االفتتاحية

األقصى في عيون المسلمين
مساحة املفيت العام الشيخ عبد الكريم اخلصاونة
العالق��ة ب��ني املس��لمني واملس��جد األقص��ى عالقة دينية ،فهو مس��رى رس��ول اهلل صلى اهلل على وس��لم
ومكان عروجه إىل الس��موات العال ،وأوىل القبلتني ،وثالث احلرمني الش��ريفني ،ومكان مبارك تضاعف
فيه احلسنات ،الركعة يف املسجد األقصى خبمسمائة ركعة ،وما حوله من األرض مبارك ً
أيضا كونه مقر
األنبياء ومهبط املالئكة األطهار (الَّ ِذي بَا َر ْكنَا َح ْولَ ُه) اإلس��راء ،1 /ويف القدس الش��ريف وأكنافه س��تبقى أمة
على احل��ق ظاهرين إىل يوم القيامة.

ه��ذه املكانة املقدس��ة املباركة للمس��جد األقصى ه��ي مكانة دينية
اس��تقرت يف قل��وب املس��لمني فأصبح��ت ج��زءاً م��ن عقيدته��م،
(س ْب َح َ
ان
السيما وهم يقرؤون يف الصباح واملساء قول اهلل تعاىلُ :
احلرام إ َىل املَْس��جد ْ َ
َّ َ
َْ
ًَ
األ ْق َصى)
�ج ِد ْ َ َ ِ ِ ِْ ِ
ال ِذي أ ْس� َرى بِ َع ْب ِد ِه ل ْيال ِم َن امل ْس� ِ
اإلس��راء ،1/ف��إذا رأي��ت م��ن زل��ت قدم��ه يف املعاص��ي أو تباط��أ يف
األعم��ال الصاحل��ة ،أو ارتكب ش� ً
�يئا من اآلث��ام ،أو كتب ما يؤمل،
ويدم��ي القل��ب ،وكأنه يعيش بعيداً عن الدي��ن ،إضافة إىل الواقع
�ر واحلزين الذي تعيش��ه األمة اإلس��المية ،ف��إن األمل موجود
املُ� ِّ
واخل��ر متوق��ع ،وال ني��أس أبداً ،فقل��وب العباد ب��ني أصبعني من
ً
عاصيا
أصاب��ع الرمحن يقلبها كيف يش��اء ،فكم من إنس��ان أصبح
وأمس��ى طائع�ً
�ا ،وم��ا علين��ا إال أن ندعو للجميع باخلر والرش��اد
وس��المة القل��ب ،وأما الدعاء بالويل والثبور ف��ال يزيد الطني إال
بَلة ،وشتان ما بني الكلمة الطيبة والكلمة اخلبيثة ،فالكلمة الطيبة
صدقة.
ويف ه��ذه الظروف القاس��ية اليت متر بها األمة اإلس��المية ،يوصي
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اهلل تعاىل عباده بطاعة اهلل ورسوله يف مجيع أقواهلم وأفعاهلم ونهى
ع��ن خمالفة أمرهما يف ش��يء ،وح� ّ
�ذر اهلل عز وجل من االختالف
والتنازع؛ ألنه يضعف األمة ويدخل عليها الوهن واخلور قال اهلل
تعاىل( :وَأَ ِطي ُعوا ََّ
اهلل َو َر ُسولَ ُه و َ
ب ِر ُ
حي ُك ْم
َال تَنَا َز ُعوا َفتَ ْف َش ُلوا َوتَ ْذ َه َ
بوا إ َّن ََّ
الصابِ ِر َ
ين) األنفال.46 /
َع َّ
و ْ
اهلل م َ
َاص ِ ُ ِ
وملا هاجر الرسول صلى اهلل عليه وسلم من مكة إىل املدينة ،وترك
أحب البالد إىل اهلل تعاىل وأحب البالد إىل رسول اهلل ،فكان أول
خطوة قام بها يف س��بيل وحدة املسلمني هو بناء املسجد ،ثم آخى
بني املهاجرين واألنصار ،فألف بني قلوبهم رغم ما كان بينهم من
حبا ،وبالتباعد ً
العداوة والبغضاء ،فأبدهلم بالعداوة ً
قربا ،قال اهلل
تعاىل( :وَأَلَّ َ
ف بْ َ
َني ُق ُلوبِ ِه ْم) األنفال ،63 /قال القرطيب :وكان تأليف
القلوب مع العصبية الشديدة يف العرب من آيات النيب صلى اهلل
علي��ه وس��لم ومعجزات��ه؛ ألن أحده��م كان يُلطم اللطم��ة فيقاتل
عليها ،وكانوا أشد خلقه محية ،فألف اهلل بينهم باإلميان.
فاالعتداءات البشعة واهلمجية املتتالية على الشعب الفلسطيين

والقت��ل والتش��ريد ومنعه��م م��ن الص��اة يف املس��جد األقص��ى،
إرهاص��ات س��يتبعها خ��ر إن ش��اء اهلل تع��اىل؛ ألن اهلل ع��ز وجل
اس ُه
�م ِمَّ� ْ
يق��ولَ ( :و َم� ْ
�ن َمنَ� َ
اهلل أَ ْن يُ ْذ َك َر ِفي َه��ا ْ ُ
�اج َد َّ ِ
�ع م َ
�ن أَ ْظ َل� ُ
َس� ِ
َس�عَى يف َخ َرابهَا أُولَئِ َ
ك مَا َك َ
وها إِ َّل َخائِ ِف َ
ان لَُ ْم أَ ْن ي ْ
َد ُخ ُل َ
ني لَُ ْم
وَ
ِ
ِ
يف ُّ
اب َع ِظيم) البق��رة ،114 /ففي
الد ْنيَ��ا ِخ� ْز ٌي وَلَُ ْم ِيف ْال ِخ� َر ِة َع َذ ٌ
ِ
الي��ة الكرمية اس��تنكار واس��تبعاد ألن يكون أح��د أظلم من فعل
ذل��ك ،أي ل أح��د أظلم م��ن منع الناس من عب��ادة اهلل يف بيوت
اهلل ،وعم��ل خلرابه��ا بالدم.
فم��ا جي��ري يف املس��جد األقصى املبارك وأرض املقدس الش��ريف
م��ن قب��ل الع��دو الصهيوني إمن��ا هو أظل��م عمل تفعله البش��رية،
يس��عى للفس��اد والدمار والتنكيل والتش��ريد والقتلّ ،
وحتد لألمة
كلها مسلميها ومسيحييها؛ باعتدائها على املسجد األقصى الذي
ه��و ج��زء من عقيدتها ،وس��يبقى ح��ب ثالث احلرمني الش��ريفني
مس��تقراً يف ش��غاف قلوب املس��لمني ،وتبقى القلوب ً
أيضا تنبض
حبب األرض املقدس��ة اليت لن تنس��ى أبداً.
فاملس��جد األقصى رمز ديين ل ميكن أن ينس��ى مهما كثرت احملن
واش��تدت الف��ن وكث��ر ال��رج ،فاألقصى س��يبقى حي�ً
�ا يف قلوب

املس��لمني ،وحتري��ره م��ن أولوي��ات أعمال��م ،وم��ا تقدم��ه القيادة
الامشية املباركة من دعم مادي ومعنوي لرعاية املسجد األقصى
املب��ارك وقب��ة الصخ��رة ،ورعاي��ة املقدس��ات الديني��ة يف الق��دس
الشريف ،وتأمني مجيع املتطلبات الازمة ألبناء الشعب الفلسطيين
الصامدين يف مدينة القدس الشريف ،لتعزيز ثباتهم على أرضهم
وصمودهم وتصديهم للتحديات اليت تواجههم ،إضافة إىل تأمني
احلراسة للمس��جد األقصى املبارك.
ومواق��ف جال��ة امللك عبد اهلل الثاني ابن احلس��ني حيفظه اهلل يف
إبراز القضية الفلسطينية وأهميتها وأولويتها يف احملافل واملؤمترات
الدولية والجتماعات احمللية ظاهرة واضحة ل خيفى منها خافية،
فع��ني جالته على القدس دائمة لن تنام.
�م جالت��ه األول وش��غله الش��اغل ه��و حتري��ك الضم��ر
ب��ل ه� ُّ
اإلنس��اني ،وبيان احلق يف القضية الفلسطينية من أجل قبول احلل
العادل والش��امل.
الله��م احف��ظ املس��جد األقص��ى من كي��د احلاقدين ،وح��رره من
اليه��ود املغتصب��ني .آمني.
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مقاالت

تضارب الفتوى وأثره في
مصداقية الخطاب اإلسالمي
عطوفة األمني العام د .حممد اخلاليلة

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني.
ي��درك املتاب��ع حلال��ة الفت��وى الي��وم يف الع��امل اإلس��المي م��دى
التض��ارب الكب��ر الذي وصلت إليه ،بل إن هذا التضارب وصل
إىل ّ
حد التناقض واالختالف غر املقبول يف بعض نواحيه ،أعقبه
تراش��ق بني من يصدرون الفتوى واتهامات لبعضهم البعض ،مبا
ين��ايف أصول االختالف وأدبياته املقررة يف الش��ريعة اإلس��المية.
وق��د ب��دأت اجل��ذور األوىل النتكاس��ة التض��ارب يف الفتوى إبان
ح��رب اخلليج األوىل عام 1990م ،ويكفي نظرة واحدة للفتاوى
الص��ادرة يف ذل��ك الوق��ت إلدراك ه��ذه االنتكاس��ة ،ث��م تتابعت
األح��داث والوقائ��ع املؤمل��ة اليت مرت بها أمتنا اإلس��المية.
وه��ذا االضط��راب يف الفت��وى وق��ع ألس��باب متع��ددة ،أبرزه��ا
احلالة السياس��ية اليت تعيش��ها اجملتمعات اإلس��المية ،ال سيما بعد
ما يس��مى بالربيع العربي وما رافقه من أحداث ومشاهد مؤملة يف
مجي��ع مناح��ي احلياة ،حيث كان للفتوى حضوره��ا وأثرها الكبر
يف ه��ذه األح��داث ،بل ميك��ن القول إن كثراً م��ن هذه األحداث
مؤي��د بفتوى بغض النظر عن مصداقيته��ا ومدى موافقتها لألدلة
الشرعية.
وم��ن هذه األس��باب ما يعود إىل املفتني أنفس��هم ،ذلك ّ
أن املفتني
مفت عزل
يتأثرون مبا جيري حوهلم من أحداث ،وال يستطيع أي ٍ
نفسه عن بيئته وعصره واملؤثرات احمليطة به ،فاإلنسان شاء أم أبى
ابن بيئته وعصره ،والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم  -كما قال
س��يدنا علي رضي اهلل عنه -فكان هلذا التأثر أثره الكبر يف إنتاج
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فت��اوى متضاربة ،ومنها م��ا جاء نتيجة اختالف وجهات النظر يف
وقائع ميكن أن ختتلف فيها املدارك واألفهام ،ومنها ما هو لغرض
معني ،أو ً
تبعا ألهواء النفوس ،أو لتأييد حزب أو فكر سياس��ي،
أو حتى حملاباة مجهور من العوام حتت قاعدة (غلبنا عليها العوام)
لصناع��ة ش��عبية مجاهري��ة أو حتى حملاب��اة احل��كام واألنظمة ،وال
ش� َّ
�ك أن هذه أكرب إشكاليات الفتوى يف زماننا.
وقد أدّت هذه املظاهر إىل انتشار هواة الفتوى ومدعيها واملستثمرين
فيه��ا ملصاحلهم ،وأغلبهم دعاة عن��ف وتطرف أو حتلل واحنراف،
مم��ا أدى إىل أن يعتل��ي منرب اإلفتاء غ��ر املؤهلني لصناعة الفتوى،
وظه��ور فرق ومجاعات س��لكت باس��م اإلس��الم س��بيل التطرف
والعنف وتكفر اجملتمعات اإلس��المية ،استناداً إىل فتاوى متشددة
ً
تأويال
متطرفة اعتمدت على حتريف النصوص الشرعية وتأويلها
ً
بعي��داً ،وفهمها ً
خاطئا ،أض��ف إىل ذلك وجود من يتعاطف
فهما
م��ع ه��ذه اجلماعات ويؤيد فكرها العلم��ي وفتاواها ،وإن كان ال
يس��لك س��بيلها اإلجرامي أو القتالي على أرض الواقع.
يق��ول اب��ن القيم« :ال جي��وز العمل واإلفتاء يف دين اهلل بالتش��هي
والتحي��ز وموافق��ة الغ��رض ،فيطي��ل الق��ول الذي يواف��ق غرضه
وغ��رض م��ن حيابيه فيعمل به ،ويفيت ب��ه ،وحيكم به ،وحيكم على
ع��دوه ،ويفتيه بضده ،وهذا من أفس��ق الفس��وق ،وأك��رب الكبائر»
[إعالم املوقع��ني .]211/4

ومن األس��باب ال��ي أدت إىل حدوث تض��ارب يف الفتوى ً
أيضا،
أس��باب مرتبط��ة باملس��تفي ،حي��ث إن كث��راً من املس��تفتني الذين
يتوجهون بالس��ؤال إىل املفتني يكون هلم غرض آخر من الفتوى،
كإحراج املفي من خالل السؤال عن سفاسف األمور أو املسائل
االفرتاضي��ة ال��ي مل تقع أو مل يتص ّور وقوعها ،أو الس��ؤال عما هو
ش��اذ وغري��ب ،وأده��ى من ذلك كل��ه هو حتريف الس��ؤال ليأخذ
م��ن املفي إجابة كما يش��اء هو ،وقد ح��ذر العلماء ً
قدميا من حيل
املس��تفتني وأالعيبه��م ،ونبهوا إىل أن املف��ي جيب أن يكون حاضر
الذهن س��ريع البديهة ال تنطلي عليه حيل املس��تفتني.
أن اخلط��اب هو كل ما يقدم إىل الناس باس��م اإلس��الم ،فإنّ
ومب��ا ّ
أه��م م��ا مييزه هو املصداقية ،ذلك أن اخلطاب اإلس��المي خطاب
رباني مصدره الشريعة اإلسالمية الي هي من عند اهلل عز وجل،
َ
َ َ َ
اهلل لَ َو َج ُدوا ِفي ِه ْ
راً)
اختِ َال ًفا َكثِ ً
ر َّ ِ
ق��ال تعاىل( :وَل ْو كان ِم ْن ِع ْن ِد غ ْ ِ
النس��اء ،82/ول��ذا ف��إن أخطر ما يصيب اخلطاب اإلس��المي هو أن
يثل��م يف مصداقيته وعدالته.
ً
ومبا ّ
أن الفتوى ميكن أن تتغر نظرا لتغر الزمان واملكان والعوائد
�إن اخلطاب اإلس��المي ميك��ن أن يتغ��ر ً
واألح��وال ،ف� ّ
أيضا بتغر
الزم��ان وامل��كان ،وتغ��ر املخاطبني وأحواهلم ،فم��ا ختاطب به فئة
ال ختاطب به أخرى ،ودليل ذلك أن أس��لوب اخلطاب يف القرآن
الكري��م يف مك��ة لي��س كأس��لوب اخلط��اب يف الق��رآن الكريم يف
املدين��ة ،ب��ل إن اخلط��اب القرآن��ي يف املدين��ة قد تط��ور من حيث
أس��لوبه وموضوعاته ،وقد قال النيب صلى اهلل عليه وس��لم( :إِ َّن
ََّ ُ َ ْ ُ َ ْ
َن َُ
جي ِّد ُد هلََا ِدينَهَا)
س ُك ِّل ِمائَ ِة َسَ��ن ٍة م ْ
اهلل يَ ْبعَث ِهل ِذ ِه األ َّم ِة َعلى َرأ ِ
رواه أبو داود.
والتجدي��د املقص��ود هن��ا هو التجدي��د يف الظنيات ال��ي فيها جمال
واس��ع لالجته��اد والتجديد ،وأم��ا الثوابت واألصول فال ميس��ها
التجديد ألنها ثابتة ال تتغر بتغر الزمان واملكان وليست خاضعة
لالجته��اد واالخت��الف؛ وذل��ك كاألح��كام القطعي��ة يف ثبوته��ا
ودالالتها.
وهن��ا جي��ب أن نفرق بني تغر اخلطاب اإلس��المي وتط��وره نظراً
لتغ��ر الفتوى بتغر الزمان وامل��كان ،الذي هو عالمة على مرونة
الش��ريعة اإلسالمية وسعتها ومواكبتها للحوادث املستجدة ،وبني
تأخ��ر اخلط��اب اإلس��المي وفقدان��ه املصداقي��ة نتيج��ة اضطراب
الفتوى مبا ميس األصول والثوابت اإلسالمية للشريعة اإلسالمية،
ً
فضال عن اجملاالت األخرى
ال س��يما يف جمال السياس��ة الش��رعية
الي تعاني من إش��كالية حتديد الثوابت واملتغرات والفرق بينهما
بصورة واضحة جلية.
فهناك بعض الفتاوى الي أثرت يف مصداقية اخلطاب اإلس��المي
وقف��زت حتى على الثواب��ت ،مثل فتوى حرق النفس ،واختالف
الفتوى فيه حتى ذهب البعض إىل أنها ش��هادة ،وقفز بذلك حتى
عل��ى الثواب��ت ،أض��ف إىل ذلك الكثر من الفت��اوى الي ال جمال
لذكره��ا وحصره��ا والي أض��رت بصورة اخلطاب اإلس��المي يف
ً
فضال عن غرهم.
أذهان املس��لمني،
وإن ه��ذا التض��ارب يف الفت��وى وتأث��ره يف اخلط��اب اإلس��المي
ومصداقيت��ه انعكس على اجملتمعات اإلس��المية عمومها ،وترتب

على ذل��ك ثالثة أمور:
أوهل��ا :إن ه��ذا اخلط��اب فش��ل يف تقدي��م ص��ورة ناصعة مش��رقة
لإلسالم ،فخرج من رحم العامل اإلسالمي املعاصر من شوه صورة
اإلس��الم لدى اآلخر ،وكان لذلك أثر كبر يف الدعوة اإلس��المية
املعاص��رة ،خمالف��ني بذل��ك املنه��ج النب��وي األصي��ل القائ��م على
عرض اإلس��الم بصورته املش��رقة املبنية على السماحة واألخالق
احلمي��دة الفاضل��ة ،وأفض��ل األمثلة على هذا املنه��ج هو خطاب
الصحاب��ي جعفر بن أبي طالب مع النجاش��ي ملك احلبش��ة حني
عرض اإلسالم بصورته الناصعة الصحيحة الي حتبب املستمعني
في��ه وتدعو الن��اس إليه فقال« :أيها امللك! كن��ا قوما أهل جاهلية
نعب��د األصن��ام ،ونأكل امليتة ،ونأتي الفواح��ش ،ونقطع األرحام،
ونس��يء اجلوار ،يأكل القوي منا الضعيف ،فكنا على ذلك حتى
نبيا ورس� ً
بع��ث اهلل ع��ز وج��ل إلينا ً
�وال منا ،نعرف نس��به وصدقه
وأمانت��ه وعفاف��ه  ،فدعانا إىل اهلل عز وجل لنوحده ونعبده ،وخنلع
م��ا كنا نعبد حن��ن وآباؤنا من دونه من احلج��ارة واألوثان ،وأمرنا
بص��دق احلدي��ث ،وأداء األمان��ة ،وصلة الرحم ،وحس��ن اجلوار،
والكف عن احملارم ،والدماء ،ونهانا عن الفواحش ،وقول الزور،
وأكل مال اليتيم وقذف احملصنة ،وأمرنا أن نعبد اهلل ال نش��رك به
ش� ً
�يئا ،وأمرنا بالصالة والزكاة والصيام واحلج من اس��تطاع إليه».
فاملتأم��ل يف ه��ذا اخلط��اب ي��درك أنه يتس��ق م��ع الفطرة الس��ليمة
والعق��ل الس��وي ،وال ينك��ره إال م��ن عمي قلبه وض��اق صدره.
ثانيه��اّ :
إن ه��ذا اخلط��اب فش��ل يف حتص��ني اجملتمعات اإلس��المية
ً
منهجا مغايراً
م��ن األفكار املتطرف��ة واألفكار املنحرفة الي تبن��ت
لس��ماحة اإلسالم واعتداله ،فأفرزت أفكاراً متطرفة ّ
شاذة اكتوت
بناره��ا ه��ذه اجملتمعات قبل غره��ا ،واس��تنزفت قدراتها يف مجيع
اجمل��االت وجعلته��ا عاجزة حت��ى عن الوق��وف يف وجه أصحاب
ه��ذه األف��كار ،وإذا مل نعم��ل جب��د على بلورة خط��ة عمل إلعادة
صياغة خطاب إس��المي قادر على حتصني اجملتمعات اإلس��المية
من خالل الفتوى وأساليب اخلطاب األخرى؛ ّ
فإن اخلطر سيبقى
ماث� ً
�ال أمام اجملتمعات اإلس��المية قبل غره��ا من اجملتمعات.
ثالثها :إن هذا اخلطاب عجز عن صياغة العالقة مع غر املسلمني
س��واء أكان داخ��ل اجملتمعات اإلس��المية أم خارجه��ا ،وقد حدد
الن��يب صل��ى اهلل عليه وس��لم عالقة املس��لمني بغره��م من خالل
ً
وثيق��ة املدين��ة الي كانت خطاب�ً
موجها جلميع الفئ��ات يف املدينة
�ا
املن��ورة م��ن خمتل��ف الديان��ات الي كانت س��ائدة فيها م��ن اليهود
�الميا ش� ً
والوثني��ني واملس��لمني ،فش��كلت خطاب�ً
�ا إس� ً
�امال يعرتف
بوجود الغر وحقه يف احلياة ،ويضع األس��س والقوانني يف تعامل
املس��لمني مع غره��م داخل اجملتمع اإلس��المي الواحد.
وم��ن هن��ا؛ فإن على العلم��اء واملفتني واملفكري��ن أن يدركوا هذا
جيداً ،وأن حيافظوا على مصداقية اخلطاب اإلس��المي من خالل
احملافظ��ة عل��ى مصداقية الفتوى ،وأن يرتفع��وا بهذا اخلطاب فوق
أهوائه��م ونزواتهم احلزبية والسياس��ية والفكري��ة للمحافظة على
مصداقية الش��ريعة اإلسالمية.
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األم عندما تكون صاحبة رسالة
مفت حمافظة العاصمة د .حممد يونس الزعيب
رب العاملني وأفضل الصالة وأمت التس��ليم على س��يدنا حممد خامت األنبياء واملرس��لني وعلى من س��ار
احلمد هلل ّ
واقتفى أثره إىل يوم الدين:
عل��ى نهجه
َّ
َّ

ال :يَا َر ُس َ
َس َّل َم َف َق َ
اهلل،
اهلل َص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه و َ
ول ِ
ول ِ
َجا َء َر ُج ٌل إِ َىل َر ُس ِ
َن؟ َق َ
ك» َق� َ
ب ْس��ن َص َحابَت؟ َق َ
ال« :أُ ُّم َ
�ن أَ َح ُّق النَّاس ِ ُ
ال:
�ال :ثُ َّم م ْ
َم� ْ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
�ن؟ قال« :ث َّم
َن؟ ق��ال« :ث َّم أ ُّمك» قال :ث َّم َم� ْ
�م أ ُّم��ك» قال :ث َّم م ْ
«ثُ� َّ
أَبُ� َ
�وك» رواه البخ��اري .فه��ي األم ال��رؤوم والقلب احلن��ون ،كم عانت
عن��د محلك ورأت املوت عند وضعك ،كم س��هرت لتنام ،وجاعت
لتشبع ،ولذا جاء رجل إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم وقال لهُ :
أريد
ْ
اهلل أَ ْبتَ ِغي ب َذلِ� َ
َ
اهلل وَال� َّ
�دا َر ْال ِخ َر َة،
�ك و ْ
َج َه َّ ِ
يل َّ ِ
ِ
ِ
ال َه��ا َد َم َع��ك ِف َس��بِ ِ
«ف ْال َز ْمهَا» َق َ
َمَ ،ق� َ
َق� َ
«حيَّ ٌة أُ ُّم َ
�الَ :
الُ :ق ْل ُ
ك؟» ُق ْل ُ
ت :مَا أَ َرى
�الَ :
ت :نَع ْ
�م َع ِّنَ ،ق َ
َر ُس� َ
احيَ ٍة أُ ْخ َرى َف ُق ْل ُ
ت لَ ُه ِم ْث َل
ال :ثُ َّم ِج ْئتُ ُه ِْم��ن نَ ِ
اهلل َف ِه� َ
�ول َّ ِ
اهللَ ،ق َ
َم يَا َر ُس َ
كَ ،ف َق َ
«حيَّ ٌة أُ ُّم َ
َذلِ َ
الَ :
ك؟» ُق ْل ُ
«ف ْال َز ْمهَا»
الَ :
ول َّ ِ
ت :نَع ْ
ت :مَا أَ َرى َر ُس� َ
َ ،ق َ
َني ي َ
اهلل َف ِه َم َع ِّن َف َأتَ ْيتُ ُه ِم ْن ب ْ َ
الُ :ق ْل ُ
َد ْي ِه َف ُق ْل ُ
ت
�ول َّ ِ
َمَ ،ق َ
كَ ،ف َق� َ
«حيَّ ٌة أُ ُّم َ
لَ� ُه ِم ْث َل َذلِ َ
الَ :
ك؟» َف ُق ْل ُ
«ف ْال َز ْم ِر ْج َلهَا
�الَ :
ت :نَع ْ
�م ْ َ
�ة» رواه ابن أبي ش��يبة ،فمهما قدمت ألم��ك أخي تبقى مقصراً
النَّ� ُ
َفثَ� َّ
بقه��ا ورحم اهلل من قال:
كثريك يا هذا لديه يسري
ألمك حق لو علمت كثري
وآه ألعمى القلب وهو بصري
فآه لذي عقل ويتبع اهلوى
فأنت ملا تدعو إليه فقري
فدونك فارغب ف عميم دعائها
ف��األم الت ختر راكعة س��اجدة هلل تع��اىل ،األم الت تقرأ آيات اهلل آناء
اللي��ل وأط��راف النهار ،األم الت تربي أبناءها على الصدق واألمانة
وعلى البطولة والشجاعة ،األم الت تربي بناتها على العفة والطهارة
والس��ر واحلي��اء ،األم الت ترب��ي أبناءها على آي��ات الرمحن ،وعلى
صي��ام رمضان وقيام ليالي��ه ،عندها تكون األم هي حاضنة األطفال
وصانعة أبطال ،عندها تكون األم كما قال الش��اعر:
أعددت ً
شعبا طيب األعراق
األم مدرسة إذا أعددتها
فعندم��ا نتح��دث عن األم فإننا نتحدث عنه��ا على أنها قرينة األب،
فه��ي نصف اجملتمع وخيرج من أترابها النصف الخر ،فكأنها بذلك
أمة بتمامها ،ولذا قيل األم الت تهز السرير بيمينها ته ّز العامل بيسارها.
فه��ذه أمس��اء بنت أب��ي بكر يدخل عليه��ا ولدها يستش��ريها ف أمر
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احلجاج الذي حاصره مبكة ،فقالت له :يا ولدي إن كنت على حق
فام��ض إلي��ه ،وإن كن��ت على باط��ل فبئس العبد أن��ت ،فقد هلكت
وأهلك��ت م��ن معك ،فقال :يا أماه أخش��ى أن ميثل ب��ي ،فقالت :يا
ولدي إن الش��اة ال يضريها س��لخها بعد ذبها.
األمثلة من حياة سلفنا الصاحل كثرية ،ولكن يضيق املقام عن ذكرها
ورحم اهلل من قال :
لفضلت النساء على الرجال
ولو كل النساء كمن ذكرن
وال التذكري فخر للهالل
وما التأنيث السم الشمس عيب
غيابا ً
بعض األباء واألمهات غائب ً
كليا مع أنه حي مل يوس��د الثرى
ب��ل ميش��ي عليه ،ولكن لي��س ألبنائه��م نصيب أولئ��ك الذين يتموا
أوالده��م وهم ال زال��وا على قيد احلياة:
من هم احلياة وخلفاه ذليال
ليس اليتيم من انتهى أبواه
ً
ً
ختلت أو أبا مشغوال
إن اليتيم هو الذي تلقى له أما
أيه��ا األب��اء وأيته��ا األمهات اتق��وا اهلل عز وجل ،وأعلم��وا أن اهلل
محلكم األمانة ،وألقى على كاهلكم املسؤولية ،وجعلكم رعاة على
أبنائك��م س��ائلكم اهلل عنها يوم القيام��ة أحفظتم أم ضيعتم.
فش��أن املربي إذن ش��أن املزارع الذي يقلع الش��وك وخيرج النباتات
الدخيل��ة من بني الزرع ليحس��ن نبات��ه وينضج مثره.
كمثل النبت ينبت ف فالة
وليس النبت ينبت ف جنان
فإياكم أن تنشغلوا عن أبنائكم وبناتكم ،فتهملوا واجبكم وتركوهم
لقم��ة س��ائغة ألعدائكم الذين يربصون به��م الدوائر ،والواقع خري
شاهد:
ً
ونام عنها توىل رعيها األسد
ومن رعى غنما ف أرض مسبعة
إن يك الذئب راعي الغنم
ال يالم الذئب ف عدوانه
َ
ين آ َمنُوا ُقوا أَ ْن ُف َس ُك ْم وَأَ ْه ِل ُ
َّ
يك ْم نَاراً
وصدق اهلل إذ يقول( :يَا أيُّهَا ال ِذ َ
ون اهللََّ
َ
ٌ
وُ
َاحل َجا َر ُة َع َل ْيهَا مَالئِك ٌة ِغالظ ِشَ��دا ٌد ال يَ ْع ُص َ
َقود َ
ُها النَّ ُ
اس و ْ ِ
َ
ُ
ون مَا يُ ْؤ َم ُر َ
َم��ا أ َم َر ُه ْم َوي َْفعَل َ
ون) التحريم.6 /
نسأل اهلل عز وجل أن حيفظ أبناءنا ،وأن يغفر لبائنا وأمهاتنا ،وأن
حيفظ وطننا وأن جيعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

تشويه األعداء والمتطرفين صورة
اإلسالم السمحة
جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية

اإلس��الم دين رباني ش��امل ،عاملي كامل ،أرسل اهلل تعاىل به نبينا
حمم��د صل��ى اهلل عليه وس��لم رمحة للعامل��ن ومنقذاً للبش��رية من
الغواية والضالل باحلق والعدل والدعوة إىل اهلل باحلكمة واملوعظة
احلس��نةّ ،
فبلغ الرسالة وأدى األمانة ،فأشرق نور اإلسالم العظيم
يف أصق��اع األرض بصورت��ه املش��رقة الناصع��ة ،حيمل��ه أبناؤه إىل
ً
امتثاال ألمر
العاملن ينشرون التسامح والعدل والكرامة اإلنسانية
اهلل تعاىل (إ َّن ََّ
ْ
اهلل ي َْأ ُم ُر بِ ْالع ْ
ان وَإِيتَا ِء ِذي ْال ُق ْربَى َويَ ْنهَى
َاإل ْح َس ِ
ِ
َد ِل و ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َّ
ْ
ُْ
َّ
َ
َ
ْ
َع ِن ْال َف ْح َش��ا ِء وَامل ْنك ِر وَالبَغي يَ ِعظك ْم لعَلك ْم تذك ُرون) النحل.90/
لقد أدى اإلس��الم دوره يف بناء القيم اإلنس��انية النبيلة اليت تنش��ر
الع��دل والتس��امح والرمح��ة ،وأدى املس��لمون دوره��م يف بن��اء
احلضارة اإلنس��انية على م��ر التاريخ ،إال أننا نالحظ اليوم هجمة
شرس��ة على هذا الدين ،تريد النيل منه وتش��ويه مفاهيمه ،بعضها
م��ن أعدائه ،وبعضه��ا من أبنائه.
وق��د اس��تغل األع��داء الفئات املتطرف��ة ،فصوروا اإلس��الم عدواً
هلم ،ومتادوا يف تش��ويه صورته ،وأس��اؤوا إىل نبيه صلى اهلل عليه
وس��لم .وقد كان األردن س� ً
�باقا للتحذير من هذا التشويه بإطالق
رس��الة عمان ،رسالة اإلسالم الس��محة ،عام 2004م ،واستنكار
اإلره��اب أي�ً
�ا كان مص��دره وش��كله املتمثل بالتع��دي على احلياة
اإلنس��انية بقتل األبرياء وترويع اآلمنن املس��املن.
وإن خ��روج البع��ض ع��ن س��واء الس��بيل ال يع��ي إلص��اق تهم��ة
التطرف واإلرهاب باملس��لمن واإلسالم ،والواجب على العلماء
واملفكري��ن وأصح��اب العق��ول الن��رة أن يبيّن��وا للن��اس حقيق��ة
اإلس��الم ومبادئ��ه العظيمة ،وأن يفندوا ش��به املتطرف��ن ،وإظهار
حقيق��ة التط��رف وأس��اليب عالج��ه ،ذلك أن املس��لم احلق يكون
ً
داعيا إىل اهلل تعاىل باحلكمة واملوعظة احلسنة ،قال تعاىل( :اد ُ
ْع إِ َىل
احل ْك َم ِة وَاملَْ ْو ِع َظ ِة ْ َ
َس��بيل َربِّ َ
َجا ِدهلُْ ْم بِالَّيت ِه َي أَ ْح َس ُن
احل َسَ��ن ِة و َ
ك بِ ْ ِ
ِ ِ
ِ

�ن َض َّل َع ْن َس��بِي ِل ِه و ُ
�م بِاملُْ ْهتَ ِد َ
ين)
�م ِبَ� ْ
َه� َو أَ ْع َل� ُ
إِ َّن َرَبَّ��ك ُه� َو أَ ْع َل� ُ
النحل.125/
وإنن��ا يف جمل��س اإلفتاء والبحوث والدراس��ات اإلس��المية لنؤكد
عل��ى جمموع��ة م��ن الثواب��ت ال��يت ال جيوز املس��اس به��ا حبال من
األح��وال ،وعل��ى رأس��ها التأكي��د على حرم��ة الدم��اء واألموال
واألع��راض ،ذلك أن احملافظة عليها من املقاصد العامة للش��ريعة
اإلس��المية ،ومنها أيضا التأكيد على احملافظة على األمن والس��لم
َن أَ ْصبَ َح ُمع ً
َافى ِيف
االجتماعين ،قال صلى اهلل عليه وس��لم« :م ْ
بَ
َدنِ ِه آ ِمنًا ِيف ِس ْربِ ِه ِع ْن َد ُه ُق ُ
وت يومه فكأمنا حيزت له الدنيا» رواه ابن
حبان يف صحيحه ،ومنها إبراز الصورة املشرقة لإلسالم املعتدل البعيد
ع��ن مظاهر التط��رف واإلرهاب والتعدي.
ولذل��ك كل��ه فإننا ندع��و أبناء الوط��ن إىل ض��رورة الوقوف صفاً
واحداً يف وجه دعوات العنف والتطرف ،وإراقة الدماء ،واالبتعاد
عن اإلشاعات املغرضة وترديدها دون النظر يف النتائج والشرور
الناجت��ة عنه��ا وال��يت ميك��ن أن ت��ؤدي إىل ه��دم اجملتم��ع وتقويض
أركانه.
وكذلك ندعو وسائل اإلعالم إىل أن تقوم بدورها يف نقل الصورة
الصحيحة وعدم السعي وراء اإلشاعات ،واحلرص على ترسيخ
قيم اإلسالم الصحيحة؛ فاإلعالم أمانة عظيمة وهو لسان ضمر
األمة واجملتمع ،فعلى أصحاب هذا اجملال أن يتحملوا األمانة على
خر وجه دون حتريف أو تزييف أو تهويل فالكلمة سالح خطر،
ً
�ة ً
حدين ،ف��إن كانت الكلمة صادق� ً
�الح ذو َّ
صاحلة
أمينة
وه��ي س� ٌ
ً
أ َدّت إىل اخل��ر والبن��اء ،وإن كان��ت ً
باطلة فاس��د ًة قادت إىل
كاذبة
الشر والدمار.
ِّ
ً
ً
س��ائلن اهلل تع��اىل أن حيف��ظ بلدنا آمن��ا مطمئن��ا ،وأن يقيه من كل
س��وء بس��واعد أبنائه املخلصن ،إنه مسيع جميب .واحلمد هلل رب
العاملن.
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الحد من حوادث السير
املفيت د .حممد بين طه

تعد حوادث السري ظاهرة خطرية جداً على اجملتمعات ملا ختلفه من أضرار مادية ومعنوية تتمثل يف إزهاق
األرواح ،وإتالف األموال ،وما يرتتب على ذلك من آثار نفسية واجتماعية على ذوي األشخاص الذين
يشرتكون يف هذه احلوادث.
واجملتم��ع األردني من أش��د اجملتمعات اليت ت��رزح حتت تأثري هذه
ً
سنويا يف حصد آالف األرواح عدا
الظاهرة اخلطرية اليت تتس��بب
آالف اجلرح��ى واملصاب��ن الذين أصيبوا بإعاقات دائمة أو جزئية
بسبب هذه احلوادث القاتلة والبشعة اليت تتسبب ً
أيضا يف خسارة
األردن واألردني��ن مالي�ً
�ا مبالغ طائلة تقدر مبئات املالين( .مقالة يف
جريدة الغد بعنوان «األردن يتصدر قائمة دول العامل يف حوادث الس��ري.)2005/7/2 /

وال ت��زال اجله��ود تب��ذل حملاولة التصدي هل��ذه الظاهرة من خالل
إجراء الدراسات وعقد املؤمترات وورش العمل والقيام حبمالت
التوعية س��واء من احلكومة أو من مؤسس��ات اجملتمع املدني ،لكن
حوادث الس��ري مس��تمرة يف الفتك باألرواح واملمتلكات ،مما يثري
التس��اؤل عن س��بب االستش��راء املخي��ف هلذه الظاه��رة رغم كل
ّ
واحلد منها.
اجلهود املبذول��ة حملاربتها
ّ
�ي مبحاربة هذه الظاه��رة؛ كونه هو
إن اجملتم��ع ه��و املعين األساس� ّ
الذي يصطلي بنارها ويرزح حتت ويالتها ،فيجب أن يقوم بدور
إجياب��ي فاعل يف ه��ذه املواجهة ،لكنه ولألس��ف يقوم يف كثري من
األحي��ان بدور س��ليب من حيث يدري أو ال ي��دري ،مما يؤدي إىل
استفحال واستش��راء هذه الظاهرة.
والدور الس��ليب للمجتمع والذي يتس��بب يف زيادة حوادث السري
وتعاظ��م خطرها يتمثل فيما يلي:
ً
أوال :الثقافة اجملتمعية املغلوطة
جيعل اجملتمع من عقيدة القضاء والقدر اليت هي من أركان اإلميان
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مربراً حلوادث السري وما يرتتب عليها من فجائع بغض النظر عن
ً
إهماال أو استهتاراً أو تهوراً
س��بب وظروف احلادث ،سواء أكان
أو تعمد خمالفة قوانن وأنظمة السري ،فكلها تربر ّ
بأن احلادث وقع
بقضاء اهلل وقدره.
ومن املُ َس َّلم به أنه ال يتحرك متحرك وال يسكن ساكن إال بقضاء
اهلل وقدره ،وكل ما حيدث يف الكون ال ميكن أن خيرج عن قضاء
اهلل وق��دره ،لك��ن ذل��ك كل��ه ال يربر ملن تس��بب باحل��ادث تهوره
واستهتاره وإهماله وخمالفته لقوانن وأنظمة السري؛ ألن مجيع هذا
من كسبه وهو خمري فيه غري جمرب عليه ،ومل يطلع على الغيب فريى
م��ا ق��دره اهلل تعاىل عليه قبل أن يقع ،فيجب أن حياس��ب ويعاقب
على ذلك ،وإال كان تش��ريع العقوبات -والعياذ باهللً -
عبثا.
والعقوب��ات مل تش��رع لذاته��ا ،ولك��ن ملا يرتتب عل��ى تطبيقها من
حف��ظ حياة اجملتمع وأمنه ،ق��ال تعاىل( :وَلَ ُك� ْ ْ
اص َحيَا ٌة
�م ِيف ال ِق َص ِ
يَا أُولي ْ َ
األ ْلبَاب لَع َّ
َل ُك ْم تَتَّ ُق َ
ون) البقرة ،179 /وكذلك هذا املتس��بب
ِ
ِ
يس��تفيد من ناحية أنه يتعظ ويعلم أنه مس��ؤول عن أفعاله وأن ما
يس��ببه من أضرار مادية ومعنوية جيب أن يدفع مثنه ،فينزجر عن
تك��رار هذه املخالف��ات قال صلى اهلل عليه وس��لم( :ا ْن ُص ْر أَ َخ َ
اك
�ل :يَ��ا َر ُس� َ
َظ ُلو ًم��اَ ،ف َق� َ
َظ ِاملً��ا ،أَ ْو م ْ
�ال َر ُج� ٌ
هلل أَ ْن ُص� ُر ُه إ َذا َك َ
ان
�ول ا ِ
ِ
ََ َ
�الَْ :
�ف أَ ْن ُص ُر ُه؟ َق� َ
ُْ
ان َظ ِاملً��ا َك ْي� َ
�ت إ َذا َك َ
حت ُج ُز ُه ،أَ ْو
مَظلو ًم��ا ،أف َرأ ْي� َ ِ
متَْنَ ُع� ُه ِم َن ُّ
الظ ْل��مَ ،فإ َّن َذلِ� َ
�ك نَ ْص ُر ُه) صحي��ح البخاري.
ِ ِ

وبالتال��ي حتق��ق العقوب��ة مقصده��ا املتمث��ل يف احلف��اظ عل��ى أمن
وس��امة اجملتم��ع ،واألخ��ذ عل��ى أي��دي األف��راد الذي��ن يعتدون
على أم��ن اجملتمع ومصلحته العامة ،وإصاحهم حبيث يصبحون
عناص��ر بن��اء يف جمتمعهم.
ً
ثانيا :من خال الفهم اخلاطئ لقيم العفو والتسامح
مبج� ّرد وق��وع احل��ادث وحص��ول الفاجع��ة يب��دأ اجلمي��ع بتقديم
املواع��ظ واخلط��ب عن أهمي��ة العفو والتس��امح وفضلها عند اهلل
تع��اىل وعند عباده ،وهذا ناتج ع��ن ازدواجية يف النظرة اجملتمعية،
فه��م ينظ��رون إىل اجلاني وما س��يقع عليه من عق��اب ،وما يرتتب
على ذلك من آثار على ذويه بعني الرمحة والشفقة والعطف أكثر
بكث��ر م��ن نظرتهم إىل فجيعة اجمل��ي عليه وذوي��ه ،حبجة أن احلي
أبق��ى من امليت وه��ذا ظلم وجور.
وقد جاءت الدراسات والتحليات تؤكد أن االستهتار والعدوانية
يف القيادة هي الس��بب البارز يف الكوارث املرورية اليت حتدث يف
بلدنا احلبيب ،حيث كش��فت نتائج التحليل لبيانات احلوادث من
عام  1998حتى عام  2007أن األردن قد تعرض خلسائر بشرية
واقتصادي��ة ،وكذلك اجتماعية ،وكان��ت الامباالة والعدوانية يف
القيادة هي األسباب الرئيسية حلوادث السر.
ّ
وحض
العفو والتس��امح من األخاق اليت دعا هلا الشرع احلنيف
�ني فضله��ا وأثره��ا الطي��ب ،وق��د تع� ّ
عليه��ا وب� ّ
�ددت النص��وص
وتضافرت على ذلك ،ومنها على س��بيل التمثيل ال احلصر ،قوله
ُّ
ني ْال َغ ْي َظ و ْ
تعاىل( :و ْ
ُْْ ِسنِ َ
َالعَا ِف َ
اظ ِم َ
ني)
ب ال
ي ُّ
َال َك ِ
اس وَاهلل ُ ِ
ني َع ِن النَّ ِ
آل عمران ،134 /وما روي أنه عليه الصاة الس��ام قال( :إذا و َ
َقف
واضعي سيو ِفهم َ
على رقابِهم تَقط ُر دمًا
العبا ُد
للحساب جا َء قو ٌم ِ
ِ
َ
َ
َ
ُّ
فازد َ
باب اجلنَّ ِة ،فقيل :مَن هؤال ِء؟ قيل :الش��هدا ُء كانوا
َمحوا على ِ
َّ
َ
ُ
اهلل ُ
أحي��ا َء ُمرزوَق َ
فيدخ ِل
�م ينادي ُمنا ٍد ليَقم مَن أج� ُر ُه على ِ
ني ،ث� َّ
ََّ
َ
َّ
َ
َ
اس،
عن النَّ ِ
اجلنَّة قيل ومَن ذا الذي أج ُر ُه على اهللَّ ،قال :العافون ِ
فيدخل اجلنَّ َة َ
�م مَن أج ُره َ
�م ينادي الثَّ َ
اهلل ُ
قال :ومن
على ِ
ث� َّ
انية ليَ ُق� ْ
ِ
َّ
ذا الَّ��ذي أج� ُره َ
َ
�م يُنادي
اهلل؟ ق�
عل��ى ِ
عن النَّاس ِ ،ث� َّ
�ال َ :العاف��ون ِ
َّ
�ة ليَ ُق ْم مَن أج� ُر ُه َ
دخل اجلنَّ َة ،فقا َم كذا وَكذا ً
الثَّالث� َ
على ِ ُ
ألفا
اهلل فيَ ِ
َ
�اب) أخرجه الس��يوطي يف البدور السافرة.
بغر ِحس� ٍ
فدخلوها ِ
لك��ن أولئ��ك الداع��ني يغفل��ون أو يتغافل��ون ع��ن أن العفو جيب
أن يوض��ع موضع��ه حت��ى يق��ق مقصده بنش��ر الب��ة واإلخاء يف
اجملتمع ،أما إذا كان العفو والتس��امح يؤدي إىل تشجيع االستهتار
والامب��االة عند املتس��ببني حبوادث الس��ر ،وذل��ك بإعفائهم عن
حتم��ل نتيج��ة ته ّوره��م واس��تهتارهم ب��أرواح الن��اس وممتلكاتهم
النات��ج ع��ن خرقه��م لكل أنظم��ة وتعليمات الس��ر ،فإنه ال يبقى
ً
عفو وتسامح ،بل يصبح إفساداً
وتشجيعا على االستهتار ،فيدفع
اجملتم��ع مث��ن ذل��ك كله مزي��داً م��ن الضحاي��ا من زه��ور الوطن
وحب��ات فؤاده وسيس��تمر ش��ال الدماء الزاكي��ة بالتدفق.
وصدق الشاعر حني قال:
ووضع الندى يف موضع السيف بال ُعلى
مضر كوضع السيف يف موضع الندى

ثالثا :العادات اجملتمعية واألعراف العشائرية
ال ينك��ر الدور اإلجيابي الذي تؤديه العادات اجملتمعية واألعراف
العشائرية يف إشاعة روح الوئام والبة يف اجملتمع من خال تهدئة
النف��وس يف ح��ال وقوع اجلرائ��م والفجائع يف اجملتم��ع ،لكن هذا
ال يع��ي أن��ه ليس هل��ذه العادات واألعراف دور س��ليب ،فقد ينتج
ع��ن ذل��ك أكل وهضم حقوق اآلخري��ن ،خاصة القاصرين حتت
مسمى العفو والتسامح والشيم ،وذلك بالتنازل عن حقوقهم من
قب��ل أوليائه��م حتت مس��مى العفو ومراعاة األع��راف والعادات،
كم��ا ق��د يكون يف هذه الع��ادات واألعراف تش��جيع على التهور
واالس��تهتار ،ال س��يما يف ح��وادث الس��ر ،وذلك نتيج��ة أن هذه
األعراف والعادات تتعامل مع مجيع احلوادث على قدم املس��اواة
دون تفري��ق ب��ني م��ا كان منها ناجت�ً
�ا عن الته��ور والطيش وبني ما
ح��دث رغم األخذ بكل احتياطات الس��امة الازمة.
وبين��ت دراس��ة علمي��ة ميداني��ة (إحصائي��ة املعه��د امل��روري عام
 )2010وج��ود حال��ة م��ن املس��اواة (ش��به املطلقة) ب��ني املواطن
الص��احل امللتزم بأخاقيات وأنظمة الس��ر الذي ليس له ذنب يف
حصول حادث الس��ر الذي أدى إىل الوفاة ،وبني مواطن طائش
ومس��تهرت وغ��ر ملت��زم بأخاقي��ات وأنظم��ة الس��ر ،وهو نفس��ه
املس��ؤول ،وهو وحده املس��بب حلادث الس��ر الذي أدى إىل قتل
إنس��ان ،ومن احلقائق املذهلة اليت بينتها الدراس��ة التقارب يف مدة
التوقيف ،فمعدل مدة توقيف السائق املذنب غر امللتزم واملسبب
ً
يوم�ا ،بينما توقيف السائق الربيء امللتزم،
لقتل إنسان هو ()11
وغر املس��ؤول عن وقوع احل��ادث ،هو ( )7.5يوم ،وهذا نتيجة
التعام��ل م��ع مجيع احلوادث على قدم املس��اواة دون تفريق بني ما
كان منه��ا ناجت�ً
�ا ع��ن التهور والطيش وبني ما ح��دث رغم األخذ
ب��كل االحتياطات الازمة للس��امة العامة.
كم��ا أن هذه العادات واألعراف واليت تكون من خال اجلاهات
والعطوات واليت تهدف للصلح وإس��قاط ّ
�خصي مقابل
احلق الش�
ّ
فنجان القهوة وما تتحمله شركات التأمني جتعل املستهرت والطائش
الذي تسبب يف قتل وإنهاء حياة أشخاص كانوا حمط أمل ذويهم
وجمتمعاته��م ،وم��ا يتبع ذلك من آثار نفس��ية مدم��رة على ذويهم
جتعل املتسبب يف هذه الفاجعة يفلت من أي عقاب أو مسؤولية،
وبالتال��ي بق��اء هذه الظاه��رة يف ازدياد وع��دد الضحايا والفجائع
بارتفاع ،وقد قيل :من أمن العقاب أس��اء األدب.
ف��ا ب� ّ
�د لن��ا أن نراج��ع حس��اباتنا يف بع��ض عاداتن��ا االجتماعي��ة
ً
الس��لبية فنجعلها حتارب وحتاصر ظاهرة حوادث الس��ر بدال من
تش��جيعها ،وال يك��ون ذل��ك إال بتضافر اجلهود م��ن مجيع أطياف
وفعاليات اجملتمع ،حتى ينعم اجملتمع باألمن من هذا اخلطر الذي
يص��د من فل��ذات أكبادنا ماال حتصده احلروب واألوبئة ،نس��أل
اهلل تع��اىل أن ّمي��ن علينا باألمن واإلميان ويصرف عنا كل مكروه،
وآخ��ر دعوانا أن احلم��د هلل رب العاملني.
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منهج الفتوى في
دائرة اإلفتاء
املفيت د .حسان أبو عرقوب

أصل المقال حوار صحفي أجرته (وكالة عمون اإلخبارية) بتاريخ  2014/2/11م.

السؤال األول:ما هي األسس اليت يتم عليها اإلفتاء؟

مس��ائل الفقه اإلس��امي مس��ائل كث��رة ومتنوع��ة ومتعلقة جبميع
ميادي��ن احلي��اة وممارس��ات البش��ر ،وقد ت��رك لنا علماء اإلس��ام
ثروة هائلة من األحكام والتش��ريعات اليت تنر حياة الناس بأنوار
احلكمة الربانية ،وتبين اختياراتها الفقهية والتشريعية على أساس
مت��ن م��ن مص��ادر التش��ريع املعت��رة ،اليت ه��ي :الكتاب والس��نة
واإلمج��اع والقياس واملصاحل املرس��لة.
وق��د اس��تقر ه��ذا ال��راث الفقهي يف أربع��ة من املذاه��ب الفقهية
املعت��رة :احلنف��ي واملالك��ي والش��افعي واحلنبلي ،ووق��ع اإلمجاع
على اعتمادها واعتبارها طرائق موصلة إىل حتقيق رضوان اهلل عز
وج��ل ،وإىل حفظ مصاحل الب��اد والعباد.
ومل��ا كان��ت دائرة اإلفت��اء العام حلقة من حلقات املس��رة العلمية
للحرك��ة الفقهية العام��ة ،اختارت أن تعتمد واح��داً من املذاهب
منطلقا وأساس� ً
ً
�ا لاختي��ارات الفقهية املفتى بها،
الفقهي��ة األربعة
ك��ي يتحقق من خال هذا االعتماد ما حققته احلركة الفقهية عر
التاري��خ اإلس��امي كله من فوائد ومص��احل عظيمة ،من أهمها:
.1السامة بن يدي اهلل عز وجل يف موقف احلساب العظيم ،فا
نبدل وال نغر يف دين اهلل ما مل يأذن به سبحانه.
.2حتقيق الوس��طية اليت هي من قواعد الش��ريعة اإلسامية ،واليت
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كانت واحدة م��ن ميزات الثروة الفقهية اهلائلة.
.3السامة من األقوال املضطربة واآلراء الشاذة اليت تسبب اخللل
يف احلياة الفكرية والعملية.
.4حتقيق انضباط الفتوى وتقليل اخلاف -غر النافع -ما أمكن.
.5مس��اعدة املفتن على معرفة األحكام الش��رعية بأس��هل طريق؛
فالعم��ر كل��ه يضي��ق عل��ى املفيت إذا م��ا أراد أن جيته��د يف مجيع ما

ً
يع��رض علي��ه من مس��ائل اجته��اداً
كاما ،ف��كان األخذ عن
الفقه��اء الس��ابقن هو احلل ال��ذي ال غنى عنه.

وقد وقع اختيار دائرة اإلفتاء العام على مذهب اإلمام الش��افعي
ً
أساس�ً
ومنطلقا للفتوى يف بادنا املباركة ،وذلك لس��ببن اثنن:
�ا
ً
أوال :أن��ه املذهب األكثر انتش��اراً يف بادنا ع��ر التاريخ ،ومراعاة
الغالب مقصد شرعي.
ً
ثانيا :أنه مذهب وسطي مجع بن أصول مدرسيت احلديث والرأي،
وخرج باجتهادات فقهية كانت وما زالت س� ً
�ببا يف حتقيق مصاحل
ً
متحققا يف املذاهب
األمة ومجع كلمتها ،وهذا الس��بب -وإن كان
الفقهي��ة األخ��رى -إال أن مذه��ب اإلم��ام الش��افعي حاز قصب
السبق فيه.
والتزام دائرة اإلفتاء بالفتوى على مذهب اإلمام الشافعي ال يعين
التقليد التام الجتهادات فقهاء املذهب ،بل للدائرة رؤية متقدمة

يف طريق��ة االس��تفادة من مجيع مف��ردات املذاه��ب الفقهية ضمن  .4مفيت حمافظة العاصمة.
املعطي��ات اآلتية:
 .5أح��د العلم��اء املختص��ني يف علوم الش��ريعة الفقهية من وزارة
.1إذا تعلقت املسألة بنازلة جديدة من نوازل العصر غري منصوص األوقاف والش��ؤون واملقدس��ات اإلسالمية يس��ميه الوزير.
عليه��ا يف اجته��ادات الفقه��اء ،أو كان��ت من املس��ائل العامة اليت  .6مخسة من العلماء املختصني يف العلوم الشرعية.
تتعل��ق باجملتم��ع كل��ه أو األم��ة كلها ،س��واء يف مس��ائل املعامالت الس��ؤال الثال��ث :م��ا هي أه��م الفت��اوى اليت صدرت
املالية أو النوازل الطبية أو غريها :فال بد للدائرة حينئذ من إعداد مؤخ ًرا؟ وما س��ببها؟
أحباث خاصة لدراس��ة املس��ألة يف ضوء األدلة الشرعية والقواعد
م��ن أه��م الفتاوى اليت صدرت مؤخ ًرا ق��رار جملس اإلفتاء الذي
الفقهي��ة واملوازن��ة بني املصاحل واملفاس��د ،ختلص م��ن خالهلا إىل
ين��ص على حرمة إزالة أرحام الفتيات ذوات اإلعاقة ومس��ؤولية
حكم ش��رعي يعرض على (جملس اإلفتاء) للبحث والتداول ،ثم
اجملتم��ع جتاههن .وس��ببها ما اش��تهر عن��د البعض من ج��واز هذا
الوصول إىل قرار خاص بش��أن تلك املس��ألة.
الفعل الالأخالقي ،وممارس��ته بالفعل.
.2إذا كان اجته��اد املذهب الش��افعي يف مس��ألة معينة ال يناس��ب
تغري الزمان واملكان والظروف احمليطة بسؤال املستفيت ،كأن يؤدي الس��ؤال الرابع:صدرت فتوى حول حتريم إزالة رحم
إىل حرج شديد ،أو مشقة بالغة ،أو اختلفت العلة اليت من أجلها املعاقات فماذا عن التعقيم؟
نص فقهاء الشافعية على ذلك االجتهاد ،أو استجد من املعلومات حيرم على الرجل أو املرأة إجراء ما يؤدي للعقم الدائم ،سواء مت
واحلقائ��ق العلمي��ة ما يدعو إىل إعادة البحث يف االختيار الفقهي :ذل��ك عن طري��ق اجلراحة أو الدواء أو غريهم��ا؛ ألن يف التعقيم
ً
ً
وتقليال لألمة ،وهو خمالف ملقصد رئيس من مقاصد
قطعا للنسل
ففي مجيع هذه احلاالت تقوم دائرة اإلفتاء بإعادة دراسة املسألة يف
ضوء القواعد الفقهية واملقاصد الشرعية ،وتستفيد من اجتهادات الشريعة الغراء وهو احملافظة على النسل .ويستثنى من هذا احلكم
مجيع املذاهب اإلسالمية للوصول إىل احلكم الشرعي األقرب إىل م��ا إذا قرر األطباء الثقات إج��راء عملية التعقيم للذكر أو األنثى
كعالج يتم من خالله احملافظة على النفس اإلنس��انية.
مقاصد الشريعة.
.3وأما يف قضايا األحوال الشخصية ،كالنكاح والطالق واحلضانة السؤال اخلامس واألخري:ما حكم من خيالف الفتوى؟
واملرياث ،فإن الدائرة تعتمد يف الفتوى (قانون األحوال الشخصية جيب على املس��لم طاعة اهلل جل جالله ،وطاعة رسوله صلى اهلل
األردني) وال خترج عنه ،وذلك حتى ال حيدث تضارب بني اإلفتاء علي��ه وس��لم ،والعلم��اء العاملني ،ق��ال اهلل تعاىل( :يَا أَيُّ َه��ا الَّ ِذ َ
ين
ول وَأُولي ْ َ
ََّ
األ ْم ِر ِم ْن ُك ْم) النساء.59 /
الر ُس َ ِ
والقض��اء الش��رعي يف اململكة ،والقانون مس��تمد م��ن اجتهادات آ َمنُوا أَ ِطي ُعوا اهلل وَأَ ِطي ُعوا َّ
وأقوال فقهاء املسلمني ،مت اختيارها وفق أسس وضوابط شرعية ،اإلفت��اء ه��و اإلخب��ار ع��ن حكم ش��رعي ال عل��ى وج��ه اإللزام،
من قبل جلان خمتصة.
والفت��وى ه��ي اجته��اد يوج��ه املكلف��ني إىل احلك��م الش��رعي يف
وهك��ذا يتعام��ل أصح��اب الفضيل��ة املفت��ون مع املس��ائل الواردة عباداتهم ومعامالتهم ويف كل شؤون حياتهم ،فهي شاملة معلمة.
إليهم من اجلمهور عرب وس��ائل االتصال املتنوعة ،ضمن سلس��لة
متدرجة وآلية متقنة ،تبدأ بتحديد نوع املسألة الواردة من األنواع
السابقة ،وتنتهي بوصول اجلواب إىل السائل يف أسرع وقت ممكن،
وإن وقع التأخري فإمنا يقع بس��بب الدراس��ة املفصلة اليت تقوم بها
الدائرة لعش��رات املس��ائل ً
يوميا ،وإذا علم املفيت أنه مس��ؤول بني
يدي اهلل عز وجل عن كل كلمة يكتبها فإنه -وال ش��ك -س��يؤثر
التأن��ي والتمهل على العجلة
والرتجل.
ُّ

السؤال الثاني:كيف ختتارون جملس االفتاء؟

ن��ص قان��ون اإلفتاء رق��م ( )60لس��نة 2006م ،وقانون رقم ()4
لس��نة 2009م مع��دل لقان��ون اإلفت��اء عل��ى أنه ينش��أ يف اململكة
جملس يس��مى (جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية)،
وي��رأس هذا اجملل��س مساحة املفيت الع��ام ،وعضوية كل من:
 .1أحد قضاة حمكمة االستئناف الشرعية يسميه قاضي القضاة.
 .2أح��د أعض��اء اهليئة التدريس��ية يف كلية الش��ريعة يف اجلامعات
األردنية الرمسية من املتخصصني يف الفقه اإلسالمي يسميه املفيت
العام بالتناوب.
 .3مفيت القوات املسلحة األردنية.
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مهارة التواصل
اإليجابي بين األوزاج
املفيت د.أحد احلراسيس

�ن أَ ْن ُف ِس� ُ
َاجا
�ن آيَاتِ� ِه أَ ْن َخ َل َق لَ ُك ْم ِم� ْ
ق��ال اهلل تع��اىلَ ( :و ِم� ْ
�ك ْم أَ ْزو ً
َ
ُ
لِتَ ْس� ُ
َ
َجع َ
َ
ً
َ
ً
َّ
َل بَ ْينَك ْم َم َو َّدة َو َر ْ َ
َات لِق ْوم
�كنُوا إِلَ ْيهَا و َ
حة إِن ِف ذلِك لي ٍ
ٍ
يَتَ َف َّك� ُر َ
ون) [الروم.]21 :
ال��زواج آية من آيات اهلل تعاىل ،وهو غريزة فطرية حيتاجها الناس
لض��رورة احملافظ��ة عل��ى النس��ل الذي حيق��ق معنى االس��تخالف
ف األرض ،واألص��ل ف العالق��ة الزوجي��ة أن تق��وم عل��ى املودة
والرحة ،وقد تعرتي احلياة الزوجية بعض املشكالت ،وكثري منها
يعود إىل غياب مهارة التواصل الزواجي اإلجيابي ،أو ضعفها ،أو
اجلهل مبتطلباتها.
ويعت��ر ه��ذا املوضوع من املس��ائل املهم��ة اليت حيتاجه��ا األزواج
للوصول إىل حياة س��عيدة ،حيث إن التواصل هو اجلزء احلاس��م
الذي حيدد العالقة بني الزوجني ،وله القدرة على تقريب أو إبعاد
الزوجني ع��ن بعضهما البعض.
وق��د تع��ددت تعريف��ات العلم��اء ملفه��وم التواصل ،حي��ث عرفه
البعض بأنه« :عملية تبادل الرغبات واحلاجات واملشاعر واحلقائق
ووجهات النظر».
وعرفه آخرون بأنه« :تبادل للمشاعر واملعاني عندما حياول الزوج
و الزوج��ة فه��م الخر ورؤية مش��اكله واختالفاته من وجهة نظر
كل من الزوجني».
والتواص��ل الزواج��ي اإلجياب��ي ال��ذي حيق��ق مث��اره ،ويس��تهدف
الوص��ول إىل أص��ل مش��روعية ال��زواج ،وإجي��اد الس��كن وامل��ودة
والرح��ة؛ يس��تلزم املش��اركة الفعال��ة ف ع��دة أمور:
 املش��اركة الروحية :واليت تتضمن التمس��ك بنظ��ام القيم واملثلوالعادات الس��ائدة ف اجملتمع اإلس��المي.
 املش��اركة االنفعالية :اليت تتضمن تبادل املشاعر املفرحة واملؤملةف مجيع مواقف احلياة.
 املش��اركة الفكري��ة :وتتضمن تبادل األف��كار والراء ووجهاتالنظ��ر حول أمور احلي��اة دون التعصب الذي يهدد كرامة الطرف
الخر.
 املش��اركة االجتماعي��ة :وذل��ك م��ن خ��الل حتم��ل الزوج��نيللمس��ؤولية املرتتب��ة عل��ى تكاملي��ة األدوار ومنظوم��ة احلق��وق
والواجب��ات.
وه��ذا التواص��ل ل��ه اجتاه��ان :اجت��اه داخل��ي ،وذل��ك م��ن خالل
تواص��ل الفرد م��ع ذاته ليعمل على وصف وحتلي��ل املواقف اليت
يعيش��ها ف إط��ار العالق��ة الزوجي��ة ،واجت��اه خارج��ي م��ن خالل
التواص��ل م��ع الخ��ر ونق��ل األف��كار واملش��اعر ،وتتن��وع صوره
وأشكاله -أي التواصل مع الخرين -فيكون بالتواصل اللفظي،
أو تعب��ريات الوجه ،أو التواصل البص��ري ،أو اإلمياءات وطريقة
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اجللس��ة واالبتس��ام ،أو الوض��ع املكاني من حي��ث القرب والبعد
بني الزوجني.
وتكم��ن أهمي��ة التواص��ل الزواج��ي ف أن��ه حيق��ق جمموع��ة م��ن
احلاج��ات الضروري��ة للزوج��ني ،م��ن أبرزه��ا:
ً
أوال :احلاج��ة إىل االنتم��اء ،فالتواص��ل الزواج��ي يوفر إحساس�ً
�ا
بالتقب��ل جملموع��ة معينة ،والذي حيقق ف احملصل��ة األمن واالنتماء
العائلي.
ثانيً��ا :احلاج��ة إىل الطمأنين��ة واالس��تقرار؛ حيث حيق��ق التواصل
الطمأنين��ة واالس��تقرار م��ن مجي��ع جوانب��ه ،ويعم��ل عل��ى نف��ي
اإلحساس بالعزلة والقلق ،والذي يوفر ف النهاية الشعور باأللفة
والتقب��ل واالطمئنان واالس��تقرار النفس��ي.
ثالثً��ا :احلاجة إىل تأكيد ال��ذات؛ ويتحقق هذا العنصر بتأثر وتأثري
كل م��ن الزوج��ني ف الخ��ر ،ف��كل منهما حباج��ة إىل التعبري عما
ميتلك��ه م��ن أفكار ومش��اعر ،ويؤث��ر كل منهم��ا ف الطرف الخر
بنج��اح ليقنعه بأفكاره ومش��اعره.
وتكم��ن خط��ورة الفش��ل ف حتقي��ق التواصل الزواج��ي اإلجيابي
والف ّع��ال ال��ذي يتمي��ز بع��دة مؤش��رات كالتعام��ل م��ع الغض��ب
واالخت��الف بطريق��ة إجيابي��ة ،والتفه��م ،واالنفتاح عل��ى الخر؛
ي��ؤدي إىل عدم إش��باع احلاج��ات النفس��ية واالجتماعية للزوجني
مم��ا يزي��د من فرص الص��راع بينهما؛ لعدم االنفت��اح واخلوف من
اإلس��اءة للط��رف الخر.
مثال واقعي عملي لتعزيز التواصل الزواجي:
(ح��دث خ��الف بني زوج��ني) ما هي الوس��ائل ال��يت تعمل على
حتس��ني التواص��ل ب��ني الزوجني ف ح��االت املش��اكل الزوجية؟
هناك أربعة طرق تس��اعد على التواصل اإلجيابي حال املشكالت
الزوجية:
األوىل :تهدئ��ة النفس؛ ألن االنفعال يزيد من حدة املش��كلة؛ جاء
ً
رجال جاء النيب صلى
ف األث��ر ع��ن أبي هريرة رضي اهلل عن��ه أن
اهلل عليه وسلم فقال« :أوصين» قال( :ال تغضب) رواه البخاري.
فالغض��ب مفت��اح كل ش��ر؛ قي��ل البن املب��ارك « :امجع لنا حس��ن
اخللق» فق��ال« :ت��رك الغضب».
الثانية :عدم التكلم بطريقة دفاعية.
الثالث��ة :تصدي��ق الخ��ر ،وميك��ن التعب��ري عن��ه باالعت��ذار وحتمل
املسؤولية.
الرابع��ة :التعل��م :ي��ؤدي التواصل إىل زي��ادة معلومات كل طرف
ف العالق��ة الزوجية عما يزعجه أو يغضبه ،فيتعلم عدم التصرف
بطريق��ة تثري غضبه أو تزعجه أو يتعلم ما يس��عده ويبهجه.

سماحة المفتي العام
الشيخ عبد الكريم الخصاونة

تشاهدون عبر قناة التلفزيون األردني

برنامج مع المفتي
الجمعة بعد الصالة

قرارات
مجلس اإلفتـــــاء
قرار رقم )2015 /6( )216( :حكم طالق الغضبان
والطالق البدعي من حيث الوقوع وعدمه
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد
ف��إن جمل��س اإلفت��اء والبح��وث والدراس��ات اإلس��المية يف جلس��ته الثامن��ة املنعق��دة ي��وم اخلمي��س (/28
ش��وال1436/ه�) ،املوافق (2015/8/13م) قد اطلع على الس��ؤال الوارد من اجمللس اإلس��المي لإلفتاء،
بي��ت املق��دس ،الداخل الفلس��طيين ،حيث جاء فيه الس��ؤال عن حكم طالق الغضب��ان ،والطالق البدعي من
حيث الوق��وع وعدمه.
وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر اجمللس ما يأتي:
قسم الفقهاء الغضب إىل ثالثة أقسام:
األول :الغض��ب الش��ديد املطب��ق ال��ذي ينغل��ق مع��ه ب��اب العلم
واإلرادة ،وي��زول مع��ه العق��ل ،ف��ال يعل��م ما يقول وال م��ا يريد،
فف��ي مث��ل ه��ذه احلالة أمج��ع الفقهاء عل��ى عدم وق��وع طالقه أو
نفاذ عقوده؛ ألن أقوال املكلف مشروطة بعلمه بصدورها وإرادته
هل��ا ،وهذا ال يتحق��ق يف هذه احلالة ،واستش��هد العلماء باحلديث
الش��ريف( :ال ط��الق وال عتاق يف إغ��الق) رواه أب��وداود وأمحد.
الثاني :الغضب اليسري الذي ال يؤثر يف الفكر والعقل والسلوك،
وصاحبه يعلم ما يقول وما يريد ،وقصده صحيح ،وإرادته كاملة،
فهذا ال خالف يف وقوع طالقه ونفاذ عقوده ،وليس حمل إش��كال
لدى الفقهاء.
الثالث :الغضب املتوس��ط بني القسمني السابقني ،حيث ال يؤدي
إىل فق��د اإلدراك والوع��ي الكاملني ،لكنه يف الوقت نفس��ه يورث
خل��ال واضطراب�ً
�ا يف األق��وال واألفعال ،وخيرج امل��رء عن عادته،
ويفقد معه قدراً وافراً من القصد .وهو املسمى يف قانون األحوال
الشخصية األردني باملدهوش.
فه��ذا الن��وع وق��ع فيه اخل��الف ب��ني الفقه��اء على قول��ني ،ذهب
اجلمه��ور منه��م إىل وقوع الطالق معه وع��دم اإلعذار به ،ورجح
ابن تيمية وابن قيم اجلوزية من احلنابلة ،وابن عابدين من احلنفية
ع��دم وق��وع ط��الق هذا النوع م��ن الغضب ،وأن��ه يف دائرة العفو
واللغ��و .وق��د توس��ع اب��ن عابدين يف االس��تدالل عل��ى ترجيحه
بقول��ه« :والذي يظهر لي أن كال من املدهوش والغضبان ال يلزم
فيه أن يكون حبيث ال يعلم ما يقول ،بل يكتفى فيه بغلبة اهلذيان،
واخت��الط اجلد باهلزل ،وال ينافيه تعريف الدهش بذهاب العقل،
ف��إن اجلن��ون فنون،ولذا فس��ره يف البحر باخت��الل العقل ،وأدخل
في��ه العت��ه ،والربس��ام ،واإلغم��اء ،والدهش .ويؤيد م��ا قلنا ُ
قول
بعضه��م :العاق��ل من يس��تقيم كالم��ه وأفعال��ه إال نادرا،واجملنون
ضده .وأيضا فإن بعض اجملانني يعرف ما يقول ويريده ،ويذكر ما

14

يشهد اجلاهل به بأنه عاقل ،ثم يظهر منه يف جملسه ما ينافيه ,فإذا
كان اجملن��ون حقيق��ة قد يع��رف ما يقول ويقص��ده ،فغريه باألوىل.
فال��ذي ينبغي التعويل عليه يف املدهوش وحنوه إناطة احلكم بغلبة
اخلل��ل يف أقواله وأفعاله اخلارجة ع��ن عادته» [رد احملتار]
وهكذا فإن ما أخذ به قانون األحوال الشخصية األردني (رقم36/
لع��ام2010/م) ،يف امل��ادة ( ،)86وم��ا يف��ي ب��ه جمل��س اإلفت��اء والبحوث
والدراس��ات اإلس��المية ،ه��و الق��ول بالعف��و عن ه��ذا النوع من
الغض��ب املتوس��ط ،وع��دم وق��وع الط��الق ب��ه ،س��واء يف الطلقة
األوىل أو الثانية أو يف الثالثة؛ إيثارا ملبدأ ظهور القصد يف العقود،
ومع��ذرة مب��ا ع��ذرت به األدل��ة الش��رعية الي رفع��ت احلرج عن
املخط��ئ والناس��ي واجملن��ون واملك��ره ،وهكذا يلح��ق بهم كل من
تأث��رت إرادت��ه مبوانع التكليف وأش��باهها.
وأما الطالق البدعي ،فله صور عديدة ،وبعضها وقع فيه اخلالف
ً
إن كان ً
بدعيا ،ولكن املقصود هنا هو أن ما يعتمده جملس
سنيا أو
اإلفتاء األردني هو وقوع مجيع أنواع الطالق البدعي ،عدا الطالق
املق��رن بالعدد ً
لفظا أو إش��ارة ،والط��الق املكرر يف جملس واحد،
ً
أصال ،اس��تناداً
ال يقع به إال طلقة واحدة ،وطالق املعتدة ال يقع
لفت��وى اإلم��ام ابن تيمية ال��ي أبطل فيها هذا الن��وع من الطالق،
ففتح باب تيس��ري على بيوت املس��لمني ،كي ال يغويهم الش��يطان
فيهدموا أس��رهم بكلمة قد جعل اهلل هلم فيها أناة .وقد أخذ بهذا
الق��ول معظ��م العلماء املعاصرين ،مس��تدلني باحلديث الذي رواه
اإلمام مسلم يف «صحيحه» عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال:
ان َّ
َ
(ك َ
َسَّ��ل َم ،وَأَبِي
هلل َص َّلى اهللُ َع َل ْي ِه و َ
الط َال ُق َع َلى َعه ِ
�ول ا ِ
ْد َر ُس� ِ
َاح َد ًةَ ،ف َق َ
بْ
ال ُع َم ُر
َك ٍر ،و َ
ثو ِ
ني ِم ْن ِخ َال َف ِة ُع َم َرَ ،ط َال ُق الثَّ َال ِ
َس�نَتَ ْ ِ
ْب ُن ْ َ
استَ ْع َج ُلوا ِيف أَ ْم ٍر َق ْد َكانَ ْت هلَُ ْم ِفي ِه أَنَا ٌة،
اخل َّط
اب :إِ َّن النَّ َ
اس َق ِد ْ
ِ
َف َل ْو أَ ْم َض ْينَا ُه َع َل ْي ِه ْمَ ،ف َأ ْم َضا ُه َع َل ْي ِه ْم).
وه��و ما أخذ به قانون األحوال الش��خصية األردن��ي (رقم ،36/لعام
2010م) يف املادت��ني ( .)89( ،)81واهلل أعل��م

قرار رقم )2015 /7( )217( :حكم ري المرزوعات بالمياه
المعالجة من محطات الصرف الصحي

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد
ف��إن جملس اإلفتاء والبحوث والدراس��ات اإلس��المية يف جلس��ته التاس��عة املنعقدة ي��وم اخلميس (/24
ذواحلجة1436/ه���) ،املواف��ق (2015/10/8م) ق��د اطلع على الس��ؤال الوارد م��ن عطوفة أمني عام
س��لطة املياه املهندس توفيق احلباش��نة ،حيث جاء فيه:
أرج��و مساحتك��م العل��م أن حمط��ات التنقية (الص��رف الصحي)
تنت��ج مياه عادم��ة معاجلة وفق أحدث التقنيات العاملية ،مبا يتطابق
م��ع املواصفات الدولي��ة والعاملية واحمللية.
ونظرا ألهمية استخدام املياه املعاجلة اخلارجة من حمطات الصرف
الصحي وفق مواصفة املياه العادمة املعاجلة األردنية ،حبيث تصبح
ذات فائدة لالستخدامات املختلفة ،خاصة يف عمليات الري املقيد
مبا يضمن توفري كميات كبرية من املياه النقية املخصصة للري.
أرج��و مساحتك��م ع��رض املوضوع عل��ى أصح��اب الفضيلة من
ذوي االختصاص لبيان الرأي الشرعي يف استخدام املياه املعاجلة
اخلارج��ة م��ن حمطات الصرف الصحي بعملي��ات ري املزروعات
واألشجار؟
وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي قرر اجمللس ما يأتي:
ال حرج يف سقاية املزروعات من املياه العادمة املعاجلة ،وال حرج

يف األكل م��ن نت��اج ه��ذه املزروعات ،فحكم الثم��ر ال يتأثر باملياه
س��واء كانت طاهرة أو غري طاهرة ،كما سئل اإلمام النووي رمحه
اهلل :إذا سقي الزرع والبقل والثمر مباء جنس أو زبلت أرضه ،هل
حي��ل أكله؟ فأجاب بقوله :حيل أكله[ .فتاوى النووي]
ولك��ن ال بد من مراعاة التعليم��ات الصحية اليت تقررها اجلهات
املختصة يف هذا الشأن ،كي تكون عملية السقاية ساملة ،ال تلوث
البيئ��ة ،وال تفس��د ال��زرع والثم��ر ،وال تضر اإلنس��ان .وعليها أن
تلت��زم باملعاي��ري العلمية والطبية يف ه��ذا اجملال .واهلل تعاىل أعلم
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قرار رقم )2015 /8( )218( :حكم قبول تبرعات البنوك
التقليدية للمؤسسات الخيرية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد
ف��إن جملس اإلفتاء والبحوث والدراس��ات اإلس��المية يف جلس��ته التاس��عة املنعقدة ي��وم اخلميس (/24
ذواحلجة1436/ه�) ،املوافق (2015/10/8م) قد اطلع على السؤال الوارد من معالي الدكتور بسام
العموش ،حيث جاء فيه:
ما حكم قبول تربعات البنوك التقليدية لبناء املؤسسات اخلريية بأنواعها أو جتهيزها باألثاث واللوازم؟
وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي قرر اجمللس ما يأتي:
حدد اإلس��الم طرق مجع املال وطرق إنفاقه ،وح ّرم على املس��لم
االكتس��اب من طرق حمرمة ،فما يكتسبه اإلنسان من عمل حالل
فه��و حالل طيب ،يأكل منه وينف��ق ويتصدق ،وله األجر من اهلل
عز وجل .وما يكتس��به من عمل حرام فهو حرام خبيث ،ال ينال
به األجر ،وإمنا ينال اإلثم واملعصية ،فاهلل عز وجل طيب ال يقبل
إال ً
طيبا ،والنيب صلى اهلل عليه وسلم يقول( :إنه ال يربو حلم نبت
من س��حت إال كانت النار أوىل به) رواه الرتمذي.
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ً
خمتلطا ،فيه احلرام الربوي،
ولك��ن ملا كان عمل البنوك التقليدي��ة
وفيه بعض املباح ،كان ال حرج يف قبول تربعاتها لألعمال اخلريية،
لبن��اء املؤسس��ات اإلغاثي��ة ،والبحثي��ة ،واجلمعي��ات ،واملدارس،
وحنوه��ا م��ن املص��احل العام��ة ،فق��د أجاز فقه��اء اإلس��الم قبول
هدايا من اختلط ماله احلالل باحلرام ،وقالوا إن إثم كسبها احملرم
عل��ى صاحبها فحس��ب ،على أن ال يس��تغل ه��ذا التربع للرتويج
للمعامالت احملرمة .وأن ال يكون س��بب التحريم هو الغصب أو
الس��رقة ،فه��ذا حقه إرجاع��ه لصاحبه ،وال يقبل الت��ربع به .واهلل
تعاىل أعلم

قرار رقم )2015 /9( )219( :حكم ما
تفعله داعش من السبي
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد
فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراس��ات اإلس��المية يف جلس��ته العاش��رة املنعقدة يوم اخلميس (/16
حمرم1437/ه�) ،املوافق (2015/10/29م) قد اطلع على السؤال الوارد من فضيلة الدكتور عبد اهلل
الش��يخ س��عيد الكوردي/رئيس احتاد علماء الدين اإلسالمي يف كوردستان -العراق ،فكان مما جاء فيه:
ال خيف��ى عل��ى مساحتك��م م��ا قام��ت ب��ه الفئ��ة الضال��ة املنحرفة
(داعش) وما ارتكبته من جرائم باس��م اإلس��الم حبق اإلنس��انية،
وم��ن تل��ك اجلرائم (س��ي النس��اء) حيث ق��ام ببيع بنات ونس��اء
املس��يحيات واإليزيدي��ات بثمن خبس دراه��م معدودة على مرأى
ومس��مع من الناس ،وكان هلذا العمل اإلجرامي األثر الس��يء يف
اجملتمع الكوردس��تاني.
ونظ��را للمكان��ة الكب��رة ال��ي حتظ��ى به��ا مساحتك��م يف الع��امل
اإلس��المي ،ن��رى م��ن الض��روري التفض��ل بإص��دار (فت��وى)
تب��ني جتري��م وحتريم الس��ي ،من أج��ل أن يكون العامل اإلس��المي
على بصرة ملا حدث هلؤالء الضحايا من جرائم باس��م اإلس��الم.
وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر اجمللس ما يأتي:
مل ي��أت اإلس��الم بال��رق والس��ي ،ب��ل كان ال��رق والس��ي ظاهرة
اجتماعية متفش��ية يف األمم األوىل لقرون متطاولة ،فجاء اإلسالم
ليتعام��ل مع واقع صعب ومؤمل ،فش��رع األح��كام واألعمال الي
�يئا فش� ً
تقض��ي على هذه الظاهرة بالتدريج ،ش� ً
�يئا كما هي حكمة
ً
حلوال نافعة ،وحامسة ألصل
اإلس��الم يف أكثر تشريعاته ،لتكون
الفساد ومصدره.

وهلذا جففت الش��ريعة اإلس��المية منابع الرق ،وحرمت االعتداء
عل��ى األح��رار ،وخصصت يف مصارف الزكاة ما يعني على إجناز
ه��ذا املقصد العظيم ،وجعلت من األعمال الصاحلة الي ينال بها
املس��لم رضوان اهلل تعاىل ،وتهون عليه احلس��اب يوم القيامة (فك
َقبَ َةَ ،و َم��ا أَ ْد َر َ
َقبَ ُةَ ،ف ُّ
رقب��ة) ،ق��ال تعاىلَ :
اك مَا ْالع َ
(ف َال ْاقتَ َح َم ْالع َ
ك
َر َقبَ� ٍة) البل��د ،13 - 11/ومكن كل رقيق من حترير نفس��ه بنفس��ه من
خ��الل نظ��ام «املكاتب��ة» ،وهكذا يف تش��ريعات كثرة ج��داً يطول
ذكرها جنح اإلس��الم من خالهلا يف حماربة هذه الظاهرة ،والتدرج
يف إلغائها بتش��ريعات حكيمة ودقيقة.
وعلي��ه ف��إن م��ا تق��وم ب��ه عصاب��ة داع��ش اإلرهابي��ة  -من س��ي
واس��رقاق وبي��ع  -غ��ر جائ��ز ،ومناقض متام�ً
�ا ملقاصد الش��ريعة
وأحكامه��ا ،خاصة وقد اتفقت اجملتمعات والش��عوب اليوم على
إلغاء هذه الظاهرة ،وااللتزام مبحاربة مجيع أش��كاهلا ،فاإلس��الم مل
يأت بالرق والس��ي ،بل جاء بالعتق واحلرية ،وال تكون العبودية
املطلق��ة إال هلل س��بحانه وتعاىل ،كما قال عم��ر بن اخلطاب رضي
اهلل عنه :متى استعبدمت الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً .واهلل
أعلم
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قرار رقم )2015 /10( )220( :مشورعية األذانين
لصالة الجمعة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد
فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته العاشرة املنعقدة يوم اخلميس (/16حمرم1437/هـ)،
املوافق (2015/ 10/ 29م) قد اطلع على السؤال الوارد من بعض املواطنني ،حيث جاء فيه:
يدعو بعض طالب العلم الشــرعي يف هذه األيام إىل أن الســنة يف
أذان اجلمعة أن يكون ً
أذانا واحداً بني يدي اخلطيب ،وليس أذانني
كما هي ســنة اخلليفة الراشــد عثمان بن عفان رضي اهلل عنه ،مما
أدى إىل حصــول اختالفــات حول هــذا املوضــوع ،وإىل حدوث
مشــاكل يف بعض املســاجد .نرجو إفادتنا يف هذه املسألة ،وتعميم
هذه الفتوى ،حسـ ً
ـما للخالف ،ودرءاً للفتنة.
وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر اجمللس ما يأتي:
أذان اجلمعة الذي كان على عهد النيب صلى اهلل عليه وســلم هو
األذان الــذي يتــم بعد صعود اإلمام علــى املنرب ،وهذا ال خالف
يف مشــروعيته كما قال ابن قدامة رمحه اهلل« :أما مشروعية األذان
عقيــب صعــود اإلمام فال خالف فيه ،فقــد كان يؤذن للنيب صلى
اهلل عليــه وســلم ،قــال الســائب بن يزيــد( :كان النــداء إذا صعد
اإلمــام علــى املنــرب على عهد رســول اهلل صلى اهلل عليه وســلم،
وأبــي بكر وعمر) رواه البخــاري» [املغين .]71 /2
وأمــا التأذين عند دخول الوقت فهو ســنة عثمان بن عفان رضي
اهلل عنــه ،وقد رضي بها الصحابة الكرام ،فدل على مشــروعيته،
واحلكمــة منــه تذكــر النــاس يف األســواق كــي يتجهــزوا لصالة
اجلمعــة ،فالغرض منه التنبيه للصــالة ،لذلك بقي هذا األذان إىل
ً
اتباعا لسنة اخللفاء الراشدين رضوان اهلل عليهم ،كما
يومنا هذا،
َ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
قال عليه الصالة والسالمَ :
اش ِد َ
ين
(عل ْيك ْم بِ ُسنَّت و ُ
الر ِ
َسنَّ ِة اخللفا ِء َّ
ِ
َ
ْديِّـَـني ،و َ
اج ِذ) مســند أمحد.
املَْه ِ
َع ُّضوا َعل ْيهَا بِالنَّ َو ِ
هــذا  -وإن كان الوقــت بــني األذانــني املعمــول بهمــا اليــوم يف
بالدنــا قصــر  -غــر أنه حيقق أصل ســنة عثمان رضــي اهلل عنه،
وحيقق التنبيه املقصود ،فيمنح املصلني دقائق إضافية تعينهم على
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التعجيل يف الذهاب إىل املســجد قبل صعود اخلطيب على املنرب.
وال نرى ً
سببا إلنكار هذا األذان يف أيامنا هذه ،فمقصد عثمان بن
عفان رضي اهلل عنه يتحقق به ،وأصل مشروعيته هدي الصحابة
رضــوان اهلل عليهــم ،وإن ورد يف بعض اآلثار وصف هذا األذان
باحملــدث  -كمــا نقله ابن رجب يف [فتح البــاري  - ]220-218/ 8فإمنا
يــراد بــه أنــه مل يكن علــى عهد النــيب صلى اهلل عليه وســلم ،وال
يــراد بــه احلكــم باملنع والتحريــم ،فقــد أحدثه الصحابــة ورضوا
بــه ،وال دليــل على منعه أو حترميــه ،ولذلك اتفقت املذاهب على
مشروعيته:
كمــا يف [حاشــية ابــن عابديــن احلنفي]« :يــؤذن ثانيا بني يديه على ســبيل
السنية».
وجــاء يف [منــح اجلليــل] من كتب املالكيــة« :أذان [اجلمعــة] األول،
الذي هو عقب الزوال ،وقبل جلوس اخلطيب على املنرب ،ســنة،
إلمجاع الصحابة عليه يف خالفة عثمان رضي اهلل عنه ،وهو الذي
أشــار به لكثرة املسلمني».
ونــص يف [إعانــة الطالبــني] مــن كتــب الشــافعية على جــواز األذانني
للجمعة .
ويف [كشــاف القناع] من كتب احلنابلة« :النداء األول مســتحب؛ ألن
عثمان ســنه وعملت به األمة».
وهذا ما تعمل به وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية
يف اململكــة األردنيــة اهلامشيــة ،ويعمــل بــه املســلمون يف العــامل
اإلســالمي ،فمن كان له رأي خاص خمالف يف املســألة ،فال جيوز
له إحداث الشــقاق والنزاع يف مســاجد املسلمني ليفرض اجتهاده
وينكــر على من مل يأخــذ به .واهلل أعلم

سلسلة
اإلجراءات
والمتابعات
التي قامت
بها دائرة
اإلفتاء العام
حيال منظومة
حقوق اإلنسان

إعداد :فريق اإلعداد
حرص�ً
�ا من دائرة اإلفتاء العام على حقوق اإلنس��ان قامت بعمل فعالي��ات منت��دى اإلفت��اء الثقايف حت��ت عنوان(حقوق اإلنس��ان..
سلس��ات من اإلجراءات تتلخص يف اآلتي:

املفاهي��م واجل��ذور) ألقاها عطوفة املفوض العام حلقوق اإلنس��ان

.1قام��ت الدائرة ببث حلق��ات تلفزيونية يف برنامج (حوارات يف د.موس��ى بريزات.
رياض اجلنة) الذي عرض على التلفزيون األردني يف شهر رمضان .5أقام��ت الدائ��رة دورة للعامل��ن فيها بعنوان (اإلع��ام والبيئة)
املبارك عن (حقوق اإلنسان يف اإلسام ،اإلسام وحقوق املرأة ،لتدريب العاملن على نشر الوعي البيئي ؛ ألن البيئة السليمة حق
نظرة اإلسام لذوي اإلعاقة ،اإلسام واحملافظة على البيئة).

من حقوق اإلنس��ان .وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة.

.2قام��ت الدائ��رة ببث حلق��ة تلفزيونية يف برنام��ج (منرب اإلفتاء) .6عقدت ورش��ة تدريبية بعنوان( :كيفية التعامل مع األش��خاص
ال��ذي ع��رض عل��ى التلفزيون األردن��ي بعنوان (حرم��ة االعتداء ذوي اإلعاق��ة) بإش��راف :اجملل��س األعل��ى لش��ؤون األش��خاص
على النفس اإلنس��انية يف اإلس��ام).

املعوقن..

 .3ش��اركت حبلق��ة تلفزيوني��ة خاصة من برنام��ج (دنيا يا دنيا).7 .عقدت الدائرة دورة للعاملن فيها بعنوان :تعلم لغة اإلش��ارة،
على فضائية (رؤيا) بعنوان (حقوق األش��خاص ذوي اإلعاقة يف وذل��ك لتس��هيل التعام��ل م��ع ذوي اإلعاقة م��ن الص��م والبكم.
اإلسام).
.4نظم��ت الدائ��رة جلس��ة حوارية ح��ول حقوق اإلنس��ان ضمن

بإش��راف :مجعية (أنا إنس��ان للصم).
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من
ذاكرة المكان

َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ
ْ َ«أم ح ِسبت أن أ َص ُحاب
ْ
ْ
َ َّ
يم كانوا ِمن
ق
الر
و
ف
ه
الك
َ ِ َ َِ
ِ
ً
َ
اتنا عجبا» الكهف 9/
آي ِ
إعداد وتصوير  :فضيلة الشيخ صخر العكور

قصة أصحاب الكهف والرقيم ،قصة التوكل على اهلل تعاىل والثبات على اإلميان ،قصة ترك الدنيا مبلذاتها وش��هواتها،
واختيار الفرار من ذلك كله لنيل الرمحة واهلدى والرش��اد.
قصة الصراع الطويل بني احلق والباطل ،وأن الزمان والسنني مهما طالت ،فالنصر حليف احلق بإذن اهلل.
توالت الس��نوات وتعاقبت القرون ،وقامت إمرباطوريات وحضارات وتهاوت واندثرت ،وظلت آثارها ش��اهدة للعيان
حتى عصرنا احلاضر ،وكهف الرقيم ش��اهد من تلك الش��واهد على رمحة اهلل وآية من آيات قدرته س��بحانه وتعاىل.
موق��ع الكه��ف :عل��ى الرغم م��ن اخت��اف رواي��ات العلماء
وخ��رباء اآلثار ح��ول موقع أهل الكهف ،حي��ث وردت روايات
بوجود هذا الكهف يف اليمن وس��وريا وتركيا وأفغانس��تان ،لكن
علم��اء العرب واملس��لمني من أمث��ال ياقوت احلموي واملقدس��ي
والقزوي��ي وغريه��م يؤكدون وجود الكه��ف يف اململكة األردنية
اهلامشي��ة (األردن) ق��رب العاصمة عمان ملوافق��ة املكان ووصفه
مل��ا ج��اء يف القرآن الكريم وغريه من الدالئل القوية اليت أكدت
ذلك.
إىل اجلنوب الش��رقي من العاصمة عمان ،وعلى بعد  8كم
منه��ا عن��د املدخ��ل الغربي ملدينة س��حاب ،يقع كهف
«أصحاب الكهف والرقيم» ،يف منطقة أبو
علندا على سفح جبل مليء بالقبور
البيزنطي��ة وآثار حلضارة قامت يف
تل��ك املنطقة تتبع لإلمرباطورية
الروماني��ة ال��يت كان��ت مرتامية
األطراف والبقاع.
عن��د اقرتاب��ك م��ن امل��كان
تنتابك مشاعر جياشة وسكينة
وخش��وع ،تش��عر برهب��ة املكان
ووقاره وعظمته ،فأنت تقف أمام
معج��زة م��ن معج��زات اهلل س��بحانه
وتعاىل الزالت تش��هد حتى يومنا احلاضر
على معان سامية من التوكل على اهلل ،ومحل رسالة احلق والصرب
عل��ى اإليذاء يف س��بيلها.
تق��رتب من الكهف فيرتائى لك مس��جد مهيب مب��ي من احلجر،
ٍ
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ً
حماطا باألش��جار اخلضراء ،والس��احات
ويق��ع عل��ى قمة اجلب��ل،
الكب��رية اليت جيلس فيها الزائرون للمكان ،وعلى مشال املس��جد
أقي��م «معه��د املل��ك عب��د اهلل الثان��ي إلع��داد الدع��اة وتأهيله��م
ً
تأهيا
وتدريبهم» وهو معهد كبري أقيم ليأخذ بيد الدعاة ويؤهلهم
�ا منهجي� ً
علمي� ً
�ا ،ويس��لحهم بالعل��وم
الشرعية واملعرفة العملية ليكونوا
دع��اة قادري��ن ومؤهل��ني
لنش��ر اإلس��ام ومساحت��ه
ومواجه��ة الش��بهات
الباطلة ح��ول هذا الدين
ا لعظيم .
وعل��ى يس��ار مس��جد
«أصحاب الكهف» يلفت
نظ��رك أعمدة م��ن احلجارة
تعود ملسجد أقيم فوق الكهف
مباش��رة ،وترى ما بقي من احملراب
املقام فوق مدخل الكهف ،ومقابل الكهف
م��ن جه��ة القبل��ة أقيم مس��جد آخ��ر ينته��ي إىل مدخل
الكهف ،وال يزال جزء من جدرانه وحمرابه ً
قائما يشهد
عل��ى هيبة امل��كان ورمزيته.
أما بالنس��بة للمنطقة احمليطة خبارج الكهف ،فهناك الكثري من
النق��وش واألعمدة اليت تدعم املكان ،وكذلك بعض األقنية وبئر
م��اء وآثار ملعصرة زيتون قدمية أقيمت يف ذلك املكان.
ْف َف َقالُوا َربَّنَا آَتِنَا ِم ْن لَ ُد ْن َ
(إ ْذ أَوَى ْال ِف ْتيَ� ُ
ك َر ْ َ
محة) [س��ورة
�ة إِ َىل ْال َكه ِ
ِ
الكهف اآلية. ]10:

مكونات الكهف:

تقف على باب الكهف ومدخله وتستشعر حلظات وصول الفتية
هلذا الكهف ،وكيف وقفوا أمامه ،واستقر رأيهم على املبيت فيه،
فدخلوه وتوسدوا أرضية الكهف وناموا فيه ملدة  309سنوات.
تنتاب��ك س��كينة وخش��وع ووق��ار حلظ��ة دخولك للكه��ف ،كيف
ه��رب ه��ؤالء الفتية بدينهم وإميانهم من الق��وم الكافرين ،وكيف
هداه��م اهلل تعاىل هل��ذا املكان ،وكأنك تنظر إليهم اآلن وهم نيام،
تستش��عر تل��ك الس��نوات الطوال ال��ي مرت عليه��م ورب العزة
يقلبه��م ذات اليم��ن وذات الش��مال ،كي��ف مرت مئات الس��نني
ومل يلتف��ت أح��د إىل ه��ذا الكهف ،تتخيل اللحظ��ات األوىل عند
استيقاظهم من نومهم ،وكيف دار احلديث بينهم سائلني بعضهم
البعض كم لبثتم؟؟؟ وهم ال يعلمون بأن اهلل تعاىل الذي توكلوا
علي��ه وآمن��وا به وف��روا من قومهم ألجل كل ذل��ك ،قد جعلهم
آية من آياته سبحانه وتعاىل ،كيف تغري حال قومهم من الكفر إىل
اإلمي��ان ،كي��ف جع��ل اهلل تعاىل قصتهم تتناقلها األجيال يف ذلك العصر وه��م يتحدثون عن الفتية الذين
فروا بدينهم م��ن بطش الكفر وجربوته.
ً
حاليا من فجوة ،وبابها يش��ري إىل اجلنوب الغربي (اجتاه القبلة)،
يتك��ون الكهف
وغرف��ة كب��رية مقس��مة إىل ثالثة أقس��ام :املكان ال��ذي نام فيه الفتي��ة ،ومدفنان
متقابالن؛ املدفن األمين حيتوي على أربعة قبور واضحة ،واأليسر حيتوي على
ثالثة قب��ور ،وحنت على هذه القبور
زخ��ارف نباتي��ة ورس��ومات
هندس��ية ونق��وش ،ونافذة
زجاجية صغرية مفتوحة
عل��ى أح��د القب��ور
املوج��ودة عل��ى مي��ني
املدخ��ل ،ترى م��ن خالهلا
بقاي��ا لعظام يُعتقد أنها لبعض
ه��ؤالء الفتية.
وهناك بع��ض األضواء املوضوع��ة تضيء املكان
م��ن الداخ��ل ،وتب��دو احلوائط من الداخ��ل ناعمة وعليها كث��ري من النقوش.

اجلدير باإلشارة هنا أن صاحب اجلاللة اهلامشية امللك عبد اهلل الثاني
ابن احلس��ني املعظم ،قد وضع حجر األس��اس للمس��جد املقام ً
حاليا
عل��ى األرض اجملاورة للكهف بتاري��خ 2002/6/5م ،وقام جاللته
بافتتاحه بتاريخ 2006/9/26م ،وحتيط وزارة األوقاف والش��ؤون
واملقدسات اإلسالمية هذا املكان برعايتها وعنايتها وتوفري كل سبل
الراحة فيها للمصلني والزوار.
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فتاوى منتقاة

قيام الليل غير محصور بعدد معين
السؤال

هل هناك عدد ركعات حمدد لقيام الليل؟

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل
ص��الة قي��ام اللي��ل م��ن الصل��وات ال��ي يتقرب به��ا العب��د لربه،
(كانُ��وا َق ِل ً
�ن َّ
وق��د امت��دح احلق س��بحانه أهله��ا بقولهَ :
يال ِّم� َ
الل ْي ِل
ْج ُع� َ
�ون) الذاري��ات ،17 /كم��ا أكدت الس��نة النبوية على عظم
َم��ا يَه َ
(ع َل ْي ُك ْم ب ِقيَام َّ
ش��أنها ،قال النيب صلى اهلل عليه وس��لمَ :
الل ْي ِل َف ِإنَّ ُه
ِ ِ
َّ
الل ْيل ُق ْربَ� ٌ
احل�َ�ن َق ْب َل ُك� ْ َّ
اهللَ ،و َم ْنهَا ٌة َع ْن
دَأَ ُ
ب َّ
الص ِ ِ
�ة إِ َل َّ ِ
�م ،وَإِن ِقيَا َم ِ
لدا ِء َعن َ
اتَ ،وم ْ
َط َر َد ٌة لِ َّ
اجل َسِ��د) رواه الرتمذي،
اإل ْث ِمَ ،وتَ ْك ِف ٌ
لسِّ��يئَ ِ
ري لِ َّ
ِ
ِ
�ول َِّ
اهلل َص َّلى اهللُ
ان َر ُس� ُ
وعن عائش��ة َر ِض َي اهللَُّ َع ْنهَاَ ،قالَ ْتَ :
«ك َ
َّ
ِّ
َع َل ْي ِه و َ َّ
الل ْيل ثَ َ
ث َع ْش َر َة َر ْكع ً
ال َ
س َع
َة ،ثُ َّم يُ َص ِّلي إِ َذا َ ِ
َس��ل َم يُ َصلي بِ ِ
الص ْبح َر ْك َعتَ ْن َخ ِف َ
النِّ� َ
�داء ب
يفْتَ�ِ�ن» رواه البخاري.
ِ
َ ِ ُّ ِ
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وال ح��رج عل��ى أحد يف الزيادة على إحدى عش��رة ركعة؛ لعموم
(ص َال ُة َّ
ش��ي
قوله صلى اهلل عليه وس��لمَ :
الل ْي ِل َم ْثنَى َم ْثنَىَ ،ف ِإ َذا َخ َِ
َ
َّ
�حَ ،ص َّل��ى َر ْكع ً
َ
َاح� َ
�د ًة تُوتِ ُر ل ُه مَا ق� ْ
صلى) رواه
�د َ
�م ُّ
الص ْب� َ
َة و ِ
أَ َح ُد ُك� ُ
البخ��اري ومس��لم .ومل حيص��ر النيب صلى اهلل عليه وس��لم صالة الليل
هن��ا بع��دد .كم��ا أن القي��ام من التنف��ل املطلق ،وقد ق��ال اخلطيب
الش��ربيين« :وال حص��ر للنف��ل املطل��ق ،وه��و ال يتقي��د بوق��ت أو
س��بب ،وال حص��ر لع��دده أو لع��دد ركعاته ،قال الن��يب صلى اهلل
استَ ْكثِ ْر أَ ْو أَ ِق َّل) رواه
(الص َال ُة َخري مَو ُض
عليه وسلم ألبي ذرَّ :
وع ْ
ُْ ْ ٍ
اب��ن ماجه» [مغين احملت��اج.]346/ 1
وعلي��ه؛ فلي��س هن��اك عدد حم��دد لركعات قي��ام اللي��ل ينتهي إليه
القائ��م ،ول��ه أن يس��تزيد من اخلري قدر ما ش��اء .واهلل تعال أعلم.

حرمة صرف مواد طبية دون وصفة
طبية حقيقية
السؤال
ما احلكم الش��رعي يف أخذ املوظف يف املركز الصحي أو املستش��فى ملس��تلزمات طبية ومس��تهلكات من
ش��اش وقطن بدون وصف��ة طبية ،وبدون إذن؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل
حي��رم أخ��ذ املس��تلزمات وامل��واد الطبية م��ن قبل املوظف��ن بدون
وصف��ة طبية؛ ألنه س��رقة ،وأكل ألموال الن��اس بالباطل ،قال اهلل
تع��اىل( :و َ
اط ِل) [البق��رة ،]188 :ويزداد
َل تَ ْأ ُك ُل��وا أَ ْم َوالَ ُك ْم بَ ْينَ ُك ْم بِ ْالبَ ِ
األم��ر حرمة إذا كانت هذه الس��رقة من املستش��فيات العامة؛ فقد
ورد النه��ي اخل��اص عن الغلول الذي يؤخذ م��ن املال العام ،قال
ْ
َ َّ
ُ َّ ُ ُّ َ ْ
س
اهلل تعاىلَ ( :وم ْ
َن يَ ْغ ُل ْل ي َْأ ِ
ت ِبَا غل ي َْو َم ال ِقيَا َم ِة ث َّم تُ َوفى كل نف ٍ
َه ْم َل يُ ْظ َل ُم َ
مَا َك َسبَ ْت و ُ
يب صلى اهلل
ون) [آل عمران ،]161 :وقال الن ّ
استَ ْع َم ْلنَا ُه ِم ْن ُك ْم َع َلى َع َملَ ،ف َكتَ َمنَا ِ ْ
ميَ ًطا [أي:
َن ْ
عليه وسلم( :م ِ
ٍ
ْ
ً
ْ
ُ
إبرة]َ ،ف َما َف ْو َق ُه َك َ
ان ُغلول يَأتِي بِ ِه ي َْو َم ال ِقيَا َم ِة) رواه مسلم ،وحلديث
الن��يب صل��ى اهلل عليه وس��لم( :إ َّن ِر َج ًال يَتَ َخ َّو ُض� َ
اهلل
َال َّ ِ
�ون ِيف م ِ
ِ

ُم النَّ��ا ُر ي َْو َم ال ِقيَا َم ِة) رواه البخاري.
بِ َغ�ِ ْ
�ر َح ٍّقَ ،ف َله ُ
ً
ً
خاصا للعالج ،ونظمت له
ولق��د حددت تعليمات الصحة نظاما ّ
م��ن القوان��ن ما ّ
يبن ملواطنيها كيفية الس��تفادة منها ،وأي طريقة
ختال��ف ه��ذه القوانن هي م��ن العتداء املذكور آنف�ً
�ا؛ وذلك ألن
املال العام ملك جلميع املواطنن ،ينفقونه بالعدل على مصاحلهم،
وح� ّ
�ري عل��ى كل موظف أن يصون أموال املس��لمن وممتلكاتهم
ً
ً
م��ن العت��داء والس��رقة ،ويك��ون أمين��ا ناصح��ا حتى ت��رأ ذمته،
ويطيب كس��به ويُرضي ربه.
وعليه؛ حيرم أخذ ش��يء من أموال املس��لمن على ّ
أي صورة كان
ذل��ك األخذ ،والواجب على من أخذ ش� ً
�يئا منها بغر وجه ّ
حق،
أن يضمنه إما ِّ
برد مثله إن كان مثليًّا ،أو قيمته إن كان قيميًّا ،وإن
تق��ادم زمن أخذه .واهلل تعاىل أعلم
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السؤال
أردت تعلي��ق لوح��ة قرآنية يف أحد املس��اجد ،فرفض
أه��ل املس��جد حبج��ة أن القرآن جاء ليُعم��ل به وليس
للزين��ة ،فما رأي الش��رع يف ذلك؟
اجلواب

حكم نقش اآليات
القرآنية وتعليقها

احلمد هلل ،والصاة والسام على سيدنا رسول اهلل
جتوز كتابة اآليات القرآنية على اجلدران أو نقش��ها عليها أو تعليقها
عظم ُ
عل��ى ش��كل مناظر ،ولكن الواج��ب أن تُ َّ
وت��رم ،وتُصان عن
العب��ث أو االمته��ان ،وع��دم رميها مع القمامة بع��د تلفها ،لقوله عز
َن يُع ِّ
(ذلِ َ
ُُْ
وجلَ :
َْ
َظ ْم َشعَائِ َر َّ ِ َ َّ
وب) احلج.32/
ك َوم ْ
اهلل ف ِإنهَا ِم ْن تق َوى القل ِ
ج��اء يف [الفت��اوى اهلندي��ة « :]323/ 5ول��و كت��ب الق��رآن عل��ى احليط��ان
واجلدران بعضهم قالوا :يرجى أن جيوز ،وبعضهم كرهوا ذلك خمافة
الس��قوط تت أق��دام الن��اس» .واهلل تعاىل أعلم.

السؤال
النظ��ام يف أوروب��ا يتيح لألم عم��ل فحص للجنني
خ��ال الش��هور األوىل للحم��ل ،ملعرف��ة إذا كان
يعان��ي من الباهة املنغولية (متازمة داون) أو ال؛
وقامت إحدى النس��اء اليت أجنبت طفا يعاني من
الباهة املنغولية برفع دعوى على املستش��فى؛ ألنه
مل جير هذا الفحص هلا ،وحصلت على مبلغ مالي
كتعوي��ض ،فهل جي��وز أن تأخذ هذا العوض؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصاة والسام على سيدنا رسول اهلل
جي��وز أخ��ذ التعويض ع��ن الضرر ال��ذي يلحق باإلنس��ان نتيجة
اإلهمال والتقصري ،ملا روى أبو سعيد اخلدري رضي اهلل عنه أن
رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم قال( :ال ضرر وال ضرار) رواه
ابن ماجه والدارقطين ،قال النووي« :حديث حس��ن» [.األحاديث األربعون
نووية ص.]63
وهلذا جيوز هلذه األم االنتفاع باملال الذي قضت به احملكمة .واهلل
تعاىل أعلم.
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يجــوز أخــذ التعويــض
عــن الضــر الناتــج عــن
التقصيــر واإلهمــال

الفرق بين طاعة الوالدين وبرهما
السؤال
ً
ّ
خصوصا رفض
والدي يف كل ش��يء
م��ا الف��رق ب��ن طاعة الوالدين وبر الوالدي��ن؛ وهل جيب أن أطيع
اخلاطب الكفء؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل
�ا ً
يعت��ر ب� ّر الوالدي��ن مفهوم�ً
عاما يش��مل اإلحس��ان إليهما وفعل
َق َضى َربُّ َ
اجلميل معهما وفعل ما يس ّرهما؛ قال اهلل تعاىل( :و َ
ك أَ َّل
ُما
تَ ْعبُ ُدوا إِ َّل إِيَّا ُه وَبِ ْال َوالِ َد ْي ِن إِ ْح َسانًا إِ َّما يَ ْب ُل َغ َّن ِع ْن َد َك ْال ِك ََ
ر أَ َح ُده َ
ف وَ
ُم��ا َف� َ
ُما و ُ
�ال تَ ُق ْل لَُ َم��ا أُ ٍّ
َق ْل لَُ َما َق ْو ًل َك ِرميًا .
َل تَ ْن َه ْره َ
أَ ْو ِك َاله َ
اح ُّ
ح ِة و ُ
َاخ ِف ْ
و ْ
الر ْ َ
ب ا ْر َ ْ
ُما َك َما َربَّيَانِي
َق ْل َر ِّ
ض لَُ َما َجنَ َ
حه َ
الذ ِّل ِم َن َّ
ريا ) اإلس��راء.24 -23 /
َص ِغ ً
ومن اإلحس��ان إىل الوالدين طاعتهما ،ولكن مفهوم الطاعة ليس
عام�ً
�ا ،فال جي��ب طاعتهما يف كل ما أمرا باتف��اق العلماء ،ولذلك
ضب��ط بعض العلم��اء مفهوم عقوق الوالدي��ن وما جيب طاعتهما
في��ه؛ فق��ال احلافظ ابن حجر يف تعريف عقوق الوالدين« :صدور
م��ا يت��أذى ب��ه الوال��د من ول��ده من ق��ول أو فعل إل يف ش��رك أو
معصي��ة م��ا مل يتعن��ت الوالد» [فت��ح الباري لب��ن حج��ر  ،]406 /10فعلى

ذل��ك يك��ون مفه��وم الطاعة مقي��داً باإلحس��ان إليهم��ا وإعانتهما
وعدم توجيه األذى احلسي أو املعنوي لما ،وبنا ًء عليه فال يدخل
يف مفه��وم الطاعة القضايا اخلاصة حبياة الولد كاختيار التخصص
الدراس��ي والعمل واحلي��اة الزوجية وغري ذلك.
تكليفا ش��رعياً
ً
ويعت��ر تول��ي األب الولية الش��رعية لتزويج ابنته
ليخت��ار لا أكف��أ األزواج ،فليس له أن مينعها من حقها يف الزواج
(ف� َ
أو يتعن��ت يف اختي��ار الزوج؛ قال اهلل تعاىلَ :
ُن أَ ْن
�ال تَ ْع ُض ُلوه َّ
ُن) البقرة ،232/فإن دأب الولي على رفض اخلطباء
َاجه َّ
يَ ْن ِك ْح َن أَ ْزو َ
املتقدم��ن لبنت��ه  -ول��و كانوا أكفاء  -جاز للفت��اة أن ترفع أمرها
للقاض��ي ليتخ��ذ ما يراه مناس��با بش��أنها؛ جاء يف قان��ون األحوال
الشخصية األردني« :يأذن القاضي عند الطلب بتزويج البكر اليت
أمتت اخلامس��ة عش��رة سنة مشس��ية من عمرها من الكفؤ يف حالة
عضل الولي إذا كان عضله بال سبب مشروع» .واهلل تعاىل أعلم.
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من العقوق وضع الوالدين في دار المسنين
السؤال
ما حكم من يضع والديه أو أحدهما يف دور رعاية املس��نني ،س��واء أكان موس��راً أو معس��راً ،وما حكم
ختل��ي األوالد ع��ن واجباتهم برعاية والديهم وص��ون كرامتهما عند الكرب؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل
دعا اإلس��الم إىل الرب بالوالدين واإلحس��ان إليهما ،ومساعدتهما
ب��كل وس��يلة ممكن��ة باجلهد وامل��ال ،واحلدي��ث معهما ب��كل أدب
وتقدي��ر ،وع��دم التضج��ر وإظه��ار الضي��ق منهم��ا ،وخاصة عند
الكرب ،فاألبوان يلزمهما رعاية أكثر من غريهما رداً للجميل الذي
قدم��وه لألبناء يف الصغر ،وعليه ال حيق ش� ً
�رعا لإلنس��ان أن يرتك
والديه وهما بأمس احلاجة له ،وقد رق عظمهما وصارا ضعيفني،
َق َضى َربُّ� َ
ق��ال اهلل تع��اىل( :و َ
�ك أَ َّال تَ ْعبُ ُدوا إِ َّال إِيَّ��ا ُه وَبِ ْال َوالِ َد ْي ِن

ُما َف َال تَ ُق ْل
إِ ْح َس��انًا إِ َّما يَ ْب ُل َغ� َّ
�ن ِع ْن َد َك ْال ِك ََ
ُم��ا أَ ْو ِك َاله َ
رب أَ َح ُده َ
ف وَ
َق� ْ
ُم��ا و ُ
َاخ ِف ْ
�و ًال َك ِرميً��ا و ْ
لَُ َم��ا أُ ٍّ
ض لَُ َما
َال تَ ْن َه ْره َ
�ل لَُ َم��ا َق� ْ
اح ُّ
ح ِة و ُ
الر ْ َ
ب ا ْر َ ْ
ريا)
َق ْل َر ِّ
ُما َك َما َربَّيَانِي َص ِغ ً
َجنَ َ
حه َ
الذ ِّل ِم َن َّ

اإلس��راء ،24 -23 /ول��ذا يعترب اإلس��الم الرب باآلب��اء واألمهات من
أفضل أنواع الطاعات اليت يتقرب بها املس��لم إىل اهلل تعاىل ،فهما
س��بب وجود األبناء ،وتربيتهم الصاحلة س��بب سعادتهم يف احلياة
الدني��ا واآلخ��رة ،قال عليه الص��الة والس��الم( :أَ ْف َض� ُ ْ َ
ال
�ل األ ْع َم ِ
الص��ال ُة لِ َو ْقتِهَا ،وَبِ ُّر ْال َوالِ َد ْي ِن) رواه مس��لم.
ََّ
ً
ولذلك أوجب اإلس��الم لما حقوق��ا ينبغي على األبناء مراعاتها
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حت��ى ل��و كان��ا مش��ركني ،وأم��ر بطاعتهم��ا باملع��روف م��ا مل يأمرا
اه َد َ
مبعصية ،قال اهلل تعاىل( :وَإِ ْن َج َ
س
اك َع َلى أَ ْن تُ ْش ِر َك بِي مَا لَ ْي َ
لَ� َ
الد ْنيَا َم ْع ُر ً
ُم��ا يف ُّ
وفا) لقمان،15/
ُما و َ
�ك بِ� ِه ِع ْل ٌم َف َال تُ ِط ْعه َ
َص ِ
احًْبه َ ِ
وم��ن مجلة احلقوق الواجبة أيضا على األبناء جتاه آبائهم االحرتام
املطل��ق يف مجي��ع األوق��ات ،فال يتف��وه بكلمة تغضبهما أو تس��يء
إليهم��ا أو ّ
تعك��ر مزاجهما ،وال يرف��ع صوته حبضرتهما.
كم��ا أك��د الدي��ن احلني��ف على وج��وب اإلنف��اق عل��ى الوالدين
وخدمتهم��ا ،وقض��اء حوائجهم��ا ،وحتقي��ق رغباتهم��ا ،وتلبي��ة
طلباتهم��ا بق��در االس��تطاعة ،دون تأف��ف أو ضج��ر ،وقد ورد يف
«قانون األحوال الشخصية األردني» يف املادة (/197أ) ما نصه:
«جيب على الولد املوسر ،ذكراً كان أو أنثى ،كبرياً أو صغرياً ،نفقة
والدي��ه الفقريين ول��و كانا قادرين على الكس��ب».
وعليه فال جيوز أن يضع االبن والديه أو أحدهما يف دار املسنني؛
ً
موجبا
مل��ا يف ذل��ك م��ن قطيعة لم��ا ،واهلل س��بحانه وتعاىل جعل��ه
لس��وء اخلامت��ة ،وتوعد العاق بتعجيل العاقب��ة يف حياته قبل موته،
ق��ال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم( :كل الذن��وب يؤخر اهلل
م��ا ش��اء منها إىل ي��وم القيامة ،إال عقوق الوالدي��ن ،فإن اهلل تعاىل
َج ُل� ُه لصاحب��ه يف احلياة قبل املمات) رواه احلاكم .واهلل تعاىل أعلم
يُع ِّ

السؤال
ما حكم رجوع الوالد عن هبته ألبنائه ،وهل حيق
له الرجوع عن ختارجه هلم؟

حكم رجوع الوالد عن
هبته لولده
السؤال
هل اس��تخدام م��ادة «الكراتني» على الش��عر مينع
صح��ة الوض��وء ،حبي��ث تغطي الش��عر ،ولكن ال
تالم��س فروة ال��رأس ،فاملاء يصل ف��روة الرأس؟

حكم الوضوء مع وجود
مواد على الشعر

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل
األصل أن اهلبة تلزم بالقبض ،وال جيوز الرجوع فيها؛ ألن النيب
يرجع يف هبته كالكلب
صلى اهلل عليه وس��لم قالَ ( :مثَل الذي ِ
يَ ِق��يء ثم يعود يف َق ْيئه) رواه البخاري.
واستثنى فقهاء الشافعية من هذا األصل رجوع األب عن هبته،
كم��ا ق��ال اإلمام الن��ووي رمحه اهلل« :أم��ا إذا و َ
َه��ب لولده وإن
َس� َ
�رح به يف حدي��ث النعمان بن
�فل ،فل��ه الرج��وع فيه ،كما ص� َّ
بش��ري ،وال رج��وع يف هبة اإلخوة واألعم��ام وغريهم من َذ ِوي
األرحام»[ .ش��رح النووي على مس��لم.]64 /11
واشرتط الفقهاء لرجوع األب عن هبته لولده أن يبقى املوهوب
حت��ت تص� ّرف املوه��وب ل��ه ،كما قال اإلم��ام الن��ووي يف [منهاج
الطالب��ني « :]171 /1ول��أب الرج��وع يف هب��ة ول��ده وك��ذا لس��ائر
األصول على املشهور ،وشرط رجوعه بقاء املوهوب يف سلطنة
املته��ب ،فيمتنع بب���يعه ووقفه ،ال برهنه وهبت��ه قبل القبض».
وعليه؛ فيجوز لأب أن يرجع عن هبته أو ختارجه ألبنائه .واهلل
تعاىل أعلم.

اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل
م��ن ش��روط صحة الص��الة الطهارة ،قال رس��ول اهلل صلى اهلل
�ال ًة ب َغ ْ ُ
َ ْ ُ َُّ َ
ُور) رواه النس��ائي وغريه،
ري طه ٍ
علي��ه وس��لم( :ال يَقبَل اهلل َص� ِ ِ
ومن ش��روط صحة الطهارة  -غس� ً
�ال كانت أو وضوءاً  -أن ال
يوج��د عل��ى أعضاء الوضوء ما مينع وص��ول املاء إليها.
قال اإلمام النووي رمحه اهلل« :لو أذاب يف شقوق رجليه شحماً،
ً
أو مشع�ً
عجينا ،أو خضبهما حبناء وبقي جرمه ،لزمه إزالة
�ا ،أو
عينه؛ ألنه مينع وصول املاء إىل البشرة ،فلو بقي لون احلناء دون
عينه مل يضره ويصح وضوءه» [اجملموع.]426/1
وعلي��ه ،ف��إذا كانت هذه امل��ادة «الكراتني» متنع وص��ول املاء إىل
الش��عر ،فيجب إزالتها قبل االغتس��ال ،وأما يف الوضوء فيجوز
االكتف��اء مبس��ح بع��ض ش��عرة يف حد ال��رأس أو مس��ح البياض
خل��ف األذن مم��ا هو يف حد الرأس كما جاء يف [بش��رى الكريم] من
كتب السادة الشافعية «مسح أي وصول البلل إىل شيء وإن قل
جداً من بش��رة الرأس ،كالبياض الذي وراء األذن أو ش��عره يف
حده».
أم��ا إن مل متنع مادة «الكراتني» وصول املاء إىل الش��عر فال حرج
يف الغس��ل والوضوء مع وجودها .واهلل تعاىل أعلم.
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طلب الفتوى من أهل العلم المختصين
السؤال
ما هو رأي دائرة اإلفتاء يف الربامج الدينية والفتاوى اليت تُبث على بعض احملطات الفضائية واالختالف
الذي يقع فيها ،مما قد يوقع املواطنني يف لبس .وهل جيوز هلا اإلفتاء؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل
علما
يتش� ّوف الناس لسماع العلم واالستفادة من أهله؛ ليزدادوا ً
َ
ً
اسَ��ألُوا أَ ْه َل ِّ
عمال بقوله تعاىلَ :
الذ ْك ِر إِ ْن ُك ْنتُ ْم ال
بأمور دينهم؛
(ف ْ
تَ ْع َل ُم� َ
�ون) النح��ل .43/والعلماء مس��ؤولون أمام اهلل عن بيان الرأي
الشرعي الصحيح فيما يواجهه الناس يف أمور دينهم ودنياهم مما
يتعلق بالفتاوى الدينية.
قال اهلل تعاىل ً
ً
مبينا واجب العلماء ،وحمذرا من التهاون يف كتمان
احل��ق بش��أنه( :وَإ ْذ أَ َخ� َ
�ذ اهللَُّ ِميثَ� َ
�اق الَّ ِذ َ
ين أُوتُ��وا ْال ِكتَ� َ
�اب لَتُبَيِّنُنَّ ُه
ِ
لِلنَّاس و َ
َال تَ ْكتُ ُمونَ ُه َفنَبَ ُذو ُه َو َرا َء ُ
َاش�َ�ر ْوا ب ِه َ َ
ُور ِه ْم و َْ
ثنًا َق ِل ًيال
ه
ظ
ِ
ِ
ِ
َش�ُ َ
�ر َ
س مَا ي ْ
ون) آل عمران.187/
َفبِ ْئ َ
ومع تط ّور وسائل اإلعالم؛ ظهرت الربامج الدينية على القنوات
التلفزيوني��ة واحملط��ات اإلذاعي��ة ،وأصبح مساع العل��م والفتاوى
ميس��وراً للناس ،ولكن هذا التطور ذو ّ
حدين ،فقد يس��مع الناس
من أهل التخصص فيحفظون دينهم ويقومون بواجباتهم الشرعية
على الوجه الصحيح ،وقد يسمعون من غري املتخصصني فيقعون
يف التخبط واللبس ،مما يؤدي إىل ش��يوع فتاوى غري دقيقة.
لك��ن جي��ب عل��ى املس��لم أن يع��رف أم��ور دينه م��ن املتخصصني
العلم��اء فق��ط ،لقول��ه تع��اىلَ :
(ف ْ َ ُ َ َ ِّ ْ
�م َال
�ر إِ ْن ُك ْنتُ� ْ
اس��ألوا أ ْه��ل الذك� ِ
تَ ْع َل ُم� َ
�ون) األنبي��اء .7/يق��ول اإلمام القرطيب يف تفس��ريه« :مل خيتلف
العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها ،وأنهم املراد بقول اهلل عز
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اس� َ
�ل ِّ
�ألُوا أَ ْه� َ
وج��لَ :
الذ ْك��ر إ ْن ُك ْنتُ ْم َال تَ ْع َل ُم� َ
�ون) األنبياء.»7/
(ف ْ
ِِ
ومن الواجب على كل من السائل واملستفيت أن حيرص على انتقاء
من يأخذ منهم وحيتاط يف ذلك ،وال يأخذ دينه من أي ش��خص،
يق��ول اإلم��ام القرايف« :وم��درك العامي يف أن الذي يس��تفتيه من
�ن األحوال ،فذلك
أه��ل العل��م والدين وال��ورع :األخبا ُر ،وقرائ� ُ
حي ُّل له االستفتاء؛
عند العامة متيسر ،وأما إذا مل يتضح له ذلك فال َ ِ
(ق� ْ
ألن دي��ن اهلل ال يؤخ��ذ م��ن غ��ري أهله ،ق��ال اهلل تعاىلُ :
�ل َه ْل
اس� َ
�ألُوا أَ ْه َل ِّ
ون) الزمر .9/قال تعاىلَ :
ين يَ ْع َل ُم َ
َس�تَ ِوي الَّ ِذ َ
الذ ْك ِر
(ف ْ
يْ
َ
َ
ُ
�م ال تَ ْعل ُم� َ
�ون) األنبي��اء .7/فتعيني أهل الذكر بالنطق يقتضي
إِ ْن ك ْنتُ� ْ
باملفهوم حتريم س��ؤال غريهم»[ .ش��رح تنقيح الفصول .]483 /2
ويق��ول اإلم��ام حمم��د بن س��ريين« :إن ه��ذا العلم دي��ن ،فانظروا
عم��ن تأخ��ذون دينكم» .وأه��ل العلم الثقات موج��ودون يف كل
بل��د ،ويث��ق الناس بفتاواهم ومنهجهم ،وننصح الناس يف كل بلد
أن يس��ألوا املتخصص��ني م��ن أه��ل البلد ،ألن كل بل��د له ظروف
وأع��راف قد ال يطل��ع عليها علماء البل��دان األخرى.
وجيدر التنبيه إىل أن بعض االختالف يف الفتاوى قد يكون حمموداً
ناجت�ً
�ا ع��ن االختالف يف فه��م الدليل الش��رعي ،أو االختالف يف
فه��م حادث��ة الس��ؤال ،أو االخت��الف يف األع��راف ،وه��و ما قيل
في��ه :اختالف أميت رمحة ،أي اختالفهم فيما يكون االختالف فيه
مقب� ً
�وال .واهلل تعاىل أعلم

حكم نبش قبر الميت إذا دفن بغير
اتجاه القبلة
السؤال
هل جيب نبش قرب ميت دفن عكس اجتاه القبلة وحتويله باجتاه القبلة؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل
األص��ل وض��ع املي��ت يف القرب باجت��اه القبلة ،ملا ورد يف الس��نن أن
الن��ي صل��ى اهلل عليه وس��لم وصف البيت احل��رام بأن��ه ( ِق ْب َلتُ ُك ْم
أَ ْحيَا ًء وَأَ ْم َواًت��ا) رواه البيهقي.
وأما إذا مت دفن امليت إىل غري اجتاه القبلة ،فقد اختلف الفقهاء يف
نبش القرب عندئذ:
ُ
حي��ث ذه��ب الس��ادة احلنفية إىل ع��دم جواز نبش الق��رب إذا أهيل
علي��ه ال��راب ،وذلك ّ
ألن الدفن باجتاه القبلة س��نة عندهم وليس
ً
واجبا.
ج��اء يف [حتف��ة الفقه��اء « :]256 /1وَلَو وض ُعوا يف َّ
الل ْحد مَيتا على غري
َ َ ِ َ َ َ
ال إن َك َ
ان بعد
ْالق ْب َل��ة أَو على َ
يس��اره َّ
ثم تَذك ُروا ،ف ِإن أبَ��ا حنيفة ق ِ
تش��ريج َّ
الل��ن قبل أَن يهيلوا َُّ
الراب َع َل ْي ِه أزال��وا َذلِك َويُوجه إِ َىل
الراب مل ينبش ْال َقرب َ
ْالق ْب َلة على َيِينه ،وَإن أهالوا َُّ
ألن التَّ ْو ِجيه إِ َىل
ْ ِ
ِ
ْالق ْب َلة سنة والنبش ح َرام».
وذه��ب الس��ادة املالكية إىل عدم جواز نب��ش القرب إن واروا امليت
وخرج��وا م��ن قربه ،أم��ا إذا مل يتم دفنه بعد ،فيج��وز حتويله ،كما

قال امل ّواق يف [التاج واإلكليل « :]44/ 3قال سحنون :إن جعلوا رأسه
مكان رجليه ،واستدبروا به القبلة ،وواروه ،ومل خيرجوا من قربه,
نزعوا ترابه وحولوه للقبلة ،وإن خرجوا من قربه وواروه تركوه».
وذه��ب الس��ادة الش��افعية إىل وجوب نب��ش الق��رب لتحويل امليت
باجتاه القبلة ،لكن بش��رط أن ال يكون جس��د امليت قد تغري ،إذ لو
تغري جسده مل جيز نبش القرب ،جاء يف [مغين احملتاج « :]38 /2فلو وجه
ً
وجوبا إن مل يتغري ،وإال فال ينبش».
لغريه��ا نبش ووجه للقبل��ة
وأم��ا الس��ادة احلنابلة فيجب عندهم نب��ش القرب وحتويل امليت إىل
القبلة ما مل يكن قد تفسخ ،قال املرداوي يف [اإلنصاف « :]471/ 2من
دفن غري متوجه إىل القبلة  -على الصحيح من املذهب  -قال ابن
عقيل :قال أصحابنا :ينبش إال أن خياف أن يتفسخ».
وم��ا نف��ي به أنه إذا وضع املي��ت يف القرب إىل غري اجتاه القبلة ،فإنه
جيوز حتويله إذا مل يُه ْ
َ���ل عليه الراب ،وأما إن أُهيل عليه الراب
فال حيول وال ينبش ،كما هو رأي السادة احلنفية واملالكية ،وذلك
حفاظ�ً
�ا على حرمة األموات .واهلل تعاىل أعلم
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الشقق المعدة للبيع تجب فيها الزكاة
السؤال
مت تأسيس شركة إسكان وهي مكونة من ثالثة شركاء ،كيف حيسب مقدار الزكاة على الشركة؟
اجلواب

احلمد هلل ،والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل
الش��قق اليت بُنيت ألجل بيعها تعد من عروض التجارة اليت جتب
فيه��ا ال��زكاة ،فتزك��ى يف نهاي��ة احل��ول -الس��نة القمري��ة ،-فتق ّوم
الشقق املوجودة غري املبيعة حبسب القيمة السوقية اليت ميكن بيعها
به��ا يوم وج��وب الزكاة ،ولي��س بقيمة تكلفتها ،ث��م يضاف إليها
املبال��غ النقدية املوجودة لدى الش��ركة ،والديون املس��تحقة احلالة
على العم��الء ،ويزكى عن املبل��غ اإلمجالي (.)%2.5
وأما الش��قق املبيعة بالتقس��يط ،فتجب الزكاة يف األقساط املؤجلة
كل ع��ام ،ولك��ن ال يلزم املزكي إخراج الزكاة عنها إال بعد قبض
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كل قس��ط ،فيجوز أن حيس��ب زكاة س��نة ،وخيرج زكاتها من ماله
احلاض��ر ،أو يؤخ��ر اإلخراج عند كل دفعة مقبوضة بنس��بة مقدار
الزكاة الواجبة.
وال خيص��م مق��دار الدي��ن املرتت��ب عل��ى الش��ركة م��ن رأس مال
الش��ركة ال��ذي وجبت في��ه الزكاة.
ً
نصابا
ج��اء يف [عم��دة الس��الك /ص ]98من كتب الش��افعية« :ل��و ملك
فق��ط وعلي��ه م��ن الدين مثله ،لزم��ه زكاة ما بي��ده ،والدين ال مينع
الوج��وب» .واهلل تعاىل أعلم.

من مديريات دائرة
اإلفتاء العام
مديرية اإلفتاء المركزي

أقسام المديرية:

من اليمني :الشيخ نور الدين الدرادكة ،املفيت أنس الكساسبة ،املفيت د.نضال سلطان،
املفيت حممد احلنيطي ،الشيخ حسام أبو رمح ،الشيخ أمحد نعيم.

 -1قسم اإلفتاء املباشر:
يقدم خدمة اإلجابة املباش��رة عن األس��ئلة من الوارث
خالل اهلاتف.
 -2قسم الرسائل القصرية:
يق��دم خدم��ة اإلجاب��ة عن األس��ئلة ال��واردة من خالل
الرسائل القصرية )sms( :وإعداد الرسالة اإللكرتونية
اليومية.

مدير اإلفتاء املركزي :املفيت د.نضال سلطان
املفيت حممد احلنيطي

مهام مديرية اإلفتاء المركزي:
.1اإلجابة عن أسئلة اهلواتف اليومية.
.2اإلجابة عن األسئلة الواردة من خالل الرسائل القصرية)sms(.
 .3إع��داد اإلحصائي��ات اخلاص��ة بالفت��اوى األس��بوعية والش��هرية

املفيت أنس الكساسبة

والسنوية.
.4إعداد الرسالة اإللكرتونية اليومية.
.5وضع اخلطط اخلاصة باألقس��ام التابعة للمديرية ومتابعة مس��توى
أدائها.

الشيخ عدنان طه
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إعداد فضيلة المفتي عمر الورسان

قال ابن القيم يف أخبار النساء:
قالوا:الصباح��ة يف الوجه ،والوضاءة يف البش��رة ،اجلمال يف
األن��ف ،احل��الوة يف العين��ن ،املالح��ة يف الف��م ،الظرف يف
اللس��ان ،الرشاقة يف القد ،اللباقة يف الشمائل ،كمال احلسن
يف الشعر.

من جماليات اللغة

وفي الشيب نذير
من أشعار الشافعي:
خبت نار نفسي باشتعال مفارق���ي
أيا بومة قد عششت فوق هام����يت
رأيت خراب العمر مي فزدتن����ي
أأنعم عيشا بعد ما حل عارض����ي
إذا اصفر لون املرء وابيض شع���ره
فدع عنك سوءات األمور فإنه����ا
وأحسن إىل األحرار متلك رقابه��م

وأظلم ليلي إذ أضاء شهابه���������ا
على الرغم مي حن طار غرابه�����ا
ومأواك من كل الديار خرابه��������ا
طالئع شيب ليس يغنى خضابه�����ا
تنغص من أيامه مستطابه�������������ا
حرام على نفس التقي ارتكابه�������ا
ري جتارات الكرام اكتسابه���������ا
فخ ُ

بهذا يكون السؤدد
جاء يف عيون األخبار:
قال معاوية بن أبي سفيان :قدم علقمة بن وائل احلضرمي
على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فأمرني رسول اهلل
أن أنطلق به إىل منزل رجل من األنصار أنزله عليه ،وكان
منزل��ه يف أقص��ى املدينة ،فانطلقت مع��ه وهو على ناقة له
وأن��ا أمش��ي يف س��اعة حارة ولي��س علي ح��ذاء ،فقلت:
امحل��ي يا عم م��ن هذا احلر فإنه ليس عل��ي حذاء ،فقال:
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لست من أرادف امللوك ،قلت :إني ابن أبي سفيان ،قال:
قد مسعت رسول اهلل عليه السالم يذكر ذلك ،قال قلت:
امش يف
فأل��ق إل��ي نعلك ،ق��ال :ال تقبلها قدم��اك ولكن ِ
ظل ناقيت فكافاك بذلك ً
شرفا ،وإن الظل لك لكثري .قال
قط ،ثم أدرك سلطاني
معاوية :فما مر بي مثل ذلك اليوم ٍ
فلم أؤاخذه بل أجلس��ته معي على سريري هذا .

من الطرائف
ذكر ابن اجلوزي يف كتابه األذكياء قال:
ً
ً
حدثنا أبو احلسللن املدايين قال بعض العلماء :كان لنا صديق من أهل البصرة ،وكان ظريفا أديبا ،فوعدنا أن يدعونا
إىل منزللله ،فللكان مير بنللا ،فكلما رأيناه قلناَ ( :متَى َه َذا ْال َو ْع ُد إِن ُكنتُ ْم َصا ِد ِق َ
ني ) (امللك )25 /
فيسكت إىل أن اجتمع ما يريده ،فمر بنا فأعدنا عليه القول فقال( :ا ْن َط ِل ُقوا إ َىل مَا ُك ْنتُ ْم بِ ِه تُ َك ِّذبُ َ
ون) (املرسات .)29/
ِ

من تصاحب
قال صاحب قوت القلوب:

ســبيل الزعامــة ألمــة

أوصللى بعض السلللف ابنه فقال  :يا بللين ال تصحب من
لن إن افتقللرت قللرب منك ،إذا اسللتغنيت مل
النللاس إال َمل ْ
يطمع فيك ،وإن علت مرتبته مل يرتفع عليك ،وإن ذللت
للله صانللك ،وإن احتجللت للله مانللك وإن اجتمعت معه
زانللك ،فأن مل جتد فللا تصحنب أمرا.

اإلســام
يقول أبو احلسن علي احلسين الندوي يف كتابه ماذا خسر
العامل باحنطاط املسلمني:
إن الزعامة اإلسامية تقتضي صفات دقيقة ،واسعة جداً
نسللتطيع أن جنمعهللا يف كلمتللني «اجلهللاد» و«االجتهللاد»،
فهاتللان كلمتللان خفيفتللان بسلليطتان ،ولكنهمللا كلمتللان
عامرتان باملعانللي الكثرية.

فــي قضــاء الحوائــج
واصطنــاع المعــوف

جاء يف عيون األخبار البن قتيبة:
قللال ابن عباس :ثاثة ال أكافئهم :رجل بدأني بالسللام،
ورجل وسع لي يف اجمللس ،ورجل اغربت قدماه يف املشي
إلي إرادة التسليم علي؛ فأما الرابع فا يكافئه عين إال اهلل
عللز وجل ،قيللل ومن هو ؟ قال :رجل نللزل به أمر فبات
ليلتلله يفكر مبن ينزله ،ثم رآني أها حلاجته فأنزهلا بي.
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مباشر

أمين عام دائرة اإلفتاء
د .محمد الخاليلة

يبث على إذاعة أمن Fm

برنامج كيف السبيل
ً
األربعاء السابعة مساء

ويعاد الجمعة بعد صالة الجمعة

ملخص
البحث العلمي

الغلو في المفهوم اإلسالمي
الدقيق
املفيت د«.حممد علي» اهلواملة

تعريف الغلو يف اللغة :يرد الغلو يف اللغة على عدة معاني ،منها:
االرتف��اع ،جم��اوزة الق��در يف كل ش��يء واإلفراط فيه ،نقي��ض الرخص ،حركة الروي الس��اكن بعد متام
�وزن يف القافية [.لس��ان الع��رب البن منظور]
ال�
جامعا ً
ً
تعري��ف الغل��و يف االصط��اح :مل أج��د من الفقه��اء من عرفه تعريف�ً
مانعا ،فغاية م��ا هناك أنه مت
�ا
�اوز احلد [.فتح الب��اري البن حجر]
تعريف��ه بأنه :املبالغة يف الش��يء والتش��ديد فيه بتج�
مفهوم الغلو من خال النصوص الشرعية:

بع��د حص��ر النصوص الش��رعية اليت وردت فيها كلم��ة « الغلو «
يتب��ن أنها وردت يف س��تة وهي:
َ َ ْ
اب ال تَ ْغ ُل��وا ِيف ِدينِ ُك ْم وَال
األول :ق��ال اهلل تع��اىل( :يَ��ا أ ْه��ل ال ِكتَ ِ
�يح ِعيس��ى ا ْب ُن َمريَم َر ُس� ُ َ
ُ ُ َ َّ
اهلل إال ْ َ
اهلل
ْ َ
�ول ّ ِ
احل َّق إَِنَّا املَْ ِس� ُ َ
تَقولوا َعلى ِ ِ
َ
وَ
َك ِل َمتُ ُه أَ ْل َق َ
اهلل َو ُر ُسِ��ل ِه وَال تَ ُقولُوا
َم َو ُر ٌ
اها إِ َىل َم ْري َ
وح ِم ْن ُه َفآ ِمنُوا بِ ّ ِ
�را لَ ُكم إَنَّ��ا َ
َاح� ٌد ُس� ْب َحانَ ُه أَ ْن ي ُ
َ ٌَ
َك َ
ون لَ ُه
اهللُّ إِلَ ٌه و ِ
ثاث��ة ا ْنتَ ُه��وا َخ� ًْ ْ ِ
وَلَ� ٌد لَ� ُه مَا يف الس��ماوَات َومَا يف َ
َ
اهلل َو ِك ً
األ ْرض و َ
ياً) س��ورة
ِ َّ َ ِ
َك َفى بِ ّ ِ
ِ
ِ
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ُْ َ َ ْ
تاب َال تَ ْغ ُل��وا ِيف ِدينِ ُك ْم
الثان��ي :ق��ال اهلل تع��اىل ( :قل يَا أ ْه��ل ال ِك ِ
�ر ْ َ
�ق وَال تَتَّب ُعوا أَ ْهوا َء َق ْوم َق ْد َض ُّلوا ِْم��ن َق ْب ُل وَأَ َض ُّلوا َكثِراً
احل� ِّ
َغ�َ ْ
ِ
ٍ
َ ُّ
السبِيل ) س��ورة املائدة77 /
وَضلوا َع ْن َس��وا ِء َّ ِ
الثالث :عن أبي راش��د احلرباني قال :قال عبد الرمحن بن ش��بل:
مسعت رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم يقول« :اقرءوا القرآن

وال تغل��وا في��ه وال جتف��وا عنه وال تأكل��وا به وال تس��تكثروا به».

أخرجه أمحد

الرابع :عن أبي العجفاء السلمي ،قال :خطبنا عمر فقال« :أال ال
تغال��وا بصدق النس��اء ،فإنها لو كانت مكرم��ة يف الدنيا ،أو تقوى
عند اهلل لكان أوالكم بها النيب صلى اهلل عليه وس��لم ،ما أصدق
رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم امرأة من نس��ائه ،وال أصدقت
امرأة من بناته أكثر من ثنيت عش��رة أوقية» .أخرجه أبو داود
اخلامس :عن علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه قال :ال تغال لي
يف كفن ،فإني مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول« :ال
تغالوا يف الكفن ،فإنه يسلبه سلبا سريعا» .أخرجه أبو داود
الس��ادس :ق��ال ابن عب��اس رضي اهلل عنهما :قال لي رس��ول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته« :هات ،القط
ل��ي» فلقط��ت له حصيات هن حصى اخل��ذف ،فلما وضعتهن يف
ي��ده ،ق��ال « :بأمثال هؤالء ،وإياك��م والغلو يف الدين ،فإنا أهلك
م��ن كان قبلكم الغلو يف الدين» .أخرجه النس��ائي
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وبالرج��وع اىل تفس��ر ومدل��والت هذه النص��وص يتبني أن كلمة
«الغل��و» ت��دل على معاني كثرة خمتلفة وه��ي كما يأتي :اإلفراط،
التفري��ط ،االبت��داع وجمالس��ة املبتدع��ني ،ف��راق احلق ،التش��دد يف
الدي��ن ال��ذي يس��وق إىل الك��ذب عل��ى اهلل تعاىل ،تع��دي حدود
الق��رآن الكري��م ،البحث عن أمور منهي ع��ن البحث بها ،ولعلها
م��ن التكل��ف الذي خيرج صاحب��ه من الدين.
التعري��ف املخت��ار للغلو ،هو :س��لوك مذموم يتج��اوز به صاحبه
معيار الشرع.
�لوكا ً
فالس��لوك الذي ينطبق عليه التعريف ،يعترب س� ً
حمرما ،وجب
النه��ي عن��ه والتص��دي لفاعله ،فم��ن أراد النجاة علي��ه أن يقيس
األم��ر مبعيار الش��رع ،فإن وافقه فعل��ه ،وإن خالفه تركه.
تكييف الغلو:
اإلس��ام دين وس��ط ،جاء بش��ريعة خاصة وعبادات معينة تؤدى
بكيفية حمددة ،فالزيادة عليها غلو وإفراط ،واإلنقاص منها تقصر
وتفري��ط ،واملطلوب هو التوس��ط ،وهذا هو معيار الش��رع العام،
ولكل عبادة (معيار) مس��تقل خاص بها ،لكنها تش��رك فيما بينها
باملعيار العام ،وقد دل عليه قول اهلل تعاىل( :لِيَ ْب ُل َو ُك ْم أَيُّ ُك ْم أَ ْح َس ُن
َع َم� ً
�ا) امللك.2/ق��ال الفضيل بن عياض يف تفس��ر هذه اآلية :هي
ً
«أخلص��ه وأصوب��ه «ف��إن العم��ل إذا كان خالص�ً
صوابا
�ا ومل يكن
مل يقب��ل ،وإذا كان صواب��ا ومل يك��ن خالص�ً
�ا مل يقب��ل ،حتى يكون
ً
صوابا ،واخلالص أن يكون هلل ،والصواب أن يكون على
خالصا
الس��نة»[.اقتضاء الصراط املستقيم البن تيمية]

يتب��ني مما س��بق أن الغلو يكيف على أن��ه :احلد األعلى املنهي عنه
للمعيار الشرعي احملدد لقبول العبادة وغرها من السلوكيات اليت
تصدر عن اإلنسان ،ويقابل الغلو التفريط وهو احلد األدنى املنهي
عنه للمعيار الش��رعي ،فالغلو فعل ،والتفريط ترك .ويكون الغلو
بأن يفعل اإلنس��ان س��لوكيات حمرمة ابتداءً ،أو يؤدي عبادة على
غر الوجه الذي يريده الش��ارع بأن يزيد فيها أو يغر صورتها.
والغل��و به��ذا التكيي��ف يدخ��ل فيه مجي��ع الس��لوكيات (األعمال
واألقوال واالعتقادات) اليت نهى عنها الش��ارع ،س��واء كانت يف
جم��ال العبادة أم يف غرها .فيدخل يف الغلو :اإلرهاب والتعس��ف
والظل��م والقت��ل وإش��اعة املنك��رات والتحري��ض عل��ى احملرمات
واألم��ر بالته��اون يف أداء الواجب��ات والتقص��ر يف االبتع��اد ع��ن
احملرم��ات وأَكل أم��وال الن��اس بالباط��ل وغ��ر ذلك مم��ا نهى عنه
الشارع.
مسألة :معيار الشرع وداللة الوسطية يف اإلسام:
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َك َذلِ َ
ك َجع ْ
َس� ً
قال اهلل تعاىل ( :و َ
َلنَ ُ
�طا ) البقرة ،143 /وهذه
اك ْم أُ َّم ًة و َ
اآلية تدل على معنيني للوسطية هما:
األول :اخلرية واألفضلية.
الثاني :املنتصف بني طرفني.
إن هذين املعنيني يش��كان معياراً ً
عاما للعبادة والس��لوكيات اليت
تص��در عن اإلنس��ان ،وه��و أن املقبول من العبادة والس��لوكيات:
م��ا وافق الش��رع من غر تفري��ط وال إفراط ،وميك��ن متثيل املعيار
بأنه حد (وس��ط) فاص��ل بني طرفني ،الط��رف األعلى هو الغلو،
والط��رف األس��فل ه��و التفري��ط ،فتج��اوز احل��د أو اهلب��وط عن��ه
متناقض��ان منهي عنهما.
ومن املقطوع به وال يقبل الش��ك هو أن أوامر الش��رع كلها تتس��م
ً
مطلقا ،فينبغي أن تتساوى السلوكيات
بالوس��طية ،وهي األفضل
الصادرة عن اإلنس��ان مع أوامر الش��رع يف األفضلية حتى تكون
مقبول��ة ويث��اب عليه��ا ،في��ؤدي اإلنس��ان عبادت��ه وخيتار س��لوكه
اختياراً ً
دقيقا موافقا للش��رع با غلو( جتاوز للوسط) ،وال تفريط
( نزول عن الوس��ط ).
أسباب الغلو
قب��ل احلدي��ث ع��ن األس��باب املؤدي��ة للغل��و حيس��ن اإلش��ارة إىل
ضرورة اعتبار واقع العموم واخلصوص يف هذه األسباب ،حيث
أن األس��باب الباعث��ة على الغلو خمتلفة ومتع��ددة تبعا للحالة اليت
يقوم بها اإلنس��ان ،فمنها األس��باب العام��ة ومنها اخلاصة.
ً
فالس��لوك ال��ذي ارتفع عن الوس��ط يك��ون جتاوزاً وغل��واً
مطلقا،
لكن��ه ينظ��ر يف أثره هل هو خاص ،مبعنى أنه يصدر عن ش��خص
ً
ويوج��ه آلخ��ر ،أو يكون عام�ً
موجها لفئة غر حمص��ورة ،فالغلو
�ا
اخل��اص ذو معي��ار خاص ووس��ط خاص وأس��بابه خاصة ،وهي
نس��بية خمتلفة بني األفراد ،والغلو العام ذو معيار عام ووس��ط عام
وأسبابه عامة مشركة ،فكل من الغلو العام والغلو اخلاص حمكوم
مبعيار ووس��ط معني وكل حبسبه.
وعن��د احلدي��ث عن املعاير الش��رعية اخلاصة ال��يت ُحيكم بها على
السلوكيات من حيث القبول والرد يطول األمر كثراً ! لكن ميكن
القول على سبيل اإلمجال أن هناك معياراً ً
عاما يضبط السلوكيات
كما تقدم وهو الوسطية يف السلوك ،وهذا املعيار املبارك هو أصل
كبر جيب العمل به يف كافة النواحي ،فعلى اإلنسان (املكلف) أن
ينظر يف سلوكه ؛ فيرك املخالف ويأتي املوافق.
فاالعتداء على الناس ً
مثا ،سلوك خارج عن الوسط ،إذ الوسط
هو الرمحة والرأفة ،وأما االعتداء فهو ضرر بفئة غر حمصورة من

�ا حمرم�ً
الن��اس؛ ل��ذا كان غل��واً عام�ً
�ا ،وإن كان الس��لوك عزم��ات
وبدع ،فهو غلو عام حمرم ؛ ألنه جتاوز للوسط الذي هو االقتصار
على أصل العبادة املشروعة ؛ وألنه يضر بدين عام للناس ً
مجيعا،
وعل��ى ه��ذا فقس أبداً .فما كان ض��رره عام ؛ كان غلو عاما.
والغل��و اخلاص ف��رع عن الغلو العام ؛ فالعدل يف التعامل وس��ط
ع��ام ،يدخ��ل يف املعيار العام ،وينقس��م العدل  -كمعيار عام -إىل
(معايري) خاصة عديدة ،فهناك معيار خاص للعدل مع الوالدين،
ومعي��ار خ��اص للع��دل ب��ني األبن��اء ،ومعي��ار خ��اص للعدل بني
الزوجات ،ومعيار خاص للعدل عند التعامل مع غري املسلمني..
وهكذا فهو خيتل��ف باختالف احلال.
فالع��دل ب��ني الزوج��ات حمك��وم مبعيار خ��اص يتمثل يف املس��اواة
يف امل��أكل واملش��رب واملس��كن واملبي��ت كما ج��اء يف[:بدائ��ع الصنائع
للكاس��اني]،و ظلم الزوج غلو خاص ،له أس��بابه اخلاصة تبعا لتعدد
احل��االت ال��ي وقع فيها الظلم وقد ال تتش��ابه م��ع بعضها ،ومجيع
احل��االت اخلاص��ة الي هي من ه��ذا القبيل ظلم الزوج��ة (املرأة)
تك��ون مبجموعه��ا ظاهرة عامة تع��د من قبيل الغل��و العام احملرم،
لك��ن إن اقتص��ر األم��ر على ح��االت فردية ؛ فه��و غلو خاص له
أس��بابه اخلاصة ،وهذا التقس��يم يفيد كثرياً يف حصر أسباب الغلو
وتصنيفها وطرق معاجلتها .وفيما يأتي ً
متثيال ألسباب الغلو ،فإن
حصلت بإعداد قليلة تكون من الغلو اخلاص ،فإن كثرت وغلبت
فهي م��ن الغلو العام:
 -1الش��عور بالتقص��ري يف العب��ادة والبحث عن ط��رق جديد هلا.
 -2ع��دم التثب��ت والتمحي��ص من العبادة املش��روعة وغريها.

 -3ألحاديث املكذوبة واملوضوعة -4 .اإلنزال اخلاطئ للنصوص
على الواقع مثل تنزيل نصوص الفنت واملالحم وأش��رط الس��اعة
على الوقائع واحلوادث املعاصرة ؛ مما له األثر يف الغلو وحصول
احلوادث وإش��اعة الفوضى -5 .تغلي��ب جانب الرجاء واملغفرة،
وعدم التمحيص لش��روط صفة املغف��رة -6 .قلة األمر باملعروف
والنه��ي عن املنكر -7 .الش��هرة وحب الظهور -8 .ترك التقوى
ومراقبة اهلل تعاىل -9 .إتباع الش��هوات -10 .كثرة الديون.
 -11البخ��ل والش��ح -12 .التس��رع والعجل��ة -13 .الش��عور
بالنق��ص وحماول��ة ملئ الفراغ -14 .حتمي��ل النفس ما ال حتتمل.
 -15انعكاس��ات طبيعي��ة لظ��روف اجتماعي��ة -16.قل��ة احلافز
والثناء على السلوك القويم -17 .أسباب فسيولوجية :أ -اليأس
والقن��وط .ب -اجملامل��ة وثقاف��ة العيب .ج -إش��باع غرائز النفس
والرغب��ة يف التح��رر من ع��ادات معينة .د -إتب��اع اهلوى وتغليب
جانب الرجاء على اخلوف .ه -الغفلة مع طول األمل التسويف.
و -العم��ل الع��دوان احمل��ض .ح -ثقاف��ات موروث��ة خاطئة .ط-
التعصب األعمى للقبلية واحلزبية والفئوية .ك -اللعب والتس��لية
غ��ري املنضب��ط .ل -التنش��ئة اخلاطئ��ة وس��وء الرتبي��ة.م -ضغوط
نفس��ية واجتماعية .ن -الرش��وة .س -تسلط األعداء .ع -الغرية
غري املنضبطة .ف -ضعف العقاب وعدم تناسبه مع اجلرم .ص-
احل��روب والنكبات .ق -فقد القدوة احلس��نة (االقتداء اخلاطئ).
ر -اجله��ل وع��دم العلم حبدود املباح.
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رجال لهم بصمات في التاريخ اإلسالمي

(اإلمام النووي)
املفيت سعيد فرحان
نس��به :هو حييى بن ش��رف بن مري بن حس��ن بن حس��ني بن حزام بن حممد بن مجعة النووي الش��يخ اإلمام
العالمة حميي الدين أبو زكريا ،شيخ اإلسالم أستاذ املتأخرين ،وحجة اهلل على الالحقني ،والداعي إىل سبيل
السالفني.
مول��ده :ولد النووي يف احملرم س��نة إحدى وثالثني وس��تمائة بنوى،
وكان أبوه من أهلها املستوطنني بها ،وذكر أبوه أن الشيخ كان ً
نائما
إىل جنبه وقد بلغ من العمر س��بع س��نني ليلة الس��ابع والعشرين من
ش��هر رمض��ان ،فانتبه حنو نصف الليل وق��ال :يا أبت ما هذا الضوء
مجيعا ،ق��ال :فلم نر كلنا ش� ً
ال��ذي م��أ الدار ،فاس��تيقظ األه��ل ً
�يئا،
قال والده :فعرفت أنها ليلة القدر .وقال ش��يخه يف الطريقة الش��يخ
ياسني بن يوسف الزركشي :رأيت الشيخ حميي الدين وهو ابن عشر
سنني بنوى والصبيان يكرهونه على اللعب معهم ،وهو يهرب منهم
ويبك��ي إلكراهه��م ويقرأ القرآن يف تلك احل��ال ،فوقع يف قليب حبه.
وجعله أبوه يف دكان ،فجعل ال يش��تغل بالبيع والش��راء عن القرآن،
ق��ال :فأتي��ت الذي يقرئ��ه القرآن فوصيته به ،وقل��ت له :هذا الصيب
يرج��ى أن يكون أعلم أه��ل زمانه وأزهدهم وينتفع الناس به ،فقال
ل��ي :منج��م أن��ت؟ فقلت :ال ،وإمن��ا أنطقين اهلل بذل��ك ،فذكر ذلك
لوال��ده فحرص عليه إىل أن خت��م القرآن وقد ناهز االحتالم.
كان رض��ي اهلل عنه أمسر كث اللحي��ة ،ربعة ً
مهيبا ،قليل الضحك،
ً
جداً
عديم اللعب ،بل ّ
صرفا ،يقول احلق وإن كان ُمراً ،ال خياف يف
اهلل لومة الئم.
فضله وعلمه :قال تاج الدين السبكي رمحه اهلل :كان حييى رمحه اهلل
س��يدا حص��وراًً ،
وليثا على النف��س هصوراً ،وزاه��داً مل يبال خبراب
الدني��ا إذا ص��ر دين��ه ربع�ً
�ا معم��وراً ،ل��ه الزه��د والقناع��ة ،ومتابعة
الس��الفني من أهل الس��نة واجلماعة ،واملصابرة على أنواع اخلر ،ال
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يصرف ساعة يف غر طاعة ،هذا مع التفنن يف أصناف العلوم ً
فقها،
ً
وتصوفا ،وغر ذلك.
ومت��ون أحادي��ث ،وأمساء الرجال ،ولغ��ة،
وقد رضي اإلمام النووي بأقل ما يبلغه من مأكل ومشرب وملبس،
ف��كان ي��أكل الكعك والتني احلوراني الذي يرس��له ل��ه أبوه؛ ألنه ال
يص��رف وقت�ً
�ا يف غر العلم ،فكان هذا غالب مطعمه ،ورضي بلبس
املرقع من الثياب ،وسكنى األربطة املعدة لطالب العلم ،حبيث كان
إذا زاره زائر أوس��ع له من أمكنة الكتب بوضع بعضها على بعض
ً
مكانا .وقد كان من ورع��ه أنه ال يأكل من فاكهة
حت��ى يوف��ر للزائر
دمش��ق حبج��ة أنه��ا كثرة األوق��اف واألم��الك ملن هو حت��ت احلجر
ً
شرعا ،وال جيوز التصرف يف ذلك على غر وجه الغبطة واملصلحة،
ثم املعاملة فيها على وجه املس��اقاة وفيها اختالف بني العلماء قال:
فكيف تطيب نفس��ي بأكل ذلك.
وكان يلق��ب مبحي��ي الدين؛ لعلمه الواس��ع وفضله الواضح ،مع أنه
كان يك��ره ه��ذا اللقب؛ فقد ص��ح عنه أنه قال :ال أجعل يف ٍّ
حل من
ل ّقبين حميي الدين.
وكان حب��ق حم��رر املذه��ب الش��افعي ورائده األول الذي ال يش��ق له
غب��ار ،وال ينازع��ه يف ذلك أحد ،وقد كت��ب اهلل تعاىل القبول جلميع
كتبه فتلقاها مَن بعده بشغف ونهم قل نظرهما ،وقد اختصر كتاب
اإلمام الرافعي «احملَرر» يف كتابه «منهاج الطالبني» ،ثم جاء من بعده
أئمة املذهب الش��افعي وألفوا على كتابه هذا الش��روح واحلواش��ي
العديدة ،وكان هذا املنت هو عمدة املذهب الشافعي ومعتمده ،وقد

ق��ال التاج الس��بكي عن جودة خمتصر النووي عل��ى الرافعي« :رمبا
غري ً
لفظا من ألفاظ الرافعي إذا تأمله املتأمل اس��تدركه عليه ،وقال:
مل ي��ف باالختص��ار وال ج��اء باملراد ،ثم جنده عن��د التنقيب قد وافق
الص��واب ونطق بفص��ل اخلطاب ،وما يكون من ذلك عن قصد منه
املختصر رمبا غري كالم م��ن خيتصر كالمه ملثل
ال يعج��ب من��ه ،ف��إن
ِ
ذلك ،وإمنا العجب من تغيري يشهد العقل بأنه مل يقصد إليه ،ثم وقع
فيه على الصواب».
وقد شرع رضي اهلل عنه بشرح املهذب وأمته إىل باب الربا ،ثم أراد
اإلم��ام الس��بكي أن يتم��ه رغبته يف أن يعود علي��ه بركة صاحبه ،وما
أمت��ه كذلك حتى أكمله املطيعي.
نصح��ه ومواجهته للح��كام :كان أحد املتنفذين وامس��ه ابن النجار
يس��عى يف إحداث أمور على املسلمني باطلة ،فقام الشيخ قدس اهلل
روحه مع مجاعة من علماء املسلمني فأزالوها بأذن اهلل تعاىل ،ونصر
اهلل احلق وأهله ،فغضب لذلك لكراهية مصلحة املسلمني ونصيحة
الدي��ن وبع��ث إىل الش��يخ يتهدده وي ُقول :أنت ال��ذي حتزب العلماء
عل��ى ه��ذا ،فكتب إلي��ه اإلمام النووي رس��الة قال فيها« :بس��م اهلل
الرمح��ن الرحي��م .احلمد هلل رب العاملني ،من عبد اهلل حييى النووي،
اعل��م أيها املقص��ر يف التأهب ملعاده ،التارك مصلحة نفس��ه يف تهيئة
جه��اده له وزاده ،أني كنت ال أعلم كراهتك لنصرة الدين ونصيحة
السلطان ً
محال منى لك ما هو شأن املؤمنني من إحسان الظن جبميع
املوحدي��ن ،ورمب��ا كنت أمس��ع يف بعض األحيان م��ن يذكرك بغش
املسلمني فأنكر عليه بلساني وبقليب؛ ألنها غيبة ال أعلم صحتها ،ومل
أزل عل��ى ه��ذا احلال إىل ه��ذه األيام ،فجري ما جرى من قول قائل
للس��لطان وفقه اهلل الكريم للخريات إن هذه البس��اتني حيل انتزاعها
م��ن أهلها عند بعض العلم��اء ،وهذا من االفرتاء الصريح والكذب
القبي��ح ،فوج��ب عل��ي ،وعلى مجي��ع من علم ه��ذا م��ن العلماء أن
يب��ني بطالن هذه املقالة ،ودحض هذه الش��ناعة؛ فإنها خالف إمجاع
املس��لمني ،وإنه ال يقول بها أحد من أئمة الدين وأن يُنهوا ذلك إىل
س��لطان املس��لمني فأنه جيب على الناس نصيحت��ه لقول النيب صلى
اهلل علي��ه وس��ام يف احلديث الصحيح( :الدي��ن النصيحة هلل ولكتابه
ورس��وله وأئمة املسلمني وعامتهم).
ومن ذلك ما ورد أن الظاهر بيربس ملا أراد قتال التتار بالش��ام أخذ
الفت��اوى م��ن العلم��اء جبواز أخذ مال م��ن الرعية يس��تنصر به على
قتاهلم  ،فكتب له فقهاء الشام بذلك فأجازوه .فقال :هل بقي أحد،
فيقيل له :نعم بقي الش��يخ حمي��ي الدين النووي فطلبه فحضر.
فقاله له :اكتب خطك مع الفقهاء فامتنع ،قال :ما س��بب امتناعك؟

فق��ال :أنا أع��رف أنك كنت يف الرق لألمري (بندقار) وليس له مال،
ثم من اهلل عليك وجعلك ً
ملكا ،ومسعت أن عندك ألف مملوك،كل
مملوك له حياصة من الذهب ،وعندك مائتا جارية ،لكل جارية حق
من احللي ،فإذا أنفقت ذلك كله ،وبقيت مماليكك بالبنود والصرف
ب��دال م��ن احلوائص وبقي��ت اجل��واري بثيابهن دون احلل��ي ،أفتيتك
بأخ��ذ امل��ال من الرعية  ،فغضب الظاهر من كالمه وقال :أخرج من
بلدي -يعين دمش��ق -فقال :السمع والطاعة ،وخرج إىل نوى.
فق��ال الفقه��اء  :إن هذا من كبار علمائنا وصلحائنا وممن يقتدى به،
فأعده إىل دمش��ق ،فرس��م برجوعه ،فامتنع الش��يخ وقال :ال أدخلها
والظاهر فيها ،فمات بعد ش��هر.
وهن��اك العدي��د من الرس��ائل اآلمرة باملع��روف والناهي��ة عن املنكر
أرس��لها اإلم��ام الن��ووي إىل احل��كام والس��الطني ،ينصحه��م فيه��ا
ويدعوه��م إىل احل��ق.
حك��ى اليافعي أن اإلم��ام النووي عوتب يف عدم والتزوج وقيل له:
هو سنة كبرية ،ومل يبق عليك من السنة إال هو ،فقال :أخاف أن أتى
بسنة وأدخل يف حمرمات كثرية.
ش��يوخه :ش��يوخه كث��ر منهم :أب��و الفرج عبد الرمحن ب��ن أبي عمر،
وحممد بن أمحد املقدسي ،وهو ُّ
أجل شيوخه ،وأبو إمساعيل بن أبي
إس��حاق إبراهيم بن أبي اليس��ر ،وأبو العباس أمحد بن عبد الدائم،
وأبو البقاء خالد النابلس��ي ،وأبو حممد عبد العزيز بن عبد اهلل حممد
بن عبد احملس��ن األنصاري ،والضي��اء بن متام احليصي وغريهم.
تالميذه :من أشهرهم :أبو عبد اهلل حمم�د إب�راهيم بن مجاعة الكناني
احلموي ،وأبو احلجاج يوسف بن عبد الرمحن الدمشقي املع���روف
باحل���افظ امل��زي ،وحمم��د ب��ن أبي الفت��ح البعلبكي ،وأمح��د بن فرح
اللخمي االشبيلي وغريهم.
وفاته :تُ ُو ِّيف اإلمام النووي (رمحه اهلل) بنَ َوى يف  24من رجب س� َ
�نة
ِ
676ه��� ،ومل��ا بلغ نعيه إىل دمش��ق َّ
ارجت��ت هي وما حوهل��ا بالبكاء،
وتأس��ف عليه املس��لمون ً
ً
شديدا.
أسفا
َّ
قال تاج الدين الس��بكي ً
نقال عن والده تقي الدين ملا س��كن يف قاعة
دار احلدي��ث األش��رفية كان خي��رج يف الليل إىل إيوانه��ا ليتهجد جتاه
األثر الش��ريف وميرغ وجهه على البس��اط ،وهذا البس��اط من زمان
األش��رف الواق��ف وعلي��ه امس��ه ،وكان النووي جيل��س عليه وقت
الدرس فأنش��دني الوالد لنفسه:
على بسط هلا أصبو وآوي
ويف دار احلديث لطيف معنى
ً
مكانا مسه قدم النواوي
عسى أني أمس حبر وجهي
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ً
صدر حديثا
«كتاب قرارات مجلس اإلفتاء األردني»
إعداد :فريق اإلعداد

ص��در حديث�ً
�ا ع��ن دائ��رة اإلفت��اء الع��ام
كتاب «قرارات جملس اإلفتاء األردني»،
وال��ذي ضم ب��ن جنبات��ه (  )197قراراً
م��ن ق��رارات جمل��س اإلفت��اء األردن��ي،
ب��دءاً م��ن القرار رق��م ( )1الذي أفتى به
اجملل��س يف حك��م (فروغ الي��د) أو (خلو
الرج��ل) بتاري��خ 1984/1/28م،
واختت��م الكت��اب بالقرار رق��م 6( 197
 ،)2014/وال��ذي أص��در في��ه اجملل��س
ً
بيانا بتاريخ /23ربيع الثاني 1435/ه�
 ،املواف��ق 2014/2/23م حت��ت عنوان
«األمن االقتصادي مقصد ش��رعي حيققه
الع��دل واإلصالح».
وق��د تنوع��ت املوضوع��ات ال��ي تناولتها ق��رارات جمل��س اإلفتاء
األردني ،حيث تصنف يف موضوعات العقيدة ،والقرآن وعلومه،
واحلديث الش��ريف وعلوم��ه ،والقضاي��ا املعاصرة،ومن واجلهاد،
والعبادات بأبوابها املختلفة ،واملعامالت املالية بأصنافها ،ومسائل
الوصاي��ا والفرائض ،وفقه األس��رة والع��ادات ،والرتبية والعالقة
بن اجلنس��ن ،واللباس والزينة والصور ،واملس��ابقات واأللعاب،
واألطعم��ة واألش��ربة ،والعقوب��ات والقض��اء ،واملنجي��ات والرب
والصل��ة واملهلكات ،واملش��كالت االجتماعية والنفس��ية ،والعلم
والدع��وة والنصيح��ة واألمر باملع��روف والنهي عن املنكر.
وقد س��عت دائرة اإلفتاء العام من خالل إصدار هذا الكتاب إىل
بي��ان جه��ود العلماء األفاضل أعضاء جمل��س اإلفتاء األردني منذ
تأسيسه إىل اآلن ،وكيفية معاجلة اجمللس للقضايا الي تعرض عليه.
وقد بينت مقدمة الكتاب املنهج العلمي املتبع لدى جملس اإلفتاء
األردني يف إصدار قراراته ومعاجلة املسائل املعروضة عليه ،حيث
س��عى العلماء األجالء إىل اتباع منهج يقوم على مراعاة القواعد
الكلية واملقاصد العامة للش��ريعة اإلسالمية ،ويرتكز على أصول
وقواع��د االجته��اد ،وما يصلح من اجتهاد العلماء الس��ابقن ،مما

40

يرتب��ط باألصل ويراع��ي حاجات ومتطلبات العص��ر ،ويتفق مع
املقاصد العامة والقواعد الكلية للش��ريعة اإلس��المية  ،بعيداً عن
اآلراء املنحرف��ة والتأويالت البعيدة.
وقد حوى الكتاب فتاوى وقرارات معاصرة من أهمها:
 ق��رار رق��م ( )5س��نة 1984م ع��ن حك��م الش��ريعة يف التلقيحالصناعي.
 ق��رار رقم ( )36س��نة 1993م حول «حك��م اهلجرة من أرضفلسطن».
 ق��رار رق��م ( )45لع��ام 2000م يف «حك��م حس��اب خماط��راالس��تثمار يف البن��وك اإلس��المية».
 ق��رار رق��م ( )99لع��ام 2006م يف حك��م «دف��ع أم��وال الزكاةملرض��ى الس��رطان الفقراء».
 ق��رار رق��م (2009/7( )129م) «إعادة النظ��ر يف تقدير الديةالشرعية».
 قرار رقم (2009/ 11( )133م) «حكم االشرتاك يف الضماناالجتماعي».

 قرار رقم (2013/1( )185م) «مكانة اللغة العربية وضرورةصيانتها واالهتمام بها».
 ق��رار رق��م (2013/9( )189م) «أن��واع اخلالي��ا اجلذعي��ةوأحكامه��ا».
 ق��رار رق��م (2014/2( )194م) «حرم��ة إزالة أرحام الفتياتذوات اإلعاقة ومس��ؤولية اجملتمع جتاههن».
كما احتوى الكتاب على قرارات جملس اإلفتاء األردني يف تعديل
بعض األنظمة والقوانني اليت مت إحالتها للمجلس ،ومنها:
 ق��رار رق��م ( )9لع��ام 1978م «حك��م تعدي��الت عل��ى قانونس��ندات املقارضة».
 قرار رقم ( )14لعام 1989م «إجراء تعديل على مواد مشروعقانون األوقاف».
 ق��رار رق��م ( )52لع��ام 2001م «تعدي��ل مق��رح عل��ى قان��ونحق��وق الطفل».
 ق��رار رق��م ( )54لع��ام 2001م «إج��راء تعدي��ل عل��ى قان��ونصن��دوق توف��ر الربي��د األردني».
 ق��رار رق��م ( )60لع��ام 2002م «تعدي��الت مقرحة على موادنظام االحتضان».
 -قرار رقم ( )77لعام 2004م «احلكم على املادة ( )14ز ()21

من اتفاقية حقوق الطفل».
 ق��رار رق��م ( )79لع��ام 2004م «التعلي��ق على مش��روع قانونحق��وق الطفل لس��نة 2004م».
 ق��رار رق��م ( )107لعام 2006م «تعديالت مقرحة على نظامصن��دوق دائرة ضريبة الدخل واملبيعات».
 قرار رقم (« )2008/5 ( )120تعديالت مقرحة على مسودةمشروع قانون التقنيات الطبية املساعدة على اإلجناب».
 ق��رار رق��م (« )2008 / 8( )121تعدي��الت مقرح��ة عل��ىمس��ودة مش��روع قانون ترخيص مراكز التلقيح الصناعي وتنظيم
عملياتها ».
 ق��رار رق��م (« )2010 /9( )144مش��روع قان��ون األح��والالش��خصية األردن��ي لع��ام 2010م».
 رار رقم (« )2013/ 6( )187خبصوص نظام اخلاليا اجلذعيةلسنة  2013م».
وما عرضناه ليس كل تفصيالت الكتاب ،وإمنا بعض مما ورد فيه،
الذي تناول مسائل وقضايا أخرى على درجة بالغة من األهمية،
سائلني اهلل تعاىل أن يبارك يف علمائنا وجهودهم وأن جيازيهم عنا
وعن األمة اإلس��المية خر جزاء ،وصلى اهلل وس��لم على سيدنا
حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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أخبار
ونشاطات الدائرة

ً
المفتــي العــام محاضــرا فــي جامعــة
الرزقــاء األهليــة
ق��ال مف��ي اململكة مساحة الش��يخ عبدالكريم اخلصاونة ,إن اهلج��رة النبوية حدث
تارخي��ي ،وذكرى هلا مكانة عند املس��لمني.
وأضاف خالل احتفاالت جامعة الزرقاء مبناس��بة ذكرى اهلجرة النبوية الش��ريفة ،إن
هجرة الرسول صلى اهلل علية وسلم حدث مهم يف تاريخ األمة ونقطة حتول حقيقية
يف نش��ر الدين ،وما حثنا عليه الرس��ول الكريم للتمسك بالدين والعمل بهداهً ،
الفتا
ألب��رز ال��دروس والعرب املس��تفادة من اهلجرة النبوية الش��ريفة ،املبنية على التس��امح
والرمحة،حيث اس��تطاع الرسول عليه الصالة والسالم حتقيق االنتصارات

ومواجه��ة كاف��ة التحدي��ات الي واجهت األمة اإلس��المية.وقال إن هجرة الرس��ول
كانت هلل وإلمتام أركان الرس��الة وتبليغها للناس ،مؤكداً املعاني الس��امية الي حتملها
الذكرى الدينية اجلليلة واملراحل الي مر بها تارخينا اإلسالمي ،والدالالت العظيمة
للهجرة النبوية.
واش��تمل االحتف��ال ال��ذي حض��ره رئي��س جمل��س إدارة ش��ركة الزرق��اء للتعلي��م
واالس��تثمار(مالكة م��دارس وجامع��ة الزرق��اء) الدكتور حممود أبو ش��عرية ،ورئيس
اجلامع��ة الدكت��ور حمم��ود ال��وادي ،وعم��داء الكليات ورؤس��اء األقس��ام وعدد من
الطلب��ة ،عل��ى أناش��يد ديني��ة قدمه��ا طلبة كلية الش��ريعة.
ويف ختام االحتفال قدم الدكتور أبو شعرية ً
درعا تقديرية ملفي اململكة.

رئيس ورزاء والية (ملكا) الماليزية في رحاب اإلفتاء العام
اس��تقبل مساحة الش��يخ عبدالكريم اخلصاونة يف مكتبه صب��اح يوم اخلميس املوافق
2015/10/22م .رئي��س وزراء والي��ة (مل��كا) املاليزي��ة دول��ة الس��يد إدري��س هارون
والوف��د املرافق له.
وقد أعرب مساحته
ع��ن س��روره به��ذا
التواص��ل األخ��وي
ال��ذي يع��رب ع��ن
روح األخ��وة ب��ني
املس��لمني ،كم��ا قدم
مساحت��ه إجيازاً للضيف ع��ن تاريخ دائرة اإلفتاء العام ونش��أتها وأهم
امله��ام املوكول��ة إليه��ا.
م��ن جانبه رح��ب دولة الرئيس بس��ماحة املفي وعطوف��ة األمني العام
وأصح��اب الفضيل��ة املفتني ،معرباً عن ش��كره على حفاوة االس��تقبال
وك��رم الضياف��ةً ،
داعيا إىل االس��تفادة من التجرب��ة األردنية يف مكافحة
الفكر املتطرف ،ونش��ر اإلس��الم بصورته الناصعة املش��رقة.
ويف ختام اللقاء أجاب مساحة الشيخ عن أسئلة احلاضرين الفقهية.
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اختتام دورة (اإلعالم والبيئة) في دائرة اإلفتاء العام
حت��ت رعاي��ة عطوف��ة أمني ع��ام دائ��رة اإلفتاء الع��ام ،مت
ظه��ر ي��وم اخلمي��س املواف��ق 2015/10/22م ختريج عدد
م��ن أصح��اب الفضيل��ة املفت��ني والباحث��ني واإلداري��ني
بع��د مش��اركتهم يف دورة (اإلعالم والبيئ��ة) اليت عقدتها
مؤسس��ة النه��ر بالتعاون م��ع دائرة اإلفتاء الع��ام ووزارة
البيئ��ة بدعم من الوكالة األملانية للتعاون الدولي (.)GIZ
وقد عقدت الدورة ما بني  23 -20تش��رين األول بهدف
إط��الع العامل��ني بدائ��رة اإلفت��اء على آخر املس��تجدات
البيئية ،والوقوف على املخاطر والتحديات ،وكيفية حل
املشكالت البيئية.
وتأتي هذه الدورة ملد جسور العمل والتكامل بني دائرة
اإلفت��اء الع��ام ووزارة البيئة خلدمة اجملتمع ونش��ر الوعي
البيئي بني أفراده.

دائرة اإلفتاء العام تحتفل بالمولد النبوي الشريف
حت��ت رعاي��ة مساح��ة مفيت ع��ام اململكة األردني��ة اهلامشية
الش��يخ عبد الكريم اخلصاون��ة احتفلت دائرة اإلفتاء العام
الي��وم اخلمي��س  /27ربي��ع األول 1437 /ه��� 2016 / 1 /7
بذكرى املولد النبوي الشريف يف مصلى الدائرة وشارك يف
احلفل ع��دد من الضيوف.
وافتت��ح احلف��ل بت��الوة آيات م��ن القرآن الكريم واش��تمل
احلفل ً
أيضا على فقرة إنشادية أدتها فرقة آل البيت لإلنشاد
الديين.
وختل��ل احلف��ل كلمة لس��ماحة املفيت العام حت��دث فيها عن
مشائ��ل الن��ي ورمحت��ه وتواضعه صلى اهلل عليه وس��لم.
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وفد كلية الدفاع الوطين مباليزيا

وفد من دار الفتوى بلبنان
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Ruling on Exhuming the Grave if the Deceased wasn`t Facing the Qibla
Question: Should the grave of the deceased, who
wasn`t placed towards the Qibla, be exhumed
to turn him towards it?
Answer: Should the grave of the deceased, who
wasn`t placed towards the Qibla, be exhumed
to turn him towards it?
Answer: All perfect praise be to Allah, The
Lord of The Worlds, and may His blessings and
peace be upon our Prophet Mohammad and
upon all his family and companions.
In principle, the deceased should be facing the
Qibla when placed in his grave, as indicted in the
book, “As-Sunnan” by Al-Bayhakhi who reported
that the Prophet(PBUH) said, when describing
Al-Bait Al-Haraam(The Sacred House), “ The
Sacred House is your Qiblah (direction of
prayer), in your life and after death.” However,
if the deceased was buried in a direction other
than the Qibla, then scholars have disagreed as
regards exhuming his grave:
The Hanafites are of the view that it is
impermissible to exhume the grave if the
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deceased was covered with earth, since they
consider it a Sunnah, not an obligation.
The Shafites are of the view that digging the
grave out and turning the deceased`s body
towards the Qibla is obligatory, provided that
his body hasn`t changed. If it has, then it is
impermissible to exhume the grave. Please refer
to “Moghni Al-Mohtajj 38/2.” As far as the Hanbalite
Jurists are concerned, they permit exhuming
the grave and turning the deceased towards the
Qibla so long as his body hasn`t reached the
stage of putrefaction.
We, The Iftaa` Department, rule that it is
permissible to turn the body of the deceased to
make it face the Qibla if it wasn`t covered with
earth. If it was, then it shouldn`t be turned and
the grave shouldn`t be exhumed, according to
the opinion of the Hanafites and the Malikites, in
order not to violate the sanctity of the deceased.
And Allah knows best.

Ruling on Taking back a Gift the Father had
Offered to his Son
Question: What is the ruling of Sharia on taking
back a gift the father had offered to his sons and
is he allowed to take back a waiver?
Answer: All perfect praise be to Allah, The
Lord of The Worlds; and may His blessings
and peace be upon our Prophet Mohammad and
upon all his family and companions.
In principle, if the donee had taken possession of
the gift, it is impermissible for the donor/giver
to take it back, as indicated by the Prophet`s
Hadith which reads, “One who gets back the gift
is like one who eats vomit”{Bukhari}. However,
the Shafite jurists made an exception in the case
of what a father gives to his son and grandson,
as stated by Al-Imam An-awawi(May All bless

him), “If a father had offered a gift to his son
or grandson, then he is allowed to take it back.
However, brothers, paternal uncles and other
blood relatives aren`t allowed to take their gifts
back.”{Shareh An-nawawi Ala Muslim(64/11)}.
Moreover, jurists have conditioned that the gift
should be in the possession of the donee/son in
order for his father to be able to take it back, as
stated by Al-Imam An-nawawi(May Allah bless
him). Refer to {Minhajj At-talibeen(171/1)}.
In conclusion, it is permissible for a father to
take back the gift or the waiver which he had
offered to his sons. And Allah knows best.
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Seeking Fatwa from Expert Scholars is Obligatory
Question: What is the opinion of the General
Iftaa` Department as regards religious and
Fatwa programs broadcasted by some satellite
channels which issue different Fatwas about the
same topic, causing confusion to the people?
Are such channels permitted to issue Fatwas?
Answer: All perfect praise be to Allah, The
Lord of The Worlds; and may His blessings
and peace be upon our Prophet Mohammad and
upon all his family and companions.
People are eager to listen to scholars and learn
from them to be more enlightened as far as
religious matters are concerned, as indicated
by the following verse, “‘So ask the followers
of the Remembrance if you do not know’.”{AnNahil/43}. Scholars are held accountable before
Allah for clarifying the valid ruling of Sharia
on people`s religious and worldly matters, and
the issuance of Fatwas.
Clarifying the duty of the scholars and
warning against concealing the truth, Allah,
The Almighty, said(what means),“And when
God made covenant with those who had been
given the Scripture, ‘You shall expound it to
people, and not conceal it’. But they rejected it
behind their backs, and bought with it a small
price; how evil is what they have bought!”{AlImraan/187} .
As mass-media evolved, religious programs
have been broadcasted regularly via different
radio and T.V stations, so listening to Fatwa and
religious lessons have become more accessible
to people. However, this is a double-edged
weapon: people may listen to expert scholars,
so they protect their religion and carry out their
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religious obligations in the correct manner, or
they may listen to non-expert scholars, so they
become more confused, and this leads to the
spread of inaccurate Fatwas.
It is imperative upon every Muslim to understand
religious issues from expert scholars since
Allah, The Almighty, says(what means), “‘So
ask the followers of the Remembrance
if you do not know’.”{Al-Anbia`/7}. Interpreting
this verse, Al-Imam Al-Qortobi said, “Muslim
scholars have agreed that the public should
imitate their scholars, and that they are the
addressees of the verse, “So ask the followers
of the Remembrance if you do not know’.”{AlAnbia`/7}.
It is imperative that questioners do their best to
choose the best of scholars.
Al-Imam Ibn Serene said, “This knowledge is
religion, so beware of whom you take it from.”
Reliable scholars of Islamic Sharia are present in
every country and people trust their Fatwas and
methodology. Therefore, we advise the people
of different countries to ask the specialized
scholars of their countries because each country
has different circumstances and customs with
which the scholars of other countries may be
unfamiliar.
We would like to point out that difference
in some Fatwas may be commendable as it
results from difference in understanding the
Sharia evidence, the question`s circumstances,
or the customs. This is why it was said in this
regard:“Differences in my Ummah(Nation)
are a source of mercy i.e. where difference is
acceptable.” And Allah knows best.

Apartments Set for Trade are Liable
for Zakah
Question: Three partners have established a As regards apartments sold by installments,
housing company; how should they calculate Zakah is due on installments deferred for every
year; however, it isn`t an obligation to pay their
the Zakah due on it?
Zakah, save upon collecting each installment.
Answer: All perfect praise be to Allah, The Therefore, it is permissible to calculate the
Lord of The Worlds; and may His blessings Zakah for one year and pay it from the money
and peace be upon our Prophet Mohammad and in his(giver) possession, or delay that till the
upon all his family and companions.
collection of each payment and pay its Zakah
Apartments that have been built for trade are according to the percentage due on it.
considered from the articles of merchandise It is worth mentioning that it isn`t permissible
liable for Zakah after one full lunar year passes to deduct the amount of the debt due on the
over possessing them. Unsold apartments company from its capital which is liable for
should be assessed in accordance with their Zakah.
market value on the day they are liable for It was stated in “Umdat Assalik(98)”, a Shafi book, “If
Zakah, not according to their cost value. he possessed only the Nisaab and was indebted
Afterwards, the company`s cash amounts and for an equal amount, then he is obliged to pay
debts immediately due on clients are added, Zakah, because debt doesn`t absolve a person
then (2.5 %) from the total is paid as Zakah. from paying Zakah.” And Allah knows best.
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Dispensing Drugs without
an Actual Prescription is
Unlawful

Question: What is the ruling when a staff member
of a primary health care government centre or
hospital takes medical supplies without having
an actual prescription or a permission?
Question: What is the ruling when a staff member
of a primary health care government centre or
hospital takes medical supplies without having
an actual prescription or a permission?
Answer: All perfect praise be to Allah, The
Lord of The Worlds; and may His blessings
and peace be upon our Prophet Mohammad and
upon all his family and companions.
It is unlawful for a health centre`s or a
hospital`s staff member to take medical
supplies without having an actual prescription
because it is considered a theft and eating up
people`s property unjustly, as indicated by
the following verse:“And do not eat up your
property among yourselves for vanities, nor
use it as bait for the judges, with intent that ye
may eat up wrongfully and knowingly a little
of (other) people’s property.”{Al-Baqarah/188}.
Moreover, the degree of prohibition multiplies
if such a theft takes place in public hospitals
for misappropriation was clearly prohibited
in the Quran: “No prophet could (ever) be
false to his trust. If any person is so false, He
shall, on the Day of Judgment, restore what he
misappropriated; then shall every soul receive
its due,- whatever it earned,- and none shall
be dealt with unjustly.”{Al-Imraan/161}. The
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Messenger of Allah (PBUH) said, «Whosoever
among you is appointed by us to a position and
he conceals from us even a needle or less, it
will amount to misappropriation and he will
be called upon to restore it on the Day of
Resurrection”{Muslim}. He added, «Some men
acquire Allah’s Property (such as the funds of
the Muslim state treasury, Zakah etc.) and they
will go to Hell on the Day of Resurrection.”
[Related Al-Bukhari].
The regulations of the Jordanian Ministry
of Health have determined a certain system
for seeking therapy and legislated laws for
it. These show how citizens can benefit from
therapy, and that resorting to any illegal method
is considered an act of misappropriation. This is
because public property belongs to all citizens
and is spent equally to the best of their interests.
In principle, each staff member should be
keen on preserving the properties of Muslims
and protecting them against transgression
and misappropriation. Also, he should be
trustworthy in order to be absolved from the
liability before Allah, earn lawful money and
please Allah with it.
In conclusion, any kind of misappropriation of
Muslims` property is forbidden; therefore, the
staff member who committed this sin is obliged
to give the same item back or to pay for it in
cash, even if he did it long time ago. And Allah
knows best.

Keeping Parents at a Nursing
Home is being Undutiful to
them
Question: What is the ruling of Islamic Sharia
on the person who keeps his parents or one of
them at a nursing home, whether he is welloff or insolvent, and what is the ruling on the
sons and daughters who don`t fulfill their duty
as regards taking care of their parents and
honoring them at old age?
Answer: All perfect praise be to Allah, The
Lord of The Worlds; and may His blessings
and peace be upon our Prophet Mohammad and
upon all his family and companions.
Islam has urged on obeying parents and assisting
them with every means possible: effort, money
and the like. It also urges on addressing them
in terms of honor and treating them softly;
especially, at old age. This is because they need
more care in return for their favors upon their
children; therefore, it is impermissible for a
person to abandon his parents at old age. Allah,
The Exalted, says(what means),“Thy Lord hath
decreed that ye worship none but Him, and that
ye be kind to parents. Whether one or both of
them attain old age in thy life, say not to them a
word of contempt, nor repel them, but address
them in terms of honour. And, out of kindness,
lower to them the wing of humility, and say:
“«My Lord! bestow on them thy Mercy even as
they cherished me in childhood.”{Al-Isra`(24-23)}.
From the perspective of Sharia, kindness to
parents is one of the best actions by which a
person gets nearer to Allah, The Almighty.
This is because parents have begotten their
children and have raised them properly, which
made them(children) realize happiness in this
world and the Hereafter. The Messenger of
Allah said:“The best of the deeds or deed the
(observance of) prayer at its proper time and

kindness to the parents.”{Muslim}.
Therefore, it is obligatory that sons and
daughters fulfill the rights of their parents, even
if the latter are polytheists, and that they should
obey them in whatever they order them to do,
except if they order them to commit a sin and
disobey Allah. Allah, The Almighty,
says{what means}, “But if they strive to make
thee join in worship with Me things of which
thou hast no knowledge, obey them not; yet
bear them company in this life with justice (and
consideration), and follow the way of those
who turn to me (in love): in the end the return
of you all is to Me, and I will tell you the truth
(and meaning) of all that ye did.”{Luqman/15}.
They are also obliged to show respect to them
at all times, treat them softly, and never raise
their voice at their presence.
Moreover, it is obligatory to support them
and attend to their needs as much as possible,
without complaining. Article(197/A) of the
Jordanian personal Status Law states, “A welloff son or daughter, young or old, is obliged
to support their poor Parents, even if they are
capable of making a living.”Islamic Sharia has
warned against severing ties with parents in
order to avoid the severe punishment for such a
major sin, in the Hereafter. Not only that, but it
has also warned that those who commit such a
thing will be punished in this world before their
death. Our Prophet(PBUH) said, “Allah will
defer whatever wrong actions He wills until the
Day of Rising, except disobeying parents. He
will punish the one who commits that thing in
this world before he dies.”{Al-Hakem}. And Allah
knows best.
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Ruling on Inscribing and Hanging
Quranic Verses on Walls
Question: I wanted to hang a framed Quranic
verse on a wall of a mosque; however, the
people there objected to that under the pretext
that the Quran has been sent down to be acted
upon and not for decorative purposes; what is
the ruling of Islamic Sharia on this issue?
Answer: All perfect praise be to Allah; The
Lord of The Worlds; and may His blessings
and peace be upon our Prophet Mohammad and
upon all his family and companions.
It is permissible to inscribe Quranic verses or to
hang them on walls within frames. However, it
is obligatory to honor and protect them against
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offence, degradation or getting thrown into
the rubbish. Allah, The Almighty, says(what
means),“Such (is his state): and whoever holds
in honour the symbols of God, (in the sacrifice
of animals), such (honour) should come truly
from piety of heart.”{Al-Hajj/32}.
It was stated in the book, “Al-Fatawa AlHindeyah(323/5),”Even if verses were hung
on walls, some scholars said, we hope it is
permissible and some regarded it reprehensible
for fear that they could fall and get stepped on.”
And Allah knows best.

It is Permissible to Take a Compensation Against the
Harm Resulting from Negligence
Question: In Europe, it is allowed for a woman
to undergo a diagnosis for her embryo during
the first months of pregnancy to check whether
it has Down`s Syndrome or not. Actually, a
woman gave birth to a baby that has been
diagnosed with Down`s Syndrome, so she filed
a lawsuit against the hospital for not running
that test in the early stages of her pregnancy. As
a result, the court ruled that she gets a certain
amount of money as a compensation. Is it
permissible for her to take that money?
Answer: All perfect praise is due to Allah, The
Lord of The Worlds; and may His blessings and

peace be upon our Prophet Mohammad and
upon all his family and companions.
It is permissible for a person to take a
compensation against the harm that befalls
him/her due to negligence, as indicated by the
following Hadith:“ There should be neither
harming (darar) nor reciprocating harm (dirar).
A hasan hadeeth related by Ibn Majah, AdDaraqutnee and others as a musnad hadeeth.”
Therefore, the above woman is permitted to
take that compensation as ruled by the court.
And Allah knows best.
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Ruling on Performing Ablution while
having Creams on one`s Hair
Question: Does applying “Keratin” to the hair
invalidate ablution, knowing that it covers the
hair but doesn`t reach the scalp, or prevent
water from reaching it ?
Answer: All perfect praise be to Allah, The
Lord of The Worlds; and may His blessings
and peace be upon our Prophet Mohammad and
upon all his family and companions.
Tahara( ritual purity)is a condition for the validity
of prayer. The Messenger of Allah(PBUH)
said, “Allah does not accept any prayer without
purification.”{An-Nassai}. Among the conditions
for the validity of Taharah, whether it was
attained by Ghusl(ritual bath) or ablution, is
that there should be nothing on the organs that
should be washed in ablution(Wudu).
Al-Imam Annawawi(May Allah have mercy
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on him) said,“If he applied cream or the like to
his dry coarse feet or painted them with Henna
and a perceptible layer has remained, then he
is obliged to remove it because it prevents
water from reaching the skin. However, if no
perceptible layer remained but only a trace like
the color of the Henna, then it doesn`t prevent
water from reaching the skin and the ablution is
valid.”{Al-Majmou` 426/1}.
Accordingly, if this “Keratin” prevents water
from reaching the hair, then it must be removed
in order for the ablution to become valid.
However, if it didn`t prevent the water from
reaching the hair, then it is permissible to
perform ablution while having it. And Allah
knows best.

The Difference between Obeying Parents and Honoring them
Question: What is the difference between
obeying one`s parents and honoring them, and
should I obey my parents in whatever they
order me to do; especially, when they refuse an
eligible suitor?
Answer: All perfect praise be to Allah, The
Lord of The Worlds; and may His blessings
and peace be upon our Prophet Mohammad and
upon all his family and companions.
Honoring parents is a general concept that
includes treating them kindly and pleasing
them. Allah, The Almighty, says(what means),
“Thy Lord hath decreed that ye worship
none but Him, and that ye be kind to parents.
Whether one or both of them attain old age in
thy life, say not to them a word of contempt,
nor repel them, but address them in terms of
honour. And, out of kindness, lower to them the
wing of humility, and say: “My Lord! bestow
on them thy Mercy even as they cherished me
in childhood.”{Al-Isra`24-23}.
Obeying one`s parents is one aspect of being
kind to them, but kindness here isn`t intended in
its general sense; therefore, sons and daughters
shouldn`t obey their parents in whatever they
order them to do, as indicated by unanimous
agreement of the Muslim scholars. This is
why some scholars have set the concept of
disobeying parents and matters they shoud

be obeyed about. Defining disobedience to
parents, “Al-Hafiz Ibn Hajar said, “It is when
the son or the daughter harm their parents by
word or deed, save in two situations: when the
parents order them to commit a sin and disobey
Allah, and when they are unrightfully adamant
about a certain issue.”{Fateh Al-Bari 406/10}.
Accordingly, issues pertaining to the life of a son
or a daughter, such as joining a certain faculty,
choosing a job, or a wife don`t go under the
umbrella of “obedience to parents.”In terms of
Sharia, the father is the legitimate guardian of
his daughter, so he is in charge of choosing the
most eligible suitor for her; however, he isn`t
at liberty to prevent her from getting married
or show adamancy when choosing a husband
for her. Allah, The Almighty, says(what
means), «do not prevent them from marrying
their (former) husbands”{Al-Baqarah/232}. If her
guardian persists on refusing qualified suitors,
it is permissible for her to go to a Sharia court
so that the judge decides whatever he sees fit
for her. In this regard, the Jordanian Personal
Status Law stated, “It is permissible for a judge
to marry the virgin who has completed fifteen
years of age to an eligible suitor in case her
father prevented her from marrying him without
a valid reason.” And Allah knows best.
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Selected Fatwas

Night Prayer isn`t Restricted to a
Specific Number of Rakahs
Question: Is there a certain number of Rakahs
for the night prayer(Qiyam al-Lail)?
Answer: All perfect praise be to Allah, The
Lord of The Worlds, and may His blessings and
peace be upon our Prophet Mohammad and
upon all his family and companions.
Observing the night prayer brings a Muslim
closer to His Lord. Allah, The Exalted, has
praised those who are keen on performing
this form of worship in the following verse :
“They were in the habit of sleeping but little by
night”{Adh-Dhariyat/51}. Moreover, the Prophetic
Tradition has confirmed the greatness of this
act for the Prophet(PBUH) said, “Hold fast
to Qiyam al-Lail, for it is the practice of the
righteous before you, and indeed Qiyam alLail is a means of nearness to Allah, a means of
prevention from sin, an expiation for bad deeds,
and a barrier for the body against disease.”{AtTirmizi}. A`isha, umm al-muminin said,“The
Messenger of Allah, may Allah bless him and
grant him peace, used to pray thirteen rakas in
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the night and then would pray two rakas when
he heard the adhan for the subh prayer.”{Bukhari}.
There is no harm in performing more than
eleven Rakhas during the night since the
Prophet(PBUH) referred to night prayer in
general, as indicated in the following Hadith,
“Salat during the night should consist of pairs
but if you fear that morning is near, then pray
one Rak,ah as Witr.”{Agreed upon}. It is evident
from this Hadith that the Prophet(PBUH)
didn`t specify a certain number of Rakhas for
the night prayer. In addition, the night prayer
is among the absolute supererogatory forms
of worship. Al-Khateeb Ash-Shirbini said, “
Absolute supererogatory forms of worship
don`t have a specific time, reason or number of
Rakhas.”{Moghni Al-Mohtajj 346/1}.
In conclusion, there is no specific number of
Rakhas for the night prayer, and a Muslim may
offer as many as he likes. And Allah knows
best.

First: Extreme Anger: The person gets furious
and his anger is so high that he no longer has
control over his mind and is no longer aware
of his actions and words. Muslim Jurists have
agreed that there is no doubt that the actions and
words of such a person aren`t effective. This is
based on the following Hadith: The Messenger
of Allah (PBUH) said:“There is no divorce and
no manumission at the time of coercion.”{Abu
Dawood and Ahmad}.
Second: Minimum Anger: The person gets
angry but not so extreme. He controls himself
and perceives his words and actions; the divorce
of such person is valid without any objection
amongst the Muslim scholars.
Third: Medium Anger: The person whose
condition is between these two conditions. He
becomes extremely angry, but he doesn`t reach
the degree of an insane person as mentioned in
the first condition, not losing his mind totally.
The Jordanian Personal Status Code calls such
person “Madhoosh.” Muslim scholars have
differed concerning the ruling of such a person.
Their majority said that his divorce takes place;
whereas, Ibn Taymiah and Ibn Qayim AlJawzieh, Hanbalite scholars, and Ibn Abdeen,
a Hanafite scholar, said that it doesn`t. Ibn
Abdeen stated, “I believe that it isn`t obligatory
that the Madhoosh and the angry don`t realize
what they say, it suffices that they are delirious
and they mix joking with seriousness.”{Radd AlMohtaar}.
Accordingly, the Jordanian Civil Status
Law(No.(2010/(36, article(86)) and the Board
of Iftaa`, Research and Islamic Studies rule
that divorce in a state of medium anger doesn`t
take place, whether in the first, second or
third pronouncement of divorce, based on the
principle of “intention” and the Sharia evidence
that remove the hardship facing the mistaken,
the insane and the coerced. The same ruling
applies to persons whose minds are in a state of
confusion and lack the capacity to choose.
As for Bedai /innovative divorce(When a

person divorces his wife after he sleeps with
her while she is in a state of ritual purity), it
has several forms and there is disagreement
whether some of them are considered Sunni or
Beda`i. What counts here is that the Jordanian
Board of Iftaa` rules that all forms of Bedai`/
innovative divorce take place, except that
which is accompanied with a number of divorce
pronouncements either by utterance or signal,
and repeating the pronouncement of divorce in
the same council, only one divorce takes place.
Whereas, the divorce of the woman observing
iddah(waiting period) doesn`t take place at
all based on a Fatwa of Ibn Taymiah so as to
facilitate for the Muslims and hinder the devil
from seducing them to destroy their families.
Most of the contemporary scholars have
adopted this opinion based on the following
Hadith: Ibn Abbas ( May Allah be pleased
with them) reported that the (pronouncement)
of three divorces during the lifetime of Allah›s
Messenger (PBUH) and that of Abu Bakr and
two years of the caliphate of Umar (Allah be
pleased with him) (was treated) as one. But
Umar b. Khattab (Allah be pleased with him)
said: Verily the people have begun to hasten in
the matter in which they are required to observe
respite. So if we had imposed this upon them,
he imposed it upon them.”{Muslim}.
This opinion has also been adopted in articles
(81) and (89) of the Jordanian Personal Status
Law, 2010/36. And Allah knows best.
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is short, it fulfills the essential purpose observed
in the Sunnah of the Caliph Uthman Bin Affan,
giving prayer performers extra minutes to reach
the mosque before the Imam sits on the pulpit.
There is no valid reason for denying this
Athan(the one pronounced before the Imam
sits on the pulpit), nowadays, as it fulfills the
aim of the Sunnah which used to be practiced
by Uthman, and since its permissibility is based
on the fact that the Prophet`s companions
approved it. This is despite the fact that some
traditions describe this Athan as one of the
newly invented matters(in religion), as reported
by Ibn Rajab in his book [Fateh Al-Bari,(220-218/8).]
It is considered newly invented(Mohdath)
in the sense that it wasn`t pronounced in the
lifetime of the Prophet(PBUH), and it isn`t
intended for banning and forbidding. In fact,
the companions invented as well as sanctioned
it, and since there is no Sharia-approved
evidence that it is forbidden, the four juristic
schools have agreed that it is lawful. [Hashyat
Ibn Adeen,] a Hanafte book, stated, “The second
Athan for Friday prayer is pronounced after the
Imam sits on the pulpit, as a Sunnah.”[Manh AlJaleel,] a Malikite book, stated, “The first Athan

for the Friday prayer is a Sunnah.”[ E`anat AtTalibeen,] a Shafi book, stated,“The two Athans
for the Friday prayer are permissible.”[Kash-shaaf
Al-khina`,] a Hanbalite book, stated, “The first
Athan for the Friday prayer is recommended
because Uthman has kept it as Sunnah and was
observed by the Muslim Nation.”Pronouncing
the Athan for the Friday prayer twice is effective
in Jordan, as determined by the Ministry of
Awqaf, Islamic Affairs and the Holy Sites. It is
also adopted in the rest of the Muslim World.
Therefore, those who have a different opinion
in this regard based on their Ijtihad(independent
reasoning) aren`t allowed to create disageement
in mosques to impose their view. In addition,
they aren`t allowed to criticize others for not
following suit. And Allah knows best.

Resolution No.(216)(6/2015) :
“Divorce Given in Anger and
Bedai`/Innovative Divorce:
Effective or not”
On the above given date, the Board reviewed the
question asked by the Islamic Fatwa Council,
Jerusalem, Palestine, about divorce given in a
state of anger and Bedai`/innovative divorce, in
terms of effectiveness?
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After thorough deliberations, the Board decided
the following:
Muslim Jurists have classified anger into three
types:

Resolution No.(220)(10/2015) : “Ruling on the Permissibility of
the two Athans for the Friday Prayer”
All perfect praise be to Allah, The Lord of The
Worlds; and may His blessings and peace be upon
our Prophet Mohammad and upon all his family
and companions.
The Board reviewed the question sent by some
citizens, and it reads as follows:
Nowadays, some students of Islamic Sharia
argue that the Sunnah is to have one Athan(Call
for prayer) for Friday prayer and it should
be pronounced after the Imam sits on the
pulpit(Mimbar), and not two Athans as the
Sunnah which used to be practiced by the rightlyguided Caliph Othman Bin Affaan(May Allah be
pleased with him). As a result, this matter has led
to disagreement in some mosques. Would you
kindly clarify the ruling of Islamic Sharia on this
issue and issue a Fatwa in this regard in order to
settle the dispute and to ward off the trial?
After researching and deliberating, the Board
decided what follows:
In the lifetime of the Prophet(PBUH), the Athan
for Friday prayer used to be pronounced after
the Imam sat on the pulpit , and there is no
disagreement about its permissibility, as stated
by Ibn Qodamah, “There is no dispute about the

permissibility of the Athan for Friday prayer,
which is pronounced after the Imam sat on the
pulpit, as it used to be in the lifetime of the
Prophet(PBUH).” As-Saa`b Ibn Yazeed said, “
In the lifetime of the Prophet, Abu Bakr and
`Umar, the Adhan for the Jumua prayer used
to be pronounced when the Imam sat on the
pulpit.” (Bukhari) .
As regards pronouncing the Athan before the
Imam sat on the pulpit, it is the Sunnah of Uthman
Bin Affaan and it was approved by the Prophet`s
companions, so this proves that it is permissible.
The wisdom behind this Athan is to remind the
people to get ready for the Friday prayer, one
hour before its due time. As a result, this Athan
remained until present, following the Sunnah of
the rightly-guided Caliphs(May Allah be pleased
with them). The Messenger(PBUH) said,“ So
you must keep to my Sunnah and to the Sunnah
of the Khulafa ar-Rashideen (the rightly guided
caliphs), those who guide to the right way. Cling
to it stubbornly [literally: with your molar teeth].
”{Mosnad ahmad}. Nowadays, although the time
between the two Athans for Friday prayer.
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Resolution No.(219)(9/2015) : “Ruling of Islamic Sharia
on Sabi(War Prisoners, Children and Women only)”
The Board reviewed the question sent by Dr.
Abdullah Al-Kurdi, Chairman of the Association
of Muslim Scholars in Kurdistan-Iraq, and it
reads as follows:
Your Grace is quite acquainted with the atrocities
committed by the Islamic State(I.S) in the name
of Islam, and one of these is Sabi(War prisoners,
children and women only) where Christian and
Yazidi girls and women are sold for a very low
price, a handful of Dirhams, in public. This
criminal act had negative repercussions on the
Kurdish community.
As your Grace is a highly respected figure in
the Muslim World, we deem necessary that you
issue a Fatwa condemning Sabi and forbidding
it so as for the Muslim World to become fully
aware of the atrocities inflicted upon these
victims in the name of Islam.
Islam hasn`t brought Sabi and slavery; rather,
this social phenomenon was widespread in
early nations for centuries. When Islam was
manifested, it had to deal with a harsh reality, so
it delivered rules and regulations to eradicate this
phenomenon on gradual basis, as is the wisdom
of Islam in many of its legislations. Therefore,
it provided useful and decisive solutions to end
this problem from its very source.
As a result, Islamic Sharia has narrowed down
the sources of slavery, forbade any act of
aggression against free people, made freeing
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slaves one of the Zakah disbursement channels
and among the righteous deeds by which a
Muslim pleases Allah and gets his sins erased
from his record on the Day of Resurrection.
Allah, The Exalted, says(what means),“But he
hath made no haste on the path that is steep. And
what will explain to thee the path that is steep?(It is:) freeing the bondman;”{Al-Balad(13-11)}.
Islamic Sharia has also enabled slaves to free
themselves through the system of “Mokatabah”
i.e. concluding a contract of manumission. This
is in addition to many other meticulous and wise
legislations by which Islam was able to counter
this phenomenon and bring it to a gradual end.
In conclusion, the criminal acts committed
by this terrorist organization; namely, Sabi,
enslavement and human trafficking, are
impermissible and totally contradict the
objectives and the provisions of Islamic
Sharia; especially, since nations have agreed
on abolishing it and standing up to its various
forms. Islam hasn`t brought slavery and Sabi;
rather, it has brought manumission and freedom
since absolute slavery is dedicated to Allah
alone, as indicated by the famous saying of the
Caliphate Umar Bin Al-Khattab(May Allah be
pleased with him),“Since when did you enslave
the people though they were born free.”And
Allah knows best.

Resolution No.(218)(8/2015) : “Ruling on Accepting the Donations
Made by Non-Islamic Banks to Charitable Organizations”
All perfect praise be to Allah, The Lord of The
Worlds, and may His blessings and peace be
upon our Prophet Mohammad and upon all his
family and companions.
The Board reviewed the question of His
Excellency Dr. Marwan Al-Homood, which
reads as follows: What is the ruling of Islamic
Sharia on accepting the donations made by nonIslamic banks to establish different charitable
societies, or to equip them with furniture and
other supplies?
After researching and deliberating, the Board
arrived at the following view:
Islam has defined certain methods for making
money and spending it, and has prohibited a
Muslim from resorting to unlawful means for
making a living. Therefore, that which he earns
from a lawful business is equally lawful, for he
can eat from it, spend, and give to charity and
receive a reward from Allah, The Almighty.
On the other hand, that which he earns from
an unlawful business is equally unlawful, so
he doesn`t receive a reward for it; rather, he is

considered sinful, for Allah accepts only that
which is lawful. Our beloved Prophet(PBUH)
said,“There is no flesh raised that sprouts
from the unlawful except that the Fire is more
appropriate for it.”{At-Tirmizi}
Since the transactions of non-Islamic banks
include that which is lawful and unlawful,
there is no harm in accepting the donations
that they make to charitable activities, such as
establishing relief agencies, research centres,
charitable societies, and schools. This is
because the four Muslim Jurists have permitted
accepting the gifts of those whose lawful money
is mixed with unlawful money. They also
said that its owner is the one accountable for
committing the sin of earning unlawful money.
This is provided that the donations aren`t used
for promoting unlawful transactions, and that
the unlawful money wasn`t considered as such
because it was made by coercion, or theft. This
is because such money should be given back
to its rightful owner and can`t be accepted as a
donation. And Allah knows best.
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Resolutions of the Iftaa’ Board

Resolution No.(217)(7/2015): “Ruling on Irrigating
with Treated Waste Water”
All perfect praise be to Allah, The Lord of The
Worlds, and may His blessings and peace be
upon our Prophet Mohammad and upon all his
family and companions.
The Board reviewed the question sent by his
Excellency, the Secretary-General of the Water
Authority, Mr. Habashneh, and it reads as
follows:
I would like to attract your attention to the fact
that waste water treatment plants produce water
in accordance with the latest international
techniques that meet international and local
standards.
It is important to use this water in line with
the Jordanian waste water treatment quality
standards, and for different uses; especially,
the restricted irrigation, through securing large
quantities of clean irrigation water. Would you
clarify the opinion of Islamic Sharia on using
treated waste water for irrigation?
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After researching and deliberating, the Board
arrived at the following view:
It is permissible to irrigate with treated waste
water and to eat from the fruit of such plantation
because the ruling pertaining to the fruit isn`t
affected by whether the water is pure or impure.
This is indicated by the question directed to AlImam An-Nawawi,“If the plantation and the
fruit were irrigated with filthy water, or their
soil was fertilized with it, is it lawful to eat
their product? He replied, yes, it is.”{Fatwas of AnNawawi}.
However, it is imperative to abide by the sanitary
regulations stipulated in this regard in order not
to pollute the environment, ruin the plantation
and the fruits, or cause harm to human beings.
Moreover, scientific and medical standards
should be observed as well. And Allah knows
best.

History of the Fatwa Department :
The Fatwa Department of the Hashemite Kingdom of Jordan was founded in 1921. Since its
formation, it has relied upon Hanafi fatwas which were in use during the Ottoman era, and the
Mufti has answered the questions of members of the public, whether they relate to worship or
financial transactions or personal statutes, and it has assigned a mufti to each judge in cities
both large and small. The judge seeks the mufti’s assistance in solving social problems, just
as the mufti refers to the judge matters which are not within the mufti’s jurisdiction and which
require evidence and witnesses.
The Fatwa Department remained in this state until Sheikh Hamzah al-Arabi was appointed
Mufti of the Kingdom by a Royal Decree in 1941.
In 1966, the Islamic Religious Endowments system was formed, of which section nine included regulation of fatwa affairs, and the mufti was associated with the Minister of Endowments.
Because of this, the articles stipulated that the Grand Mufti should hold, in partnership with
the Director of Preaching and Guidance, periodic meetings for the direction of muftis and the
organisation of their work, due to the fact that the muftis were engaged in preaching and guidance as well.
Owing to the appearance of new matters in the lives of citizens, and to the multiplicity of issues
and the large number of schools of law, the public interest called for the issuing of a decision
which formed a fatwa council headed by the Chief Justice. The council met to examine the following matters: new issues, issues that concern the whole community, issues that are referred
to the mufti by public bodies such as ministries or companies. As for other issues, the Mufti of
the Kingdom or the muftis in the cities and governorates would address them.
The system of administrative organisation of the Ministry of Religious Endowments advanced,
and with it advanced the fatwa system, and so the creation of the Fatwa Department was
completed in 1986, although the mufti remained associated with the Minister of Religious Endowments, who in some cases may not have studied Shari›ah; consequently, the Chief Justice remains head of the fatwa council, because the Chief Justice must always be qualified in
Shari’ah.
Independence of the General Fatwa Department from the Ministry of Religious Endowments:
In 2006, a law was passed which declared the independence of the General Fatwa Department from the Ministry of Religious Endowments and other official bodies, and the rank of the
mufti became equal to the rank of a minister in the country, and by this the Fatwa Department
became independent of other state agencies, and the work of organising and strengthening
fatwa affairs is still being conducted by legal scholars and specialists in the sciences of Islamic
legislation. The duties are divided between them, and each section is responsible for care and
treatment of one aspect of the needs of the community.
Tasks of the Fatwa Department, as determined by law:
The law determined the tasks and duties of the department as follows:
1. Supervising and organizing of fatwa affairs in the Kingdom.
2. Issuing fatwas on general and specific matters in accordance with the provisions of this law.
3. Preparing of the required research papers and Islamic studies on important matters and
emerging issues.
4. Producing a periodic specialist academic journal concerned with the publication of reviewed
academic research papers in Shari’ah and Islamic sciences and related fields.
5. Cooperating with scholars of Islamic law in the Kingdom and outside of it regarding fatwa
affairs.
6. Offering opinions and advice in matters presented to it by state agencies.
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