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مايوم الكرامة ِبِسرٍّ
.................................................................................................................................................................................................  سماحة الدكتور نوح علي سلمان

«؛ فقد كانت فيه معركة اأ�سهر من اأن ُيكتم خبرها، ونحن نقول: »ما يوم  تقول العرب: »ما يوم حليمة ِب�ِسرٍّ

!» الكرامة ِب�ِسرٍّ

فكلما جاء اليوم الحادي والع�سرون من �سهر اآذار، ترجع بنا الذكرى اإلى يوم مجيد في تاريخ االأمة العربية 

عامة، وتاريخ االأردن ب�سكل خا�ص، فقد كانت فيه معركة الكرامة الذي انتع�ست فيه االآمال، وعادت الثقة 

باالأمة الماجدة، اأمة الخير والن�سر والرحمة. 

لقد �سبق ذلك اليوم اأحداث �سعبة جعلت البع�ص ي�سك في نف�سه وفي اأمته؛ ففي تاريخنا المعا�سر وقعت 

معارك بيننا وبين خ�سومنا لم تكن نتائجها كما األفناه في تاريخنا الطويل، ولم تعهده اأمتنا في مواجهاتها 

مع خ�سومها، ون�سي البع�ص اأن تحقيق الن�سر له مقدمات، اإذا لم تتوفر فال غرابة اأن تاأتي النتائج على غير 

الماألوف. 

ومن هذه المقدمات: اأن تكون االأمة يدًا واحدة و�سفًا واحدًا في مواجهة العدو.

ومنها: اأن تكون الو�سائل المادية للقتال موجودة، ولو بحدها االأدنى في نظر الخبراء الع�سكريين.

ومن اأهم اأ�سباب الن�سر: المعنوية العالية التي لخ�سها اأ�سالفنا بقولهم: »المنية وال الدنية«. 

وهذه االأ�سباب لم تكن متوفرة في بع�ص المعارك التي خ�سرناها؛ فال غرابة اأن تخ�سر المعركة اأمة متفرقة، 

وال غرابة اأن تخ�سرها جيو�ص ال تمتلك العدة الكافية، اأما المعنوية العالية فهي حالة نف�سية ال يمتلكها من 

ي�ستخف بعدوه، وال يعد العدة للقائه، وال يمتلكها من ي�سخم �سورة عدوه حتى يراه القدر الذي ال يهزم.

تلك  )1967م(،  حزيران  من  الخام�ص  معركة  �سبقتها  قد  )21/اآذار/1968م(  في  الكرامة  معركة  كانت 

المعركة التي فوجئ العرب بنتائجها؛ اإذ ح�سل ما لم يكن في الح�سبان، ذهب االأق�سى من اأيدي الم�سلمين، 

بعد معركة )1948م(، فخرج  فل�سطين  بقي من  والم�سلمين، وذهب ما  العرب  اأعداء  يد  اأ�سيرًا في  و�سار 

النا�ص بعد معركة حزيران يتفقدون اأنف�سهم، ويتلم�سون مواطن ال�سعف فيهم..
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لقد اعتمدوا فيها على اأ�سدقاء ما وفوا بوعودهم، وعلقوا اآمااًل على حبال لي�ص فيها حبل واحد هلل تعالى؛ فكانت 

خ�سارة المعركة بداية النطالقة جديدة، يعبر عنها رجل ال�سارع واالإن�سان العادي بقوله: »لي�ص لنا اإال الرجوع 

اإلى ديننا«. وعبر عنها رئي�ص الوزراء المرحوم �سعد جمعة بكتابه الذي جعل عنوانه: »اهلل اأو الدمار«. وكل من 

انقطع اأمله من النا�ص والتجاأ اإلى اهلل ب�سدق اأدركته رحمة اهلل، واآواه اهلل اإليه، واأجاره من عدوه؛ فاهلل تبارك 

]النمل:62[،  يقول:   وتعالى 

ويقول عز وجل:  ]يو�سف:110[. 

ومن منا ال يذكر قول الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم ل�ساحبه في الغار: 

]التوبة:40[.

كانت  الكرامة،  معركة  دخلنا  بحباله،  المت�سبثة  بوعده،  الواثقة  اهلل،  اإلى  ال�سارعة  النف�سية  بهذه  نعم.. 

اإرها�ساتها ال تخفى على الخبراء الع�سكريين، وكان الجرح ما يزال ينزف من �سياع فل�سطين، وما زالت 

مفاجاأة المعركة ال�سابقة ت�سور العدو باأنه الذي ال يقهر، لكن لي�ص لنا خيار في دخول المعركة، فقد غزينا 

في عقر دارنا، حيث ن�ساوؤنا واأعرا�سنا وم�ساجدنا وما بقي من كرامتنا، فال بد من تحقيق ن�سر اأو تقديم 

العذر اإلى اهلل واالأمة باال�ست�سهاد.  

�سديدة  طويلة  �ساعات  وكانت  المعركة،  دخلنا  العزيمة  وبهذه  الجبهة،  على  مقاتل  كل  نف�سية  كانت  هكذا 

حا�سمة يتردد في اأرجاء غور االأردن و�سعاب وديانه نداء: اهلل اأكبر، المنية وال الدنية، يا جند اهلل دافعوا 

اأبناء ال�سحابة الراب�سين في الغور اإلى جوار اأبي عبيدة، و�سرار بن االأزور،  عن اأوطانكم واأعرا�سكم، يا 

و�سرحبيل بن ح�سنة، ومعاذ بن جبل، الذين اأكرم اهلل اأر�سنا باأن تكون م�ستقرًا لهم. 

ب�سدق اأقول؛ الأني كنت �ساهدًا، وكنت مر�سدًا دينيًا للوحدات التي خا�ست المعركة، وكنت اأخالطهم كل يوم، 

فاأتحدث معهم ويتحدثون اإلي ال يكتمونني �سرًا، وال اأدخر عنهم ن�سيحة، كنا جميعًا م�سرين على اأن نحمي 

هذه االأر�ص اأو نموت دونها، وكنا م�سرين على اأن ناأخذ بالثاأر اإذا اأتيحت الفر�سة، وهاهي قد اأتيحت، وكنا 

نرى اأن اأقوى �سالح في اأيدينا هو االإيمان والثقة باهلل، واالقتداء ب�سهداء االأمة، ابتداء من حمزة وجعفر، 

ومرورًا بالم�ساهير من رجاالت االأمة، وانتهاء بالنماذج القريبة الذين لقوا ربهم �سهداء، منهم من حقق 

ما يريد، ومنهم من لم يحقق، لكنه اأبر بق�سمه، وقدم عذره، واأعالهم فينا ن�سبًا الح�سين بن علي، �سريف 

مكة، الذي ما فرط بفل�سطين، و�سحى من اأجلها بالحجاز وطنه العزيز، واكتفى اأن يلقى اهلل وقد دفن بجوار 

االأق�سى.
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كانت �ساعات تذكرنا فيها كل الُمثل العليا والنماذج ال�سامية التي علمنا اإياها ديننا وطبقها �سلفنا ال�سالح، 

وما هي اإال �ساعات حتى ترنح العدو اأمام �سربات الموؤمنين، وطلب وقف المعركة، وهو الذي لم يعهد عنه 

مثل هذا الطلب، وبعد اأخذ ورد، وكر وفر، ومداخالت اإقليمية ودولية، ان�سحب العدو من اأر�سنا، وترك قتاله 

وبع�ص اآلياته، وهو الذي تفر�ص عليه عقيدته اأن ال يدع قتياًل في اأر�ص المعركة، وتحدث النا�ص عن اأ�سخا�ص 

غرباء يلب�سون البيا�ص �ساركوا اإلى جوارنا في المعركة، وذكرونا بجند اهلل الذين قاتلوا مع ال�سحابة في 

اأو لم يكن، فاإن الن�سر الذي تحقق كان كبيرًا ومعجزًا، وكان بف�سل من اهلل وحده  بدر، و�سواء كان هذا 

. وتاأييد منه عز وجل، اإبقاء على كرامة اأمة تنت�سب اإلى خير خلق اهلل محمد 

كان يوم الكرامة يومًا حامي الوطي�ص، فاز فيه بع�سنا بال�سهادة، وبقي اآخرون ينتظرون جوالت قادمة، لكن 

بمعنويات اأعلى من ذي قبل، وبثقة اأكيدة باأن اهلل لن ي�سيع هذه االأمة، ولن ي�سيع الجي�ص الم�سطفوي، هكذا 

�سماه موؤ�س�سه الملك عبداهلل االأول عليه رحمة اهلل، ولهذا الجي�ص حظ جزيل من ا�سمه المبارك، جدير باأن 

يوؤيده اهلل وين�سره.

ومن االأمور التي تلفت االنتباه اأن المعركة كانت على مقربة من مخيم فيه الالجئون �سنة )48(، والنازحون 

�سنة )67(، ي�سمى مخيم )الكرامة(، وفعاًل ا�ستردت االأمة في هذه المعركة كرامتها وهيبتها، فكان لها حظ 

من ا�سم تلك االأر�ص. 

لم تكن معركة الكرامة االأولى في تاريخنا، ولن تكون االأخيرة، فنحن اأمة م�ستهدفة؛ الأننا اأمة الحق الذي ال 

اعوجاج فيه، وال�سدق الذي ال نفاق معه، ومن كان كذلك ال بد اأن يكون م�ستهدفًا من الباطل واأهله، ولكن 

اهلل معنا؛ الأنه الحق، ونحن على الحق، والدنيا يوم لك ويوم عليك، واأمتنا �سعارها القديم الجديد الخالد 

الماجد: 

]االأحزاب:23[.

وبهذه المنا�سبة اأرفع اإلى مقام �ساحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني حفظه اهلل اأ�سمى التهاني، فقد اأ�سافت 

معركة الكرامة اإلى اأمجاد اآبائه �سفحة جديدة �سيذكرها النا�ص بكل اعتزاز. واأترحم على زمالئي �سهداء 

الكرامة، واأحيي من بقي منهم حيًا بعدها. واأهيب بالجي�ص الم�سطفوي اأن يم�سي اإلى غاياته النبيلة، واثقًا 

بوعد اهلل عز وجل.
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أثر محبة النبي  في سلوك المسلم
الحسنات أحمد  الدكتور  المفتي  فضيلة   ...............................................................................................................................................................................

؛ فاإننا ال نتكلم عن محبة عادية.. فالمحبوب لي�ص كاأي محبوب، والحب  حينما نتكلم عن محبة النبي 

لي�ص كاأي حب..

اأ�س�ص ومعان  والنا�ص حينما تتوجه قلوبهم نحو محبوب ما؛ فال بد اأن يكون هذا التوجه القلبي مبنيًا على 

اإما �سفة من �سفات  اأمرين:  اأحد  المحبوب  توفر في  اإذا  اإال  يكون  الحب.. فالحب ال  ا�ستحق ذلك  الأجلها 

ونحو  والوفاء  وال�سدق  كال�سجاعة  اإليها؛  والميل  حبها  على  الب�سرية  النفو�ص  جبلت  التي  الب�سري  الكمال 

ذلك من ال�سفات الب�سرية الراقية، واإما ب�سبب نعمة اأ�سداها للمحب، والنفو�ص ُجِبَلت على حب من اأح�سن 

اإليها..

ن جمع اهلل فيه كل �سفات الكمال الب�سري..؟!  فكيف ونحن نتحدث عمَّ

و�سدق ال�ساعر حين قال:

ك������������أن������������ك ق���������������د خ��������ل��������ق��������ت ك����������م����������ا ت��������ش��������اءُخ�������������لِ�������������ْق�������������َت ُم��������������������َب��������������������ّرأً م�������������ن ك�������������ل ع�����ي�����ب

اإن الناظر في �سخ�سية النبي  وحياته يجد نف�سه اأمام �سخ�سية يقف العالم كله اإجالاًل لها؛ فما من اأحد 

على وجه الب�سيطة عرف النبي  اإال اأحبه، ولو عرفه اأعداوؤه ومنتقدوه حق المعرفة الأحبوه، ولم ي�ستطع 

اأحد على مدار التاريخ اأن يوجد مثلمة اأو نق�سًا في �سخ�سية النبي  وحياته، فقد عرفوه �سغيرًا، وعرفوه 

اأبًا، وعرفوه �ساحبًا، وعرفوه مرّبيًا، وعرفوه قائدًا، وفوق كل  �ساّبًا، وعرفوه تاجرًا، وعرفوه زوجًا، وعرفوه 

ذلك عرفوه نبّيًا ور�سواًل..

الو�سوح؛ فهو ال يخفي  لم يكن في حياة ر�سول اهلل  �سيء غام�ص، بل كانت حياته كلها وا�سحة تمام 

؛ فلن  �سيئًا، ولو ا�ستعر�سنا �سير القادة والعظماء، بل حتى االأنبياء عليهم ال�سالة وال�سالم غير نبينا 

، ودليل على  ، وهذا دليل اآخر ن�ستدل به على مدى كماله  تجد �سخ�سية نعرف عنها كل �سيء اإال نبينا 

�سدقه و�سدق دعوته التي جاء بها.
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على  اهلل  اأنعمها  نعمة  واأعظم  اأعظم خدمة  للب�سرية جمعاء  قدم  فقد  الكمال؛  �سفات  اأنه  جمع  وكما 

التوجه  الب�سري من  العقل  النور.. هو من حرر  اإلى  الظلمات  الب�سرية ومحررها من  فهو منقذ  الب�سرية.. 

والخ�سوع لغير اهلل تعالى.. حرر الب�سرية من الوقوف اأمام مظاهر الكون عاجزة.. فتح لها المجال وا�سعًا 

اأمام ا�ستثمار الكون واالنتفاع به.. كانت قبل مبعثه  تخ�سع الأحجار جامدة ال تنفع نف�سها ف�ساًل عن اأن 

تنفع غيرها.. كانت مقيدة العقل فجاء النبي  فحررها من الوهم وفتح لهم مجال العلم؛ فاأ�سبح العالم 

منيرًا بعد اأن كان مظلمًا، واأ�سبح الجاهل عالمًا بعد اأن كان اأمّيًا، وهكذا اأحيا اهلل تعالى به اأمة لم يكن لها 

. وزن وال وجود قبل مبعثه، وت�سرف الكون بمولده 

وبعد كل ذلك اأفال نحبه، ون�سرف اأعمارنا في حبه؟! بلى فهو المحبوب الذي تحن اإليه القلوب..

وم���������������ع���������������ي ب���������������ذل���������������ك ش���������������اه���������������د ودل������������ي������������لك����������ل ال��������ق��������ل��������وب إل�������������ى ال������ح������ب������ي������ب ت����م����ي����ل

م������ح������م������داً ذك�����������������رت  إذا  ال��������دل��������ي��������ل  ص����������������ارت دم����������������وع ال������ع������اش������ق������ي������ن ت����س����ي����لأم��������������ا 

والأن المحبة اأمر قلبي فال بد لها من دليل يدل عليها؛ فدعوى الحب ال تقبل مجردة عن الدليل، واأول هذه 

عي اأحد حب النبي  وال يكثر من  االأدلة اأن من اأحب �سيئًا اأكثر من ذكره، ولم يغب عن باله قط، وكيف يدَّ

ذكره؟!

المحب؛  في  المحبوب  �سورة  تنطبع  بحيث  المحب؛  �سلوك  في  ـــرت  اأثَّ القلب  في  المحبة  نت  تمكَّ واإذا 

اأن  بــد  ال  النبي   ومحب  بحياته،  حياته  وتن�سبغ  بــاأفــكــاره،  اأفــكــاره  وتتاأثر  ب�سلوكه،  �سلوكه  فيتاأثر 

عاينوا  الــذيــن  ال�سحابة  جيل  فــي  بالفعل  حــدث  مــا  وهـــذا   ، النبي  �سلوك  وفــق  اإلـــى  �سلوكه  يتغير 

�سلوك  اإلــى  العمياء  الجاهلية  �سلوك  مــن  �سلوكهم  فتغير  بحياته؛  حياتهم  وان�سبغت   ، الــر�ــســول 

البنات  يئدون  كانوا  رحمًا..  قــادة  اأ�سبحوا  جلفًا  رعــاة  كانوا  اأن  فبعد  قبل،  من  الب�سرية  تعهده  لم  اآخــر 

واحــدة. اأمــة  فاأ�سبحوا  متناحرة  متفرقة  ــًا  ــوام اأق كــانــوا  الــمــكــرمــات..  مــن  عندهم  البنات  فاأ�سبحت 

قال:  حين  بالنبي   اإيمانهم  تركه  الــذي  االأثــر  مبينًا  للنجا�سي  طالب  اأبــي  بن  جعفر  قول  اأح�سن  وما 

االأرحــام،  ونقطع  الفواح�ص،  وناأتي  الميتة،  وناأكل  االأ�سنام،  نعبد  جاهلية،  اأهــل  قومًا  كنا  الملك،  »اأيها 

نعرف  منا  ر�ــســواًل  اإلينا  اهلل  بعث  حتى  ذلــك  على  فكنا  ال�سعيف،  منا  الــقــوى  ويــاأكــل  الــجــوار،  ون�سيء 

واآباوؤنا  نحن  نعبد  كنا  ما  ونخلع  ونعبده  لنوحده  تعالى  اهلل  اإلــى  فدعانا  وعفافه،  واأمانته  و�سدقه  ن�سبه 
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الجوار،  وح�سن  الرحم،  و�سلة  االأمــانــة،  واأداء  الحديث،  ب�سدق  واأمــر  واالأوثـــان،  الحجارة  من  دونــه  من 

المح�سنة، وقــذف  اليتيم،  مال  واأكــل  الــزور،  وقــول  الفواح�ص،  عن  ونهانا  والدماء،  المحارم  عن  والكف 

واأمرنا اأن نعبد اهلل وحده ال ن�سرك به �سيئًا، واأمرنا بال�سالة والزكاة وال�سيام... ف�سدقناه واآمنا به واتبعناه 

على ما جاء به؛ فعبدنا اهلل وحده فلم ن�سرك به �سيئًا، وحرمنا ما حرم علينا، واأحللنا ما اأحل لنا«.

، وكيف اأثَّر في �سلوكهم.. لقد كان  هكذا كان ال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم، وانظر كيف غيَّرهم الر�سول 

ر�سول اهلل  -كما و�سفته زوجه ال�سيدة عائ�سة ر�سي اهلل عنها- قراآنًا يم�سي على االأر�ص، واأنا اأقول: اإن 

محب النبي  المتاأثر به ينبغي اأن يتاأ�سى بالحبيب  حتى يغدو قراآنًا يم�سي على االأر�ص..

غير  متوا�سعًا  كان   حاجاتهم..  ويتلم�ص  الفقراء  على  ويحن  ال�سعفاء،  يرحم  باأمته؛  رحيمًا  كان  

متكبر، وكان حليمًا ال يعاجل اأحدًا بالعقوبة.. كان ال يغ�سب لنف�سه بل غ�سبه اإذا انتهكت حرمات اهلل.. عفا 

عن قومه الذين اآذوه بعدما قدر عليهم..

ومحب النبي  ينبغي اأن يكون كذلك؛ ينبغي اأن يتحلى ب�سفات النبي  واأخالقه، وخالف ذلك ال يكون 

المحب �سادقًا.

اإن ادعاَء المحبة دون اأن تكون �سلوكًا عملّيًا ادعاٌء ال دليل عليه؛ فاإن الميل القلبي واإن كان ال بد منه، اإال اأنه 

ال بد اأن يتبعه �سلوك عملي يدل عليه، و�سدق القائل حين قال: »اإن المحب لمن يحب مطيع«. ولن يجد العالم 

، فمن كان محبًا له ال بد اأن يكون  اأنموذجًا فا�ساًل يمكن اأن ُيتَّبع واأن يوؤثر في �سلوك الب�سر غير نبينا 

ر المحبُة �سلوَك الفرد، وتعطي الدليل  مقتديًا به في كل ت�سرفاته واأفعاله وحركاته بل و�سكنتاه؛ وبذلك ُتغيِّ

على �سدق هذه المحبة.

، وأن يجعلنا من المقتدين بسيرته ونهجه، وصلى الله على سيدنا  نسأل الله تعالى أن يحقق فينا صفات نبيه 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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من قرارات مجلس اإلفتاء

اجتماع مجلس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية
بتاريخ: )1430/12/30هـ - 2009/12/17م(

اأواًل: حكم ال�سعي الثاني للمتمّتع بالحج

قرار مجل�س الإفتاء والبحوث والدرا�سات الإ�سالمية رقم )2009/14(

و�سحبه  اآلــه  وعلى  محمد  �سيدنا  المر�سلين،  اأ�سرف  على  وال�سالم  وال�سالة  العالمين،  رب  هلل  الحمـد 

اأجمعين. 

بتاريخ  المنعقدة  الخام�سة  جل�سته  في  االإ�سالمية  والــدرا�ــســات  والبحوث  االإفــتــاء  مجل�ص  فــاإن  وبعد: 

)1430/12/30هـــ( الموافق )2009/12/17م( قد اطلع على �سوؤال يتعلق بالحكم ال�سرعي في ال�سعي 

الثاني للمتمتع بالحج بعد طواف االإفا�سة.

وبعد الدرا�سة والبحث ومداولة الراأي، راأى المجل�ص ما ياأتي:

االأ�سل في حج التمتع اأن ُيحرم الحاج بالعمرة اأواًل، فياأتي بجميع اأركانها وواجباتها، من طواف و�سعي وحلق 

اأركانه وواجباته من طواف و�سعي وغيرهما، اأو تق�سير، ثم يتحلل، ويحرم بعد ذلك بالحج، وياأتي بجميع 

]البقرة:196[، فال يكون ال�سعي الذي اأتى به في عمرته مغنيًا عن �سعي الحج، اإذ ال بد من �سعي للعمرة و�سعي 
للحج.

عند  الم�سهور  وهو  وال�سافعية،  والمالكية  الحنفية  االأربــعــة:  ال�سنة  اأهــل  مذاهب  عليه  ا�ستقرت  ما  هذا 

الحنابلة، وعليه الفتوى في الحرمين ال�سريفين، وذلك ِلما ثبت من فعل ال�سحابة الذين حجوا متمتعين 

: )اْجَعُلوا اإِْهاَلَلُكْم ِباْلَحجِّ ُعْمَرًة اإِالَّ َمْن َقلََّد اْلَهْدَي(. فُطْفَنا  ، فقد قال ر�سول اهلل  على عهد النبي 

، َفاإَِذا َفَرْغَنا  ْن ُنِهلَّ ِباْلَحجِّ
َ
ْرِوَيِة اأ َة التَّ َمَرَنا َع�ِسيَّ

َ
َياَب، ُثمَّ اأ �َساَء، َوَلِب�ْسَنا الثِّ َتْيَنا النِّ

َ
َفا َواْلَمْرَوِة، َواأ ِباْلَبْيِت َوِبال�سَّ

َتَعاَلى: اهلل  َقاَل  َكَما  اْلَهْدُي،  َوَعَلْيَنا  َنا  َحجُّ َتمَّ  َفَقْد  َواْلَمْرَوِة،  َفا  َوِبال�سَّ ِباْلَبْيِت  َفُطْفَنا  ِجْئَنا  اْلَمَنا�ِسِك  ِمْن 

 ]البقرة:196[ ]رواه البخاري في �سحيحه 

معلَّقًا ب�سيغة الجزم، ورواه البيهقي ب�سند �سحيح[.
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احتياط  ذلك  ففي  الم�سلمين،  فقهاء  لدى  العمل  به  وجرى  ال�سحيحة،  ال�سنة  في  ثبت  ما  اتباع  والواجب 

للدين، واحتياط لحج الم�سلمين الذين اأنفقوا الغالي والنفي�ص في �سبيل الو�سول اإلى تلك الم�ساعر فال داعي 

للمخاطرة بحجهم، ومخالفة اأئمة االإ�سالم المتبعين اإلى قول غيرهم. واهلل تعالى اأعلم.

ثانيًاً: �سروط الجمع بين ال�سالتين بعذر المطر

قرار مجل�س الإفتاء والبحوث والدرا�سات الإ�سالمية رقم )2009/15(

و�سحبه  اآلــه  وعلى  محمد  �سيدنا  المر�سلين،  اأ�سرف  على  وال�سالم  وال�سالة  العالمين  رب  هلل  الحمـد 

اأجمعين.

بتاريخ  المنعقدة  الخام�سة  جل�سته  فــي  االإ�سالمية  والــدرا�ــســات  والبحوث  االإفــتــاء  مجل�ص  فــاإن  وبــعــد: 

)1430/12/30هـ( الموافق )2009/12/17م( قد اأطلع على ال�سوؤال المتعلق بالجمع بين ال�سالتين بعذر 

المطر.

وبعد الدرا�سة والبحث ومداولة الراأي، راأى المجل�ص ما ياأتي:

الجمع بين الظهر والع�سر وبين المغرب والع�ساء جمع تقديم بعذر المطر رخ�سة في �سريعتنا، ثبتت في 

َر َجِميًعا  َواْلَع�سْ ْهَر  َر�ُسوُل اهلِل  الظُّ لَّى  ال�سنة النبوية من حديث ابن عبا�ص ر�سي اهلل عنهما قال: )�سَ

َواْلَمْغِرَب َواْلِع�َساَء َجِميًعا ِفي َغْيِر َخْوٍف َواَل �َسَفٍر( رواه م�سلم )705(، ورواه مالك في »الموطاأ« )رقم/480( 

ثم قال: اأرى ذلك كان في مطر. ومثله قال ال�سافعي في »االأم« )94/1(.

كما ثبت الجمع بين ال�سالتين بعذر المطر عن ابن عبا�ص وابن عمر ر�سي اهلل عنهم من ال�سحابة، وهو 

قول جمهور العلماء من اأهل ال�سنة من المالكية وال�سافعية والحنابلة.

وقد ذكر الفقهاء �سروط الجمع في كتبهم، ومح�سلها اأربعة:

نية الجمع خالل ال�سالة االأولى، وعند بداية ال�سالة الثانية، فاإن فاته اأن ينوي خالل ال�سالة االأولى   .1

فله اأن ينوي عند بداية ال�سالة الثانية.

نزول المطر في اأول ال�سالتين.  .2
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اأن يكون المطر مما يبل الثياب، بمعنى ي�سق الذهاب اإلى الم�سجد مع وجوده.  .3

اأن تكون ال�سالة جماعة في الم�سجد.  .4

ويجوز الجمع بين المغرب والع�ساء خا�سة ب�سبب الظلمة مع الطين وب�سبب الثلج وال�سقيع والريح ال�سديدة 

الباردة.

اأو  موجبها  يتحقق  لم  اإذا  الرخ�سة  الأن  الجمع؛  يجز  لم  منها  واحــد  انتفى  اأو  ال�سروط  هذه  انتفت  فــاإذا 

تعالى: اهلل  قال  وقتها،  على  ال�سالة  وهي  االأ�سل،  الأنها  العزيمة  اإلــى  العود  وجب  تحققه  في  ال�سك  وقع 

 ]الن�ساء:103[.

الم�سلين  من  الأحــد  ولي�ص  عدمها،  من  الجمع  �سروط  بانطباق  الجزم  َحــقُّ  له  الــذي  هو  الراتب  ــام  واالإم

: )اإنما  االعترا�ص عليه في الم�سجد، �سواء اأكان اعترا�سًا لطلب الجمع، اأم لتركه؛ فقد قال ر�سول اهلل 

ُجِعَل االإمام ليوؤتّم به( ]رواه البخاري وم�سلم[.

ومن راأى غير ما يراه االإمام فليبحث معه المو�سوع بلطف على وجه التنا�سح.

واأن ال ينجروا  اأن يقدموا ر�سا اهلل تعالى على ر�سا الم�سلين،  اأ�سحاب الف�سيلة االأئمة  والماأمول من 

وراء اأهواء النا�ص ورغباتهم، في الجمع وعدمه، فهم م�سوؤولون عن ذلك بين يدي اهلل تعالى، قال ر�سول 

يت�ساهلوا  وال  الجمع،  بعدم  النا�ص  ي�سددوا على  والترمذي[. فال  داود  اأبو  ]رواه  )االإمام �سامن(   : اهلل 

واإال فال  ال�سروط جمعوا،  اأقوال االأئمة في الجمع، فحيثما تحققت  ت�ساهاًل يتنافى مع الن�سو�ص، ومع 

بد من اأداء كل �سالة على وقتها المحدد �سرعًا فذلك هو االأحوط واالأبراأ للذمة. داعين اهلل تعالى لهم 

بال�سداد والتوفيق.
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إنجازات دائرة اإلفتاء

في عام )1430هـ - 2009م(

...............................................................................................................................................................................................................................................   هيئة التحرير

بناء على توجيهات �ساحب الجاللة الملك 

المعظم  الح�سين  ــن  اب الــثــانــي  عــبــداهلل 

في  فعال  بدور  العام  االإفتاء  دائرة  بقيام 

ال�سريعة  اأحــكــام  للنا�ص  يبين  المجتمع 

االإ�سالمية بكل �سفافية واعتدال بعيدًا عن 

الغلو والتفريط؛ �سدر في عام )2006م( 

االإفــتــاء  دائـــرة  با�ستقالل  يق�سي  قــانــون 

من  وغيرها  االأوقــــاف  وزارة  عــن  الــعــام 

الجهات الر�سمية.

ال��دائ��رة  مهام  القانون  ح��دد  وق��د 

وواجباتها على النحو الآتي:

الــفــتــوى في  ــوؤون  ــس � االإ�ـــســـراف على   .1

المملكة وتنظيمها.

العامة  ال�سوؤون  في  الفتوى  اإ�ــســدار   .2

والخا�سة وفقًا الأحكام هذا القانون.

اإعداد البحوث والدرا�سات االإ�سالمية الالزمة في االأمور المهمة والق�سايا الم�ستجدة.  .3

مة في علوم ال�سريعة االإ�سالمية  اإ�سدار مجلة علمية دورية متخ�س�سة تعنى بن�سر البحوث العلمية الُمحكَّ  .4

والدرا�سات المتعلقة بها.

التعاون مع علماء ال�سريعة االإ�سالمية في المملكة وخارجها فيما يتعلق ب�سوؤون االإفتاء.  .5

تقديم الراأي والم�سورة في االأمور التي ُتعر�ص عليها من اأجهزة الدولة.  .6
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العامة  ال�سيا�سة  وتنفيذ  فيها،  العمل  و�سير  الدائرة،  �سوؤون  اإدارة  م�سوؤولية  العام  المفتي  �سماحة  ويتولى 

لالإفتاء، ي�ساعده في ذلك مجموعة من المفتين في مركز الدائرة والمحافظات.

وقد قامت دائرة االإفتاء العام بعدة ن�ساطات توا�سلت من خاللها مع المجتمع، ووجهت االإخوة المواطنين 

اإلى العمل بال�سريعة االإ�سالمية التي وعد اهلل تعالى من اتبعها بال�سعادة في الدنيا واالآخرة.

وقد اأظهر هذا التوا�سل اأن مجتمعنا حري�ص على العمل ب�سريعة اهلل، كما اأظهر اأي�سًا م�سداقية الدائرة 

ومدى ثقة المواطن بما ي�سدر عنها من فتاوى.

وفيما يلي عر�س لأبرز اإنجازاتها في العام الما�سي:

اأواًل: ما يتعلق بالفتاوى ال�سادرة عن الدائرة:

بلغ عدد الفتاوى التي �سدرت عن الدائرة عام )2009م(: )159318( فتوى؛ بمعدل )639( فتوى في كل يوم 

عمل. وجاء توزيع هذه الفتاوى كما يلي:

الفتاوى ال�صرعية المخت�صة بالطالق:  .1

بلغ عددها: )24422( فتوى منها: )12764( حالة طالق واقع، و)11658( حالة طالق غير واقع. وقد   

بلغت ن�سبة اأ�سئلة الطالق اإلى غيرها من االأ�سئلة )15.3(%، اأما باقي االأ�سئلة فقد توزعت بين العبادات 

والمعامالت واالأحوال ال�سخ�سية والعقائد والتف�سير والحديث والم�سكالت االجتماعية.

الفتاوى ال�صرعية غير المخت�صة بالطالق:  .2

المقابالت  اأ�سئلة  بلغت  المفتين مبا�سرة. وقد  اأحد  اإلى  ال�سائل  ال�سفهية؛ حيث يتم تحويل  االأ�سئلة   -

ال�سخ�سية التي ح�سر اأ�سحابها اإلى الدائرة لمقابلة المفتين: )15107( اأ�سئلة.

المكتوبة، ثم  ال�سرعية  للفتوى  النموذج المخ�س�ص  بتعبئة  الم�ستفتي  المكتوبة؛ حيث يقوم  االأ�سئلة   -

مًا باالأدلة  يتم تحويل ال�سوؤال اإلى اأحد المفتين اأو الباحثين في الدائرة ليقوم باإعداد الجواب مدعَّ

لة لهذه الغاية، وبعد اإقراره من قبل اللجنة يتم عر�سه على  واأقوال الفقهاء، ثم يعر�ص على لجنة م�سكَّ

�سماحة المفتي العام الإقراره اأو تعديله ح�سب ما يراه منا�سبًا، ومن ثم االت�سال بالم�ستفتي واإخباره 

بالفتوى. وقد بلغت هذه االأ�سئلة: )181( �سوؤااًل.

الفتاوى ال�سرعية عن طريق الهاتف:  .3

اأحد المفتين الذي  اإلى  حيث يقوم الم�ستفتي باالت�سال بالدائرة لعر�ص ال�سوؤال، ومن ثم يتم تحويله   

بدوره ي�ستمع ل�سوؤال الم�ستفتي ويجيبه على �سوؤاله. وقد بلغ عددها: )79680( �سوؤااًل.
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ال�ستفتاء عن طريق الر�سائل الق�سيرة:  .4

تعاقدت الدائرة مع بع�ص �سركات االت�ساالت لتقديم خدمة اال�ستفتاء عبر الر�سائل الق�سيرة للهواتف   

اإمكانية االإر�سال عن طريق خدمات الحكومة االإلكترونية، وقد بلغ عدد الر�سائل  اإلى  اإ�سافة  النقالة، 

الق�سيرة التي تمت االإجابة عليها: )36822( ر�سالة.

ال�ستفتاء عبر الموقع والبريد الإلكترونيين:  .5

المملكة  من  الموجهة  الفتاوى  على  قا�سرًا  االإفتاء  حدود  يعد  لم  للدائرة  االإلكتروني  الموقع  بافتتاح   

على  االإجابة  وتتم  كلها،  المعمورة  اأرجاء  لتعم  الفتاوى  حدود  تو�سعت  بل  فح�سب،  الها�سمية  االأردنية 

االأ�سئلة  هذه  يولون  المفتين،  من  متخ�س�سة  لجنة  االإلكتروني من خالل  الموقع  اإلى  الــواردة  االأ�سئلة 

عناية خا�سة، ويعدون االأجوبة العلمية عليها، ثم يتم عر�سها على �سماحة المفتي العام مبا�سرة ليقرها 

اأو يعدل عليها.

وقد بلغ عدد االأ�سئلة الواردة عن طريق الموقع االإلكتروني )www.Aliftaa.jo(: )2295( �سوؤااًل، اأما االأ�سئلة 

الواردة عن طريق البريد االإلكتروني )iftaa@iftaa.jo( فبلغت: )811( �سوؤااًل.

ثانيًا: ما يتعلق بالمطبوعات والن�سرات ال�سادرة عن الدائرة:

(، ُين�سر فيها �سيء من جهود المفتين والباحثين من  قامت الدائرة باإ�سدار ن�سرة �سهرية با�سم: )     

اأبحاث ومقاالت وفتاوى بحثية، كما ُتعنى بن�سر ما ي�سدر عن الدائرة من فتاوى �سرعية، و�ستكون مقدمة 

مة باإذن اهلل. الإ�سدار المجلة الُمحكَّ

كما تعد الدائرة الإ�سدار مطبوعات تي�سر على الم�سلمين معرفة اأحكام دينهم.

ثالثًا: ما يتعلق بم�ساركات المفتين في و�سائل االإعالم والتوا�سل مع المجتمع المحلي:

البرامج  في  م�ساركة  لهم  كان  كما  الموؤتمرات،  من  عدد  في  الدائرة  في  المفتون  �سارك  اأخــرى  جهة  من 

التلفزيونية والندوات الحوارية والمحا�سرات الدينية وخطب الجمعة في م�ساجد وزارة االأوقاف على مدار 

العام.
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من اأحاديث االأحكام

حديث أم سلمة في الصالة بعد العصر
..............................................................................................................................................................................   فضيلة المفتي الشيخ حسان أبو عرقوب

َعاِئ�َسَة  َلى  اإِ ْر�َسُلوُه 
َ
اأ ْزَهَر ر�سي اهلل عنهم 

َ
اأ ْبَن  ْحَمِن  َوَعْبَدالرَّ َمْخَرَمَة  ْبَن  َواْلِم�ْسَوَر  ا�ٍص  َعبَّ اْبَن  نَّ 

َ
اأ ُكَرْيٍب  َعْن 

ر�سي اهلل عنها َفَقاُلوا:

لِّيَنُهَما،  ِك ُت�سَ نَّ
َ
ْخِبْرَنا اأ

ُ
ا اأ ِر، َوُقْل َلَها: اإِنَّ اَلِة اْلَع�سْ ْكَعَتْيِن َبْعَد �سَ ا َجِميًعا، َو�َسْلَها َعِن الرَّ اَلَم ِمنَّ اْقَراأْ َعَلْيَها ال�سَّ

ِبي  َنَهى َعْنَها. نَّ النَّ
َ
َوَقْد َبَلَغَنا اأ

اِب َعْنُهَما. ا�َص َمَع ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ ِرُب النَّ �سْ
َ
ا�ٍص: َوُكْنُت اأ َوَقاَل اْبُن َعبَّ

ْر�َسُلوِني.
َ
َفَقاَل ُكَرْيٌب: َفَدَخْلُت َعَلى َعاِئ�َسَة ر�سي اهلل عنها َفَبلَّْغُتَها َما اأ

مَّ �َسَلَمَة.
ُ
َفَقاَلْت: �َسْل اأ

ْر�َسُلوِني ِبِه اإَِلى َعاِئ�َسَة.
َ
مِّ �َسَلَمَة ِبِمْثِل َما اأ

ُ
وِني اإَِلى اأ ْخَبْرُتُهْم ِبَقْوِلَها، َفَردُّ

َ
َفَخَرْجُت اإَِلْيِهْم َفاأ

َر، ُثمَّ  لَّى اْلَع�سْ لِّيِهَما ِحيَن �سَ ْيُتُه ُي�سَ
َ
ِبي  َيْنَهى َعْنَها، ُثمَّ َراأ مُّ �َسَلَمَة ر�سي اهلل عنها: �َسِمْعُت النَّ

ُ
َفَقاَلْت اأ

َلُه:  ِبَجْنِبِه ُقوِلي  َفُقْلُت: ُقوِمي  اإَِلْيِه اْلَجاِرَيَة  ْر�َسْلُت 
َ
َفاأ اِر،  ْن�سَ

َ
َبِني َحَراٍم ِمَن االأ ِن�ْسَوٌة ِمْن  َوِعْنِدي   

َّ
َدَخَل َعَلي

�َساَر ِبَيِدِه َفا�ْسَتاأِْخِري 
َ
لِّيِهَما؟! َفاإِْن اأ َراَك ُت�سَ

َ
مُّ �َسَلَمَة: َيا َر�ُسوَل اهلل، �َسِمْعُتَك َتْنَهى َعْن َهاَتْيِن َواأ

ُ
َتُقوُل َلَك اأ

َعْنُه.

ْكَعَتْيِن َبْعَد  ْلِت َعِن الرَّ
َ
َة، �َساأ َميَّ

ُ
ِبي اأ

َ
َرَف َقاَل: )َيا ِبْنَت اأ ا اْن�سَ َخَرْت َعْنُه، َفَلمَّ �َساَر ِبَيِدِه َفا�ْسَتاأْ

َ
َفَفَعَلِت اْلَجاِرَيُة، َفاأ

ْهِر َفُهَما َهاَتاِن( ]رواه البخاري  ْكَعَتْيِن اللََّتْيِن َبْعَد الظُّ َتاِني َنا�ٌص ِمْن َعْبِد اْلَقْي�ِص َف�َسَغُلوِني َعِن الرَّ
َ
ُه اأ نَّ ِر، َواإِ اْلَع�سْ

وم�سلم[.
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ما ي�ستفاد من الحديث:

ى الفوائت من النوافل، ولو كان هذا الق�ساء في اأوقات الكراهة، وهو ماأخوذ من �سالة  جواز اأن ُتْق�سَ  .1

النبي  الركعتين -اللتين بعد الظهر- بعد �سالة الع�سر.

الته؛ الأن الجارية كلمت ر�سول  ال َيْقَدح ِفي �سَ
َ
لِّي اإَِلى َكالم َغْيره، َوَفْهمه َله، واأن ذلك  َجَواز ا�ْسِتَماع اْلُم�سَ  .2

، ثم  اهلل  وهو ي�سلي ففهم كالمها واأ�سار اإليها، ولم ينهها عن هذا الفعل، وهذا ُيَعدُّ اإقرارًا منه 

لو كان هذا الفعل غير جائز لما اأمرت به اأم �سلمة ر�سي اهلل عنها جاريتها.

جواز اْلَبْحث َعن ِعلَّة اْلُحْكم َوَعْن َدِليله، وهو ما فعله ابن عبا�ص ر�سي اهلل عنهما، واأم �سلمة ر�سي اهلل   .3

عنها ب�سوؤالهم عن م�سروعية الركعتين بعد الع�سر مع وجود النهي عن ال�سالة في هذا الوقت.

التَّْرِغيب ِفي ُعُلّو االإِ�ْسَناد، حيث وجهت ال�سيدة عائ�سة ر�سي اهلل عنها ال�سائل اإلى اأم �سلمة ر�سي اهلل   .4

عنها، وهذا ي�سير اإلى اأن لها علمًا بالجواب، واأنها تعلم اأن الجواب عند اأم �سلمة ر�سي اهلل عنها؛ الأن 

الحادثة كانت في بيتها، فاالأخذ منها علو في االإ�سناد.

ْيِن، وذلك من �سيغة �سوؤال اأم �سلمة ر�سي اهلل عنها: »َيا َر�ُسوَل اهلل،  اْلَبْحث َعْن اْلَجْمع َبْين اْلُمَتَعاِر�سَ  .5

لِّيِهَما«. َراَك ُت�سَ
َ
�َسِمْعُتَك َتْنَهى َعْن َهاَتْيِن َواأ

َحاِبّي اإَِذا َعِمَل ِبِخالِف َما َرَواُه ال َيُكون َكاِفيًا ِفي اْلُحْكم ِبَن�ْسِخ َمْرِوّيه؛ الأن النبي  نهى عن  اإن ال�سَّ  .6

ال�سالة بعد الع�سر، و�سلى بعده ركعتين، ولم تكن �سالته بعد الع�سر نا�سخة للنهي عن ال�سالة في 

هذا الوقت، وهذا ينطبق على ال�سحابي اإذا روى عن ر�سول اهلل  اأمرًا ثم خالف بفعله هذا االأمر، 

فال تعد مخالفته لما روى دلياًل كافيًا اأن االأمر المروي قد ن�سخ.

ء َمْقُطوع ِبِه، وهذا ما يبرر فعل ابن عبا�ص ر�سي اهلل عنهما، وما فعلته 
ْ
اإنَّ اْلُحْكم اإَِذا َثَبَت ال ُيِزيلُه اإاِل �َسي  .7

اأم �سلمة ر�سي اهلل عنها؛ حيث ثبت عندهما حكم النهي عن ال�سالة بعد الع�سر، فلما �سمع ابن عبا�ص 

غيره، وراأت اأم �سلمة خالفه بادرا بال�سوؤال، ولم يزل حكم النهي عن ال�سالة بعد الع�سر عندهما.

ْفَعاله؛ لذلك �ساألت اأم �سلمة ر�سي اهلل عنها عن �سبب �سالة النبي  
َ
ِبّي  ِفي اأ َباع النَّ ل ِاتِّ �سْ

َ
اإنَّ االأ  .8

بعد الع�سر، فلعل فعله ذلك كان نا�سخًا الأمره بالنهي عن ال�سالة بعد الع�سر.

َلَع َعَلْيِه َغْيُرُه، فقد خفي على ابن عبا�ص ر�سي اهلل عنهما  َحاَبة َقْد َيْخَفى َعَلْيِه َما اطَّ اإنَّ اْلَجِليل ِمْن ال�سَّ  .9

اأن النبي  �سلى ركعتين بعد الع�سر.

اأِْي َمَع ُوُجود النَّ�ّص؛ الأن ابن عبا�ص ر�سي اهلل عنهما ا�ستف�سر عن �سر �سالة  ُه ال ُيْعَدل اإَِلى اْلَفْتَوى ِبالرَّ اإنَّ  .10

اأمنا عائ�سة ر�سي اهلل عنها بعد الع�سر مع نهي النبي  عن ال�سالة في هذا الوقت.
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ْمَر اإَِلى َغْيره، فقد وجهت اأمنا عائ�سة ر�سي اهلل 
َ
ا ال َيْدِري َفَوَكَل االأ اإَنَّ اْلَعاِلم ال َنْق�ص َعَلْيِه اإَِذا �ُسِئَل َعمَّ  .11

عنها ال�سائل اإلى اأم �سلمة ر�سي اهلل عنها.

ّم 
ُ
ة الْكِتَفاِء اأ

َ
ْو اْمَراأ

َ
ْحَكام، َوَلْو َكاَن �َسْخ�سًا َواِحدًا َرُجاًل اأ

َ
ْخَبار االآَحاد َواالْعِتَماد َعَلْيها ِفي االأ

َ
َوِفيِه َقُبول اأ  .12

ْخَباِر اْلَجاِرَية. �َسَلَمة ِباإِ

َها َلْم  نَّ
َ
ين، َوَكاأ ْمِر الدِّ

َ
يَها ِبُمالَطَفِة �ُسوؤَالَها َواْهِتَمامَها ِباأ تِّ

َ
ّم �َسَلَمة َوُح�ْسن َتاأ

ُ
ِفي الحديث َدالَلة َعَلى ِفْطَنة اأ  .13

ْيف َواْحِتَرامه. �ْسَوة الالِتي ُكنَّ ِعْندَها َفُيوؤَْخذ ِمْنُه اإِْكَرام ال�سَّ ال ِلَحاِل النِّ وؤَ ُتَبا�ِسر ال�سُّ

اأم �سلمة ر�سي اهلل عنها: »دخل عليَّ وعندي  َوَلْو َكاَن َزْوجَها ِعْندَها؛ لقول  َة 
َ
اْلَمْراأ �َساء  ِزَياَرة النِّ جواز   .14

ن�سوة من بني حرام«.

ْهر الَبْعِديَّة في َبْيِته،  ة الظُّ ى �ُسنَّ ِبّي  َق�سَ ل في الَبْيت وَلو َكان ِفيه َمن َلْي�َص مْنُهم؛ الأنَّ النَّ َجواز الّتَنفُّ  .15

وفي الَبْيت ِن�ْسَوة ِمْن َبِني َحَرام.

 َما َي�ْسَغل َعْنُه، فلم تن�سغل اأم �سلمة ر�سي اهلل عنها ب�سيفاتها عن �سوؤال 
َ
َتْرك َتْفِويت َطَلب اْلِعْلم َواإِْن َطَراأ  .16

، ولم تترك اال�ستفهام عما اأ�سكل عليها. النبي 

َجَواز اال�ْسِتَناَبة ِفي ال�سوؤال؛ الأن اأم �سلمة اأنابت جاريتها بال�سوؤال عنها.  .17

ل؛ الأن اأم �سلمة وكلت جاريتها ب�سوؤال النبي  وهي  له ِفي اْلَف�سْ ْن َيُكون ِمْثل ُمَوكِّ
َ
اإنَّ اْلَوِكيل ال ُي�ْسَتِرط اأ  .18

قطعًا اأف�سل من الجارية.

ْن َيْجَهل َذِلَك؛ فقد اأر�سدت اأمُّ �سلمة ر�سي اهلل عنها الجاريَة كيف  ف اإَِذا َكاَن ِممَّ رُّ َتْعِليم اْلَوِكيل التَّ�سَ  .19

. تقف، وماذا تفعل لو اأ�سار اإليها النبي 

لِّيِهَما«؟! �ساألت بعد اأن تحققت  َراك ُت�سَ
َ
ق؛ ِلَقْوِل اأم �سلمة ر�سي اهلل عنها: »َواأ جواز اال�ْسِتْفَهام َبْعد التََّحقُّ  .20

. من نهيه وفعله الذي ظاهره مخالف لقوله 

اإلى  بادرت  عنها  اهلل  ر�سي  �سلمة  اأم  الأن  اْلَو�ْسَو�َسة؛  ِمْن  ِفــَراًرا  اْلُم�ْسِكل  اْلُحْكم  َمْعِرَفة  اإَِلى  اْلُمَباَدَرة   .21

�سوؤال النبي  عن الركعتين اللتين �سالهما بعد الع�سر، بعد اأن اأ�سكل عليها بنهيه عن ال�سالة بعد 

الع�سر.

�ْسخ  ا النَّ �ْسَيان َواإِمَّ ا النِّ ّم �َسَلَمة َعْن َذِلَك َتْجِويزَها اإِمَّ
ُ
نَّ َفاِئَدة ِا�ْسِتْف�َسار اأ

َ
؛ الأ ِبّي  �ْسَيان َجاِئز َعَلى النَّ النِّ  .22

؛ َفَظَهَر ُوُقوع الثَّاِلث. ي�ص ب�سالته  ا التَّْخ�سِ َواإِمَّ
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رياض الحكمة
.........................................................................................................................................................................................   إعداد: كاتب إفتاء محافظة جرش 

 أحمد فهد الحراحشة

اأثقل �سيء في الميزان

عن اأبي الدرداء ر�سي اهلل عنه قال: �سمعت النبي  يقول: )ما من �سيء ُيو�سع في الميزان اأثقُل من ح�سن 

الُخُلق، واإن �ساحب ح�سن الخلق ليبلغ به درجة �ساحب ال�سوم وال�سالة( ]اأخرجه اأبو داود والترمذي واأحمد[.

هم�سة

اأن�سد ال�سافعي يومًا في اأحد درو�سه:

ش�����������ف�����������اع�����������ةأح��������������������������بُّ ال�����������ص�����������ال�����������ح�����������ي�����������َن ول����������������س����������������ُت م������ن������ه������م ب�����������������ه�����������������م  أن�������������������������������������������������اَل  أن  ل��������������ع��������������ل��������������ي 
ول����������������������������و ك��������������ن��������������ا س�����������������������������������واء ف���������������������ي ال�����������ب�����������ض�����������اع�����������ةوأك�����������������������������������������ره م���������������������ن ت����������������ج����������������ارت����������������ه ال�����������م�����������ع�����������اص�����������ي

فردَّ عليه اأحد تالميذه:

ل��������������ع��������������ل��������������ه��������������ُم ي������������������ن������������������ال������������������وا ب�������������������������������َك ال������������ش������������ف������������اع������������ةأح������������������������������بُّ ال������������ص������������ال������������ح������������ي������������َن وأن�����������������������������������َت م������ن������ه������م
ح�����������������م�����������������اَك ال��������������ل��������������ه م�����������������ن ت��������������ل��������������َك ال���������ب���������ض���������اع���������ةوت����������������������ك����������������������رُه م�������������������ن ت���������������ج���������������ارت���������������ه ال����������م����������ع����������اص����������ي

عجبًا لك يا ابن آدم

عندما تولد يوؤذن فيك من غير �سالة.. وعندما تموت ي�سلى عليك من غير اأذان!!

ف!! ل وتنظَّ ف.. وعندما تموت تغ�سَّ ل وتنظَّ عندما تولد تغ�سَّ

خلقت يا ابن اآدم من تراب.. ف�سبحان من يجعلك بعد الموت تدخل في التراب!!

عندما تولد تغطى بالقما�ص لكي ي�ستروك.. وعندما تموت تكفن بالقما�ص لكي ي�ستروك!!

عندما ولدت وكبرت ي�ساألك النا�ص عن �سهاداتك.. وعندما تموت ت�ساألك المالئكة عن عملك ال�سالح!!

فماذا اأعددت؟!
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�سر الزهد

�ُسئل الح�سن الب�سري عن �سر زهده في الدنيا فقال:

اأربعة اأ�سياء:

علمت اأن عملي ال يقوم به غيري؛ فا�ستغلت به.

وعلمت اأن رزقي ال يذهب اإلى غيري؛ فاطماأن قلبي.

؛ فا�ستحييت اأن يراني على مع�سية. لع عليَّ وعلمت اأن اهلل ُمطَّ

وعلمت اأن الموت ينتظرني؛ فاأعددت الزاد للقاء ربي.

دوام اليقظة

قال ابن الجوزي في »�سيد الخاطر«: الواجب على العاقل اأخذ الُعّدة لرحيله؛ فاإنه ال يعلم متى يفجوؤه اأمر 

ربه، وال يدري متى ُي�ستدعى؟

واإني راأيت خلقًا كثيرًا غّرهم ال�سباب، ون�سوا فقد االأقران، واألهاهم طول االأمل.

وربما قال العالم المح�ص لنف�سه: اأ�ستغل بالعلم اليوم ثم اأعمل به غدًا؛ فيت�ساهل في الزلل بحجة الراحة، 

ويوؤخر االأهبة لتحقيق التوبة، وال يتحا�سى من غيبة اأو �سماعها، وِمْن ك�سب �سبهة ياأمل اأن يمحوها بالورع.

اإبداع الخالق

يقول ال�سيخ �سعيد حّوى في كتابه »اهلل جل جالله«: قد ير�سم الر�سام �سورة الجميل فيبدع، و�سورة القبيح فيبدع، 

وفي كلتا الحالتين يبقى االإبداع اإبداعًا، وفي كلتيهما يكون مح�سنًا، وفي الكون جميل واأجمل، وقبيح واأقبح، ولكن 

في ذلك كله اإبداعًا، ويظهر االإبداع في ذلك اأكثر. فال يفوتنك يا �ساح اأن ترى االإبداع وال تعرف المبدع، اأو تلم�ص 

االإح�سان وتن�سى المح�سن، اأو تع�سق الجمال وال يمتلئ قلبك بحب خالق الجمال، بل ترّنم مع الحداة:

وُب��������������������������������������ع��������������������������������������ُده ف�������������������ي�������������������ك ُق��������������������������������������رُبع������������������������������ذاُب������������������������������ه ف�����������������ي�����������������ك َع������������������������������������������ْذٌب
ب��������������������������ل أن����������������������������������ت ف��������������ي��������������ه��������������ا أح��������������������������بُّوأن���������������������������������������َت ع�����������������ن�����������������دي ك�������������روح�������������ي
ل��������������������������م��������������������������ا ت��������������������������������ح��������������������������������بُّ أح��������������������������������������بُّح����������س����������ب����������ي م������������������ن ال���������������ح���������������ب أن������������ي
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فتاوى منتقاة
...............................................................................................................................................................................................................................................   هيئة التحرير

ما حكم الطالق عبر و�سائل الت�سال الحديثة؟

الجواب:

الطالق عبر و�سائل االت�سال الحديثة: اإما اأن يكون باللفظ واإما اأن يكون بالكتابة، فاأما الطالق باللفظ فاإنه 

اإذا كان باالألفاظ ال�سريحة يقع باتفاق الفقهاء كاأن يت�سل الزوج بالزوجة بوا�سطة الهاتف فيقول لها: »اأنت 

طالق«. فهذا الطالق يقع باتفاق الفقهاء وهو بمثابة الخطاب مواجهة.

البريد  اأو ر�سائل  الهاتف الخلوي  االإلكترونية الحديثة كالر�سائل الق�سيرة عبر  الو�سائل  واأما الطالق عبر 

االإلكتروني )االإيميل( فهذه تاأخذ حكم الطالق بالكتابة الذي بحثه الفقهاء المتقدمون، والطالق بالكتابة 

يقع عند جمهور الفقهاء ولو مع القدرة على اللفظ، ولكن ي�سترط لوقوعه �سروط:

ب�سهولة  قراءتها  يمكن  بحيث  اأثر  لها  يكون  اأن  م�ستبينة  كونها  ومعنى  م�ستبينة،  الكتابة  تكون  اأن  الأول: 

للقارئ، وذلك كالكتابة على الورق اأو الجدران اأو ال�سا�سة االإلكترونية اأو �سا�سة الهاتف الخلوي، من 

غير تقطع في الكلمات اأو اختفاء في الحروف.

اأن تكون الكتابة مر�سومة، ومعنى كون الكتابة مر�سومة اأن تكون موجهة اإلى الزوجة ومر�سَلة اإليها،  الثاني: 

وهنا يجب التاأكد اأن الذي قام بكتابة الر�سالة واإر�سالها اإلى الزوجة هو الزوج فعاًل ال غيره؛ الأن 

الطالق ال يقع من غير الزوج.

اإلى الزوجة فاإن الطالق يقع بها عبر  فمتى كانت الكتابة وا�سحة يمكن قراءتها، واأر�سلها الزوج   

الو�سائل االإلكترونية الحديثة.

اأن ال يكون الزوج مدهو�سًا اأو مكرهًا حال كتابة الر�سالة. الثالث: 

االإلكترونية  الو�سائل  عبر  تقع  التي  الطالق  حاالت  عن  االأ�سئلة  بع�ص  االإفتاء  دائرة  اإلى  ترد  حين  ولذلك 

الحديثة كالهاتف الخلوي باأن ير�سل الزوج لزوجته عبارة: »اأنت طالق«؛ ففي هذه الحالة تفتي الدائرة بوقوع 

الطالق، كما ن�ست المادة )86( من قانون االأحوال ال�سخ�سية االأردني على وقوع الطالق باللفظ اأو الكتابة 

ويقع من العاجز عنهما باإ�سارته المعلومة. واهلل اأعلم.
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هل يجوز للم�سلم البالغ العاقل اأن يعق عن نف�سه عندما يكبر، حيث اإن والدي لم يعق عني، 

اأنني كثيرًا ما اأتعر�س للم�ساكل في حياتي، فهل ال�سبب في ذلك يعود لعدم عق والدي  كما 

عني؟

الجواب:

الحمد هلل، وال�سالة وال�سالم على �سيدنا ر�سول اهلل.

ي�ستحب لمن علم اأن والده لم يعق عنه اأن يذبح العقيقة عن نف�سه؛ تحقيقًا لل�سنة، واكت�سابًا لالأجر، وقد قرر 

فقهاوؤنا ذلك.

]تحفة  اأن يعق عن نف�سه بعد بلوغه«  يقول ابن حجر الهيتمي رحمه اهلل: »ندب لمولود ترك وليه العق عنه 

المحتاج )425/7([.

رها ربنا �سبحانه  الكون، قدَّ النا�ص هي �سنة من �سنن اهلل في  يبتلى بها  التي  اأن الم�سائب  اإلى  وننبه هنا 

اأو تقدير ما هو كائن في هذه الدنيا، ولم يرد في  اأو لرفع درجة،  وتعالى لحكمة يعلمها، اإما لتكفير ذنب، 

ال�سنة ما يدل على اأن ترك العقيقة �سبب وقوع الم�سائب، وما كل م�ساب في هذه الدنيا كان �سبب م�سابه 

تركه العقيقة، واإنما ورد في ال�سنة اأن )اْلُغاَلُم ُمْرَتَهٌن ِبَعِقيَقِتِه( ]رواه الترمذي وقال: ح�سن �سحيح[.

يقول ابن القيم رحمه اهلل: »من فوائدها -يعني العقيقة-: اأنها قربان يقرب به عن المولود في اأول اأوقات 

اإلى الدنيا، والمولود ينتفع بذلك غاية االنتفاع، كما ينتفع بالدعاء له واإح�ساره موا�سع المنا�سك  خروجه 

واالإحرام عنه، وغير ذلك.

ومن فوائدها: اأنها تفك رهان المولود، فاإنه مرتهن بعقيقته، قال االإمام اأحمد: مرتهن عن ال�سفاعة لوالديه. 

وقال عطاء بن اأبي رباح: مرتهن بعقيقته: يحرم �سفاعة ولده« ]تحفة المودود �ص/69[. واهلل اأعلم.

ما حكم الت�سكيك في قبلة محاريب الم�ساجد؟

الجواب:

الحمد هلل، وال�سالة وال�سالم على �سيدنا ر�سول اهلل.

اإن ا�ستقبال الكعبة �سرط في �سحة ال�سالة للقادر عليه لقول اهلل تعالى:

]البقرة:150[.

ولفعله  حيث توجه للكعبة في �سالته بعد �ستة ع�سر �سهرًا من الهجرة كان ي�ستقبل فيها بيت المقد�ص.
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وعليه فاإن المعاين للكعبة يجب اأن ي�ستقبل عين الكعبة، واأما من غاب عنها فعليه اإ�سابة عين الكعبة بح�سب 

: )ما بين الم�سرق  ما يغلب على ظنه، وذهب جمهور العلماء اإلى اأنه يكفي ا�ستقبال جهة القبلة، لقوله 

والمغرب قبلة( ]رواه الترمذي[.

فاإن كان الم�سلي في م�سر اأو قرية فعليه العمل بمحاريب الم�سلمين، وال يجوز له االجتهاد فيها وال الطعن اأو 

االعترا�ص عليها، ال �سيما اإذا و�سعت بمعرفة اأهل الخبرة، وهذا ما ن�ص عليه العلماء.

المن�سوبة؛  وقبلتهم  محاريبهم  اإلى  التوجه  ُه  َفَفْر�سُ قرية،  اأو  م�سر  في  كان  لو  »وكذلك  قدامة:  ابن  قال 

]المغني  االجتهاد«  عن  فاأغنى  الخبر،  مجرى  ذلك  فجرى  والمعرفة،  الخبرة  اأهل  ين�سبها  الِقَبل  هذه  الأن 

.])273–272/2(

وقال النووي: »واإن اأخبره من ُيقَبل خبره عن علم ُقِبَل قوله، وال يجتهد كما يقبل الحاكم الن�ص من الثقة 

]المجموع  الخبر«  بمنزلة  ذلك  الأن  يجتهد؛  وال  اإليها  �سلى  بلد  في  الم�سلمين  محاريب  راأى  واإن  يجتهد،  وال 

.])200/3(

وعليه فاإن محاريب الم�ساجد التي و�سعت في بلدنا بمعرفة اأهل الخبرة وهم اأهل االخت�سا�ص في المركز 

االأوقاف  وزارة  وتعتمد على خبرتهم  الحديثة،  العلمية  الو�سائل  باأدق  القبلة  الذي يحدد  الملكي  الجغرافي 

وال�سوؤون والمقد�سات االإ�سالمية في تحديد قبلة الم�ساجد، هذه المحاريب ال يجوز االجتهاد والطعن فيها؛ 

مما يوؤدي اإلى تنفير الم�سلمين من ال�سالة في الم�ساجد، فاإن هذا مما لم يقل به اأحد من العلماء الموثوقين، 

العلماء. واهلل  باتفاق  الم�سلمين  الخبرة في بالد  اأهل  التي و�سعت بمعرفة  بالمحاريب  العمل  والواجب هو 

اأعلم.

جاءنا مندوب اإحدى ال�سركات، وعر�س علينا التعامل معها عن طريق )الت�سويق ال�سبكي(، 

الم�ستهلك  م�ساركة  على  ويعتمد  مبا�سرة،  الم�ستهلك  اإلى  الم�سنع  من  المنتج  بيع  يتم  حيث 

لل�سركة في الت�سويق عن طريق ترويج المنتج لآخرين، وياأخذ الم�ستهلك منها عمولة مالية 

عن كل عدد تحدده ال�سركة بنظام معين.

مثال: ا�سترى )زيد( من ال�سركة �ساعة قيمتها )500( دولر، وهذه القيمة اأعلى بكثير من 

قيمتها ال�سوقية، فبمجرد �سراء ال�ساعة بالإ�سافة اإلى دفع )10( دولرات م�ساريف ت�سجيل 

�سفاهة،  ال�سركة  لمنتجات  يروج  اأن  وعليه  بال�سركة،  فعاًل  ع�سوًا  )زيد(  اأ�سبح  بال�سركة 

اآخرين  م�سوقين  جذب  في  الحق  لهما  ويكون  للبرنامج،  بالن�سمام  �سخ�سين  باإقناع  ويقوم 

مقابل عمولت كذلك، ثم يقوم كلٌّ منهما باإقناع �سخ�سين اآخرين، وهكذا..
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الجواب:

المي�سر  باب  من  هو  بل  ال�سرعية،  ال�سم�سرة  باب  من  لي�ص  عليه  العموالت  واأخذ  الهرمي  الت�سويق  اأ�سلوب 

زبائن  اإح�سار  على  المكافاآت  تح�سيل  بغر�ص  اإال  ي�ستركون  ال  عادة  الم�ستركين  الأن  المحرمة؛  والمقامرة 

اأو قد  تزيد  التي قد  اأخذ عمولته  ال�سركة:  الزبائن، وحقق �سروط  الم�سترك عددًا من  فاإذا جلب  اآخرين، 

تنق�ص عن المبلغ الذي دفعه ابتداء، واإذا ف�سل خ�سر المبلغ كله، وهذا االحتمال ُيدِخُل المعاملة في اأبواب 

الغرر والمي�سر.

واأما اإدخال )ال�ساعة( اأو اأي ب�ساعة اأخرى فال يقلب المعاملة اإلى الِحل؛ الأن الغر�ص منها هو التو�سل اإلى 

المال، ولي�ست مق�سودة لذاتها، بدليل اأن ثمنها المعرو�ص في ال�سركة اأغلى من قيمتها الحقيقية في ال�سوق، 

وبدليل اأن الم�ساهم في هذه ال�سركة اإنما يطمع في المبالغ المتح�سلة من عموالت الزبائن التي قد تفوق 

قيمة تلك الب�ساعة.

وحتى لو ق�سد اأحد االأفراد تح�سيل الب�ساعة المباعة لذاتها، فاإن الو�سع العام لل�سركة ال يقوم على اأ�سا�ص 

المتاجرة بها، بل على اأ�سا�ص تجميع اأكبر قدر من الم�ستركين، واإطماع الطبقة العليا من ال�سبكة الهرمية 

بالمكافاآت، على ح�ساب الطبقة الدنيا التي هي االأكثرية من النا�ص الذين ال يح�سلون على �سيء، وهذا يعنى 

وجود قلة غانمة من النا�ص على ح�ساب اأكثرية غارمة. وكفى بهذا ف�سادًا واإف�سادًا.

وقد �سبق لكثير من اللجان ال�سرعية والباحثين المتخ�س�سين درا�سة هذا النوع من المعامالت الحادثة، 

وبيان وجود الكثير من المخاطر والمحاذير ال�سرعية. واهلل اأعلم.

الن�سائية والتوليد عمومًا، وهل  الم�سلم الخت�سا�س في تخ�س�س  الذكر  هل يجوز للطبيب 

يجوز التخ�س�س في الن�سائية والتوليد اإذا كان الم�ست�سفى اأو الموؤ�س�سة التي اأعمل بها تريد 

اأن تبعث اأطباء ن�سائية اإلى مناطق نائية وتحتاج اإلى اأطباء ذكور م�سلمين؟

الجواب:

لقد اأباح ال�سرع التداوي حال المر�ص وحث عليه، وقد اأدرج الفقهاء تعلم الطب والتخ�س�ص في علومه �سمن 

فرو�ص الكفاية، وو�سع ال�سرع مجموعة من ال�سوابط والقيود التي ينبغي مراعاتها عند االأطباء، ومنها: اأنه 

حدد عورة كل من الرجل والمراأة، وبين اأنه ال يجوز للرجل اأن يطلع على عورة المراأة االأجنبية اأو يم�سها؛ لما 

: )ال ينظر الرجل اإلى  في ذلك من خرق لتعاليم ال�سرع واعتداء على الحياء والخلق القويم. قال النبي 

عورة الرجل، وال المراأة اإلى عورة المراأة( ]�سحيح م�سلم )266/1([.

واللم�ص  النظر  االإ�سالم  فاأباح  لذلك؛  ال�سرورة  اإذا دعت  اإال  العورات وم�سها حرام  اإلى  النظر  اأن  فاالأ�سل 

ل�سرورة العالج، على اأنه ال يجوز بحال تجاوز حدود ال�سرورة اإذ ال�سرورة تقدر بقدرها.
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وبناء على ما �سبق فاإن االأ�سل اأن ال تعالج المراأة اإال امراأة مثلها، ونحن في بالد الم�سلمين -وهلل الحمد- 

اأن  اأن االأحوط للرجال  اللواتي ي�سقط بهن فر�ص الكفاية؛ لذا نرى  الكثير من الطبيبات الم�سلمات  هناك 

يعالج  الأن  ال�سرورة  ووقعت  الم�سلمة  الطبيبة  فقدت  اإن  اأما  الن�سائية،  التخ�س�سات  غير  في  يتخ�س�سوا 

الك�سف على المري�سة، مع جعل تقوى اهلل وغ�ص  اأو محرم عند  المراأة طبيب فيجب مراعاة وجود امراأة 

الب�سر وعدم اللم�ص اإال لحاجة في االعتبار االأول. واهلل اأعلم.

ما حكم الجلو�س مع الن�ساء من الأقارب بدون خلوة؟

الجواب:

الحمد هلل، وال�سالة وال�سالم على �سيدنا ر�سول اهلل.

الذي يح�سل في بالدنا وكثير من بالد الم�سلمين ب�سبب الجهل بالدين وعدم االلتزام باأحكامه هو الت�ساهل 

في اأمر االختالط المحرم؛ حيث يجل�ص الجيران واالأ�سحاب رجااًل ون�ساء معًا في مكان واحد، وهذا لي�ص من 

ال�سريعة في �سيء، بل هو بعيد كل البعد عن اأحكام الدين.

المباحة  االأمــور  في  الجميع  ومحادثة  والن�ساء،  الرجال  من  االأقــارب  حال  على  االطمئنان  نحرم  ال  ونحن 

والمفيدة، ولكن الذين اأفتوا بجواز ذلك و�سعوا له �سروطًا، هي:

المحافظة على الحجاب ال�سرعي الكامل.  .1

عدم الخلوة.  .2

المحافظة على االأدب والحياء في الحديث، من غير مبالغة في المزاح وال في ال�سحك، مع تجنب اإثارة   .3

الموا�سيع الح�سا�سة.

اأن تكون جل�سات ق�سيرة مقت�سرة على قدر الحاجة من ال�سوؤال عن الحال واالطمئنان عن االأهل.  .4

اأال ي�ساحب هذه الجل�سات نظر اإلى محرمات، كاالأفالم والم�سل�سالت و�سماع المعازف.  .5

واأن ت�ستمل هذه الجل�سات على المفيد من الكالم المتعلق باالأخالق واالآداب والعلم ال�سرعي.  .6

اأن  -قبل  الم�سلمين  عادة  كانت  قريب  عهد  واإلى  االختالط،  عدم  عادتهم  كانت  فقد  ال�سالح  ال�سلف  اأما 

يتاأثروا باالأجانب- اأن يجل�ص الرجال مع الرجال، والن�ساء مع الن�ساء بدون خلطة، وهذا هو ال�سحيح واالأ�سلم 

للدين والدنيا. واهلل اأعلم.
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اأريد اأن ا�ستري �سيارة بالتق�سيط ح�سب نظام المرابحة الإ�سالمية، واأرغب بتاأمينها تاأمينًا 

�ساماًل، فما هو حكم التاأمين ال�سامل على ال�سيارة؟

الجواب:

الحمد هلل، وال�سالة وال�سالم على �سيدنا ر�سول اهلل.

الذي نفتي به هو ما ا�ستقرت عليه المجامع الفقهية المعا�سرة من الحكم بتحريم التاأمين التجاري، وجواز 

التاأمين التكافلي والتعاوني، �سواء كان التاأمين �ساماًل اأم �سد الغير.

فاإذا كان التاأمين تجاريًا يعتمد المي�سر و�سيلة من و�سائل الربح فهو محرم، اأما اإن كان تاأمينًا �ساماًل اأو �سد 

الغير يعتمد مبداأ التكافل والتعاون بنية ال�سدقة والتبرع، ومن غير ا�سترباح مبني على الحظ فهو جائز وال 

حرج فيه. واهلل اأعلم.

تم منحي جائزة على ح�سابي لدى اأحد البنوك الربوية، ما حكمها، وماذا اأفعل حتى ل اأقع 

في الحرام؟

الجواب:

الحمد هلل، وال�سالة وال�سالم على �سيدنا ر�سول اهلل.

االأ�سل اأنه ال يجوز للم�سلم فتح الح�ساب في البنك الربوي؛ الأنه:

اإذا كان ياأخذ الفائدة الربوية: فهو اآكل للربا.  .1

واإن كان ال يقبل الفائدة الربوية: فلعلمه اأن العملية الربوية اإنما تقوم على مثل هذه الح�سابات واالأموال،   .2

واهلل عز وجل يقول:  ]المائدة:2[.

َبا َوُموؤِْكَلُه َوَكاِتَبُه َو�َساِهَدْيِه،    وفي �سحيح م�سلم عن جابر ر�سي اهلل عنه قال: َلَعَن َر�ُسوُل اهلل  اآِكَل الرِّ

م�سلم  ]�سرح  الباطل«  على  االإعانة  تحريم  »فيه  اهلل:  رحمه  النووي  االإمــام  يقول  ــَواٌء(.  �ــسَ )ُهــْم  ــاَل:  َوَق

.])26/11(

البنك الربوي عميَله �ساحب الح�ساب المحرم جائزة في مقابل ذلك؛ فهي جائزة مترتبة على  فاإذا منح 

وم�سالح  والم�ساكين  الفقراء  على  بتوزيعها  منها  يتخل�ص  بل  منها،  اال�ستفادة  للم�سلم  يحل  وال  الحرام، 

الم�سلمين. واهلل اأعلم.
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عثمان بن عفان رضي الله عنه

ذو النورين

...................................................................................................................................................................................................................   الباحث شادي مقدادي

ا�سمه ون�سبه ومولده:

عثمان بن عفان بن اأبي العا�ص بن اأمية بن عبد �سم�ص بن عبد مناف القر�سي االأموي، يكنى اأبا عبداهلل واأبا 

عمرو كنيتان م�سهورتان له. واأبو عمرو اأ�سهرهما. قيل: ولدت له رقية ابنة ر�سول اهلل  ابنًا ف�سماه عبداهلل 

واكتنى به، ومات، ثم ولد له عمرو فاكتني به اإلى اأن مات رحمه اهلل.

اأمه اأروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد �سم�ص بن عبد مناف، واأمها البي�ساء اأم حكيم بنت عبد 

. المطلب عمة ر�سول اهلل 

ولد في ال�سنة ال�ساد�سة بعد الفيل ]اال�ستيعاب في معرفة االأ�سحاب )319/1([.

ف�سله:

ُة(. َفَحَفَرَها ُعْثَماُن.  : )َمْن َيْحِفْر ِبْئَر ُروَمَة َفَلُه اْلَجنَّ ِبيُّ  وهو اأحد الع�سرة الم�سهود لهم بالجنة. قال النَّ

َزُه ُعْثَماُن ]رواه البخاري[. ُة(. َفَجهَّ َز َجْي�َص اْلُع�ْسَرِة َفَلُه اْلَجنَّ وقال: )َمْن َجهَّ

واأحد ال�ستة الذين جعل عمر فيهم ال�سورى، واأخبر اأن ر�سول اهلل  توفي وهو عنهم را�ٍص.

القراآن  ، عر�ص عليه  ر�سول اهلل  القراآن حفظًا على عهد  واأحد من جمع  االأولين،  ال�سابقين  اأحد  وهو 

ويقال:  الدوؤلي  االأ�سود  واأبــو  حبي�ص  بن  وزر  ال�سلمي  عبدالرحمن  واأبــو  المخزومي  �سهاب  اأبي  بن  المغيرة 

وعبداهلل بن عامر ]غاية النهاية في طبقات القراء )226/1([.

 : قال �سهل بن �سعد: ارتج اأحد وكان عليه ر�سول اهلل  واأبو بكر وعمر وعثمان، فقال له ر�سول اهلل 

)اثبت، فاإنما عليك نبي و�سديق و�سهيدان(.
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وجهه ر�سول اهلل  اإلى مكة يوم الحديبية في اأمٍر ال يقوم به غيره من �سلح قري�ص على اأن يتركوا ر�سول 

البيعة فبايعوه  اإلى  اأ�سحابه، فدعاهم  باأن عثمان قد قتل جمع  الكاذب  الخبر  اأتاه  فلما  والعمرة،  اهلل  

على قتال اأهل مكة يومئذ، وبايع ر�سول اهلل  عن عثمان حينئذ باإحدى يديه االأخرى، ثم اأتاه الخبر باأن 

عثمان لم يقتل، وما كان �سبب بيعة الر�سوان اإال ما بلغه  من قتل عثمان. قال ابن عمر: يد ر�سول اهلل 

 لعثمان خير من يد عثمان لنف�سه. فهو معدود في اأهل الحديبية من اأجل ما ذكرناه ]اال�ستيعاب في معرفة 

االأ�سحاب )319/1([.

َي اهلل َعْنُه اأن النبي  دخل حائطًا واأمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل ي�ستاأذن  وعن اأبي مو�سى َر�سِ

فقال: )ائذن له وب�سره بالجنة(. فاإذا اأبو بكر، ثم جاء اآخر ي�ستاأذن فقال: )ائذن له وب�سره بالجنة(. فاإذا 

عمر، ثم جاء اآخر ي�ستاأذن ف�سكت هنيهة ثم قال: )ائذن له وب�سره بالجنة على بلوى �ست�سيبه(. فاإذا عثمان 

ابن عفان ]رواه البخاري )3419([.

�ساقيه،  اأو  بيتي كا�سفًا عن فخذيه  وعن عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت: كان ر�سول اهلل  م�سطجعًا في 

فا�ستاأذن اأبو بكر فاأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم ا�ستاأذن عمر فاأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم 

ا�ستاأذن عثمان فجل�ص ر�سول اهلل  و�سوى ثيابه فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائ�سة: دخل اأبو بكر فلم 

تهت�ص له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهت�ص له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجل�ست و�سويت ثيابك؟! فقال:

)اأال اأ�ستحي من رجل ت�ستحي منه المالئكة( ]رواه م�سلم )4414([.

َب ر�سي اهلل عنه بـ)ذي النورين(؛ الأنه تزوج بابنتي ر�سول اهلل  رقية واأم كلثوم، ولم ُيعَلم اأحد تزوج  ُلقِّ

بابنتي نبي غيره ]�سمط النجوم العوالي في اأنباء االأوائل والتوالي )465/1([.

�سفاته الَخلقية:

وكان معتدل الطول، كثير اللحية، ح�سن الوجه اأ�سمر، بعيد ما بين المنكبين، يخ�سب بال�سفرة. قال ال�سائب: 

راأيته فما راأيت �سيئًا اأجمل منه ]اال�ستيعاب في معرفة االأ�سحاب )319/1([.
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خالفته:

بويع لعثمان ر�سي اهلل عنه بالخالفة يوم ال�سبت غرة المحرم �سنة اأربع وع�سرين بعد دفن عمر بن الخطاب 

االأوائل  اأنباء  العوالي في  النجوم  ]�سمط  �سنة  اثنتي ع�سرة  النا�ص عليه. وولي  اأيام باجتماع  ر�سي اهلل عنه بثالثة 

والتوالي )467/1([.

من اأعماله:

ومن اأعظم اأعماله في االإ�سالم تجهيزه ن�سف جي�ص الع�سرة بماله، فبذل ثالث مئة بعير باأقتابها واأحال�سها، 

وتبرع باألف دينار.

واأتم جمع القراآن، وكان اأبو بكر قد جمعه واأبقى ما باأيدي النا�ص من الرقاع والقراطي�ص، فلما ولي عثمان 

طلب م�سحف اأبي بكر فاأمر بالن�سخ عنه واأحرق كل ما عداه.

، واتخذ ال�سرطة، واتخذ دارًا للق�ساء. وهو اأول من زاد في الم�سجد الحرام وم�سجد الر�سول 

ومن الفتوحات التي تمت في عهده: فتح اأرمينية والقوقاز وخرا�سان وكرمان و�سج�ستان واإفريقية ]اال�ستيعاب 

في معرفة االأ�سحاب )319/1([.

وفاته:

الع�سر،  بعد  وثالثين  خم�ص  �سنة  الحجة  ذي  من  خلت  ع�سرة  لثمان  الجمعة  يــوم  عنه  اهلل  ر�سي  ُقِتَل 

وقيل:  ال�سحيح،  وهــو  �سنة،  وثمانين  اثنتين  ابــن  وهــو  ال�سبت  ليلة  الع�ساءين  بين  بـ)البقيع(  ودفــن 

تعالى:  قوله  على  دمه  من  قطرة  اأول  فوقعت  البقرة  �سورة  يقراأ  وهو  عنه  اهلل  ر�سي  وقتل  وثمانين.  �ست 

 ]�سمط النجوم العوالي في اأنباء االأوائل والتوالي )475/1([.
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حقوق الجار في اإلسالم
.......................................................................................................................................................................................   فضيلة المفتي الشيخ لؤي الصميعات

اهتم االإ�سالم بالجوانب االجتماعية التي تربط بين اأفراد المجتمع، ومن هذه الجوانب اهتمامه بالعالقة 

بين الجيران.

وقد دلت اآيات القراآن الكريم وال�سنة النبوية ال�سريفة على وجوب الإح�سان اإلى الجار:

قال اهلل تعالى: 

 ]الن�ساء:36[.

ا�ٍص ر�سي  وفي معنى قوله تعالى:  روى ابن كثير رحمه اهلل عن ابِن َعبَّ

اهلل عنه:  يعني الذي بينك وبينه قرابة،  الذي لي�ص بينك وبينه قرابة.

: )من كان يوؤمن باهلل واليوم االآخر فليح�سن اإلى جاره، ومن  واأمر النبي  باالإح�سان اإلى الجار فقال 

كان يوؤمن باهلل واليوم االآخر فليكرم �سيفه، ومن كان يوؤمن باهلل واليوم االآخر فليقل خيرًا اأو لي�سكت( ]رواه 

البخاري في »االأدب المفرد« وم�سلم[.

: )ما زال جبريل يو�سيني بالجار؛ حتى ظننت اأنه �سيورثه( ]متفق عليه[. وقال ر�سول اهلل 

وعن اأبي اأمامة ر�سي اهلل عنه قال: �سمعت ر�سول اهلل  -وهو على ناقته الجدعاء في حجة الوداع- يقول: 

)اأو�سيكم بالجار( حتى اأكثر فقلت: اإنه يورثه ]رواه الطبراني في »المعجم الكبير«[.

: )يا اأبا ذر، اإذا طبخت مرقة فاأكثر ماءها وتعاهد جيرانك( ]رواه  ويو�سي اأبا ذر ر�سي اهلل عنه فيقول 

البخاري في »االأدب المفرد« وم�سلم[.

اأتعرفون لماذا؟!

: )ما اآمن بي  الأنه  قال: )لي�ص الموؤمن الذي ي�سبع وجاره جائع( ]رواه البخاري في »االأدب المفرد«[. وقال 

من بات �سبعانًا وجاره جائع اإلى جنبه وهو يعلم( ]رواه الطبراني في »المعجم الكبير«[.

ولهذا كان ال�سحابة ي�سارعون في اإكرام الجار واإن كان يهوديًا اأو ن�سرانيًا!
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لجارنا  اأهديت  اليهودي؟  لجارنا  اأهديت  لغالمه:  يقول  فجعل  �ساة  له  ُذبحت  عمرو  بن  اهلل  عبد  اأن  يروى 

اليهودي؟ �سمعت ر�سول اهلل  يقول: )ما زال جبريل يو�سيني بالجار حتى ظننت اأنه �سيورثه( ]رواه البخاري 

في »االأدب المفرد«[.

الم�سرقة  ال�سالح، وهذه هي �سفحته  الم�سلم  الجار  اأخالق  االإ�سالم، وهذه هي  الجار في  هذه هي منزلة 

الغراء.

ولكن ما هي �سفحة جار ال�سوء؟!

جار ال�سوء الذي يوؤذي جيرانه ما هو اإال اإن�سان عّراه االإ�سالم من نعمة االإيمان واأحبط عمله:

: )واهلل ال يوؤمن، واهلل ال يوؤمن، واهلل ال يوؤمن(. قيل: من يا ر�سول اهلل؟ قال: )الذي ال ياأمن  يقول النبي 

جاره بوائقه( ]رواه البخاري[.

: اإن فالنة ت�سوم النهار، وتقوم الليل، وتوؤذي جيرانها  وعن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال: قيل للنبي 

بل�سانها؟! فقال: )ال خير فيها، هي في النار(. قيل: فاإن فالنة ت�سلي المكتوبة، وت�سوم رم�سان، وتت�سدق 

باأثوار من اأقط، وال توؤذي اأحدًا بل�سانها؟! قال: )هي في الجنة( ]رواه اأحمد والحاكم[.

وجار ال�سوء الذي يوؤذي جيرانه اإثمه عظيم عند اهلل

يروى اأن ر�سول اهلل  �ساأل اأ�سحابه عن الزنا فقالوا: حرام حرمه اهلل ور�سوله. فقال: )الأن يزني الرجل 

بع�سر ن�سوة اأي�سر عليه من اأن يزني بامراأة جاره(. و�ساألهم عن ال�سرقة فقالوا: حرام حرمها اهلل عز وجل 

ور�سوله. فقال: )الأن ي�سرق من ع�سرة اأهل اأبيات اأي�سر عليه من اأن ي�سرق من بيت جاره( ]رواه البخاري في 

»االأدب المفرد«[.

اأيها الم�سلم: اإذا اآذاك جارك فا�سبر، واعلم اأنك ممن يحبهم اهلل، واأنه ممن يبغ�سهم اهلل:

ففي الحديث عنه  اأنه قال: )اإن اهلل عز وجل يحب ثالثة ويبغ�ص ثالثة... رجل كان له جار �سوء يوؤذيه 

ف�سبر على اأذاه حتى يكفيه اهلل اإياه بحياة اأو موت( ]رواه الطبراني في »المعجم الكبير«[.

وفي الختام: احذر اأخي الم�سلم اأذية جارك، واعلم اأن من حق جارك عليك: اإذا ا�ستعانك اأن تعينه، واإذا 

ا�ستقر�سك اأن تقر�سه، واإذا افتقر اأن ت�ساعده، واإذا مر�ص اأن تعوده، واإذا اأ�سابه خير اأن تهنئه، واإذا اأ�سابته 

م�سيبة اأن تعزيه، واإذا مات اأن تتبع جنازته.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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فضائل الصالة على الحبيب 
.................................................................................................................................................................................   فضيلة المفتي الشيخ صفوان عضيبات

الحمد هلل، وال�سالة وال�سالم على �سيدنا محمد وعلى اآله و�سحبه اأجمعين، اأما بعد:

ــًا  روؤوف بالموؤمنين  وجعله  للعالمين،  رحمة  اهلل  اأر�سله  اهلل،  على  الخلق  اأكــرم  محمدًا   �سيدنا  فــاإن 

تعالى: يقول  وتوقيره.  بتعظيمه  واأمــرنــا  ذكــره،  له  ورفــع  وزره،  عنه  وو�سع  �سدره،  له  اهلل  �سرح  رحيمًا، 

بمحبته  ــا  ــرن واأم ]الفتح:9[،   

واتبــاعــه، يقــول تعــالى:  ]اآل عمران:31[،

: )ال يوؤمن اأحدكم حتى اأكون اأحب اإليه من والده وولده والنا�ص اأجمعين( ]متفق  ]اآل عمران:31[، ويقول 
عليه[.

اإلى  اأبواب الو�سول  اأن نكثر من ال�سالة عليه؛ فال�سالة عليه باب من  النبي   اأعظم �سور محبة  ومن 

اهلل، بها ُتق�سى الحاجات، وتدفع االآفات، وت�ساعف الح�سنات، وتمحى ال�سيئات، وتك�سف الكربات، وتنال 

الخيرات:

ص�����������ل�����������ى ع���������ل���������ي���������ه ال�������������ل�������������ه ف����������������ي اآلي���������������������اتإذا أن����ت أك���ث���رت ال���ص���اة ع��ل��ى ال���ذي
م�����ح�����ت�����م�����ًا ع������ل������ي������ك  ورداً  الح����������������ت ع�������ل�������ي�������ك دالئ��������������������ل ال��������خ��������ي��������راتوج������ع������ل������ت������ه������ا 

وف�سائل ال�سالة على الحبيب  كثيرة ل تح�سى، منها:

؛ �سلى اهلل عليه ع�سر �سلوات: من �سلى على النبي   .1

: )من �سلى عليَّ واحدة؛ �سلى اهلل عليه بها  اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال: قال ر�سول اهلل  عن   

ع�سرًا( ]رواه م�سلم[.

؛ ُرفعت درجته وزيدت ح�سناته ومحيت عنه من �سيئاته: من �سلى عليه   .2

: )من �سلى عليَّ من اأمتي �سالة مخل�سًا  عن اأبي بردة بن نيار ر�سي اهلل عنه قال: قال ر�سول اهلل   

من قلبه؛ �سلى اهلل عليه بها ع�سر �سلوات، ورفعه بها ع�سر درجات، وكتب له بها ع�سر ح�سنات، ومحا 

عنه بها ع�سر �سيئات( ]رواه الن�سائي في »ال�سنن الكبرى«[.
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؛ يكون النبي  اأولى النا�س به يوم القيامة: ومن اأكثر من ال�سالة على النبي   .3

 ) : )اأولى النا�ص بي يوم القيامة؛ اأكثرهم �سالة عليَّ عن اأن�ص ر�سي اهلل عنه قال: قال ر�سول اهلل   

]رواه الترمذي[.

ال�سالة على النبي  �سبب القرب منه يوم القيامة:  .4

عن اأبي اأمامة ر�سي اهلل عنه قال: �سمعت ر�سول اهلل  يقول: )اأكثروا عليَّ من ال�سالة في كل يوم   

جمعة؛ فاإن �سالة اأمتي تعر�ص عليَّ في كل يوم جمعة، فمن كان اأكثرهم عليَّ �سالة كان اأقربهم مني 

منزلة( ]رواه البيهقي في »ال�سنن الكبرى«[.

ال�سالة على النبي  �سبب لكفاية هم الدنيا والآخرة ومغفرة الذنوب:  .5

َبيِّ بن كعب ر�سي اهلل عنه قال: قلت: يا ر�سول اهلل، اإني اأكثر ال�سالة عليك؛ فكم اأجعل لك من 
ُ
عن اأ  

�سالتي؟ قال: )ما �سئت(. قلت: الربع؟ قال: )ما �سئت، واإن زدت فهو خير لك(. قلت: الن�سف؟ قال: 

)ما �سئت، واإن زدت فهو خير لك(. قال: فقلت: الثلثين؟ قال: )ما �سئت، واإن زدت فهو خير لك(. قلت: 

ك، وُيغفر لك ذنُبك( ]رواه الترمذي[. : )اإذن ُتكفى همَّ اأجعل لك �سالتي كلها؟ فقال 

ال�سالة على النبي  �سبب لعر�س ا�سم الم�سلي عليه  وِذْكِره عنده:  .6

: )اإن من اأف�سل اأيامكم يوم الجمعة؛ فيه ُخلق  عن اأو�ص بن اأو�ص ر�سي اهلل عنه قال: قال ر�سول اهلل   

( ]رواه اأبو داود  اآدم، وفيه ُقب�ص، وفيه النفخة؛ فاأكثروا عليَّ من ال�سالة فيه؛ فاإن �سالتكم معرو�سة عليَّ

والن�سائي وابن ماجه[.

وعن عبداهلل بن م�سعود عن النبي  قال: )اإن هلل مالئكة �سياحين يبلغونني من اأمتي ال�سالم( ]رواه   

الن�سائي والحاكم و�سححه[.

والحمد لله رب العالمين.


