باب من خمتلف الطبقات ،واإلميان
بالتعددي��ة؛ ألن االخت�لاف ب�ين البش��ر يف أفكاره��م وآرائهم
ومواقفهم وعاداتهم أمر طبيعي تقتضيه ظروف نش��أة البش��ر،
والقرآن الكريم يؤكد على حتمية وجود االختالف والتفاوت
ب�ين ب�ني آدم علي��ه الس�لام يف قوله عز وج��ل( :وَلَ ْو َش��ا َء اللَُّ
ََ
لع َ
حتِ ِه و َّ
َن ي َ
َالظ ِالُ َ
َش��ا ُء ِف َر ْ َ
ون
َاح َد ًة وَلَ ِك ْن يُ ْد ِخ ُل م ْ
ُم أُ َّم ًة و ِ
َله ْ
�ن َولِ� َ َ
�م ِم� ْ
ري) س��ورة الش��ورى آية ،8 :وق��ال تعاىل:
َم��ا لَُ� ْ
ٍّ
�ي وَل ن ِص ٍ
( َو َم��ا َك َ
َاح َد ًة َف ْ
اختَ َل ُفوا وَلَ ْو َل َك ِل َم ٌة َسَ��ب َق ْت
ان النَّ ُ
اس إِ َّل أُ َّم ًة و ِ
�ن َربِّ� َ
يما ِفي� ِه َْ
يتَ ِل ُف َ
ون) س��ورة يونس آية
ِم� ْ
�م ِف َ
�ك لَ ُق ِض َي بَ ْينَ ُه� ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
 ،19وقال تعاىل(:وَل ْو َش��ا َء َربُّ َ
ك لع َ
َاح َد ًة وَل
َل النَّ َ
اس أ َّم ًة و ِ
َن َر ِح َم َربُّ َ
ون ُْ
يَ َزالُ َ
متَ ِل ِف َ
ك) سورة هود .119-118 :واحلمد
ني إِ َّل م ْ
هلل رب العامل�ين

أخبار ونشاطات الدائرة
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ورشة عمل حول جائزة امللك عبدالله الثاين للتميز

times.”{Hashyat Al-Jamal, a Shafie` book}.
Moreover, Hanafie scholars are of the view
that performing voluntary Tawaf around the
Kaba seven times isn`t an obligation, and
that a person gets rewarded in accordance
with the number of times that he performs.
This is also one view of the Shafie scholars.
“It is permissible for a person to perform as
many times of voluntary Tawaf as he likes
because it is an act of worship.”{Majma` Al-Anhor, a Hanafie book}.
“Is it valid to offer one time of voluntary
Tawaf? It was stated in “Al-Um”, a Shafie
book, “ a person is rewarded in accordance
with the times of Tawaf that he performs, as
if he offered only one Rakah.”{Asna al-Matalib, a
Shafie book}.

“Whoever performs voluntary Tawaf around
the Kaba one time or two times will be rewarded accordingly, and it isn`t a condition
that he should perform seven times.”{Ibn Moflih, “Al-Forou`”}.
In conclusion, it is preferable and more prudent to perform voluntary Tawaf around the
Kaba seven times, if one has the ability to do
so, in order to receive the full reward from
Almighty Allah, and to be on the safe side
as far as the scholars` disagreement on this
matter is concerned. However, if he couldn`t
deliver that much for a certain excuse, then
he will be rewarded for the times that he
managed to perform. And Allah knows best.

Aliftaa` Social Media:
facebook.com/aliftaajo

twitter.com/aliftaajo
General Aliftaa` Department
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Fiqh Assembly issued in its twelfth session
stated, “It is permissible for the bank which
issues the credit cards to charge a commission from the seller in return for the purchases of the customer, provided that commodities prices paid for by credit card are the
same as in cash.” And Allah knows best.
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.
The contractual relationship between the
company which issues the cards and the
school is based on authorization and brokerage. The school administration authorizes
the company to collect the tuition fees paid

by parents through credit cards in return for
an agreed upon percentage.
Accordingly, it is permissible to deal with
the aforesaid cards and collect payments using them, provided that no additional fees
are added to the percentage which is already
agreed upon with the parents of the students.
The resolution of the International Islamic
Fiqh Assembly issued in its twelfth session
stated, “It is permissible for the bank which
issues the credit cards to charge a commission from the seller in return for the purchases of the customer, provided that commodities prices paid for by credit card are the
same as in cash.” And Allah knows best.

Ruling on Performing Voluntary Tawaf for
less than Seven Times
Question :
Is it valid for someone who isn`t offering
Hajj or Umrah to perform voluntary Tawaf
(Circumambulation) around the Kaba for
less than seven times?
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.
There is a consensus amongst Muslim scholars that performing voluntary Tawaf around
the Kaba seven times is recommended since
Ibn Omar narrated that the Prophet(PBUH)

said, “ Whoever performs Tawaf around this
House seven times and he keeps track of it,
then it is as if he freed a slave. “{at-Tirmidhi}.
As for performing less than seven times,
Shaffie and Maliki scholars, according to the
reliable opinion of their schools, are of the
view that performing less than seven times
doesn`t avail a person.“Performing less than
seven times of voluntary Tawaf doesn`t avail
a person.”{ Al-Bajaji, “Shareh al-Mowat`a”}.
“Voluntary Tawaf is seven times, not less.
However, it was reported that Al-Khadim,
an eminent scholar, said that it is permissible for a person to offer less than seven
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itable initiatives since Almighty Allah said,
“The parable of those who spend their substance in the way of God is that of a grain of
corn: it groweth seven ears, and each ear Hath
a hundred grains. God giveth manifold increase to whom He pleaseth: And God careth
for all and He knoweth all things.”{Al-Baqarah,
261}. Moreover, Abu Hurairah (May Allah
be pleased with him) reported: Messenger
of Allah (PBUH) said, “He who gives in
charity the value of a date which he legally
earned, and Allah accepts only that which is
pure, Allah accepts it with His Right Hand
and fosters it for him, as one of you fosters
his mare, until it becomes like a mountain.”
[Al- Bukhari and Muslim].
Islam has left the door open for getting rewarded when coming up with innovative

ideas for charitable initiatives. Prophet Mohammad(PBUH) said, “He who introduced
some good practice in Islam which was followed after him (by people) he would be
assured of reward like one who followed it,
without their rewards being diminished in
any respect.”{Muslim}.
Accordingly, it is permissible to take such
initiatives and we encourage all members of
our community to come up with innovative
ideas to help the poor and needy. However,
it should be pointed out that these donations
are considered voluntary charities and not
Zakat(Obligatory charity) because the latter
should be made in the possession of the poor
directly or through a deputy, and without
any delay. And Allah knows best.

Ruling on Paying by
Credit Card

Question :
What is the ruling of Sharia on using credit cards(Visa, Master…) by parents to pay
for the tuition of their children where the
company which issues the cards deducts an
agreed upon percentage and deposits the rest
in the school`s bank account within two or
three days?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of
The Worlds, and may His peace and blessings be upon our Prophet Mohammad and
upon all his family and companions.
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The contractual relationship between the
company which issues the cards and the
school is based on authorization and brokerage. The school administration authorizes
the company to collect the tuition fees paid
by parents through credit cards in return for
an agreed upon percentage.
Accordingly, it is permissible to deal with
the aforesaid cards and collect payments using them, provided that no additional fees
are added to the percentage which is already
agreed upon with the parents of the students.
The resolution of the International Islamic

of Allah! You ordered us to leave although
we haven`t collected our money from debtors because the time of settlement isn`t due
yet.” He, peace be upon him, said “Da`oo wa
Ta`ajjaloo” i.e. “waive or forgive” a portion
of that debt in return for immediate settlement
of the rest of your money by debtors.”{Related
by Al-Hakim, but Al-Baihaqi considered it a weak narration}.
Because usury is addition against delay in
settlement, it totally harms the debtor and differs from “Da`oo wa Ta`ajjaloo” where both
parties(Creditor and debtor) benefit from
that transaction. The latter view was adopted
by the International Islamic Fiqh Academy
in its resolution No.(66), but stipulated that
no prior agreement was reached to that end.
Third: The deduction is made from the debts
which the debtor has failed to settle on time.
In this case, it is permissible to deduct a portion of that debt against early settlement of
the rest of the money in order to become debt

free.
Fourth: The deduction wasn`t conditioned
by the contracting parties; rather, it was a
donation/gift from the creditor because the
debtor had settled the rest of the money or
the deferred payments earlier than agreed in
the original contract.
Fifth: It is permissible for the debtor to give
the creditor a commodity against his debt,
even if its value was less than that of the
debt, and this was permitted by the majority
of the Muslim scholars. For further details,
please refer to the books {Bedayat Al-Mojtahid by
Ibn Roshd & Al-Qawaneen Al-Fiqhia by Ibn Al-Jazzi}.
In conclusion, deducting a portion of the deferred debt, upon request of debtor or creditor, in return for early settlement of the rest
of the money is permissible, and isn`t Riba
so long as it wasn`t conditioned in the original contract. And Allah knows best.

Encouraging People
to Donate and Take
Charitable Initiatives

Question :
We are launching a charitable initiative
where customers of shops leave some money to help the poor buy whatever goods they
need. What is the ruling of Sharia on this initiative?
Answer :
We are launching a charitable initiative
where customers of shops leave some mon-

ey to help the poor buy whatever goods they
need. What is the ruling of Sharia on this initiative?
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.
Islam has encouraged people to give charity(Sadaqah), make donations and take char-
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Ruling on Deducting a Portion of
Debt against early Settlement
Question :
Someone has bought a car through a Provident fund based on a Murabaha contract. Is
it permissible to deduct a portion of the payments due on him in return for early settlement of the rest of the debt?
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.
Deducting a portion of debt in what`s called
“Debt Contracts” in return for early settlement is called by Muslim jurists “Da` wa
Ta`ajjal” i.e. when the creditors “waive or
forgive” a portion of the debt in return for
early settlement of the rest of the money.” In
this regard, there are five cases:
First: Deducting a portion of debt is conditioned in the original contract. In this case,
this is considered Riba(interest and/or usury). It is like making two transactions combined in one bargain, and this is forbidden
since The Prophet (PBUH) said: “If anyone
makes two transactions combined in one bargain, he should have the lesser of the two or
it will involve usury.” {Related by Abi Dawud}.
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Second: Deducting a portion of debt in return
of early settlement of the rest of the money
is agreed upon after having concluded the
original contract. In fact, the majority of the
Muslim scholars have forbidden this based
on the preponderant opinion of the four
schools of thought. They have based their
view on the Hadith reported by Al-Miqdad
Bin Al-Aswad who said, “I lent a man one
hundred dinars. I said to him: “Pay me ninety as early as you could against waiving ten
dinars from the original sum.” The man replied, “ Okay.”Later, Al-Miqdad mentioned
that to the Prophet(PBUH). He, peace and
blessings be upon him, said, “You have dealt
in usury.”{Related by Al-Baihaqi}. Since deduction
against early settlement is similar to addition
against delayed settlement, both give financial value to the time factor.
On the other hand, Ibn Abbas, may Allah
bless them both, Al-Nokha`I, Ibn Serene and
Zufar permitted deducting a portion of the
debt against early settlement of the rest of the
money based on the narration of Ibn abbas
where it is stated that when the Prophet(PBUH) wanted to make Bani An-Nadeer leave
Madinah, they said to him, “O` Messenger

Marital Relationship Rests on Love and Mercy
Question :
What is the ruling on the wife who curses
her husband or his family and the one who
curses Allah?
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.
Basically, the relationship between spouses should rest on love, mercy and tranquillity. In fact, this relationship constitutes the
foundation upon which happiness and family are based. This is because Allah, The Almighty, says, “ And among His Signs is this,
that He created for you mates from among
yourselves, that ye may dwell in tranquillity with them, and He has put love and mercy between your (hearts): verily in that are
Signs for those who reflect.”{Ar-Rum, 21}. Marital disputes should be defused with kindness
and mutual understanding since negligence
and verbal abuse aren`t permissible in Sharia. The Messenger of Allah (PBUH) said, “A
true believer is not involved in taunting, or
frequently cursing (others) or in indecency or
abusing.”[At-Tirmidhi]. He, peace be upon him,
also said, “A person utters a word thoughtlessly (i.e., without thinking about its being
good or not) and, as a result of this, he will
fall down into the fire of Hell deeper than

the distance between the east and the west
.”{Bukhari}. Moreover, it isn`t permissible for
any of the spouses to attack or curse the other; rather, he/she should deal kindly because
the Prophet(PBUH) said, “ The best of you is
the best to his wives, and I am the best of you
to my wives, and when your companion dies,
leave him alone.”[At-Tirmidhi].
As regards cursing Almighty Allah, it is a
major sin that a true God-fearing Muslim
isn`t likely to commit. Therefore, such a person must make sincere repentance immediately, ask for forgiveness and revert to Islam
by uttering the testimonies of faith. Concerning the validity of that person`s marriage
contract, according to the Hanafie school of
thought, it is tied with his reverting to Islam.
If he reverted before the end of Idda(waiting
period observed by woman due to divorce or
husband`s death), then the contract remains
valid, but if he didn`t, then the contract is
invalidated. Later on, if he repents, reverts
to Islam, and decides to return his wife, he
must make a new marriage contract and give
a new Maher(Bridal gift).
In conclusion, we advise the above spouses to treat each other kindly, fight the evil
suggestions of the devil and avoid whatever leads to animosity and hatred. And Allah
knows best.
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Ruling on Accommodating
two Wives in one House
Question :
I have two wives and used to accommodate
each in a separate house, but after I was laid
off from work, I couldn`t afford that, so I
rented one house and gave each a separate
room with separate facilities. What is the ruling of Sharia on that?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of
The Worlds, and may His peace and blessings be upon our Prophet Mohammad and
upon all his family and companions.
In principle, Islam requires the man who
has more than one wife to treat them with
equity and equality. Each should be kept in
a separate house, reflecting the social status, the practiced custom and the financial
ability of the husband. Therefore, he isn`t
allowed to keep them in one accommodation without their previous consent since it
causes harm due to the Ghirah(A feeling of
great fury and anger when one`s honor and
prestige is injured or challenged). Al-Imam
Al-Ansari said, “He should accommodate
each in a suitable residence with separate facilities, and even in separate rooms that have
separate facilities. Therefore, it is forbidden
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that he accommodates them in the same residence with the same facilities, even for one
night, save with their previous approval so
as to prevent disagreement.”{Asna Al-Matalib,
3/231}. This view was adopted in article (75)
of the Jordanian Civil Status Code which
stated, “The husband doesn’t have the right
to accommodate his two wives in the same
residence save with their previous approval.”
However, if the husband was in a hard up,
then it is permissible that he accommodates
his two wives in one house provided that
each is given a separate room to go about her
daily life conveniently until his financial situation becomes better. Almighty Allah said,
“Let the man of means spend according to
his means: and the man whose resources are
restricted, let him spend according to what
God has given him. God puts no burden on
any person beyond what He has given him.
After a difficulty, God will soon grant relief.”{At-Talaq,7}.
We recommend the afore individuals to fear
Allah and be patient because with hardship
comes ease. And Allah knows best.

brothers and sisters or sisters. “Once boys
reach the age of ten, they must be separated
in beds, and the same rule applies to boys and
women as well as boys and men since such
a thing(Non-separation in beds) could drive
them to dissoluteness, even after a while….
The purpose, here, is to separate them in the
beds on which they sleep, when they reach
ten years of age, to prevent what is feared
to lead to temptation as a way of preventing
what is forbidden from taking place.”{Hashyat
Ibn Abdeen}.
According to the author of {Mawahib Al-Jaleel},
“Separation”, here, means: “Each must sleep
in a separate bed.”

However, once he/she reaches puberty, the
Sharia rulings which apply to adults apply to
them.
In conclusion, guardians, supervisors of
children`s care homes, and organizations in
charge of children`s affairs in general are
obliged to observe the following:
First: Giving a separate bed for each child
that reaches ten years of age.
Second: Separating males and females once
they reach this age.
Third: All must preserve chastity, be they
children, supervisors, or workers at such
homes. And Allah knows best.

Is it Allowed
to Eat Cheese
Made in Western
Countries with
Animal Rennet?
Question :
Is it allowed to eat cheese made in western
countries with animal rennet?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of
the Worlds, and may His peace and blessings
be upon our Prophet Muhammad and upon
all his family and companions.
There is no harm in eating cheese made in
western countries, and a Muslim isn`t required to trace the source of the rennet used
in its (cheese) making since, in principle,
their food is lawful, as Allah, The Almighty,
said{what means}: “The food of the People
of the Book is lawful unto you”{Al-Mai`dah,5}.
“It is allowed to eat cheese made with rennet

of an animal fed with other than milk since
banning that increases difficulties on people
while there is a maxim in Sharia that says:
“ Difficulties demand facilitation.”{Nehayat
Al-Mohtajj, 1/245} by Al-Imam Al-Ramli}.
In conclusion, it is allowed to eat cheese
made in western countries since Abu Dawud
reported that Ibn Omar narrated: “ The Prophet (PBUH) was brought a piece of cheese in
Tabuk. He called for a knife, mentioned Allah’s name and cut it.”
However, if it was found out that the rennet was extracted from a dead animal or one
whose meat is unlawful to eat, then it isn`t
allowed to eat the cheese made with it. And
Allah knows best.
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What Supervisors of Children`s Care
Homes are Obliged to Observe
Question :
The Ministry of Social Development receives children(1-18) who need protection
and care. They are kept there until their social conditions are stabilized and they are set
on the right track. Could you kindly clarify
the ruling of Sharia on conditions of separating males and females in beds, so as to act
upon that?
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 of his family and companions.
Through its wise legislations, Islamic Sharia
has taken man`s nature into account. Therefore, he/she was granted what is beneficial,
and denied what isn`t. Moreover, Islam has
paid attention to the issue of gender, and
among God`s signs in this universe is that
a male has a special nature that differs from
that of a female.
About the story of Mary(May Allah be pleased
with her), it was stated in the Quran: “ And
no wise is the male Like the female”{Al-Imran/36}. It should be taken into consideration
that this verse isn`t about favouring one gen-
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der over the other, rather, it establishes the
difference between both based on the special
nature of each as well as what is of benefit to
them and society.
Accordingly, Islamic Sharia urges guardians and supervisors at children`s care homes
to act as role models in applying the obligations and etiquettes that each child must
have. This is in addition to making them get
used to these before reaching puberty. For
example, asking permission, lowering gaze,
and preserving chastity. Allah, The Almighty
said: “ O ye who believe! let those whom
your right hands possess, and the (children)
among you who have not come of age ask
your permission (before they come to your
presence)”{An-Nur/58}.
The Prophet(PBUH) enjoined separating
boys and girls in beds from early age. He(PBUH) said: Command your children to pray
when they become seven years old, and beat
them for it (prayer) when they become ten
years old; and arrange their beds (to sleep)
separately.{Sunan Abi Dawud, 495}.
According to Muslim scholars, it is imperative to separate children in beds once they
reach ten years of age, be they brothers,

Selected Fatwas
Poverty doesn`t Absolve Husband
from Paying Deferred Mahr
Question :
Does poverty absolve husband from paying
the deferred portion of Mahr(Bridal money)
in case he divorced his wife?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of
the Worlds, and may His peace and blessings
be upon our Prophet Mohammad and upon
all his family and companions.
In light of the social norms and the common
practice of community, Mahr is divided into
two portions: advanced and deferred, as stipulated in article(41) of the Civil Status Law
in Jordan: “It is permissible to advance the
payment of the Mahr which is specified in
the marriage contract, and to defer all or part
of it, provided that it is documented. However, if the marriage contract doesn`t clearly indicate the deferred portion of the Mahr, then
it is considered part of the advanced Mahr.”

The deferred portion of Mahr becomes due
once one of the spouses passes away or divorce takes place.”The husband is obliged
to pay the Mahr in the following cases: consummation of the marriage contract, having
valid privacy with wife(Khilwa), passing
away (be it husband or wife).”{Al-Lubab Fi
Shareh Al-Khitab, 3/15}. This is stressed in article
(43) of the Civil Status Law.
Moreover, poverty doesn`t absolve the husband from paying the deferred portion of
Mahr. Rather, it is a debt that he is obliged
to settle like all other debts, and she has the
right to make a court claim to that end. And
Allah knows best.
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Resolution No.(249): “Ruling on Inviting Doctors
to Attend Scientific Conferences and Meetings“
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.
On the above date, the Board received a question sent from a Jordanian citizen via the
Electronic Website of the General Iftaa` Department. It stated as follows:
What is the ruling of Sharia on the invitations
sent to doctors by pharmaceutical companies
to attend scientific conferences overseas,
knowing that travel and accommodation expenses are covered by the companies themselves? Also, what is the ruling on inviting
doctors to scientific lectures accompanied
with a fancy business lunch or dinner at a
state hotel?
After deliberating, the Board arrived at the
following decision:
It is permissible for doctors to take sample
medications offered by representatives of
pharmaceutical companies as well as attend

academic conferences, provided that they
adhere to the following rules of Sharia and
the medical profession:
First: It doesn`t affect the doctor`s decision
in prescribing the medication that suits the
patient`s condition.
Second: The doctor takes the financial condition of the patient into consideration.
Third: The doctor adheres to the rules and
regulations governing this sector in the ministry or party with whom he works.
Fourth: The doctor`s aim is to achieve progress in his field of specialty and benefit the
patients.
In conclusion, treatment is the responsibility of the doctor before Almighty Allah. He/
she should observe the rules of Sharia and
the moral code. Therefore, if the afore invitations and conferences could undermined his/
her adherence to the above rules, then they
should be turned down. And Allah knows
best.
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Resolution No.(248): “Ruling on
Freezing Woman`s Eggs“
All perfect praise be to Allah, The Lord of
The Worlds, and may His peace and blessings be upon our Prophet Muhammad and
upon all his family and companions.
During its thirteenth session held on the
above date, the Board reviewed a question
sent via the Electronic Website of the General Iftaa` Department and read as follows:
I`m twenty eight years old and I`m undergoing chemotherapy. I have marital problems
and filed for divorce. My question is: Is it
permissible to withdraw eggs from my ovaries to preserve them for future use, in case
I was married to another man, or should divorce take place first, then observe my Iddah(Waiting period observed by woman after
divorce or death of husband), then undergo
that procedure?
After deliberating, the Board arrived at the
following decision:
Freezing eggs or sperms is among the innovative matters resulting from medical advancement. Therefore, clarifying the ruling
of Sharia on such matters should rest on two
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general rules of Sharia:
First: In principle, making use of medical
treatment is lawful since the Messenger of
Allah said: “ Make use of medical treatment,
for Allah has not made a disease without appointing a remedy for it, with the exception
of one disease, namely old age.”{Ahmad}.
Second: Preserving lineage and observing
the sanctity of the wedlock.
If the owners of these eggs and sperms adhered to fertilizing them during valid marriage contracts, there is no harm in doing that
when necessary, whether their withdrawal
and freezing was done during singlehood
or past marriage. What counts, here, is observing the sanctity of the fertilization by
performing it during a valid marriage contract for both spouses. However, it is safer
and more prudent for the woman to freeze
her eggs and fertilize them within one valid
marriage contract, and this is more preferable. And Allah knows best.

Resolution No.(247): “Establishing a Private
Investment on Endowed Land “
the Municipality. However, an investor has
requested establishing a private investment
on that land along with building the Masjid
and the Islamic center from his own pocket. What`s the ruling of Sharia in this case,
During its thirteenth session held on the knowing that there is already a Masjid which
above date, the Board reviewed the question is only 270 meters away from that land.
sent from His Excellency the General Manager of Awqaf Properties Investment Fund, After deliberating, the Board arrived at the
and read as follows:
following decision:
We would like to bring to Your Grace`s at- If the purpose for which the land was entention the fact that the Ministry of Awqaf dowed in the first place was achieved, there
owns the endowed lands(175,206,226) locat- is no harm in investing the rest of that land
ed in the city of Irbid, and estimated at (3355 for the benefit of the Waqf/endowment. And
square kilometers). They were endowed in Allah knows best.
1984 in exchange for a piece of land, given to
Irbid`s Greater Municipality, to be used as a
graveyard. In the same year, the afore pieces
were allocated for building a Masjid and an
Islamic center, as determined by the resolution of the Awqaf Board and the approval of
All perfect praise be to Allah, The Lord of
The Worlds, and may His peace and blessings be upon our Prophet Muhammad and
upon all his family and companions.
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Resolution No.(246): “Ruling on Zakah of
Associations and Unions Funds “
All perfect praise be to Allah, The Lord of
The Worlds, and may His peace and blessings be upon our Prophet Muhammad and
upon all of his family and companions.
During its thirteenth session held on the
above date, the Board of Iftaa’, Research
and Islamic Studies reviewed the letter sent
from the Chairman of Jordan Housing Developers Association, and read as follows:
“ We would like to ask about the ruling of
Sharia on Zakah’s Nisaab {Minimum amount liable
for Zakah}of the non-profit funds of the Associations and Unions, such as Jordan Housing Developers Association whose incomes
consist of membership fees and other members’ annual subscriptions. Moreover, these
funds cover the association’s activities, employees’ salaries, rents and many other activities. Yet, the aforementioned association
is a non-profit party and aims to develop the
career of constructing apartments and build-
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ings as is the case with many other unions.
{The statute of the Association is included in
the letter}?
After deliberating, the Board decided the following:
Zakah is a commandment of Allah to a
Muslim with the conditions clarified by the
scripts of Sharia; the first of which is “Possession”, referred to, by jurists, as “ Specific
owner” since it is stated in [Moghni Al-Mohtaj,
127/3]:” Being possessed by a specific owner
is among the conditions that make Zakah on
wealth obligatory.”
Similar to endowment funds, the Zakah condition (Specific owner or owners) doesn’t
apply to the afore parties.
Moreover, Zakah is due on co-operative associations and other organizations that have
a specific owner or multiple shareholders.
And Allah knows best.

Resolution No.(245): “Treatment of Gender
Identity Disorder “
During its thirteenth session held on the
above date, the Board reviewed the letter
sent from the Mufti of the Jordan Armed
Forces-Arab Army concerning a question
passed to him by the Royal Medical Services about two female patients who have what
is known as “Gender Identity Disorder.” Although they have normal female organs and
hormones, their thinking and sexual orientation are purely masculine. Therefore, they are
demanding gender transformation through
removing their breasts and uteri in addition
to the rest of the genital apparatus, and getting a male genital apparatus later on. Could
you clarify the ruling of Sharia on such case
since it is very rare?
After deliberating, the Board arrived at the
following decision:
What determines femininity and masculinity
is the body itself and its biological features.
The most important of these is the genital apparatus which differentiates males from females. Therefore, if someone suffered from
gender identity disorder, then it should be
treated in a way that brings things back to
normal, but in line with the basic masculine
or feminine identity of the genital apparatus

of that person, but not by transforming his/
her gender through removal of genitals by
surgery. In fact, it isn`t permissible to rely
on psychological disorder as the parameter
determining someone`s gender and sexual
orientation. Muslim scholars have arrived at
this conclusion based on the following verse:
“(The Pagans), leaving Him, call but upon
female deities: They call but upon satan the
persistent rebel! God did curse him, but he
said: “I will take of Thy servants a portion
Marked off; “I will mislead them, and I will
create in them false desires; I will order
them to slit the ears of cattle, and to deface
the (fair) nature created by God.” Whoever,
forsaking God, takes satan for a friend, hath
of a surety suffered a loss that is manifest.
Satan makes them promises, and creates in
them false desires; but satan’s promises are
nothing but deception. They (his dupes) will
have their dwelling in Hell, and from it they
will find no way of escape.”{An-Nisa`, 117-121}.
In conclusion, transforming someone`s genital apparatus and removing his/her genitals
by surgery to treat what is called “Gender
Identity Disorder” isn`t permissible in Sharia. And Allah knows best.
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Resolution No.(244): “A Masjid
should be Used as such “
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 twelfth session held on the above
date, the Board of Iftaa`, Research and Islamic Studies reviewed the letter sent from
the Manager of Awqaf of Balqa Governorate requesting using Um Jawza Old Msjid
as cultural forum. Could you kindly clarify
the ruling of Sharia on renovating, using and
leasing that Masjid to the Cultural Directorate of Salt, taking into consideration the fact
that it has been closed for over twenty five
years.
After deliberating, the Board decided the following:
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According to Sharia, a Masjid is an Islamic
endowment(Waqf) that may not be used for
a purpose other than that for which it was endowed in the first place, whether a particular
person had made it a Waqf or it became as
such for being used as Masjid. Based on the
fact that it was proven to be a Masjid, it may
not be changed into something else; rather, it
should remain as such, and should be maintained and preserved for offering prayers.
However, it may be used for a purpose close
to that of Masjid, such as teaching Quran
and Religious Sciences. But, turning it into a
cultural forum isn`t permissible; particularly since Article(1239) of the Jordanian Civil
Code states, “It isn`t permissible to change
a Masjid into something else nor change the
use of whatever was endowed to serve that
Masjid in the first place.” And Allah knows
best

Resolutions of the Iftaa’ Board
Resolution No.(243): “Ruling on Renting a Piece
of Land to Build a Masjid on it “
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 eleventh session held on the above
date, the Board reviewed the letter sent from
His Excellency the Minister of Awqaf and Islamic Affairs, Dr. Wa`el Arabiat, and it read
as follows:
Residents of Al-Zira` neighborhood (Hai
Nazal area) submitted a request for building
a Masjid on a piece of land owned by Amman`s Municipality. The Ministry asked the

Municipality to facilitate that, but the latter
stipulated receiving one hundred Dinars as
annual rent, over a period of twenty years.
See enclosed contract. Could your Grace
clarify the ruling of Sharia on that?
Answer:
After deliberating, the Board decided that
renting the above land from Amman`s Municipality to build a Masjid on it is permissible. And Allah knows best.
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