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سامحة املفتي العام د .حممد اخلاليلة

المولد النبوي ،،استنهاض لألمة
هيـ ُّ
ـل شــهر ربيــع األول مــن كل عــام حيمــل يف رياضــه ذكــرى
جتيــش هلــا مشــاعر املســلمني يف أصقــاع األرض وهــم حييــون
ذكــرى مولــد ســيدنا حممــد صــى اهلل عليــه وســلم ،حييــون
هــذه الذكــرى وهــم يســتذكرون تارخيــ ًا مــى ويعيشــون
واقعــ ًا ،ويتطلعــون إىل مســتقبل.
فأمــا التاريــخ الــذي يســتذكرونه فقــد بــدأ قبيــل مولــد ســيدنا
حممــد صــى اهلل عليــه وســلم يف اجلزيــرة العربيــة باصطفائــه
صــى اهلل عليــه وســلم مــن ولــد إســاعيل عليــه الســام مــن
كنانــة ،مــن قريــش ،مــن بنــي هاشــم ،فهــو صــى اهلل عليــه
وســلم خيــار مــن خيــار مــن خيــار ،مــن أرشف القبائــل
العربيــة وخريهــم نســب ًا.
وأمــا مــرح تارخيهــم فــكان يف اجلزيــرة العربيــة بمــن فيهــا
مــن العــرب والتــي مل تكــن ذات أثــر يذكــر يف مــرح احليــاة
اإلنســانية ،فقــد كانــت حضــارة الفــرس والرومــان تشــكل
قطبــي احلضــارة اإلنســانية ،ثــم حضــارة اليونــان وحضــارة
اهلنــد يف الدرجــة الثانيــة ،وقــد كان هلــذه احلضــارات نتاجــات
علميــة وثقافيــة وفلســفية ذات أثــر كبــر يف صناعــة احلضــارة
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اإلنســانية بــكل مقوماهتــا ،بينــا كانــت هــي غارقــة يف
رصاعــات قبائلهــا وحــروب رضوس تــأكل أخرضهــم وتــأيت
عــى يابســهم.
يف هــذه الظــروف ويف الثــاين عــر مــن ربيــع األول مــن عــام
الفيــل ،جــاء ميــاد النبــي صــى اهلل عليــه وســلم فــكان أن
رأت أمــه آمنــة حــن وضعتــه نــور ًا أضــاء لــه مــا بــن املــرق
واملغــرب ،فكانــت اإلشــارة بذلــك إىل النــور الــذي انتــر
بعــد يف أمــة اجلزيــرة األميــة ،نــور العلــم ،ونــور احلضــارة،
ونــور الرمحــة ،ونــور اخللــق ،ونــور العــدل ،فــإن أول مــا نــزل
ـك ا َّلـ ِ
اسـ ِم َر ِّبـ َ
ـق}
ـذي َخ َلـ َ
عليــه صــى اهلل عليــه وســلم {ا ْقـ َـر ْأ بِ ْ
األمية واجلزيــرة العربيــة ،إيذان ًا
[العلــق ]1 :ليبــث احليــاة يف األمــة ّ
األميــة إىل العلــم ،واحلضــارة ،واملدنيــة،
بنقلــة نوعيــة هلــا ،مــن ّ
واخللــق احلســن ،والقيــم العامليــة ،فكانــت والدتــه صــى اهلل
عليــه وســلم نــور ًا اهتــدى بــه العــرب فانتقلــوا إىل مصــاف
حضــارة عامليــة فاقــت حضــارة الفــرس والرومــان واهلنــد
واليونــان ،فوضعــت األســس واملبــادئ العامــة للحضــارة
اإلنســانية ،بــدء ًا بحريــة اإلنســان بعــد أن عانــى مــن ويــات

منــه األوروبيــون يف بنــاء حضارهتــم.
وقد شــهد هبــذا التميــز والتفــوق احلضــاري كذلك املســترشق
جــورج ســارتون يف كتابــه [مقدمــة يف تاريــخ العلــم] فقــال:
«إن اجلانــب األكــر مــن مهــام الفكــر اإلنســاين اضطلــع بــه
املســلمون ،فالفــارايب أعظــم الفالســفة ،واملســعودي أعظــم
اجلغرافيــن ،والطــري أعظــم املؤرخــن».
نعــم ،يف ذكــرى مولــد النبــي صــى اهلل عليــه وســلم يســتذكر
املســلمون هــذا التاريــخ التليــد مستشــعرين نشــوة الظفــر
والعــزة التــي عاشــوها ذات يــوم ،لكــن يفيقــون عــى واقــع
مــؤمل مــن التفرقــة والضعــف والتــرذم والــراع واالقتتــال
الداخــي ،ممــا ينتــج عنــه ضعــف التحصــن الداخــي
فأصبحــوا غثــاء كغثــاء الســيل ،فنــزع اهلل تعــاىل املهابــة منهــم
مــن صــدور أعدائهــم فتطاولــوا عليهــم ،واعتلــوا أســوارهم،
أضــف إىل ذلــك أهنــم أصبحــوا يف ذيــل احلضــارة اإلنســانية،
وهــم أمــة (اقــرأ) وأمــة خاتــم األنبيــاء واملرســلني.
ويف ظــل هــذا الواقــع املــؤمل ،يســتذكر املســلمون مولــد
نبيهــم صــى اهلل عليــه وســلم ،فيتذكــرون مآثــره وشــائله
وهنضتــه باألمــة وتوحيدهــا وبنائهــا ،فيســترشفون مســتقبلهم
ويتطلعــون إىل غــد مــرق بــإذن اهلل ،فلدهيــم كتــاب اهلل تعــاىل
وســنة نبيهــم صــى اهلل عليــه وســلم ،وقــال صــى اهلل عليــه
وســلم( :تركــت فيكــم مــا إن متســكتم بــه لــن تضلــوا بعــدي
أبــدا ،كتــاب اهلل ،وســنة نبيــه) موطــأ مالــك.
{وا ْعت َِص ُمــوا
فهــا هــو كتــاب اهلل جــل وعــا ينطــق بيننــاَ :
بِ َح ْبـ ِ
ـل اللَِّ َجِي ًعــا َو َل َت َف َّر ُقــوا} [آل عمــران ،]103/وهــا هــي ســنة
نبينــا صــى اهلل عليــه وســلم حيــة بــن أظهرنــا ختاطبنــا بشــحذ
(اسـت َِع ْن بِــاهللِ َو َل َت ْع َجـزْ) رواه مســلم.
اهلمــم ورفــع املعنويــاتْ :
وليــس بعيــد ًا عنــا ونحــن نســتذكر ذكــرى املولــد النبــوي
الرشيــف أن نعــود إىل ســالف جمدنــا وهنضــة حضارتنــا وأن
نحيــي أعاملنــا وعقولنــا مــن هــدي النبــي صــى اهلل عيه وســلم
ونشــحذ اهلمــم فنحــن أمــة خاتــم األنبيــاء واملرســلني وخــر
{وتِ ْل َ
ــك
أمــة أخرجــت للنــاس ،متــرض ولكــن ال متــوتَ :
ـن النَّـ ِ
ـاس} [آل عمــران ،]140/وأملنــا بــاهلل كبــر
ْالَ َّيــا ُم ُندَ ِاو َُلــا َبـ ْ َ

العبوديــة واالســتبداد ،وتلخصــت بخطــاب خليفــة املســلمني
ألحــد أمرائــه بقولــه« :متــى اســتعبدتم النــاس وقــد ولدهتــم
أمهاهتــم أحــرار ًا».
كــا ُعنــي بــاألرسة بوضــع نظــام هلــا ،وأرســى يف اإلنســانية
قواعــد العــدل ،واإلخــاء واملســاواة ،والتســامح الدينــي
واخللقــي.
ويشــهد لواقــع املســلمني مــا تركتــه حضارهتــم مــن علــوم
وفــن وأدب وفلســفة أثــرى تاريــخ احلضــارة اإلنســانية ،شــهد
ألمهيتــه القــايص والــداين ،وحتــى غــر املســلمني الذيــن
ســطروا الكتــب واملؤلفــات يف أثــر احلضــارة اإلســامية
وأمهيتهــا ،كاملســترشقة األملانيــة ســيغريد هونكــة بكتاهبــا
[شــمس العــرب تســطع عــى الغــرب] ،كــا نجــد هــذا يف
كتــاب [قصــة احلضــارة] لـــ ويــل ديورانــت وغريهــم الكثــر
ممــن شــهد بعظمــة هــذه احلضــارة وأثرهــا يف احلضــارة
العامليــة.
يقــول جوســتاف لوبــون يف كتابــه [حضــارة العــرب]« :وكلام
أمعنــا يف دراســة حضــارة العــرب واملســلمني وكتبهــم العلمية
واخرتاعاهتــم وفنوهنــم ،ظهــرت لنــا حقائــق جديــدة وآفــاق
واســعة ،ولرسعــان مــا رأيتَهــم أصحــاب الفضــل يف معرفــة
القــرون الوســطى لعلــوم األقدمــن ،وإن جامعــات الغــرب مل
تعــرف هلــا مــدة مخســة قــرون مــور ًدا علم ًّيــا ســوى مؤلفاهتــم،
وإهنــم هــم الذيــن مدّ ُنــوا أوروبــا مــادة وعقـ ً
ا وأخال ًقــا ،وإن
التاريــخ مل يعــرف أمــة أنتجــت مــا أنتجــوه يف وقــت قصــر،
وأنــه مل َي ُف ْقهــم قــوم يف اإلبــداع الفنــي».
فقــد عاجلــت احلضــارة اإلســامية -التــي وضــع قواعدهــا
ســيدنا حممــد صــى اهلل عليــه وســلم -حاجــات احليــاة
بمختلــف جوانبهــا الفكريــة والنفســية والروحيــة واجلســدية
واملاديــة.
لقــد بنيــت دعــوة النبــي صــى اهلل عليــه وســلم عــى العلــم،
ممــا أنتــج جهابــذة مــن العلــاء يف شــتى جمــاالت العلــم
واملعرفــة أمثــال اخلوارزمــي ،واإلدريــي ،وابــن اهليثــم،
والــرازي ،وابــن ســينا ،والفــارايب ،والكنــدي ،وابــن بطوطــة،
ـون َم َتــى
{و َي ُقو ُلـ َ
واملســعودي ،وابــن البيطــار ،وابــن النفيــس ،وجابــر بــن وال شــك أن شمســنا ســترشق مــن جديــدَ ،
ــو ُق ْ
ُــون َق ِري ًبــا} [اإلرساء.]51/
ــل َع َســى َأ ْن َيك َ
حيــان ،وغريهــم الكثــر ممــن أفــادوا اإلنســانية ،وقدمــوا ُه َ
حلضــارة العــامل أصــول العلــم وقواعــد املعرفــة ،وهــو مــا أفــاد
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شــاءت إرادة اهلل تعــاىل أن يرســل للبرشيــة أنبيــاءه الكــرام
ورســله األصفيــاء؛ ليهــدوا النــاس إىل الــراط املســتقيم،
ِ
ــا ُم َب ِّ ِ
يــن لِئ َّ
{ر ُس ً
ُــون
َــا َيك َ
يــن َو ُمنْذ ِر َ
ش َ
قــال اهلل تعــاىلُ :
الر ُسـ ِ
لِل َّنـ ِ
ـاس َعـ َ
َان اللَُّ َع ِزي ـزًا َحكِيـ ًـا}
ـل َوك َ
ـى اللَِّ ُح َّج ـ ٌة َب ْعــدَ ُّ
ـن َح َّتــى
{و َمــا ُكنَّــا ُم َع ِّذبِـ َ
[النســاء ،]165 :وقــال اهلل تعــاىلَ :
ـث َر ُسـ ً
َن ْب َعـ َ
ـول} [اإلرساء ،]15 :وهــؤالء الرســل هــم صفــوة اهلل
تعــاىل مــن خلقــه اختارهــم اهلل تعــاىل مــن أكمــل النــاس
وخلقـ ًا ليكــون هلــم وظيفــة هــي مــن أرشف الوظائــف،
َخلقـ ًا ُ
أال وهــي الداللــة عــى اهلل تعــاىل.
حــق
وقــد أرســل اهلل تعــاىل لــكل أمــة نبيــ ًا منهــم يعرفونــه ّ
املعرفــة ،ويعرفــون نســبه وخلقــه ،ذلــك حتــى يكــون أدعــى
للقبــول.
وقــد كانــت دعــوة األنبيــاء تنتهــي بقبضهــم ورفعهــم إىل اهلل
تعــاىل ،فــكان البــد مــن وجــود دعــوة تامــة مســتمرة وباقيــة
ال تنتهــي إىل قيــام الســاعة ،فــكان اختيــار اهلل تعــاىل هلــذه
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فضلــه عــى مجيعهــم ،فهــو
املهمــة األبديــة نبي ـ ًا مــن األنبيــاء ّ
ســيدهم وســيد ولــد آدم إىل يــوم القيامــة إنــه حممــد بــن عبــد
اهلل بــن عبــد املطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف مــن ينتهــي
نســبه إىل إســاعيل الذبيــح ،وشــاءت إرادة اهلل تعــاىل أن يفــدى
أبــوه عبــد اهلل أيضـ ًا ،كــا فــدى اهلل تعــاىل أبــاه إســاعيل فهــو
ابــن الذبيحــن.
جــاء رســول اهلل تعــاىل إىل البرشيــة عــى فــرة مــن الرســل،
فــرة زمنيــة طويلــة ،هــي األطــول مــن بــن فــرات إرســال
األنبيــاء عليهــم الصــاة والســام ،فقــد كانــت ســنة اهلل تعــاىل
ـي ،فــا يقبــض اهلل تعــاىل نبي ـ ًا
ماضيــة أن يرســل نبي ـ ًا تلــو نبـ ّ
إال ويرســل مكانــه آخــر ،بــل تعــارص يف بعــض األزمــان أكثــر
ـي ،وملــا طالــت فــرة االنقطــاع ســادت البرشيــة مظاهر
مــن نبـ ّ
كثــرة مــن االنحرافــات الفكريــة والعقائديــة والســلوكية،
ـم الظلــم ،وانتــرت الطبقيــة ،وقطيعــة الرحــم ،وخلــت
فعـ ّ
املجتمعــات مــن اإلنســانية ،فــكان ال بــدّ مــن إعــادة تصحيــح

املســار ،وعــودة احليــاة إىل طبيعتهــا ،فأرســل اهلل تعــاىل نبيــه
حممــد ًا صــى اهلل عليــه وســلم ليكــون مــاذ ًا للبرشيــة كلهــا،
يرفــع عنهــا الظلــم ،ويزيــل مظاهــر االســتعباد ،ويعيــد
لإلنســانية إنســانيتها التــي فقدهتــا ،ويعيــد للبرشيــة كرامتهــا
التــي انتهكــت؛ وليظهــر عــى يديــه جتـ ّ
ـي الرمحــة اإلهليــة التــي
ِ ِ
{و َمــا َأ ْر َس ـ ْلن َ
ـن} [األنبيــاء:
ح ـ ًة ل ْل َعا َلـ َ
أرادهــا اهلل تعــاىلَ ،
َاك إِ َّل َر ْ َ
.]107
نعــم كان رســول اهلل مظهــر رمحــة ،فهــو الرمحــة املهــداة الــذي
مــا عرفــت البرشيــة أرحــم وال أكمــل وال أمجــل منــه ،وصدق
الشــاعر حــن قــال:
وأمجل منك مل تر قط عيني
وأطيب منك مل تلد النساء
خلقـت مـربأ من كـل عـيب
كأنـك قـد خلقـت كام تشاء
أن بعــث اهلل تعــاىل حممــد ًا ،بــل بــدأ
تغــر وجــه العــامل ملــا ْ
بالتغــر منــذ والدتــه عليــه الصــاة والســام ،فهــذه األخبــار
تتــواىل بــأن إيــوان كــرى يــوم ميــاد النبــي قــد تصــدع،
ونــار املجــوس تنطفــئ ،وبحــرة ســاوى تغــوص ،وتقــول
الســيدة الســعيدة اآلمنــة آمنــة أم النبــي عليــه الصــاة
والســام« :لقــد رأيــت وهــو يف بطنــي أنــه خــرج نــور منــي
أضــاءت منــه قصــور الشــام» [مصنــف عبــد الــرزاق الصنعــاين] ،ويف
ذلــك إشــارة إىل أن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم يصــل ملكــه
إىل الشــام ،فلــم تكــن والدة النبــي صــى اهلل عليــه وســلم
والدة عاديــة لشــخص عــادي ،بــل كانــت مؤذنــة بــوالدة
أمــة ،فبعــد ســنوات مــن والدة النبــي صــى اهلل عليــه وســلم
وتربيتــه تربيــة ربانيــه -فقــد أدبــه ربــه وأحســن تأديبــه ،كــا
قــال هــو عــن نفســه ،فلــم تأدبــه أم وال أب وال جــد ،بــل لقــد
ـي صــى اهلل
كانــت عنايــة اهلل تعــاىل هــي املــريب واملوجــه للنبـ ّ
عليــه وســلم ،وصــدق البوصــري حــن قــال:
كفاك بالعلم يف األُ ِّم ِّي معجــــــــــز ًة
يف اجلاهلية والتأديب يف اليتـــــم-
كانــت بعثتــه صــى اهلل عليــه وســلم للبرشيــة كلهــا إيذانــ ًا
بإمتــام الرســاالت الســاوية وختمهــا ،فقــال اهلل تعــاىل:
ِ
َاك إِ َّل كَا َّفــ ًة لِلن ِ ِ
{و َمــا َأ ْر َســ ْلن َ
يــرا} [ســبأ،]28 :
َ
ــرا َونَذ ً
َّــاس َبش ً
ــن} [األحــزاب ،]40 :نعــم ختمــت
َــم النَّبِ ِّي َ
وقــال تعــاىلَ :
{و َخات َ

وحــري بــه أن يكــون خاتــم
الرســاالت الســاوية بمبعثــه،
ٌّ
األنبيــاء واملرســلني ،فــا أوتيــه صــى اهلل عليــه وســلم مــن
خلــق ورمحــة مل يؤتــه أحــد غــره مــن األنبيــاء واملرســلني،
فقــد مجــع اهلل تعــاىل لــه مــا تفــرق مــن احلســن والكــال
يف مجيــع األنبيــاء ،مجعــه فيــه دفعــة واحــدة ،فهــو األمجــل
واألكمــل واألتــم خلقــ ًا ورمحــة ،حتــى اســتحق أن يكــون
{و َمــا َأ ْر َسـ ْلن َ
حـ ًة
رمحــة للعاملــن ،كــا قــال اهلل تعــاىلَ :
َاك إِ َّل َر ْ َ
لِ ْلعا َلِــن} [األنبيــاء ،]107 :قــال تعــاىل{ :بِا ُْل ْؤ ِمنِــن رء ٌ ِ
ـم}
َ َ
وف َرحيـ ٌ
َ َ ُ
[التوبــة ،]128 :أوجــد رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم أمــة
عامليــة بعــد أن كانــت العــرب أمــة أميــة ،فدعاهــم إىل العلــم
والتعلــم ،ونبــذ اخلرافــات ،واســتعامل العقــل ،والبحــث يف
مكنونــات الكــون ،وحــث عــى طلــب العلــم وعــده فريضــة،
فبالعلــم تنمــو املجتمعــات وحتيــا األمــم وتبنــى احلضــارات،
فهــو الــذي قــال( :طلــب العلــم فريضــة عــى كل مســلم)
[ســنن ابــن ماجــه] ،وصــدق القائــل:
العلم يبني بيوت ًا ال عامد هلا
واجلهل هيدم بيت العز والكرم
دعــا إىل االلتــزام باألخــاق ،وجعــل االلتــزام باخللــق دينــ ًا
ِ
فهــو الــذي قــال( :إِنَّــا ب ِع ْث ُ ِ
ــح ْالَ ْخ َ
ــا ِق)
ــم َصال َ
َ ُ
ــت لُ َت ِّ َ
[مصنــف ابــن أيب شــيبة] ،نعــم بالعلــم واخللــق تقــوى األمــم،
وتزدهــر احلضــارات والقيــم.
فــا أحوجنــا اليــوم ونحــن نحتفــل بميــاد النبــي عليــه
الصــاة الســام أن نحيــي هنجــه وهديــه فينــا ،مــا أحوجنــا
إىل رمحتــه صــى اهلل عليــه وســلم التــي مــا رأى العــامل مثلهــا.
مــا أحوجنــا إىل هديــه صــى اهلل عليــه وســلم يف التعامــل
مــع النــاس عــى اختــاف توجهاهتــم وثقافاهتــم وأفكارهــم
لتفتــح القلــوب والعقــول قبــل فتــح القــاع واحلصــون.
مــا أحوجنــا إىل أن نحيــي رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم
ِ
ـم َر ُسـ َ
ـول اللَِّ} [احلجرات ،]7 :نعم رســول
فينــاَ ،
{وا ْع َل ُمــوا َأ َّن في ُكـ ْ
اهلل صــى اهلل عليــه وســلم بــاق يف قلوبنــا ،حــي يف ضامئرنــا،
نســر خلفــه وهنتــدي هبديــه ،واحتفالنــا يــوم مولــده هــو
مظهــر مــن مظاهــر التعبــر عــن شــكرنا هلل تعــاىل ملنــه وكرمــه
بــأن خصنــا وجعلنــا مــن أمــة خــر خلقــه ،قــال تعــاىلُ { :قـ ْ
ـل
ـك َف ْلي ْفرحــوا هــو َخـ ِ
ـل اللَِّ وبِر ِ ِ ِ
بِ َف ْضـ ِ
ون}
ي َم ُع َ
حتــه َفبِ َذلـ َ َ َ ُ
َ َ َْ
ـر مَّــا َ ْ
ُ َ ٌْ
[يونــس.]58 :
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ّ
المولد يعلمنا
املولــد النبــي الرشيــف ذكــرى عزيــزة عــى قلــوب املســلمني،
حيــث حييــون ذكــرى مولــد النبــي األعظــم ،صــى اهلل عليــه
وســلم ،ومــا أحــاه مــن مولــد ســعيد ،وعيــد جميــد ،نتذاكــر
فيــه ســرة النبــي املصطفــى صــى اهلل عليــه وســلم ،مــع مدحــه
شــعرا ونثــرا ،واإلكثــار مــن الصــاة والســام عليــه ،وإطعــام
املســلمني فرحــا هبــذا اليــوم األغـ ّـر العظيــم.
أن الدعــوة إىل اهلل صــر
نتعلــم مــن املولــد الرشيــف ّ
واحتســاب ،وليســت أمــرا ســهال ومرحيــا ،فاإلنســان عندمــا
يلبــس ثــوب الدعــوة إىل اهلل تعــاىل ســيتعرض لــه الســفهاء،
وهيــزأ بــه عــوام النــاس ،وربــا عــاداه أقــرب النــاس إليــه،
هكــذا كان حــال األنبيــاء مــع أقوامهــم ،وهكــذا عانــى ســيدنا
حممــد صــى اهلل عليــه وســلم مــن قومــه ،فهــذا مــراث النبــوة
ســيناله كل مــن ســار عــى طريــق األنبيــاء.
أن األخــاق احلســنة هلــا أثــر
ونتعلــم مــن املولــد الرشيــف ّ
كبــر عــى قبــول النــاس للدعــوة ،ولذلــك نجــد أن النبــي
صــى اهلل عليــه وســلم ،كان أحســن النــاس خلقــا ،يتصــف
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والــر والصلــة،
بالرمحــة واللــن ،واللطــف والعطــف،
ِّ
والكــرم والســخاء ،ال يــر ّد ســائال ،ويعــن كل حمتــاج ،صــادق
أمــن ،أح ّبــه النــاس هلــذه الشــائل الطيبــة ،فدخلــوا يف دين اهلل
أفواجــا .وهــذا درس يلزمنــا أن نتعلمــه ونحن يف ظــال املولد
الرشيــف ،أن األخــاق هــي رأس مــال الداعيــة إىل اهلل تعــاىل،
ومتــى فقــده كانــت جتارتــه كاســدة.
أن الداعيــة إىل اهلل لــه وجــه
ونتعلــم مــن املولــد الرشيــف ّ
واحــد يعيــش فيــه يف بيتــه وبــن النــاس؛ ألننــا نلحــظ يف
عرصنــا مــن لــه وجهــان ،واحــد يقدمــه للنــاس ،وهــو مثــال
اللطــف والعطــف ،واآلخــر لزوجتــه وأوالده ،وهــو وجــه
الشــدة والغلظــة .إن هــذا التلــون العجيــب ليــس مــن أخــاق
نبينــا صــى اهلل عليــه وســلم ،وال يليــق بدعــاة ينتســبون إليــه،
فعــى الداعيــة أن يتعلــم كيــف يعيــش بوجــه واحــد مجيــل يف
البيــت وخارجــه.
ونتع ّلــم مــن املولــد الرشيــف أن الدعــوة إىل اهلل تعــاىل حتتاج إىل
بــذل وعطــاء ،بــذل يف األوقــات واألمــوال واجلهــد والفكــر،

فــا ينفــع البخــل مــع الدعــوة .فالداعيــة يســخّ ر نفســه ووقتــه
وفكــره ومالــه يف ســبيل اهلــدف الــذي يســعى إليــه ،وهــذا
جهــاد مــن أعظم أنــواع اجلهــاد .حيــث تصــر الدعــوة إىل اهلل
وهدايــة النــاس وإرشــادهم إىل الطريــق الصحيــح هــي هــدف
اإلنســان وشــغله الشــاغل ،وينفــق يف ســبيل ذلــك حمتســبا
األجــر عــى اهلل تعــاىل ،ويف هــذه احلــال يتخلــص اإلنســان
مــن أنان ّيتــه وأثرتــه وحبــه لذاتــه ،ليتســع قلبــه للخلــق مجيعــا؛
ألنــه يريــد هدايتهــم ،ويســعى ملصلحتهــم ،ويبــذل يف ســبيل
ذلــك كل مــا يملــك.
ونتعلــم مــن املولــد الرشيــف أن الصحبــة يف غايــة األمهيــة؛
ألن الصاحــب ســاحب ،فمــن صاحــب األخيــار تعلــم اخلــر
منهــم ،ومــن صاحــب األرشار تعلــم الــر منهــم ،فعــى
اإلنســان أن خيتــار صحبتــه بعنايــة فائقــة؛ ألهنــم البيئــة التــي
ســيعيش فيهــا ،ويمــي غالــب أوقاتــه معهــا ،وال شــك أن

للبيئــة أثرهــا الواضــح عــى حيــاة األفــراد واملجتمــع .وملــا
أراد النبــي صــى اهلل عليــه وســلم بنــاء أمــة ،كان أصحابــه مــن
الذيــن يصلحــون هلــذه املهمــة ،وقامــوا هبــا خــر قيــام.
ليــس املولــد الرشيــف جمـ ّـرد ذكــرى ،إهنــا دروس وعــر ،مــن
ســرة خــر البــر ،صــى اهلل عليــه وســلم ،نذ ّكــر أنفســنا هبــا
يف ذكــرى مولــده ،كــي تظـ ّ
ـل حــارضة أمامنــا ،ننهــل منهــا،
ونقتــدي هبــا ،ونســر عــى هدهيــا ،ونســتيضء بنورهــا،
فالرســول صــى اهلل عليــه وســلم هــو قــدوة املؤمنــن ،ورساج
املحبــن ،وقمــر الدعــاة املخلصــن.
إن احتفالنــا باملولــد يشــر إىل االرتبــاط الوثيــق بــن األمــة
وقائدهــا ،وإننــا نجــدد العهــد والــوالء والوفــاء يف كل عــام
هلــذا النبــي الكريــم ،طالبــن مــن اهلل أن حيرشنــا يف زمرتــه يــوم
القيامــة ..آمــن.
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التفاؤل في سورة الضحى
الدنيــا دار حمــن ومصائــب وشــدائد ،يــكاد ال يســلم مــن ذلــك
أحد ،ســواء عــى املســتوى الفــردي أم املســتوى اجلامعــي ،ويف
هــذا الزمــان ابتــي املســلمون بمصائــب شــتى ورزايــا كثــرة،
كــا قــال الشــاعر:
أنى نظرت إىل اإلسالم يف بلد
وجدته كالطري مقصوصا جناحاه
وأخطــر مــا يف املصيبــة هــو الســكون إليهــا واالستســام
هلــا ،ومهــا النتيجــة احلتميــة لليــأس الــذي يوصــل لالنتحــار
النفــي الــذي يفــوق بخطــره االنتحــار اجلســدي ،لــذا
تضافــرت النصــوص الرشعيــة والوقائــع العمليــة مــن الســرة
النبويــة التــي تنبــذ اليــأس وتدعــوا للتفــاؤل واألمــل بالقــادم،
ممــا يكفــل إخــراج مــن وقعــت عليــه املصيبــة مــن حالــة
اإلحبــاط الســلبية ونقلــه إىل دائــرة التفــاؤل اإلجيابيــة ،ال ســيام
عندمــا يعلــم أن أفضــل البــر قــد ابتلــوا باملصائــب ،فقــد
بــوب البخــاري رمحــه اهلل يف صحيحــه بــاب :أشــد النــاس
بــاء األنبيــاء ثــم األمثــل فاألمثــل
ً
ومــن هــذه النصــوص ســورة الضحــى ،حيــث القــرآن شــفاء
ورمحــة ،أنزلــه اهلل ليثبــت بــه رســوله واملؤمنــن ،وتتضــح
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املفتي د .حممد بني طه

املواســاة والدعــوة للتفــاؤل يف ســورة الضحــى مــن خــال
مايــي:
 .1مــن حيــث ســبب النــزول :فســبب نــزول الســورة -كــا
ذكــر أكثــر املفرسيــن -أهنــا نزلــت بعــد فــرة انقطــاع للوحــي
عــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ،وتعيــر املرشكــن
لــه بذلــك ،ومعلــوم أن مــن أعظــم املصائــب هــي مصيبــة
الديــن واملتمثلــة بانقطــاع الوحــي ،فنزلــت الســورة مشــحونة
بالدعــوة للتفــاؤل ،ولبيــان زيــف ادعــاء املرشكــن ،ومواســاة
النبــي عليــه الســام وتثبيتــه.
 .2مــن حيــث وقــت نزوهلــا :حيــث نزلــت يف بدايــة الدعــوة،
حيــث الرســول صــى اهلل عليــه وســلم والصحابــة يقاســون
أشــد أنــواع العــذاب النفــي واجلســدي مــن املرشكــن،
فنزلــت هــذه الســورة العظيمــة تبرشهــم بالقــادم وتبعــث يف
نفوســهم التفــاؤل واألمــل.
 .3مــن حيــث الرتتيــب يف وقــت النــزول :فســورة الضحــى
هــي الســورة احلاديــة عــرة مــن حيــث النــزول -كــا أن عدد
آياهتــا إحــدى عــرة آيــة -تــأيت بعــد ســورة الفجــر وقبــل
ســورة الــرح ،والفجــر والضحــى والــرح ألفــاظ تزخــر

بــكل معــاين التفــاؤل والــرور واألمــل ،وتبعــث يف النفــس
االستبشــار بــا هــو قــادم ،وكذلــك فــإن الضحــى يــأيت بعــد
الفجــر يف الرتتيــب الزمنــي حيــث ينبثــق الضيــاء يف الفجــر
ويتضــح ويســطع ويشــتد وقــت الضحــى [التفســر البيــاين للقــرآن
الكريــم].
 .4ترتيــب الســورة يف املصحــف :حيــث الســورة الســابقة
لســورة الضحــى يف املصحــف هــي ســورة الليــل والتــي
ختمــت بقولــه تعــاىل( :ولســوف يــرىض) ،وهــي دعــوة
للتفــاؤل واألمــل بــا هــو آت ،كذلــك جــاء يف ســورة
الضحــى قولــه تعــاىل( :ولســوف يعطيــك ربــك فــرىض)،
واملوعــودون بذلــك -واحلمــد هلل -هــم حممــد صــى اهلل عليــه
وســلم وأمتــه ،أمــا الســورة التــي تليهــا فهــي ســورة الــرح
الــذي حيمــل معنــى الفــرج وزوال اهلــم.
 .5بعــد ســورة الليــل جــاءت ســورة الضحــى ،حيــث
ضيــاء -يرمــز للفــرج وزوال
الضحــى -وهــو أشــد النهــار
ً
اهلــم ،بينــا الليــل يرمــز للضيــق واهلــم والعــر ،قــال امــرؤ
القيــس:
وليل كموج البحر أرخى سدوله
عيل بأنواع اهلموم ليبتيل
أال أهيا الليل الطويل أال انجيل
بصب وما اإلصباح منك بأمثل
فبعد العرس يأيت اليرس كام أن الفرج يأيت بعد الشدة.
 .6قدمــت الســورة القســم بالضحــى -وهــو أشــد النهــار

ـاء -حيــث يرمــز للفــرج وزوال اهلــم ،عــى القســم بالليــل
ضيـ ً
الــذي يرمــز للضيــق واهلــم والعــر ،رغــم أن الفرج يــأيت بعد
اهلــم ،وذلــك انســجام ًا مــع روح التفــاؤل التــي تبعثهــا هــذه
الســورة يف النفــس ،فيبقــى اإلنســان متفائ ـاً ،بينــا الرتتيــب
القــرآين للســور جــاء وفــق املعتــاد ،فالضحــى بعــد الليــل كــا
أن اليــر يــأيت بعــد العــر.
 .7خالــف بعــض مــن تكلــم عــى الســورة حيــث رأى أن
القســم بالضحــى باعتبــاره ظرفـ ًا للحــرارة والعنــاء والتعــب،
وعطــف عليــه القســم بالليــل باعتبــاره ظرفــ ًا للســكون
والراحــة واملســامرة ،ليكــون القســم بيانــ ًا للجــو العــام
للســورة التــي محلــت بشــارة كــرى للرســول صــى اهلل عليــه
وســلم مــن أن يســتقبل أمــره خــر ممــا اســتدبر ،مثــل مــن
ينتقــل مــن العنــاء والكــد يف الضحــى إىل الدعــة والراحــة يف
الليــل.
وقــد احتجــوا هلــذا الــرأي بــأن املقصــود بالضحــى والليــل هنا
الظرفيــة وليــس الزمنيــة ،حيــث الضحــى فيــه الكــد والتعــب
وطلــب املعــاش ،والليــل فيــه اهلــدوء والســكون والراحة؛ ألن
يف محــل املقصــد مــن الليــل والضحــى عــى الزمنيــة يف جتديــف
عكــس املعنــى البالغــي للســورة يف االنتقــال مــن األســوأ
لألحســن ،حيــث الضحــى فيــه الوضــوح والضيــاء والليــل
فيــه الظــام واهلــم.
قلــت :ينتفــي هــذا اإلشــكال إذا علمنــا أن تقديــم الضحــى
بالذكــر بــا حيملــه مــن معنــى حســن هــو منســجم مــع روح
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التفــاؤل التــي تبثهــا هــذه اآليــة يف النفــس وذلــك بالتنويــه
بذكــر الفــرج قبــل الشــدة ليبقــى اإلنســان متفائــا بــا هــو
أحســن ،كقولــه تعــاىل( :فمــن يعمــل مثقــال ذرة خــرا يــره
ومــن يعمــل مثقــال ذرة رشا يــره).
 .8وصــف الليــل هنــا بأنــه ســجى أي طــال وامتــد ،أي كنايــة
عــن اشــتداد اهلــم والغــم ،لكــن الفــرج ســيأيت حتــا كــا يــأيت
النهــار بعــد الليــل ،وخــال ذلــك فــإن اهلل تعــاىل ال يتخــى
عــن عبــده املؤمــن قــال تعــاىل( :مــا ودعــك ربــك ومــا قــى)،
وليكــن متذكــرا قولــه تعــاىل( :ولآلخــرة خــر لــك مــن
األوىل ،ولســوف يعطيــك ربــك فــرىض) فيبقــى متفائــا
بــأن القــادم أفضــل ،فــا يســقط يف براثــن اليــأس والقنــوط
املفضيــان للمــوت البطــيء والــردي يف دركات الضيــاع.
 .9إضافــة الــام للنبــي صــى اهلل عليــه وســلم يفيــد
االختصــاص يف قولــه تعــاىل( :ولآلخــرة خــر لــك مــن
األوىل) ،داللــة عــى أن كل مــا خيــص رســول اهلل صــى اهلل
عليــه وســلم مــن أمــر دينــه وأمتــه البــد أن يصــر إىل كل مــا
هــو خــر ،يقــول ابــن عاشــور رمحــه اهلل« :والــام يف قولــه:
لــك الم االختصــاص ،أي خــر خمتــص بــك ،وهــو شــامل
لــكل مــا لــه تعلــق بنفــس النبــي صــى اهلل عليــه وســلم يف
ذاتــه ويف دينــه ويف أمتــه ،فهــذا وعــد مــن اهلل بــأن ينــر ديــن
اإلســام ،وأن يمكــن أمتــه مــن اخلــرات التــي يؤملهــا النبــي
صــى اهلل عليــه وســلم هلــم»[ .التحريــر والتنويــر]
 .10يف قولــه تعــاىل( :ولســوف يعطيــك ربــك فــرىض)
مجعــت اآليــة بــن حــريف التأكيــد والتأخــر ،وذلــك حتــى
يكــون اإلنســان عــى يقــن بــأن فــرج اهلل البــد أن يــأيت وإن
تأخــر[ .تفســر النســفي]
 .11يف قولــه تعــاىل( :ولســوف يعطيــك ربــك فــرىض) ورد
أن هــذه اآليــة هــي أرجــى آيــة يف كتــاب اهلل تعــاىل ،كيــف ال
رجــاء وتفــاؤالً وأمــاً ،فعــن حــرب
وهــي يف ســورة تشــع
ً
بــن رسيــج البــزار ،قــال :قلــت أليب جعفــر حممــد بــن عــي
بــن احلســن ،جعلــت فــداك ،أرأيــت هــذه الشــفاعة التــي
يتحــدث هبــا أهــل العــراق ،أحــق هــي؟ قــال :شــفاعة مــاذا؟
قــال :شــفاعة حممــد صــى اهلل عليــه وســلم ،قــال :حــق واهلل،
إي واهلل ،حدثنــي عمــي حممــد بــن عــي ابــن احلنفيــة ،عــن عيل
بــن أيب طالــب ،أن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم قــال:
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«أشــفع ألمتــي ،حتــى ينادينــي ريب ،فيقــول :أرضيــت يــا
حممــد؟ ،فأقــول :رب رضيــت» ،ثــم أقبــل عــي ،فقــال :إنكــم
تقولــون ،معــر أهــل العــراق :إن أرجــى آيــة يف كتــاب اهلل
ســبحانه وتعــاىل عــز وجــل {قــل يــا عبــادي الذيــن أرسفــوا
عــى أنفســهم} [الزمــر ]53 :قــرأ إىل قولــه {مجيعــا} [البقــرة]29 :
قلــت :إنــا لنقــول ذلــك ،قــال :ولكنــا أهــل البيــت نقــول:
وإن أرجــى آيــة يف كتــاب اهلل تعــاىل{ :ولســوف يعطيــك ربــك
فــرىض} [الضحــى[ ]5 :التوحيــد البــن خزيمــة].
 .12حذفــت كاف اخلطــاب يف قولــه تعــاىل( :ومــا قــى)؛
ألن القــى فيــه البغــض والــرك واجلفــاء فــا يليــق إضافتــه
لرســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ،بخــاف الــوداع فليــس
فيــه ذلــك.
 .13يمتــن اهلل تعــاىل عــى رســوله صــى اهلل عليــه وســلم
بنعمــه الســابغة عليــه ،وليكــون قــدوة لــكل إنســان مبتــى
بــأن يســتذكر ســابق لطــف اهلل بــه يف مراحــل حياتــه ومجيــع
أحوالــه مــن يتــم وفقــر وضيــاع ،حيــث ينتقــل مــن اليتــم إىل
اإليــواء ،ومــن الضــال إىل اهلــدى ،ومــن الفقــر إىل الغنــى،
فكــا لطــف اهلل بــك يف البدايــة لــن يتخــى عنــك يف النهايــة.
 .14مل يــأت لفــظ اجلاللــة يف هــذه الســورة إال بلفــظ «رب»
بــا حيملــه مــن داللــة عــى اللطــف والرمحــة واملحبــة والعنايــة
التــي تكــون يف الرتبيــة التــي تشــع هبــا هــذه الســورة ،فتمــأ
النفــس غبطــة ورسور ًا وتفــاؤالً.
 .15التكبــر عنــد بدايــة الســور كــا يف بعــض القــراءات يبــدأ
مــن عنــد ســورة الضحــى ،والتكبــر داللــة الفــرح والغبطــة
والــرور بــا محلتــه هــذه الســورة مــن بشــارات باملســتقبل
جيعــل النفــس متتلــئ تفــاؤالً وأم ـاً.
ويف اخلتــام فــإن هــذه املعــاين التــي وقفــت عليهــا يف ســورة
الضحــى تشــر إىل عظيــم مكانــة هــذه الســورة ،والتــي تشــع
أمــ ً
ا وتفــاؤالً ،فــا يبقــى لليــأس واجلــزع مــكان ،فــا إن
يتدبرهــا املهمــوم أو صاحــب املصيبــة حتــى تشــحنه بــكل
املعــاين اإلجيابيــة بــزرع األمــل يف نفســه بــأن القــادم أفضــل.
كام قال الطغرائي:
أعلل النفس باآلمال أرقبها
ما أضيق العيش لوال فسحة األمل

الوفر المائي في
المذهب المالكي
احلمــد هلل رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى أرشف اخللــق
واملرســلني ســيدنا حممــد وعــى آلــه وصحبــه الغــر امليامــن،
وعــى مــن دعــا بدعوتــه واســتن ســنته إىل يــوم الديــن ،وبعــد:
فــإن املــاء رس احليــاة وعصــب العيــش ،ومصــداق ذلــك قــول
ــاء ك َُّل َ ٍ
اهلل تعــاىل{ :وجع ْلنَــا ِمــن ا َْل ِ
ــي} [األنبيــاء،]30 :
َ
َ َ َ
شء َح ٍّ
ْ
ونظــر ًا ألمهيــة املــاء يف حيــاة اإلنســان كان موضــع اهتــام عنــد
فقهــاء املذاهــب اإلســامية كافــة ،وكــا أن املــاء مفتــاح احليــاة
فهــو مفتــاح العبــادة أيضــ ًا؛ فالطهــارة هــي وســيلة املســلم
ألداء عبادتــه؛ والعبــادة هــي املقصــود األســمى لوجــود
اإلنســان.
اعتنــاء كبــر ًا مــن
وقــد اعتنــت املذاهــب اإلســامية باملــاء
ً
حيــث أحكامــه الرشعيــة؛ ألمهيتــه يف عبــادة املســلم ،أو مــن
حيــث توفــره؛ شــعور ًا منهــم بأمهيتــه ،واستشــعار ًا للهــدي
النبــوي يف ذلــك ،عندمــا رأى رســول اهلل صــى اهلل عليــه
ف ،ال ُتـ ِ
ا يتوضــأ ،فقــال( :ال ُتـ ِ
وســلم رجـ ً
ف) رواه ابــن
ـر ْ
ـر ْ
ماجــه.
وممــن كان لــه الســبق يف هــذا امليــدان املذهــب املالكــي ،يف
كثــر مــن أحــكام املذهــب يف بــاب امليــاه ،ومــن ذلــك بيانــه
للــاء متــى ينجــس ،عــى مــا ســنبينه إن شــاء اهلل تعــاىل ،وال

املفتي سعيد فرحان
أدل عــى ذلــك مــن كالم حجــة اإلســام اإلمــام الغــزايل
رمحــه اهلل تعــاىل ،حيــث قــال يف كتابــه [إحيــاء علــوم الديــن /1
« :]129وكنــت أود أن يكــون مذهبــه [أي :اإلمــام الشــافعي]
كمذهــب مالــك ريض اهلل عنــه ،يف أن املــاء وإن قــل ال ينجــس
إال بالتغــر؛ إذ احلاجــة ماســة إليــه ،ومثــار الوســواس اشــراط
القلتــن ،وألجلــه شــق عــى النــاس ذلــك ،وهــو لعمــري
ســبب املشــقة ويعرفــه مــن جيربــه ويتأملــه» انتهــى كالمــه.
وســأذكر فيــا يــي حكمــن فقهيــن مــن أحــكام الطهــارة
يف املذهــب املالكــي مبينــ ًا وجــه الوفــر يف امليــاه مقارنــة مــع
املذاهــب الفقهيــة األخــرى؛ حيــث إن املذهــب املالكــي انفــرد
يف هذيــن احلكمــن عــن املذاهــب األخــرى ،ومهــا مــن
مفــردات املذهــب.
أوالً :متى ينجس املاء؟
اتفقــت املذاهــب الثالثــة مــن حنفيــة وشــافعية وحنابلــة عــى
أن املــاء إذا كان كثــر ًا فوقعــت فيــه نجاســة تنجــس املــاء
إذا تغــرت إحــدى أوصافــه ،أمــا إذا مل تتغــر فيبقــى عــى
طهوريتــه ،أمــا املــاء القليــل فيتنجــس بمجــرد وقوع النجاســة
فيــه ،ولــو مل تتغــر أوصافــه ،وحجــم املــاء الكثــر الــذي ال
ينجــس عنــد الشــافعية واحلنابلــة مــا يقــارب ( )190لــر ًا،
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أمــا عنــد الســادة احلنفيــة فهــو أكثــر مــن ذلــك بأضعــاف
تقريبــ ًا.
وللســادة املالكيــة يف ذلــك تفصيــل خمتلــف ،فــا تفريــق
عندهــم بــن الكثــر والقليــل يف املــاء ،بــل عندهــم ضابــط
آخــر للحكــم بنجاســة املــاء ،وهــو تغــر أحــد أوصافــه
أي مــن أوصافــه فيبقــى
الثالثــة ،فــا دام أن املــاء مل يتغــر ٌّ
عــى طهوريتــه حتــى لــو وقعــت فيــه نجاســة ،حتــى وإن
كان قليـاً ،فــإن كان أقــل مــن مــاء الوضــوء -لــر ًا مــن املــاء
تقريبــ ًا -فــا كراهــة يف اســتعامله ،حتــى مــع تنجســه إذا مل
تتغــر أوصافــه ،وإن كان أقــل مــن ذلــك فمكــروه مــع جــواز
التطهــر بــه.
وهــذا القــول ال خيفــى مــا فيــه مــن توفــر للــاء ،إذا قلنــا إن
حــدّ الكثــرة عنــد املذاهــب األخــرى مائــة وتســعون لــر ًا عــى
أقــل تقديــر.
قــال اإلمــام احلطــاب يف [مواهــب اجلليــل « :]65 /1وإن كان نجســا
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فينظــر إىل كثــرة املــاء وقلتــه؛ فــإن كان املــاء كثــر ًا أكثــر مــن
آنيــة الوضــوء والغســل فهــو طهــور بــا كراهــة ،وإال فهــو
مكــروه؛ ألنــه مــاء يســر حلتــه نجاســة ومل تغــره».
ثاني ًا :استخدام املاء املستعمل يف الطهارة
املــاء املســتعمل يف بــاب الطهــارة هــو :املــاء الــذي ُأدي بــه
عبــادة واجبــة ،كالوضــوء للمحــدث والغســل للجنــب.
واملــاء املســتعمل طاهــر غــر مطهــر عنــد احلنفيــة والشــافعية
واحلنابلــة ،فــا يصــح التطهــر بــه خالف ـ ًا للمذهــب املالكــي،
فاملالكيــة جيــوز عندهــم التطهــر باملــاء املســتعمل مــع الكراهــة
عنــد وجــود مــاء غــره ،فــإن مل يوجــد غــره فــا كراهــة يف
اســتعامله ،وتوســيع دائــرة املــاء الطهــور –الطاهــر يف نفســه
واملطهــر لغــره-ال شــك أهنــا حتقــق وفــر ًا مائي ـ ًا.
ومــا نظــرة الســادة املالكيــة للميــاه ،إال غيــض مــن فيــض ملــا
يف املذاهــب الفقهيــة األربعــة مــن كنــوز حــري بنــا أن نوليهــا
اهتاممنــا ،فبدايــة وهنايــة هــي ديننــا الــذي نديــن اهلل تعــاىل بــه.
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قرارات مجلس اإلفتاء
قرار رقم ) )2018 /١٥( )٢٦٢( :حكم تأجير
الطابق األرضي من المسجد
احلمــد هلل رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى ســيدنا
حممــد ،وعــى آلــه وصحبــه أمجعــن ،وبعــد
فــإن جملــس اإلفتــاء والبحــوث والدراســات اإلســامية يف
جلســته العــارشة املنعقــدة يــوم اخلميــس (/6ذو القعــدة/
1439هـــ) ،املوافــق (2018 / 7/ 19م) ،قــد نظر يف الســؤال
الــوارد مــن عطوفــة مديــر عــام دائــرة تنميــة أمــوال األوقــاف
بالوكالــة ،حيــث جــاء فيــه:
أرفــق بطيــه صــورة عــن االســتدعاء املقــدم مــن أهــايل ســكان
منطقــة احلويــة /الكــرك ،واملتضمــن رغبتهــم يف اســتئجار
الطابــق األريض مــن مســجد «ثنيــات الــوداع» /احلويــة/
الكــرك ،مقابــل أجــرة رمزيــة ،وذلــك الســتخدامه إلقامــة
املناســبات الرســمية واجلــادة .راجيــ ًا ســاحتكم التكــرم
باإليعــاز ملــن يلــزم بعــرض املوضــوع عــى جملــس اإلفتــاء
املوقــر لبيــان احلكــم الرشعــي يف طلــب املذكوريــن.
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وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر املجلس ما يأيت:
ال جيــوز ختصيــص جــزء مــن املســجد الســتعامله خــارج
مقاصــد املســجدية؛ فوقــف املســجد يعنــي حــر املــكان
وختصيصــه للعبــادة وأداء رســالة املســجد الدينيــة ،وليــس
للمناســبات الرســمية العامــة أو اخلاصــة ،كــا قــال تعــاىل{ِ :ف
ِ
ٍ ِ
ـم ُه ُي َس ـ ِّب ُح َل ـ ُه فِ َيهــا
ُب ُيــوت َأذ َن اللَُّ َأ ْن ت ُْر َفـ َ
ـع َو ُي ْذ َكـ َـر ف َيهــا ْاسـ ُ
يهـ ِ
بِا ْل ُغــدُ ِّو َو ْال َصـ ِ
ـن ِذ ْكـ ِ
ـال ِر َجـ ٌ
ـر
ـع َعـ ْ
ـار ٌة َو َل َب ْيـ ٌ
ـم َتـ َ
ـال َل ُت ْل ِه ِ ْ
اللَِّ} [النــور ،]36 :خاصــة وأن الطوابــق الزائــدة يف املســجد يمكن
ختصيصهــا لتعليــم القــرآن وإقامــة دروس العلــم والفقــه ،كــا
قــد تدعــو احلاجــة إىل اســتعامهلا يف مواســم معينــة كرمضــان
واألعيــاد ونحــو ذلــك ،وتأجريهــا للمناســبات الدنيويــة
الوقــف فيــا
العاديــة بــا رشط مــن الواقــف حيــول دون نفــاذ َ
ُوقــف عليــه .واهلل تعــاىل أعلــم.

قرار رقم )2018 /17( )263( :حكم تركيب
الطاقة الشمسية للمركز الطبي الخيري
من عوائد أجور العالج
احلمــد هلل رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى ســيدنا
حممــد ،وعــى آلــه وصحبــه أمجعــن ،وبعــد
فــإن جملــس اإلفتــاء والبحــوث والدراســات اإلســامية يف
جلســته احلاديــة عــرة املنعقــدة يــوم اخلميــس ( /18ذو
احلجــة1439 /هـــ) ،املوافــق (2018 /8 /30م) ،قــد نظــر
يف الكتــاب الــوارد مــن عطوفــة مديــر عــام صنــدوق الــزكاة
حيــث جــاء فيــه:
تعلمــون ســاحتكم بــأن جلــان زكاة وصدقــات الوحــدات
هــي إحــدى اللجــان التابعــة لصنــدوق الــزكاة ،وتديــر املركــز
الطبــي التابــع هلــا ،وترغــب باســتبدال الطاقــة الكهربائيــة
بالطاقــة الشمســية للمركــز الطبــي ،وبكلفــة إمجاليــة تبلــغ
(مخســة عــر ألف ـ ًا وســتامئة واثنــن وثامنــن دينــار ًا) ،وهــذا
املبلــغ مرصــود هلــذه الغايــة مــن العائــدات الربحيــة للمركــز
الطبــي ،وليــس مــن أمــوال الــزكاة .علــا أن املركــز الطبــي

يقــدم خدماتــه للمواطنــن بشــكل عــام ،وباحلــد األدنــى
لألجــور ،ويقــدم خدماتــه للفقــراء ضمــن ورشــات ميدانيــة
تــرف عليهــا اللجنــة .نرجــو التكــرم ببيــان احلكــم الرشعــي
يف متويــل مــروع اســتبدال الطاقــة الكهربائيــة بالطاقــة
الشمســية باســتخدام العائــدات الربحيــة املتأتيــة مــن املركــز
الطبــي.
وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر املجلس ما يأيت:
األصــل أنــه ال حــرج يف إنفــاق عوائــد املركــز الصحــي اخلريي
يف تركيــب الطاقــة الشمســية البديلــة ،خاصــة وأن نفــع ذلــك
اإلنفــاق عائــد للمركــز الصحــي نفســه ،ويعــود عليــه بتوفــر
عائداتــه املســتقبلية ،واملأمــول أن ينعكــس ذلــك عــى مســتوى
اخلدمــات الصحيــة املقدمــة للمــرىض واملراجعــن .وال بــد
أن يتــم ذلــك ضمــن األنظمــة والتعليــات الضابطــة لعمــل
اللجــان يف صنــدوق الــزكاة .واهلل تعــاىل أعلــم
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قرار رقم )2018 /١٨( )٢٦٤( :حرمة إنشاء مقبرة من
تبرعات خاصة جمعت للمسجد
حلمــد هلل رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى ســيدنا حممــد،
وعــى آلــه وصحبــه أمجعــن ،وبعــد
فــإن جملــس اإلفتــاء والبحــوث والدراســات اإلســامية يف
جلســته احلاديــة عــرة املنعقــدة يــوم اخلميــس ( /18ذو
احلجــة1439 /هـــ) ،املوافــق (2018 /8 /30م) ،قــد نظــر
يف الســؤال الــوارد مــن عطوفــة رئيــس بلديــة برقــش املكــرم
حيــث جــاء فيــه:
أرفــق بطيــه صــورة عــن كتــاب الســيد رئيــس املجلــس املحيل
ملنطقــة كفــر راكــب حــول الــرأي الرشعــي يف اقتطــاع مبلــغ
مــن رصيــد مســجد مصعــب بــن عمــر يف بلــدة كفــر راكب/
حمافظــة إربــد إلنشــاء مقــرة إســامية يف نفــس البلــدة ،كــون
البلــدة بأمــس احلاجــة جــد ًا إلنشــاء مقــرة ،وال يوجــد
خمصصــات يف البلديــة الســتمالك مقــرة يف الوقــت احلــارض.
راجــن ســاحتكم إبــداء رأيكــم الرشعــي حــول ذلــك األمر.
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وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر املجلس ما يأيت:
ال جيــوز إنفــاق أمــوال التربعــات يف غــر مــا مجعــت لــه،
فلجــان املســاجد مؤمتنــة عــى إنفــاق مــا مجعتــه يف املــرف
الــذي أعلنتــه للمتربعــن حــن التــرع ،واهلل عــز وجــل
ِ
ِ
ـؤ ُّدوا ْ
الَ َما َنــات إِ َل َأ ْهل َهــا} [النســاء:
ـم َأ ْن ُتـ َ
يقــول{ :إِ َّن اللََّ َي ْأ ُم ُر ُكـ ْ
 .]58فأمــوال املســجد أمانــة ينبغــي أن يقتــر يف إنفاقهــا عــى
شــؤون املســجد نفســه ،وال جيــوز إنفاقهــا يف إنشــاء املقــرة.
واهلل تعــاىل أعلــم

19

فتاوى منتقاة
حكم عقود الصيانة
السؤال:
هــل تعــد عقــود الصيانــة التــي تشــمل قطــع
الغيــار مــن املقامــرة ،وبالتــايل هــي باطلــة؟
اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل
تعــرف عقــود الصيانــة بأهنــا عقــد بــن طرفــن يتعهــد أحدمها
لآلخــر بمراقبــة األجهــزة واآلالت موضــوع العقــد يف فــرات
دوريــة حمــدودة لتقــوم بوظائفهــا دون تعطــل أو نقــص ،كــا
يتعهــد بإصــاح مــا تعطــب مــن القطــع أو اســتبدال اجلديــد
بالتالــف الــذي يدفــع ثمنــه صاحــب املؤسســة ،والتكييــف
الرشعــي لعقــد الصيانــة هــي كوهنــا إجــارة أشــخاص؛ ألن
العامــل يلتــزم بأعــال إصــاح ومراقبــة دوريــة بأجــر متفــق
عليــه.
وأمــا القــار املنهــي عنــه فهــو أن يــردد صاحبــه بــن الغنــم
والغــرم ،انظــر[ :رشح املحــي عــى املنهــاج  ،]267 /4ولتجليــة معنــاه
ال بــد مــن اســتحضار مفهــوم الغــرر ،والفــرق بينــه وبــن
القــار ،فالغــرر هــو مــا كان مســتور العاقبــة ،انظــر[ :املبســوط
للرسخــي  ]194 /12كبيــع اجلنــن يف بطــن أمــه ،فالغــرر قــد
يكــون فاحشـ ًا كبيــع اجلنــن يف بطــن أمــه ،وقــد يكــون يســر ًا
مغتفــر ًا كبيــع الــدار مــع عــدم مشــاهدة أساســاهتا ،وبذلــك
يكــون القــار أخــص مــن الغــرر؛ إذ أن القــار ال يكــون إال
غــرر ًا فاحشــ ًا يقصــد فيــه طرفــاه أن يربــح أحدمهــا عــى
حســاب اآلخــر.
فــاألدق اعتبــار وجــود شــبهة الغــرر يف عقــود الصيانــة،
وليــس القــار؛ إذ قــد يقــع العطــل أو النقــص وقــد ال يقــع،
ولكنهــا تعتــر مــن الغــرر اليســر املغتفــر بــن النــاس؛ ألن
الغالــب املقصــود للطرفــن يف العقــد هــو حتقيــق االنتفــاع
هلــا معـ ًا ،وقــد جــرت األعــراف املعــارصة عــى اعتبــار عقــود
الصيانــة جــزء ًا مهــا مــن اخلدمــات التــي تســاهم يف تســيري
عجلــة االقتصــاد ،فهــي تنــدرج يف مقصــد احلاجــات التــي
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ال يســتغني عنهــا النــاس إال بحــرج ومشــقة ،فوجــود الغــرر
فيهــا معفــو عنــه رشعـ ًا؛ قياسـ ًا عــى اإلجــارة واجلعالــة التــي
اغتفــر فيهــا الشــارع وجــود الغــرر؛ قــال اإلمــام النــووي
رمحــه اهلل« :األصــل أن بيــع الغــرر باطــل ..واملــراد مــا كان
فيــه غــرر ظاهــر يمكــن االحــراز عنــه ،فأمــا مــا تدعــو إليــه
احلاجــة وال يمكــن االحــراز عنــه كأســاس الــدار ...فهــذا
يصــح بيعــه باإلمجــاع» [املجمــوع .]258 /9
وقــد صــدر قــرار ملجمــع الفقــه اإلســامي برقــم ()103
( ،)6 /11ونصــه:
«أوالً :عقــد الصيانــة هــو عقــد مســتحدث مســتقل تنطبــق
عليــه األحــكام العامــة للعقــود ،وخيتلــف تكييفــه وحكمــه
باختــاف صــوره ،وهــو يف حقيقتــه عقــد معاوضــة يرتتــب
عليــه التـــزام طــرف بفحــص وإصــاح مــا حتتاجــه آلــة أو أي
يشء آخــر مــن إصالحــات دوريــة أو طارئــة ملــدة معلومــة،
يف مقابــل عــوض معلــوم .وقــد يلتــزم فيــه الصائــن بالعمــل
وحــده أو بالعمــل واملــواد.
ثانيـ ًا :عقــد الصيانــة لــه صــور كثــرة ،منهــا مــا تبــن حكمــه،
و هي :
-1عقــد صيانــة غــر مقــرن بعقــد آخــر ،يلتـــزم فيــه الصائــن
بتقديــم العمــل فقــط ،أو مــع تقديــم مــواد يســرة ال يعتــر
العاقــدان هلــا حســاب ًا يف العــادة.
هــذا العقــد يك ّيــف عــى أنــه عقــد إجــارة عــى عمــل ،وهــو
عقــد جائـــز رشعـ ًا ،بــرط أن يكــون العمــل معلومـ ًا واألجر
معلومـ ًا.
-2عقــد صيانــة غــر مقــرن بعقــد آخــر ،يلتـــزم فيــه الصائــن
بتقديــم العمــل ،ويلتـــزم املالــك بتقديــم املواد.
تكييــف هــذه الصــورة وحكمهــا كالصــورة األوىل» .واهلل
تعــاىل أعلــم.

ْ
حكم فرض عمولة على
الحساب الجاري إذا
نقص عن مبلغ معين
السؤال:
مــا حكــم فتــح حســاب يف بنــك إســامي بحيــث
إذا نــزل الرصيــد عــن مبلــغ معــن يتــم خصــم مبلــغ
مقطــوع كدينــار مثــ ً
ا؟
تعينهــا عــى املنافســة مــع البنــوك الربويــة.
اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل
فــر ُض البنــوك عمولــة مرصفيــة عــى احلســاب اجلــاري إذا
ْ
نقــص الرصيــد فيــه عــن مبلــغ حيــدده البنــك مســبق ًا ،مــن
املســائل التــي اختلفــت اجتهــادات العلــاء املعارصيــن فيهــا،
مــا بــن مبيــح هلــا ،ومانــع منهــا.
فقــد ذهــب بعــض العلــاء املعارصيــن إىل جــواز فــرض هــذه
العمولــة ،مســتدلني بعــدة أدلــة مــن أمههــا:
أوالً :عمــوم األدلــة الدالــة عــى جــواز أخــذ األجــرة عــى
العمــل ،ولــذا جيــوز للبنــك أخــذ أجــرة مقابــل اخلدمــات
التــي يقدمهــا لصاحــب احلســاب اجلــاري.
ِ
ار) رواه
ض َ
ض َر وال َ
ثانيــ ًا :قولــه صــى اهلل عليــه وســلم( :ال َ َ
ـع للــرر
أمحــد يف [مســنده] ،ويف فــرض عمولــة عــى العميــل رفـ ٌ
عــن البنــك؛ ألن البنــك ملــزم بفتــح حســاب لــكل مــن
يطلــب ذلــك منــه.
ثالثـ ًا :اســتدلوا بالقيــاس عــى أن البنــك خمــر بأخــذ العمولــة
عــى احلســاب اجلــاري ،وجــواز التنــازل عنهــا ،فقياسـ ًا عليــه
جيــوز إعفــاء أصحــاب بعــض احلســابات عنــد حــد معــن
مــن هــذه العمولــة.
رابعــ ًا :االســتدالل بالعــرف اجلــاري يف البنــوك الــذي ال
خيالــف الــرع ،ومثــل هــذا العــرف معتــر يف الــرع.
خامسـ ًا :االســتدالل باملصلحــة؛ وذلــك ألن البنوك اإلســامية
تواجــه منافســة شــديدة مــع البنــوك الربويــة ،وحتميــل البنــوك
اإلســامية مصاريــف احلســابات اجلاريــة عنــد نقصــان املبلــغ
املــودع فيهــا عــن حــد معــن ،يفقدهــا بعــض املقومــات التــي

واســتدل املانعــون لفــرض هــذه العمولــة بعــدة أدلــة مــن
أمههــا:
أوالً :أن املبلــغ املــودع يف احلســاب اجلــاري يك ّيــف عــى أنــه
قــرض مــن العميــل للبنــك ،ولــذا مــن الواجــب أن يتحمــل
البنــك اخلســارة كــا حيصــل عــى الربــح ،والقاعــدة الفقهيــة
تقــول« :اخلــراج بالضــان» ،وحتميــل العميــل بعــض تكاليــف
احلســاب اجلــاري خيالــف مقتــى هــذه القاعــدة ،وقالــوا :إن
بعــض البنــوك الربويــة أكثــر عــدالً مــن البنــوك اإلســامية يف
هــذه املســألة.
ثانيــ ًا :أن فــرض هــذه العمولــة خيــرج القــرض عــن كونــه
تربعــ ًا ،إىل كونــه معاوضــة ،ويف هــذه احلالــة جيــب تطبيــق
أحــكام عقــد الــرف عليــه مــن التقابــض واملســاواة؛ ألنــه
نقــد بنقــد.
ثالث ـ ًا :أن فــرض العمولــة هبــذه احلالــة ،جيعــل املعاملــة حتــت
بــاب بيــع وســلف ،وهــو منهــي عنــه رشعـ ًا ،فهــو ســلف مــن
العميــل للبنــك ،وبيــع للخدمــة مــن البنــك للعميــل.
رابعــ ًا :ال وجــه للتمييــز بــن أصحــاب احلســابات يف حــال
تــدين الرصيــد عــن حــد معــن إال إذا كانــت العمولــة مقابــل
القــرض ،وحينهــا نقــول :كل قــرض جــر نفع ـ ًا فهــو ربــا.
وقــد اجتهــد كل فريــق بمناقشــة أدلــة الفريــق اآلخــر ،والــرد
عليهــا ،وال يســع املقــام هنــا لعــرض هــذه املناقشــات.
وعــى كل حــال فاملســؤولية -إن وجــدت -عــى اهليئــة
الرشعيــة للبنــك ،وليــس عــى املواطــن إثــم يف ذلــك .واهلل
تعــاىل أعلــم.
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حكم بيع الذهب والفضة بالشيكات
السؤال:
مــوزع يبيــع الفضــة باجلملــة ،ولــرورة التعامــل التجــاري يضطــر يف األغلــب إىل أخــذ شــيكات
بأوقــات خمتلفــة ،فــا احلكــم الرشعــي يف ذلــك؟
ــع ِري ،والتَّمــر بِالتَّم ِ ِ
الش ِ
الش ِ
َوا ْل ُ ُّ ِ
ــع ُري بِ َّ
ــرَ ،و َّ
ــح
ــرَ ،وا ْل ْل ُ
ْ
َ ْ ُ
اجلواب:
ــر با ْل ُ ِّ

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل
الذهــب والفضــة والنقــود املتداولــة مــن األمــوال التــي جيــري
فيهــا الربــا؛ ولــذا فقــد اشــرط اإلســام لبيــع بعضهــا ببعــض
رشوطــ ًا ،ال بــد مــن مراعاهتــا مــن ِق َبــل البائــع واملشــري،
خمافــة الوقــوع يف الربــا املحــرم ،وهــذه الــروط هــي :التامثل،
واحللــول ،والتقابــض يف نفــس املجلــس ،وهــذا إذا احتد جنس
الثمــن واملثمــن ،قــال اإلمــام الرشبينــي رمحــه اهلل« :وال جيــوز
بيــع عــن الذهــب بالذهــب ،وال بيــع عــن الفضــة كذلــك،
أي :بالفضــة ،إال بثالثــة رشوط األول كونــه متامثــاً ،أي:
متســاوي ًا يف القــدر مــن غــر زيــادة حبــة وال نقصهــا ،والثــاين
كونــه نقــد ًا ،أي :حــاالً مــن غــر نســيئة يف يشء منــه ،والثالــث
كونــه مقبوضــ ًا قبــل التفــرق» [اإلقنــاع يف حــل ألفــاظ أيب شــجاع 2
.]279/
وأمــا عنــد اختــاف جنــس الثمــن واملثمــن ،كذهــب بفضــة
أو أحدمهــا بنقــود متداولــة ،فــا بــد مــن احللــول والتقابــض
يف نفــس املجلــس ،وال يشــرط التامثــل ،قــال رســول اهلل صــى
ــب ،وا ْل ِف َّضــ ُة بِا ْل ِف َّض ِ
ــب بِ َّ
اهلل عليــه وســلمَّ :
ــة،
الذ َه ِ َ
(الذ َه ُ
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اء ،يــد ًا بِيـ ٍ
ـل ،ســواء بِسـ ٍ
بِا ْل ِ ْلــحِ ِ ،م ْثـ ً ِ
ـت
اخ َت َل َفـ ْ
ـدَ ،فـإِ َذا ْ
ا بِم ْثـ ٍ َ َ ً َ َ
َ
ـو َ
ٍ
هـ ِ
ـافَ ،فبِي ُعــوا كَيـ َ
َان َيــد ًا بِ َيــد) رواه
ـذ ِه األَ ْصنَـ ُ
ـف ِش ـ ْئتُم ،إِ َذا ك َ
َ
مســلم.
وعليــه ،فإنــه ال جيــوز بيــع الذهــب أو الفضــة بشــيكات
مؤجلــة لعــدم احللــول والتقابــض ،وأمــا إذا كانــت الشــيكات
حا ّلــة وكانــت مصدقــة ،فيجــوز رشاء الذهــب والفضــة هبــا؛
ألن ذلــك يعــد قبض ـ ًا حكمي ـ ًا يقــوم مقــام القبــض احلقيقــي،
جــاء يف قــرار جممــع الفقــه اإلســامي بخصــوص «القبــض:
صــوره وبخاصــة املســتجدة منهــا وأحكامهــا» يف دورة مؤمتــره
الســادس يف جــدة (1990 -1410م)« :إن مــن صــور
القبــض احلكمــي املعتــرة رشع ـ ًا وعرف ـ ًا :تســلم الشــيك إذا
كان لــه رصيــد قابــل للســحب بالعملــة املكتــوب هبــا عنــد
اســتيفائه وحجــزه يف املــرف».
ومعنــى التصديــق يف الشــيك :أن حيجــز املبلــغ ،بحيــث
يذهــب مثــ ً
ا صاحــب الشــيك ويطلــب حجــز هــذا املبلــغ
للمســتفيد ،وبالتــايل ال يســتطيع غــر ُه أن يتــرف فيــه ،وهــذا
بمعنــى القبــض احلكمــي .واهلل تعــاىل أعلــم.

حكم من يصلي جماعة مع اإلمام
وهو خار ج المسجد
السؤال:
ما حكم من يصيل مجاعة مع اإلمام وهو خارج املسجد ،مع أن املسجد يتسع له؟
اجلواب:

حلمد هلل ،والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل
تنضبــط أحــكام اإلمامــة واالقتــداء بمجموعــة مــن الضوابــط
واألحــكام ،ومــن ذلــك اختــاف موضــع اإلمــام واملأمــوم،
فــإذا كان اإلمــام يقــف يف املســجد واملأمــوم خارجــه ،وجــب
أال حيــول حائــل -حائــط مثــاً -بــن صفــوف املســجد
والصفــوف التــي تقــف خــارج املســجد ،كــا يشــرط قــرب
املســافة بــن املســجد واملأمــوم الواقــف خارجــه بــا ال يزيــد
عــن مائــة ومخســن مــر ًا؛ كــا جــاء يف [اإلقنــاع  ]168/ 1مــن
كتــب فقهــاء الشــافعية« :وإن صــى اإلمــام يف املســجد واملأموم
خــارج املســجد حالــة كونِــه قريبـ ًا منــه ،أي :مــن املســجد ،بأن
ال يزيــد مــا بينهــا عــى ثالثامئــة ذراع تقريبـ ًا ،معتــر ًا مــن آخــر
املســجد [جــاز]؛ ألن املســجد كلــه يشء واحــد؛ ألنــه حمــل
الصــاة فــا يدخــل يف احلــد الفاصــل».

أمــا وجــود فــراغ يف الصفــوف التــي تقــف يف املســجد ،مــع
وجــود صفــوف خــارج املســجد ،فــا تؤثــر عــى صحــة
صــاة اجلامعــة ،وإنــا تنقــص مــن ثــواب اجلامعــة؛ كــا قــال
العالمــة الرشبينــي« :ويســن ســد فــرج الصفــوف ،وأن ال
يــرع يف صــف حتــى يتــم األول ،وأن يفســح ملــن يريــده،
وهــذا كلــه مســتحب ال رشط ،فلــو خالفــوا صحــت صالهتــم
مــع الكراهــة» [مغنــي املحتــاج .]493/ 1
وعليــه ،فيشــرط لصحــة اقتــداء املأمــوم باإلمــام مــن خــارج
املســجد أن تكــون املســافة بينــه وبــن اإلمــام قريبــة ،وأال
حيــول حائــل بينــه وبــن صفــوف املســجد ،وكذلــك تصــح
صــاة املأمــوم الــذي تــرك فرجــة يف الصفــوف املتقدمــة مــع
الكراهــة .واهلل تعــاىل أعلــم.
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حكم ضمان القورض مقابل عمولة
السؤال:
مــا حكــم التعامــل مــع رشكــة ضــان القــروض ،حيــث إن الرشكــة تقــوم بتوقيــع اتفاقيــة مــع
أن كل صاحــب قــرض يتعثــر يف ســداده تقــوم الرشكــة بســداد القــرض عنــه
البنــوك تنــص عــى ّ
بنســبة قــد تصــل إىل ثامنــن باملائــة مقابــل أن حتصــل الرشكــة عــى ( )% 1.5مــن إمجــايل القــرض؟

اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل
يظهــر مــن خــال صــورة الســؤال أن رشكــة ضــان القــروض
تقــوم بضــان الديــون املرتتبــة عــى العمــاء مقابــل عمولــة،
فهــي حتتــوي عــى حماذيــر رشعيــة وهــي:
أوالً :حمــذور أخــذ األجــر عــى الضــان ،فالرشكــة حتصــل
عمولــة مقابــل ضــان القــروض ،وال جيــوز ضــان الديــون
بعــوض باإلمجــاع؛ قــال العالمــة ابــن القطــان رمحــه اهلل:
«وأمجعــوا أن احلاملــة -أي الكفالــة -بجعــل يأخــذه احلميــل
ّ
ال
حيــل وال جيــوز» [اإلقنــاع يف مســائل اإلمجــاع .]173/ 2
وجــاء يف قــرار جممــع الفقــه اإلســامي الــدويل يف دورتــه
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الثانيــة« :قــرر الفقهــاء عــدم جــواز أخــذ العــوض عــى
الكفالــة؛ ألنــه يف حالــة أداء الكفيــل مبلــغ الضــان يشــبه
جــر نفعــ ًا عــى املقــرض ،وذلــك ممنــوع
القــرض الــذي ّ
رشعــ ًا».
ثانيـ ًا :حمــذور القــار وامليــر ،فــإن كل طــرف دخــل يف عقــد
معاوضــة عــى خطــر الســداد وعدمــه ،وهلــذا حرمــت املجامع
الفقهيــة ودور اإلفتــاء الرســمية التأمــن التجــاري؛ الحتوائــه
عــى القــار وامليــر.
وعليــه؛ فــا جتــوز رشعــ ًا صــورة التعامــل املذكــورة يف
الســؤال .واهلل تعــاىل أعلــم.

حكم تجهيز ديكورات المحالت
بطريقة المرابحة
السؤال:
ما احلكم الرشعي يف معاملة جتهيز ديكورات املحالت عن طريق املرابحة اإلسالمية؟
اجلواب:

حلمد هلل ،والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل
ال جيــوز متويــل ديكــورات املحــات بطريقــة املرابحــة
الرشعيــة ،فبيــع املرابحــة لآلمــر بالــراء يتعلــق بالســلع
املوجــودة ،التــي يتــم رشاؤهــا مــن املرابــح وقبضهــا ثــم يتــم
بعــد ذلــك بيعهــا لآلمــر بالــراء ،وأعــال الديكــور ليســت
ـح املرابحــة عليهــا ،بــل هــي يف حكــم
بضائــع موجــودة لتصـ ّ

املعــدوم ،فيكــون التمويــل هلــا قرضـ ًا ،فــا جيــوز جتنبـ ًا للربــا
املحــرم.
والبديــل عــن ذلــك أن يتعاقــد العميــل مــع مؤسســة التمويــل
بعقــد اســتصناع عــى جتهيــز ديكــورات املحــل ،فعقــد
االســتصناع يتعلــق بالســلع املــراد تصنيعهــا ،والتــي تكــون
معدومــة وقــت التعاقــد .واهلل تعــاىل أعلــم.
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األوراق النقدية
يثبت لها أحكام
الذهب والفضة

السؤال:
مــا حكــم األوراق النقديــة يف مذهــب اإلمــام الشــافعي رمحــه اهلل خصوص ـ ًا مــن حيــث جريــان
الربــا ووجــوب الــزكاة فيهــا؟
إحدامهــا :أن تعــرف أن احلكــم مقصــور عليهــا فــا تطمــع يف
اجلواب:

26

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل
حــرم اإلســام الربــا حتريــ ًا قاطعــ ًا؛ قــال رســول اهلل صــى
الذ َه ِ
ــب بِ َّ
اهلل عليــه وســلمَّ :
ــاء،
(الذ َه ُ
ــاء َو َه َ
ــب ِر ًبــا إِ َّل َه َ
الش ِ
الش ِ
َو ُ ُّ ِ
ــع ُري بِ َّ
ــاءَ ،و َّ
ــع ِري ِر ًبــا إِ َّل
ــاء َو َه َ
ــر ِر ًبــا إِ َّل َه َ
الــر با ْل ُ ِّ
ـاءَ ،والت َّْمـ ُـر بِالت َّْمـ ِ
ـاء) رواه البخــاري؛
ـاء َو َهـ َ
ـر ِر ًبــا إِ َّل َهـ َ
ـاء َو َهـ َ
َهـ َ
قــال اإلمــام النــووي رمحــه اهلل« :وقــد أمجــع املســلمون عــى
حتريــم الربــا يف اجلملــة وإن اختلفــوا يف ضابطــه وتفاريعــه»
[رشح النــووي عــى مســلم .]9 /11
وقــد نصــت األحاديــث عــى اعتبــار الذهــب والفضــة مــن
األمــوال الربويــة ،وذهــب الســادة الشــافعية إىل أن ضابــط
الربــا يف الذهــب والفضــة جنســية األثــان غالبــ ًا؛ قــال
اإلمــام الرشبينــي رمحــه اهلل« :وعلــة الربــا يف الذهــب والفضــة
جنســية األثــان غالبـ ًا كــا صححــه يف املجمــوع ،ويعــر عنهــا
أيضــا بجوهريــة األثــان غالب ـ ًا» [مغنــي املحتــاج  ،]369/ 2فقــر
الشــافعية علــة حتريــم الربــا يف األثــان بالذهــب والفضــة،
وهــو مــا يســمى عنــد علــاء األصــول بالعلــة القــارصة التــي
مل تتجــاوز املحــل الــذي وجــدت فيــه ،ولذلــك فلــم يعتــروا
الفلــوس مــن األمــوال الربويــة؛ ألن الفلــوس كانــت تعتــر
نقــود ًا نائبــة ،ومل جيـ ِ
ـر تداوهلــا كأثــان غالب ـ ًا.
قــال اإلمــام النــووي رمحــه اهلل« :مذهبنــا جــواز التعليــل هبــا
أي بالعلــة القــارصة -فــإن العلــل أعــام نصبهــا اهلل تعــاىللألحــكام ،منهــا متعديــة ،ومنهــا غــر متعديــة ،إنــا يــراد منهــا
بيــان حكمــة النــص ال االســتنباط وإحلــاق فــرع باألصــل،
كــا أن املتعديــة عامــة التعــدي وخاصتــه ،ثــم لغــر املتعديــة
فائدتــان:

القيــاس .
والثانيــة :أنــه ربــا حــدث مــا يشــارك األصــل يف العلــة
فيلحــق بــه.
وأجابــوا عــن الفلــوس بــأن العلــة عندنــا كــون الذهــب
والفضــة جنــس األثــان غالبــ ًا ،وليســت الفلــوس كذلــك،
فإهنــا -وإن كانــت ثمنـ ًا يف بعــض البــاد -فليســت مــن جنس
األثــان غالبــ ًا ،وإن مل تكــن أثامنــ ًا» [املجمــوع .]394/ 9
فتعبــر الشــافعية وغريهــم مــن املذاهــب الفقهيــة عــن العلــة
القــارصة ال يعنــي إغــاق بــاب القيــاس مطلق ـ ًا ،وإنــا عنــوا
بذلــك أهنــم مل جيــدوا يف زماهنــم فرعــ ًا تتوفــر فيــه علــة
ـم معــدن مــن
الذهــب والفضــة ليقــاس عليهــا ،فلــم يكــن َثـ ّ
املعــادن يصلــح للقيــام بوظائــف النقــود كالذهــب والفضــة،
وقــد كانــت الفلــوس نقود ًا مســاعدة تســتعمل يف رشاء الســلع
الرخيصــة فلــم يتحقــق فيهــا معنــى الثمنيــة ،ولذلــك ســموا
كال مــن الذهــب والفضــة جوهــر األثــان أي أعالهــا ،ومنــاط
هــذه العلــة متحقــق اليــوم يف األوراق النقديــة بشــكل أوضــح
مــن حتققــه يف الذهــب والفضــة.
فــاألوراق النقديــة مــرت بمراحــل تارخييــة ،ففــي البدايــات
ملــا تعــر عــى النــاس االحتفــاظ بالنقــود املعدنيــة (الذهــب
والفضــة) ،صــاروا يودعوهنــا عنــد الصاغــة الصيارفــة
وحيصلــون بمقابــل ذلــك عــى صكــوك بودائعهــم ،وملــا
ازدادت ثقــة النــاس هبــذه الصكــوك وأصبــح املودعــون
يتداولــون صكــوك الصيارفــة بــدالً مــن املعــادن النفيســة ملــا يف
محلهــا مــن مشــقة وخطــر ،ثــم راج اســتخدامها بــن النــاس،
ويتضــح أهنــا كانــت يف هــذه املرحلــة متثــل مــن الناحيــة

الفقهيــة ســندات بديــن.
ثــم ملــا كثــر تــداول هــذه الصكــوك يف الســوق ،تطــورت هــذه
األوراق إىل صــورة البنكنــوت ،فكانــت البنــوك تصدرهــا
بغطــاء كامــل مــن الذهــب ،وتتعهــد بدفــع قيمتهــا مــن
الذهــب ،ثــم تدخلــت الــدول وتولــت إصدارهــا بنفســها
عــن طريــق البنــوك املركزيــة ،وألزمــت كل دائــن أن يقبلهــا يف
اقتضــاء دينــه ،ومــع ازديــاد احلــروب واألزمــات االقتصاديــة
وحاجــة الــدول إىل طباعــة املزيــد مــن األوراق النقديــة ،صــار
الغطــاء الذهبــي لــأوراق النقديــة ينقــص شــيئ ًا فشــيئ ًا حتــى
تــم اإلعــان عــن انفصــال األوراق النقديــة عــن الغطــاء
الذهبــي يف ســنة1971م ،وأصبحــت األوراق النقديــة نقــد ًا
مســتق ً
ال يمثــل قــوة رشائيــة إلزاميــة ،وقــد اســتقر عنــد
الفقهــاء اليــوم -ومنهــم املجامــع الفقهيــة ودور الفتــوى
الرســمية -أن األوراق النقديــة تعتــر نقــد ًا مســتق ً
ال جتــري
عليهــا أحــكام النقــود املعدنيــة مــن الربــا والــزكاة وغريهــا؛
ألن النــاس اليــوم قــد تعارفــوا عــى اعتبــار األوراق النقديــة
نقــود ًا حقيقيــة؛ ولذلــك قــال اإلمــام ابــن عابديــن احلنفــي
رمحــه اهلل عــن الدراهــم املغشوشــة« :الدراهــم التــي غلــب
غشــها إنــا جعلــت ثمنــ ًا باالصطــاح ،فــإذا تــرك النــاس
املعاملــة هبــا بطــل االصطــاح ،فلــم تبــق ثمنــ ًا» [حاشــية ابــن
عابديــن .]534/ 4
فــكالم متأخــري الشــافعية كالرتمــي ودحــان والــرواين
ُيمــل عــى مــا شــاهدوه يف زماهنــم يف بدايــات مراحــل
األوراق النقديــة حــن كانــت متثــل ســندات بديــن ،لذلــك
قــال العالمــة الشــاطري -وهــو مــن علــاء الشــافعية
املعارصيــن -يف كتــاب [رشح الياقــوت النفيــس ص« :]362/واألوراق
املاليــة -أو العملــة الورقيــة التــي يتعامــل هبــا النــاس اليــوم-
التحقيــق أن هلــا حكــم النقديــن».
وجــاء يف كتــاب [الفقــه املنهجــي عــى مذهــب اإلمــام الشــافعي :]67/ 6
ّ
«فــكل مــا جيــري التعامــل بــه مــن األثــان ،ويقــوم مقــام

الذهــب والفضــة ،كالعمــات الرائجــة اآلنُ ،يعتــر مــاالً
ربويــ ًا وجيــري فيــه الربــا إحلاقــ ًا بالذهــب والفضــة».

وجــاء يف كتــاب [املعتمــد يف الفقــه الشــافعي للدكتــور حممــد الزحيــي 3

« :]107/وعلــة الربــا يف الذهــب والفضــة ،فهــا جنــس األثــان
غالبـ ًا ،ويقــاس عليهــا بقيــة النقــود التــي تعمــل بــدل الذهب

والفضــة».
وبالتــايل فــا جيــوز ألحــد أن ينقــل مــن كالم متأخــري
الشــافعية -ممــا هــو مبنــي عــى العــادة والعــرف -مــا شــاهدوه
يف زماهنــم وحكمــوا عليــه ليقيــس كالمهــم ويطبقــه عــى
واقــع خمتلــف ،ويف ذلــك يقــول اإلمــام القــرايف رمحــه اهلل:
ـر تلــك
ّ
«إن إجــراء األحــكام التــي ُمدْ َركُهــا العوائــد ،مــع تغـ ّ
العوائــد خــاف ا ِ
إلمجــاع وجهالــة يف الدَّ يــن ،بــل ّ
كل مــا هــو
تغــر العــادة إىل
يف الرشيعــة يتبــع العوائــد:
يتغــر فيــه عنــد ّ
ّ
مــا تقتضيــه العــادة املتجــددة ،وليــس هــذا جتديــد ًا لالجتهــاد
مــن املقلديــن حتــى يشــرط فيــه أهليــة االجتهــاد ،بــل هــذه
قاعــدة اجتهــد فيهــا العلــاء وأمجعــوا عليهــا» [اإلحــكام يف متييــز
الفتــاوى عــن األحــكام ص.]218 /
ِ
يمــزج العــرف يف
وقــال إمــام احلرمــن رمحــه اهلل« :ومــن مل
املعامــات بفقههــا مل يكــن عــى حــظ كامــل فيهــا» [هنايــة
املطلــب يف درايــة املذهــب .]382/ 11
وال خيفــى أن الفتــوى بعــدم ربويــة األوراق النقديــة يفتــح
بــاب املفاســد والــرور عــى املجتمعــات ،فاألزمــات
االقتصاديــة التــي نعيشــها اليــوم يرجــع أهــم أســباهبا إىل
التعامــل بالربــا وتســليع النقــود ،فاضطربــت قيمــة النقــد،
وارتفعــت األســعار ،وازداد التضخــم والبطالــة ،وازدادت
معــدالت الفقــر واإلفــاس ،وختلخلــت اقتصاديــات الــدول
واضطربــت ،وبالتــايل فــإن ترشيــع عــدم ربويــة األوراق
النقديــة يــؤدي إىل الفســاد ،ولــو كان أئمــة املذاهــب الفقهيــة
عــى قيد احليــاة اليــوم ألفتــوا بربويــة األوراق النقديــة ،ولذلك
نجــد أن علــاء احلنفيــة يف بــاد مــا وراء النهــر أفتــوا بحرمــة
التفاضــل يف النقــود املغشوشــة -مــع أن معتمــد املذهــب
احلنفــي يقــي جــواز التفاضــل فيهــا -وعللــوا ذلــك« :أهنــا
أعــز األمــوال يف ديارنــا ،فلــو أبيــح التفاضــل فيــه ينفتــح بــاب
الربــا» [اهلدايــة يف رشح بدايــة املبتــدي  ،]84 / 3كــا نُقــل عــن إمــام دار
اهلجــرة مالــك بــن أنــس رمحــه اهلل أنــه قــال« :ولــو أن النــاس
أجــازوا بينهــم اجللــود حتــى تكــون هلــا ســكة وعــن لكرهتها
أن تبــاع بالذهــب والــورق نظــرة» [املدونــة .]5/ 3
وعليــه ،فالــذي نــراه أن األوراق النقديــة تأخــذ حكــم الذهــب
والفضــة مــن حتريــم الربــا ووجــوب الــزكاة وغريمهــا .واهلل
تعــاىل أعلــم.
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يسن الترتيب بين الصالتين في جمع التأخير
السؤال:
يف حال مجع الظهر مع العرص مجع تأخري ،ما حكم الرتتيب بينهام؟
اجلواب:

احلمد هلل والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل
املســافر مســافة 81( :كــم) فأكثــر ،جيــوز لــه اجلمــع والقــر
بــن الصلــوات ســواء مجــع تقديــم أو مجــع تأخــر بعــد
مفارقتــه العمــران ،قــال الرشبينــي رمحــه اهلل« :جيــوز اجلمــع
بــن الظهــر والعــر تقديــ ًا يف وقــت األوىل وتأخــر ًا يف
وقــت الثانيــة ،وبــن املغــرب والعشــاء كذلــك أي تقدي ـ ًا يف
وقــت األوىل ،وتأخــر ًا يف وقــت الثانيــة ،يف الســفر الطويــل
املبــاح لالتبــاع .أمــا مجــع التأخــر فثابــت يف الصحيحــن مــن
حديــث أنــس وابــن عمــر ريض اهلل تعــاىل عنهــم .وأمــا مجــع
التقديــم فصححــه ابــن حبــان والبيهقــي مــن حديــث معــاذ
وحســنه الرتمــذي» انتهــى بتــرف يســر مــن [مغنــي املحتــاج /1
.]529
ويســتحب للمســافر يف مجــع التأخــر ترتيــب الصلــوات بــأن
يصــى األوىل ومــن ثــم الثانيــة ،وأن يــوايل بينهــا ،ولكــن إن
صــى الثانيــة أوالً ،فالصــاة صحيحــة.
جــاء يف [بــرى الكريــم ص« :]378- 377/ورشوط مجــع التقديــم
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أربــع:
األول مــن الــروط األربعــة :البدايــة بــاألوىل؛ إذ الوقــت هلــا،
والثانيــة تبــع هلــا ،والتابــع ال يتقــدم عــى املتبــوع.
والثاين :نية اجلمع متييز ًا للتقديم املرشوع عن غريه.
والثالث :املواالة بينهام يف الفعل.
والرابع :دوام السفر إىل متام اإلحرام بالثانية.
وال يشــرط يف مجــع التأخــر يشء من الــروط الثالثــة األوىل؛
ألهنــا إنــا اشــرطت؛ لتتحقــق التبعيــة ،لعــدم صالحيــة
الوقــت للثانيــة ،والوقــت هنــا للثانيــة ،فلــم حيتــج لــيء
منهــا ،نعــم؛ هــي ســنة فيــه.
وإنام يشرتط يف مجع التأخري شيئان:
أحدمهــا :نيتــه -أي :التأخــر -أي :نيــة إيقــاع األوىل يف وقــت
الثانيــة ،فــإن نــوى التأخــر بــا نيــة إيقــاع ...عــى وصــارت
قضا ء .
والثــاين :دوام الســفر إىل متامهــا أي :الثانيــة» انتهــى بتــرف
يســر .واهلل تعــاىل أعلــم

حكم استبدال المنذور
السؤال:
نــذرت أن أضــع كولــر مــاء بمســجد ،هــل جيــوز اســتبدال الكولــر بفلــر مــاء حلاجــة املســجد
لذلــك؟
اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل
النــذر قربــة مــن القربــات أمــر اهلل تعــاىل بالوفــاء بــه ،قــال
ــم) احلــج ،29/وقــد مــدح اهلل تعــاىل
تعــاىلَ :
ور ُه ْ
(و ْل ُيو ُفــوا ن ُُذ َ
ــون بِالن ْ
َّــذ ِر
الذيــن يوفــون بنذرهــم بقولــه تعــاىلُ ( :يو ُف َ
َو َ َ
ش ُه ُم ْســتَطِ ًريا) اإلنســان.7/
ــون َي ْو ًمــا ك َ
يا ُف َ
َان َ ُّ
فيلــزم الوفــاء بالنــذر مــا اســتطاع اإلنســان إىل ذلــك ســبيالً،
ويبقــى النــذر معلقــ ًا يف الذمــة مــا دام اإلنســان مســتطيع ًا
للوفــاء بــه.
قــال اإلمــام النــووي رمحــه اهلل« :فــإن نــذر طاعــة نظــرت؛ فإن
علــق ذلــك عــى إصابــة خــر أو دفــع ســوء فأصــاب اخلــر أو

دفــع الســوء عنــه ،لزمــه الوفــاء بالنــذر» [املجمــوع .]458 / 8
واألوىل االلتــزام بالنــذر الــذي تلفظــت بــه ونويتــه كــا هــو
مذهــب الشــافعية ،وأجــاز فقهــاء احلنفيــة إخــراج مجيــع
الزكــوات والنــذور والكفــارات بالقيمــة ،كــا قــال صاحــب
[رد املحتــار]« :نــذر أن يتصــدق هبــذا الدينــار فتصــدق بقــدره
دراهــم ،أو هبــذا اخلبــز فتصــدق بقيمتــه؛ جــاز عندنــا».
وعليــه؛ فاألصــل االلتــزام بــا نــذرت بــه ،وال ينبغــي العــدول
عنــه ،فهــذا أحــوط وأبــرأ للذمــة ،ومــن أخــذ بقــول احلنفيــة
فــا بــأس عليــه ،رشيطــة أن يكــون بنفــس القيمــة .واهلل تعــاىل
أعلــم
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وقت صالة المغرب
السؤال:
هل تأخري صالة املغرب إىل آخر الوقت يعد قضاء ،وملاذا سمي وقت املغرب بالغريب؟
اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل
يدخــل وقــت صــاة املغــرب بغــروب الشــمس ويســتمر
حتــى غيــاب الشــفق األمحــر ،وقيــل :يســتمر بمقــدار التجهــز
للصــاة مــن الطهــارة وســر العــورة واألذان واإلقامــة وصالة
مخــس ركعــات ،وهــو بذلــك مضيــق ،ويأثــم بتأخــر الصــاة
عــن هــذا الوقــت ،ولــذا قيــل عــن وقــت املغــرب بأنــه
غريــب ،وهــذا القــول هــو القــول اجلديــد لإلمــام الشــافعي،
ولكــن املعتمــد للفتــوى يف املذهــب الشــافعي هــو األول.
جــاء يف [مغنــي املحتــاج « :]302-301 /1واملغــرب يدخــل وقتهــا
بالغــروب؛ خلــر جربيــل ،ســميت بذلــك لفعلهــا عقــب
الغــروب ...ويبقــى وقتهــا حتــى يغيــب الشــفق األمحــر يف
القديــم؛ ملــا يف حديــث مســلم (وقــت املغــرب مــا مل يغــب
الشــفق)... ،ويف اجلديــد ينقــي وقتهــا بمــي قــدر زمــن
وضــوء وســر عــورة وأذان وإقامــة ومخــس ركعــات؛ ألن
جربيــل صالهــا يف اليومــن يف وقــت واحــد بخــاف غريهــا
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كــذا اســتدل بــه أكثــر األصحــاب ،ور ّد بــأن جربيــل إنــا
بــن الوقــت املختــار ،وهــو املســمى بوقــت الفضيلــة .وأمــا
الوقــت اجلائــز وهــو حمــل النــزاع ،فليــس فيــه تعــرض لــه،
وإنــا اســتثنى قــدر هــذه األمــور للــرورة ...قلــت :القديــم
أظهــر ،واهلل أعلــم ،قــال يف املجمــوع :بــل جديــد أيضــا؛ ألن
الشــافعي ريض اهلل تعــاىل عنــه علــق القــول بــه يف اإلمــاء
وهــو مــن الكتــب اجلديــدة عــى ثبــوت احلديــث فيــه ،وقــد
ثبــت فيــه أحاديــث يف مســلم ،منهــا احلديــث املتقــدم ،وأمــا
حديــث صــاة جربيــل يف اليومــن يف وقــت واحــد فمحمــول
عــى وقــت االختيــار كــا مــر ،وأيضــا أحاديــث مســلم
مقدمــة عليــه؛ ألهنــا متأخــرة باملدينــة وهــو متقــدم بمكــة،
وألهنــا أكثــر رواة وأصــح إســنادا منــه».
ولــذا ال حــرج عــى مــن صــى املغــرب قبــل دخــول وقــت
العشــاء بقليــل ،واألحــوط أداء صــاة املغــرب فــور دخــول
وقتهــا ،خروجــ ًا مــن اخلــاف يف هــذا األمــر .واهلل تعــاىل
أعلــم.

حكم سجدة سورة (ص) في
الصالة وخارجها
السؤال:
ما حكم السجدة التي يف سورة (ص) ،وهل تفسد الصالة ملن سجد هلا؟
اجلواب:

احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل
الســجدة التــي يف ســورة (ص) ليســت مــن ســجدات التالوة،
وتبطــل الصــاة إن ســجد هلــا عامــد ًا يف مذهــب الشــافعية،
أمــا مــن ســجد ناســي ًا فصالتــه صحيحــة ،وعليــه ســجود
الســهو ،فــإن مل يســجد للســهو فصالتــه صحيحــة؛ ألنــه ســنة،
أمــا عنــد احلنفيــة واملالكيــة فــا تبطــل الصــاة هبــا؛ ألن هلــا
تعلق ـ ًا بالتــاوة.
جــاء يف [مغنــي املحتــاج « :]442/ 1ســجدة (ص) وهــي عنــد قولــه
تعــاىل{ :وخــر راكعـ ًا وأنــاب} ليســت مــن ســجدات التــاوة؛
لقــول ابــن عبــاس( :ص) ليســت مــن عزائــم الســجود رواه
البخــاري :أي متأكداتــه وأثبتهــا ..بــل هــي -أي ســجدة
(ص) -ســجدة شــكر؛ لتوبــة اهلل تعــاىل عــى داود عليــه
الصــاة والســام :أي لقبوهلــا ،والتــاوة ســبب لتذكــر ذلــك؛

خلــر أيب ســعيد اخلــدري (خطبنــا النبــي صــى اهلل عليــه
وســلم يومــ ًا فقــرأ (ص) ،فلــا هــم بالســجود نشــزنا أي
هتيأنــا للســجود ،فلــا رآنــا قــال( :إنــا هــي توبــة نبــي ،ولكــن
قــد اســتعددتم للســجود فنــزل وســجد) رواه أبــو داود بإســناد
صحيــح عــى رشط البخــاري ،تســتحب يف غــر الصــاة عنــد
تــاوة آيتهــا لالتبــاع كــا مــر ،وحتــرم فيهــا [أي يف الصــاة]
وتبطلهــا عــى األصــح ملــن علــم ذلــك وتعمــده .أمــا اجلاهــل
أو النــايس فــا تبطــل صالتــه لعــذره ،لكــن يســجد للســهو».
وعليــه؛ فالصــاة صحيحــة ،مــع احلــرص عــى مراعــاة تــرك
الســجود هلــا عنــد قراءهتــا يف املســتقبل يف الصــاة ،فهــذا
أحــوط ،أمــا خــارج الصــاة فيســتحب الســجود هلــا عــى
أهنــا ســجدة شــكر .واهلل تعــاىل أعلــم.
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حكم نشر اإلشاعات الكاذبة
لرفع أسعار األسهم
السؤال:
يوجــد جمموعــة اقتصاديــة ســوف تقــوم ببــث إشــاعات كاذبــة يف وقــت معــن؛ بغايــة رفــع ســعر
أســهم رشكــة معينــة ،حيــث ترتفــع أســعار أســهم هــذه الرشكــة بشــكل واضــح ،هــل جيــوز يل أن
أشــري مــن أســهم هــذه الرشكــة قبــل ارتفــاع أســعارها ،وأن أبيعهــا بعــد االرتفــاع ،وأكســب من
الفــرق ،عل ـ ًا بأنــه يســتحيل أن أوقــف هــذه املجموعــة ،أو أن أنصحهــم؛ ألهنــم جمموعــة عامليــة،
ولــن أســتطيع أن أخــر النــاس بحقيقــة املوضــوع؛ ألن األمــر حيــدث فجــأة ،عل ـ ًا بــأن الرشكــة
ذاهتــا وأســهمها حــال؟
اجلواب:
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احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل
حــرم اإلســام الكــذب والتدليــس يف املعامــات؛ قــال
ِ ِ
ِ
ــم ِلَ َمان ِ
ــون}
ــم َرا ُع َ
{وا َّلذ َ
اهلل تعــاىلَ :
ــم َو َع ْهده ْ
َاتِ ْ
يــن ُه ْ
ِ
ـن َآمنُــوا ا َّت ُقــوا اللََّ
املؤمنــون ،8/وقــال اهلل تعــاىلَ { :يــا َأ ُّ َيــا ا َّلذيـ َ
ِِ
ـن} [التوبــة ،]119 :وقــال رســول اهلل صــى
الصادقـ َ
ـع َّ
َوكُو ُنــوا َمـ َ
ِ
ـس منَّــا) رواه مســلم ،فقيــام
ـن غ ََّشـنَا َف َل ْيـ َ
(مـ ْ
اهلل عليــه وســلمَ :
املضاربــن يف البورصــات ببــث إشــاعات كاذبــة هبــدف رفــع
أســعار األســهم يعتــر مــن النجــش املنهــي عنــه ،والنجــش
هــو أن يزيــد الرجــل يف ثمــن ســلعة وهــو ال يريــد الــراء
ليزيــد غــره بزيادتــه ،فيخــدع اآلخريــن ويدلــس عليهــم،

وهــذا يتعــارض مــع األخــاق اإلســامية.
فــإذا كان مســتثمر األســهم يتتبــع األخبــار السياســية
واالقتصاديــة ،ويعــرف اجتاهــات حــركات املضاربــن ،وال
يقــوم ببــث اإلشــاعات ،فــا حــرج حينئــذ يف تــداول األســهم
بــرط أن يلتــزم بالضوابــط الرشعيــة لتــداول األســهم؛ ألن
املســلم مأمــور أن يكــون ك ِّيســ ًا فطنــ ًا.
وأمــا إذا كان هــذا املســتثمر جــزء ًا مــن منظومــة املجموعــة
االقتصاديــة التــي تبــث اإلشــاعات ،أو يســاهم يف رفــع ســعر
األســهم؛ ليغــري بــه غــره ،فيحــرم عليــه االســتفادة مــن هــذا
االســتثامر ،وإن مل يقــم ببــث اإلشــاعات بنفســه .واهلل تعــاىل
أعلــم.
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المفتي عمر الورسان

الغلظة في الدين

ِ
ـظ ا ْل َق ْلـ ِ
ـت َف ًّظــا َغلِيـ َ
يقول السباعي يف كتابه [هكذا علمتني احلياة]:
ـن
ـو ُكنْـ َ
ـب َل ْن َف ُّضــوا مـ ْ
{و َلـ ْ
تعــاىلَ :
{وا ْغ ُلـ ْ
ـظ َح ْولِـ َ
ـك} وهــي واضحــة املعنــى.
بعــض دعــاة الديــن يذكــرون قولــه تعــاىلَ :
ــم} ،وهــم ال يفهمــون معناهــا ،وينســون قولــه
َع َل ْي ِه ْ

ّ
ذكي يغلب كسرى
أعرابي
قال ابن قتيبة يف [عيون األخبار]:

الطعمــن.

أعــرايب عــى كــرى
أدخــل
ليتعجــب مــن جفائــه قــال :كيــف يكــون اجلمــل أبعــد صوتــ ًا ،ونحــن
ّ
ّ

ـي مــن كــذا وكــذا ميـاً؟
وجهلــه؛ فقــال لــهّ :
أي يشء أطيــب حلــ ًا؟ قــال :نســمع الصــوت مــن الكركـ ّ
اجلمــل.

الكركــي يف مــكان اجلمــل،
األعــرايب :ضــع
قــال
ّ
ّ

فأي يشء أبعد صوت ًا؟ قال :اجلمل.
قالّ :

ـي ،ح ّتــى تعــرف ّأيــا
وضــع اجلمــل يف مــكان الكركـ ّ

اجلمــل.

أن اجلمــل أمحــل للحمــل
قــال كــرى :كيــف تزعــم ّ

البـ ّ
ـط والدّ جــاج والفــراخ والــدّ ّراج واجلــداء؟

قــال :ليــرك الفيــل ويــرك اجلمــل ،وليحمــل عــى

فــأي يشء أهنــض باحلمــل الثقيــل؟ قــال :أبعــد صوتــ ًا.
قــال:
ّ

قــال كــرى :كيــف يكــون حلــم اجلمــل أطيــب مــن الثقيــل والفيــل حيمــل كــذا وكــذا رطـاً؟

قــال :يطبــخ حلــم اجلمــل بــاء وملــح ،ويطبــخ مــا الفيــل محــل اجلمــل ،فــإن هنــض بــه فهــو أمحــل
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ذكــرت بــاء وملــح حتــى يعــرف فضــل مــا بــن لألثقــال.

جواب في محله
ذكــر ابــن اجلــوزي يف كتــاب [األذكيــاء] حــوار ًا دون مقــام أيب بكــر بمرقــاة ،فصعــد عثــان ذروة املنــر.
طريفــ ًا:
فقــال عبــاد :مــا أحــدٌ أعظــم منــ ًة عليــك يــا أمــر
ً
وذلــك أن املتــوكل قــال يوم ـا جللســائه :أتــدرون مــا املؤمنــن مــن عثــان ،قــال :وكيــف ويلــك؟
الــذي نقــم املســلمون مــن عثــان؟ قالــوا :ال.

قــال :ألنــه صعــد ذروة املنــر ،فلــو أنــه كلــا قــام

قــال :أشــياء؛ منهــا :أنــه قــام أبــو بكــر دون مقــام خليفــة نــزل عمــن تقدمــه كنــت أنــت ختطبنــا مــن
الرســول صــى اهلل عليــه وســلم بمرقــاة ،ثــم قــام عمر بئــر جلــوال ،فضحــك املتــوكل ومــن حولــه.

يا ليتني خرس لساني
ذكر ابن قدامة يف كتاب [التوابني]:

وتعبــدت عبــادة ذكــرت هبــا يف عرصهــا مــن شــدة

دخلــت عــزة صاحبــة كثــر عــى أم البنــن بنــت عبــد اجتهادهــا ،فرفضــت فــراش اململكــة حتيــي ليلهــا.

العزيــز بــن مــروان أخــت عمــر ،فقالــت :هلــا يــا عزة! وكانــت كل مجعــة حتمــل عــى فــرس يف ســبيل اهلل،

مــا معنــى قــول كثــر:

وكانــت تبعــث إىل نســوة عابــدات جيتمعــن عندهــا

ـى غريمهــا
مع ّنـ ً

صــايت هلــوت عنكــن.

قــى كل ذي ديــن علمــت غريمــه  ...وعــزة ممطــول ويتحدثــن ،فتقــول :أحــب حديثكــن فــإذا قمــت إىل
ما هذا الدين الذي يذكره؟ قالت :اعفيني.
قالت :ال بد من إعالمك إياي.

وكانــت تقــول :البخيــل كل البخيــل مــن بخــل عــى

نفســه باجلنــة ،وكانــت تقــول :جعــل لــكل إنســان

فقالــت عــزة :كنــت وعدتــه قبلــة ،فأتــاين لينتجزهــا ،هنمــة يف يشء ،وجعلــت هنمتــي يف البــذل واإلعطــاء
فتحرجــت عليــه ومل ِ
واهلل للعطيــة والصلــة واملواصلــة يف اهلل أحــب إيل مــن
أف لــه.

فقالــت هلــا أم البنــن :أنجزهيــا منــه وعــي إثمهــا ،ثــم الطعــام الطيــب عــى اجلــوع والــراب البــارد عــى

راجعــت نفســها ،فاســتغفرت اهلل ،وأعتقــت لكلمتهــا الظمــأ ،وهــل ينــال اخلــر إال باالصطنــاع؟

هــذه أربعــن رقبــة.

وكانــت عــى مذهــب مجيــل حتــى توفيــت رمحهــا اهلل

وكانــت إذا ذكــرت ذلــك بكــت حتــى تبــل مخارهــا ،تعــاىل.

وتقــول :يــا ليتنــي خــرس لســاين عندمــا تكلمــت هبا!

35
٣٣

ملخص البحث العلمي
مقدمات الجماع هل
تعتبر في عدة الطالق
الرجعي رجعة ؟
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مــن املســائل التــي يكثــر الســؤال عنهــا والتــي هلــا مســاس
مبــارش بعملنــا اليومــي كمفتــن مســألة الرجعــة وبــم تتــم
يف عــدة الطــاق الرجعــي؟ وهــل تقتــر عــى القــول؟ أم
تشــمل الفعــل أيضــا ،وهــل الفعــل يقتــر عــى اجلــاع؟ أم
يشــمل مقدماتــه.وألن املفتــي ملــزم بتطبيــق أحــكام قانــون
األحــوال الشــخصية األردين املعمــول بــه يف املحاكــم الرشعيــة
رقــم ( )36لســنة 2010م ،فإننــي ســأقترص هنــا عــى بحــث
املســألة مــن الناحيــة العمليــة أكثــر منهــا مــن الناحيــة الفقهية؛
ألن املفتــي يف املحصلــة مطالــب بــا اســتقر عليــه العمــل يف
املحاكــم الرشعيــة  ،وبالرجــوع إىل قانــون األحوال الشــخصية
تبــن يل أنــه عالــج أحــكام الرجعــة يف الفصــل الثــاين مــن
البــاب الرابــع :انحــال عقــد الــزواج ،وذلــك يف املــواد مــن
( ،)101 -98والــذي خيصنــا الفقــرة األوىل مــن املــادة ()98؛
ألهنــا تناولــت موضــوع البحــث فنصــت عــى (أن للــزوج

د .حممد يونس الزعبي
مفتي العاصمة

حــق إرجــاع مطلقتــه رجعيــا أثنــاء العــدة قــوال وفعال.فهــذه
املــادة ويف فقرهتــا األوىل أعطــت الــزوج حــق مراجعــة زوجتــه
يف عــدة الطــاق الرجعــي بأحــد آمريــن:
أوالً :اإلرجــاع بالقــول خــال فــرة العدة:هــذا وقــد قســم
الفقهــاء األلفــاظ القوليــة إىل قســمني:
القســم األول :ألفــاظ الرصحيــة :وقــد اتفــق الفقهــاء عــى
صحــة الرجعــة باللفــظ الرصيــح دون احلاجــة إىل نيــة مثــل
قولــه راجعتــك ،وارجتعتــك ،وأرجعتــك ،وبــكل مــا اشــتق
منهــا ،وهــذا مــا دلــت عليــه الســنة النبويــة عندمــا قــال النبــي
صــى اهلل عليــه وســلم( :مــره فلرياجعهــا) رواه البخــاري ،قــال
ابــن قدامــه« :ويتخــرج أن يكــون لفظهــا هــو الرصيــح وحــده
الشــتهاره دون غريه».هــذا وقــد أحلــق فريــق مــن العلــاء
ومنهــم احلنفيــة إىل أن لفــظ رددتــك وأمســكتك لفــظ رصيــح
ال حيتــاج إىل نيــة.

القســم الثــاين :ألفــاظ كنائيــة :وهــي األلفــاظ التــي حتتمــل
معنــى الرجعــة وغريهــا كأن يقــول الــزوج :أنــت عنــدي كــا
كنــت أو أنــت زوجتــي أو امرأيت.فقــد اختلــف الفقهــاء يف
ذلــك عــى قولــن:
القــول األول :ذهــب مجهــور الفقهــاء مــن احلنفيــة والشــافعية
واملالكيــة إىل صحــة الرجعــة باأللفــاظ الكنائيــة ،ولكنهــا
حتتــاج إىل نيــة ،فيســأل عــن مــراده مــن هــذه األلفــاظ.
القــول الثــاين :وذهــب احلنابلــة إىل عــدم صحــة الرجعــة
باللفــظ الكنائــي؛ ألن الرجعــة اســتباحة بضــع مقصــود فــا
حتــل بالكنايــة كالنــكاح.
موقــف القضــاء الرشعــي األردين:بالرجــوع إىل املــادة ()98
الســالفة الذكــر تبــن لنــا أهنــا أعطــت احلــق للــزوج يف إرجــاع
مطلقتــه رجعيـ ًا أثنــاء العــدة قــوال ،وهــي كلمــة عامــة تشــمل
األلفــاظ الرصحيــة واأللفــاظ الكنائيــة ،وبــا أن هــذه املــادة مل
تــرح بذلــك فبقيــت الكلمــة عامــة ،فــا بــد أذن لتحديــد
املقصــود منهــا بإتبــاع احــد أمريــن:
 -1الرجــوع إىل الراجــح يف مذهــب أيب حنيفــة حســب املــادة
( )325و إىل اجتهــادات املحاكــم الرشعيــة ومــا جــرى عليــه
العمــل فيهــا :جــاء يف املــادة ( )232مــن كتــاب األحــكام
الرشعيــة يف األحــوال الشــخصية ملحمــد قــدري واملأخــوذ من
املذهــب احلنفــي واملعمــول بــه يف املحاكــم الرشعيــة األردنيــة:
«تصــح الرجعــة قــوال براجعتــك ونحــوه خطاب ـ ًا للمــرأة أو
راجعــت زوجتــي إن كانــت غــر خماطبــة وفعــا بالوقــاع
ودواعيــه التــي توجــب حرمــة املصاهــرة».
وجــاء يف قــرار حمكمــة االســتئناف الرشعيــة رقــم (11247
تاريــخ 1960/ 12/ 21م)« :وتبــن أهنــا تصادقــا عــى أن
الــزوج ارجــع زوجتــه أثنــاء العــدة قــوال وفعــا لذلــك فقــد
كان عــى املحكمــة أن تؤيــد احلكــم بالطــاق وحتكــم بصحــة
الرجعــة».
كــا جــاء يف قــرار رقــم (« :)40975فــإن لفــظ أنــت امــرأيت
مــن ألفــاظ الكنايــات فلــو نــوى هبــا الرجعــة حصلــت
الرجعــة وإال ال».ومــن هنــا يتضــح أن التطبيــق العمــي
يف املحاكــم الرشعيــة اعتــر األلفــاظ الرصحيــة كأرجعــت
ورددت وأمســكت ألفــاظ رصحيــة ال حتتــاج إىل نيــة ،بينــا
األلفــاظ الكنائيــة حتتــاج إىل نيــة.

ثاني ًا :اإلرجاع بالفعل خالل فرتة العدة
اختلــف الفقهــاء يف صحــة الرجعــة بالفعــل وهــو اجلــاع أو
مقدماتــه عــى قولــن:
القــول األول :ال تصــح بالفعــل مطلقــ ًا ســواء كان باجلــاع
أو مقدماتــه وســواء كان الفعــل مصحوبــا بنيــة الــزوج يف
الرجعــة أو ال ،وهــو قــول الشــافعية ،قــال الشــافعي مبينــا
وجــه اســتدالله« :وملــا مل يكــن نــكاح وال طــاق إال بــكالم،
فــا تكــون الرجعــة إال بــكالم والــكالم هبــا أن يقــول :قــد
راجعتهــا أو أرجتعتهــا أو رددهتــا إيل».
القــول الثــاين :صحــة الرجعــة بالفعــل ،وهــو قــول اجلمهــور،
وقــد اختلفــوا يف بعــض تفاصيــل ذلــك عــى ثالثــة أقــوال:
القــول األول :أن اجلــاع ومقدماتــه تصــح هبــا الرجعــة ولــو
بــدون نيــة ،وقــد روي هــذا القــول عــن كثــر مــن التابعــن،
وهــو قــول احلنفيــة ،و قيــدوا اللمــس والتقبيــل والنظــر إىل
الفــرج بالشــهوة ،وقالــوا إن هــذه األشــياء إذا كانــت مــن غــر
شــهوة قــد حتصــل مــن الــزوج وغــره.
القــول الثــاين :أن اجلــاع ومقدماتــه تصــح هبــا الرجعــة
بــرط النيــة ،وهــو قــول املالكيــة ،فقــد نصــوا عــى صحــة
الرجعــة بالفعــل كالــوطء ومقدماتــه بــرط أن ينــوي الــزوج
هبــذه األفعــال الرجعــة ،فــإذا قبلهــا أو ملســها بشــهوة ،أو نظــر
إىل موضــع اجلــاع بشــهوة ،أو وطئهــا ومل ينــو الرجعــة فــا
تصــح الرجعــة بفعــل هــذه األشــياء.
القــول الثالــث :التفريــق يف صحــة الرجعــة بــن اجلــاع
ومقدماتــه ،وهــو قــول احلنابلــة ،فــإن الرجعــة عندهــم تصــح
بالــوطء.
ثالث ـ ًا :مقدمــات اجلــاع :اختلــف احلنابلــة يف صحــة الرجعــة
بمقدمــات اجلــاع ،وهلــم يف ذلــك روايتــان:
الروايــة املشــهورة عــن اإلمــام أمحــد :عــدم صحــة الرجعــة
بالنظــر إىل موضــع اجلــاع واللمــس والتقبيــل بشــهوة.
الروايــة الثانيــة :وهــي صحــة الرجعــة بفعــل هــذه األشــياء
ألهنــا ال ختلــو مــن اســتمتاع جيــري بــن الزوجــن.
موقف القضاء الرشعي األردين:
لقــد نــص قانــون األحــوال الشــخصية األردين كــا أســلفت
يف املــادة ( )98عــى صحــة الرجعــة بالفعــل ،وجــاء يف املــادة
( )232مــن كتــاب األحــكام الرشعيــة يف األحوال الشــخصية
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ملحمــد قــدري واملأخــوذ مــن املذهــب احلنفــي واملعمــول بــه
يف املحاكــم الرشعيــة األردنيــة ليفــر لنــا معنــى الفعــل فقــال:
(تصــح الرجعــة قــوال براجعتــك ونحــوه خطاب ـ ًا للمــرأة أو
راجعــت زوجتــي إن كانــت غــر خماطبــة وفعــا بالوقــاع
ودواعيــه التــي توجــب حرمــة املصاهــرة).
وجــاء يف قــرار حمكمــة االســتئناف الرشعيــة رقــم(11247
تاريــخ 1960/ 12/ 21م)« :وتبــن أهنــا تصادقــا عــى أن
الــزوج ارجــع زوجتــه أثنــاء العــدة قــوال وفعــا لذلــك فقــد
كان عــى املحكمــة أن تؤيــد احلكــم بالطــاق وحتكــم بصحــة
الرجعــة».
وملزيــد مــن اإليضــاح نذكــر عــى ســبيل املثــال ال احلــر
بعــض القــرارات الصــادرة عــن حمكمــة االســتئناف الرشعيــة
والتــي حتــدد مــا هــي األفعــال التــي تصــح الرجعــة هبــا ومــا ال
تصــح عــى النحــو التــايل:
القســم األول :األفعــال التــي تصــح هبــا الرجعة:لقــد جــرى
اجتهــاد حمكمــة االســتئناف الرشعيــة عــى أن مقدمــات اجلــاع
كالتقبيــل واللمــس بشــهوة أثنــاء فــرة العــدة يعتــر رجعــة:
« -1احلكــم بثبــوت الرجعــة بــن الــزوج وزوجتــه مــن
الطــاق الرجعــي الــذي أوقعــه عليهــا بتصــادق الطرفــن
عــى حصــول التقبيــل واللمــس بشــهوة أثنــاء العــدة صحيــح
وصــدق» ( 42235تاريــخ .»)1997 /2/ 20
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« -2رصح الفقهــاء بــأن الرجعــة بالفعــل تكــون بفعــل مــا
يوجــب حرمــة املصاهــرة» قــرار رقــم (.»)10313
القســم الثــاين :األفعــال التــي ال تصــح هبــا الرجعة:لقــد جرى
اجتهــاد حمكمــة االســتئناف الرشعيــة عــى أن جمــرد التســليم،
أو املســاكنة ،أو إرســال جاهــه ،أو االعــراف بالزوجيــة ،أو
الرغبــة يف اإلرجــاع ...وغريهــا ال يعتــر رجعــة ،ومــن ذلــك
مــا جــاء يف قراراهتــا الرشعيــة:
« -1اعــراف الزوجــة بإرســال الــزوج رســوال إليهــا
للرجــوع إىل بيتــه ،ومســاكنته ال يعتــر اعرتافــا بالرجعــة ،كــا
أن رجوعهــا إىل البيــت وســكناها فيــه ال يــدل عــى الرجعــة،
ألن ســكناها يف بيــت الزوجيــة أثنــاء العــدة مطلــوب منهــا
رشعــا ،لقولــه تعــاىل( :ال خترجوهــن مــن بيوهتــن) واملســاكنة
ليســت دليــا عــى الرجعــة كــا هــو منصــوص عليــه يف
املتــون .انظــر متــن القــدوري ورشحــه اجلوهــرة النــرة» قــرار
رقــم ( 11247تاريــخ .)60 /12/ 21
« -2جــاء يف اجلوهــرة النــرة يف بــاب الرجعــة أن املســافرة
باملطلقــة رجعيــا ال تكــون أعظــم مــن الســكنى معهــا يف منــزل
واحــد ،وذلــك ال يكــون رجعــة فكذلــك املســافرة هبــا» قــرار
رقــم ( 11333تاريــخ .»)61 /2/ 21
واحلمدهلل رب العاملني.

تعــد مديريــة اإلفتــاء اإللكــروين مرتكــز ًا أساســي ًا
مــن مرتكــزات دائــرة اإلفتــاء العــام ،فهــي متثــل أحــد
أهــم روافــد الفتــوى مــن خــال خدمــة (أرســل
ســؤالك) التــي تســتقبل أســئلة املســتفتني مــن أنحــاء
العــامل كافــة ،وليــس مــن أهــل البلــد خاصــة ،كــا
أهنــا تواكــب التقنيــات احلديثــة ومواقــع التواصــل
االجتامعــي بشــى أنواعهــا.

من
مديريات وأقسام
دائرة اإلفتاء العام

مديرية ا

إلفتاء اإللكتورني

تتكــون مديريــة اإلفتــاء اإللكــروين مــن
أربعــة أقســام:

 .1قسم اإلفتاء اإللكرتوين:

ُيعنــى القســم باإلجابــة عــى األســئلة الــواردة إىل
املوقــع اإللكــروين وتطبيــق اهلواتــف الذكيــة مــن
خــال جلنــة متخصصــة مــن املفتــن والباحثــن،
يعــدون األجوبــة العلميــة املفصلــة املوثقــة ،بحيــث
تشــتمل عــى أدلــة الكتــاب والســنة وأقــوال العلــاء،
وتقــدم النصيحــة للســائل يف شــتى مشــكالت احليــاة،
ثــم ترســل إىل الســائل برسيــة تامــة عــى بريــده
اإللكــروين ،وتنــر بعــض الفتــاوى عــى صفحــات
املوقــع بعــد حــذف اخلصوصيــات ،كل ذلــك يتــم
مــن خــال نظــام مطــور إلدارة الفتــاوى ،يعمــل
عــى تنظيــم التعامــل مــع األســئلة املدخلــة إىل املوقع،
وتســهيل حتويــل األســئلة إىل املفتــن والباحثــن
لإلجابــة عليهــا مــن قبلهــم ،مــع وجــود إحصائيــات
حتــول دون تــرك أو نســيان أي ســؤال ،باإلضافــة إىل
أرشــفة مجيــع الفتــاوى إلكرتونيــا.

املفتي د .مجيل أبو سارة
مدير مديرية اإلفتاء اإللكرتوين

 .3قسم التعليم اإللكرتوين:

يعنــى القســم بإطــاق منصــة تعليميــة تــرف عليهــا دائــرة اإلفتــاء
العــام ،تقــدم املســاقات التعليميــة عــر اإلنرتنــت يف العلــوم الرشعيــة
والفكريــة املتخصصــة ،وذلــك بشــكل جمــاين ،تتــاح الفرصــة فيهــا
للباحثــن عــن التعلــم املفتــوح مــن مجيــع أنحــاء العــامل والراغبــن
باالطــاع عــى الفكــر اإلســامي املعتــدل بــا ينســجم مــع توجهــات
رســالة عــان ،وحيصــل املتعلــم فيهــا عــى شــهادة خاصــة مــن دائــرة
اإلفتــاء العــام.

 .2قسم التحرير واملوقع اإللكرتوين:

ُيعنــى القســم بتحريــر كل مــا يصــدر عــن دائــرة
اإلفتــاء مــن فتــاوى وبيانــات ودراســات رشعيــة
متخصصــة ،وقــرارات جملــس اإلفتــاء األردين
ونرشهــا عــى املوقــع اإللكــروين .باإلضافــة إىل
صفحــة فعالــة عــى «الفيســبوك» تنقــل كل
جديــد يف موقــع اإلفتــاء ،وتتفاعــل مــع املعجبــن
بالصفحــة بشــكل يومــي.

املفتي عمر الروسان
رئيس قسم اإلفتاء اإللكرتوين

املفتي د .معاذ قدورة
رئيس قسم التحرير واملوقع اإللكرتوين
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 .4قسم الرتمجة:

ُيعنــى القســم برتمجــة كل مــا يصــدر عــن دائــرة اإلفتاء
مــن فتــاوى وبيانــات ودراســات رشعيــة متخصصــة،
وقــرارات جملــس اإلفتــاء األردين ونرشهــا عــى املوقــع
اإللكــروين ،وبإمــكان الناطقــن باالنجليزيــة يف
مجيــع أنحــاء العــامل االســتفادة مــن خدمــات املوقــع،
وبإرســال أســئلتهم الرشعيــة واحلصــول عــى اإلجابــة
باالنجليزيــة ،األمــر الــذي يســاهم يف نــر العلــم
واملعــارف اإلســامية لغــر الناطقــن باللغــة العربيــة.

مهام املديرية

املفتي د .مناف مريان
رئيس قسم التعليم اإللكرتوين

 .1اإلجابــة عــى األســئلة الــواردة عــر املوقــع اإللكــروين
لدائــرة اإلفتــاء العــام.
 .2إعــداد الربامــج الفقهيــة اإللكرتونيــة عــى املوقــع،
كربنامــج املواريــث ،وبرنامــج حســاب الــزكاة ،ونحوهــا.
 .3حتريــر املــادة العلميــة املكتوبــة واملســموعة واملرئيــة،
وتنســيقها عــى املوقــع اإللكــروين.
 .4التنسيق العام للموقع اإللكرتوين واقرتاحات تطويره.
 .5التنســيق مــع املديريــات ذات االختصــاص لتغذيــة املوقــع
باملــادة العلميــة ،والتنســيق مــع وحــدة العالقــات العامــة
لنــر أخبــار ونشــاطات الدائــرة.
 .6متابعــة املواســم الرشعيــة واملناســبات واألحــداث اخلاصــة
واســتحداث مــادة علميــة هلــا.
 .7اإلرشاف العــام عــى إنشــاء وحتديــث وتطويــر املكتبــة
اإللكرتونيــة.
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أمحد الرسخي
رئيس قسم الرتمجة

 .8اإلرشاف العــام عــى إنشــاء وحتديــث أكاديميــة «اجتهــاد»
التعليميــة.
 .9ترمجــة كل مــا يصــدر عــن دائــرة اإلفتــاء مــن فتــاوى
وبيانــات ودراســات رشعيــة متخصصــة ،وقــرارات جملــس
اإلفتــاء األردين ونرشهــا عــى املوقــع اإللكــروين.
 .10إدارة حســابات اإلفتــاء عــى مواقــع التواصــل
االجتامعــي :الفيســبوك والتويــر والوتســاب والتليجــرام
وغريهــا ضمــن التعليــات املعــدة هلــذا الغــرض.
 .11متابعــة إحصائيــات الــزوار وترتيــب تصفــح املوقــع
عامليــ ًا ،وحضــوره يف حمــركات البحــث العامليــة ،وعمــل
دراســات بيانيــة.
 .12متابعــة مشــاركة املوقــع يف املســابقات العامليــة وشــهادات
ا لتميز .
 .13حتكيــم األبحــاث العلميــة واملقــاالت املحولــة إليهــا مــن
مديريــة الدراســات ،وحتكيــم الكتــب املحولــة لدائــرة اإلفتــاء
العــام مــن املكتبــة الوطنيــة.

املفتي نور الدين الدرادكة

الباحث حممود القضاة

الباحث عبد الرمحن أبو يابس

املرتجم حممد السواعري

الباحث بالل الوريكات

الباحث مصعب اخلصيالت
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من
ذاكرة المكان
ُ
َ ْ
نبي الله شعيب
َّ
َ َ ْ
علي ِه السالم
إعداد  :الباحث تيسير أبوحيدر
تصوير  :طه العبوس
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اســمه :شــعيب بــن ثويــب بــن عبقــا بــن مديــن بــن نبــي اهلل
إبراهيــم عليــه الســام.
ولــد عليــه الســام يف مديــن التــي هــي قريــة مــن أرض معــان
(جنــوب اململكــة األردنيــة اهلاشــمية حاليــا)[ ،البدايــة والنهايــة
البــن كثــر].
وهــو أحــد األنبيــاء العــرب الذيــن ذكرهــم النبــي صــى عليــه
وســلم فيــا رواه ابــن حبــان يف صحيحــه مــن حديــث أيب
ذر ،قــال« :أربعــة مــن العــرب؛ هــود ،وصالــح ،وشــعيب،
ونبيــك يــا أبــا ذر».
وذكــر بعــض املفرسيــن أنــه النبــي الــذي زوج ابنتــه لنبــي اهلل
موســى عليــه الســام عندمــا خــرج مــن مــر وتوجــه تلقــاء
مديــن [تفســر الطــري].
وكان يســمى عليــه الســام خطيــب األنبيــاء ،لفصاحتــه
ـو عبارتــه وبالغتــه يف دعايــة قومــه إىل اإليــان برســالته،
وعلـ ّ
فقــد روي عــن ابــن عبــاس قــال« :كان رســول اهلل صــى اهلل
عليــه وســلم إذا ذكــر شــعيب ًا قــال :ذاك خطيــب األنبيــاء»
أخرجــه احلاكــم يف املســتدرك.
بعثــه اللَّ َت َع َ
ــو ا ْبــن
ــال إِ َل مديــن (أصحــاب األيكــة)َ ،و ُه َ
عرشيــن َســنَة ،وكان يدعــو قومــه إىل ديــن إبراهيــم عليــه
الســام[ .املنتظــم يف تاريــخ األمــم وامللــوك البــن اجلــوزي].
كان أهــل مديــن قوم ـ ًا عرب ـ ًا يســكنون مدينتهــم مديــن التــي
تقــع يف أطــراف الشــام ممــا يــي ناحيــة احلجــاز ،وكانــت
منازهلــم يف فلســطني ومعــان وشــال تبــوك ،وعــى الضفــة
الرشقيــة لنهــر األردن قريبــا مــن بحــرة قــوم لــوط (البحــر

امليــت) وكانــوا بعدهــم بمــدة قريبــة ،ومديــن قبيلــة عرفــت
هبــم املدينــة ،وهــم مــن بنــي مديــن بــن مديــان بــن إبراهيــم
اخلليــل عليــه الصــاة والســام.
ُعــرف أهــل مديــن بقطــع الطريــق ،وإنقــاص الكيــل وامليزان،
وعبــدوا شــجرة ضخمــة وســط األيكــة (واأليكــة :الشــجر
امللتــف) ،فعرفــوا بأصحــاب األيكــة ،فبعــث اهلل فيهــم
شــعيب عليــه الســام فدعاهــم إىل عبــادة اهلل وحــده ال رشيــك
لــه ،وهناهــم عــن تعاطــي هــذه األفاعيــل القبيحــة كــا قــال
ـم ُش ـ َع ْي ًبا َقـ َ
ـو ِم ا ْع ُبــدُ وا اللََّ
ـال َيــا َقـ ْ
ـن َأ َخ ُ
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ِ
ٍ
ِ
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ـم َب ِّينَـ ٌة مـ ْ
ـم مـ ْ
ـن َر ِّب ُكـ ْ
اء ْت ُكـ ْ
َمــا َل ُكـ ْ
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ا ْل َك ْيـ َ
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ين } [األعــراف،85 :
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.]86
ـي اهلل شــعيب عليــه الســام يف حمافظــة البلقــاء،
ويقــع مقــام نبـ ّ
غــرب مدينــة الســلط ،يف منطقــة وادي شــعيب ،وقــد ســمي
هــذا الــوادي باســم نبــي اهلل شــعيب عليــه الســام نســبة
لتواجــد املقــام يف هــذا املــكان.
ويعــدّ هــذا املقــام مــن املواقــع األثريــة املهمــة يف اململكــة
األردنيــة اهلاشــمية ،كــا أن هــو مــن أكثــر املقامــات
واألرضحــة جذبــ ًا للــزوار.
نبــي اهلل شــعيب عليــه الســام؛ قابلنــا
وأثنــاء زيارتنــا ملقــام ّ

الشــيخ صالــح القائــم عــى خدمــة الرضيــح منــذ عرشيــن
ـأن هــذا املقــام
عامـ ًا ،وحدثنــا الشــيخ صالــح عــن الــزوار« :بـ ّ
يقصــده آالف الــزوار يف كل عــام ،ومــن خمتلــف اجلنســيات،
وخصوص ـ ًا مــن دول رشق آســيا ،خاص ـ ًة يف مواســم الربيــع،
وأن الــزوار يأتــون اللتــاس اخلــر
ويف املناســبات الدينيــةّ ،
والربكــة عنــد نبــي اهلل شــعيب عليــه الســام ،وللســام
عــى هــذا النبــي العظيــم ،ويقــرأون الفاحتــة لــه ،ويدعــون
اهلل ســبحانه وتعــاىل العتقادهــم أن هــذا املــكان فيــه رمحــة
وبركــة».
وأثنــاء حديثــه عــن تاريــخ املقــام؛ قــال« :كان ســابق ًا عبــارة

عــن غرفــة صغــرة مقامــة فــوق املقــام ،وكان مــن االعتقادات
الســائدة قديــا أن أهــل املناطــق املجــاورة كانــوا يقصــدون
املقــام حلــل بعــض النزاعــات عنــده ،فيقومــون بتحليــف
اجلــاين يف مســجد مقــام نبــي اهلل شــعيب عليــه الســام ،فيقـ ّـر
اجلــاين بذنبــه حتــى ال حيلــف كاذبـ ًا وهــو موجــود يف حــرة
نبــي اهلل شــعيب عليــه الســام لعظيــم مكانتــه عندهــم.
وأضــاف الشــيخ صالــح :وقــد كان الوصــول إىل املقــام
صعبـ ًا لوجــوده يف واد شــديد االنحــدار ،ولكــن بعــد اإلعــار
اهلاشــمي ملقامــات األنبيــاء والصحابــة يف اململكــة ،تــم فتــح
الطــرق وتعبيدهــا وإنارهتــا مــن أجــل تســهيل وصــول الــزوار
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هلــذه املقامــات واألرضحــة.
ومــن ثــم أمــر جاللــة امللــك عبــد اهلل الثــاين بــن احلســن
حفظــه اهلل -وحتــت إرشاف جلنــة ملكيــة خمتصــة بإزالــة البناءالقديــم وإنشــاء بنــاء جديــد عــى هــذا املقــام ،وافتتــح جاللــة
امللــك عبــد اهلل الثــاين يف الســابع والعرشيــن مــن رمضــان عــام
 2003املبنــى اجلديــد للمقــام» ،وقــد بلغــت كلفــة هــذا البناء
مليونـ ًا ونصــف املليــون دينــار ،عــى مســاحة 1500م.2
وصمــم هــذا البنــاء عــى نمــط العــارة اإلســامية بطــراز
معــاري حديــث ،وبنيــت اجلــدران اخلارجيــة مــن احلجــر
األبيــض ،بحيــث تعطــي رونقــ ًا ومجــاالً مميــز ًا هلــذا البنــاء،
وحتتــوي مرافــق هــذا املقــام عــى مســجد للرجــال يتســع
خلمســائة مصــل ،ومصــى للنســاء يتســع ملئتــي امــرأة تقريبـ ًا.
فبعــد أن يصــي الزائــر ركعتــن حتيــة دخــول املســجد ،وعنــد
خروجــه مــن املســجد يتجــه يمينــ ًا نحــو املقــام ،فيســر يف
ممــرات تعلوهــا أقــواس ذات طابــع إســامي غايــة يف الروعــة
واإلتقــان ،حيــث تأخــذه هــذه املمــرات إىل غرفــة خاصــة تــم
بناؤهــا فــوق مقــام نبــي اهلل شــعيب عليــه الســام ،وفيهــا
مدخــل خــاص للرجــال ومدخــل خــاص بالنســاء ليتمكــن
اجلميــع مــن زيــارة املقــام والســام عــى نبــي اهلل شــعيب عليــه
الســام ،فيدخــل الزائــر مــن املدخــل املخصــص لــه ويقــف
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بجــوار هــذا النبــي العظيــم ،حيــث تــم كســوة املقــام بغطــاء
أخــر اللــون ،مطــرز عليــه اســم نبــي اهلل شــعيب عليــه
الســام ،وآيــات قرآنيــة ،وبعــض األذكار كالصــاة عــى
النبــي حممــد صــى اهلل عليــه وســلم ،منقوشــة بخيــط ذهبــي
وبخــط مميــز مجيــل.
كــا حيتــوي البنــاء عــى قاعــة متعــددة األغــراض ،ومكتبــة،
وســكن لإلمــام وآخــر للمــؤذن ،وعــى مرافــق صحيــة،
وأماكــن للوضــوء يف وســط الســاحة الكبــرة ،باإلضافــة إىل
مواقــف للســيارات خــارج املبنــى.
ويكتنــف املقــام حديقــة عليلة اهلــواء مجيلــة الرائحــة واأللوان،
تســمع فيهــا تغريــد العصافــر وخريــر املــاء بســبب كثــرة
عيــون املــاء ،وحتيــط باملــكان أشــجار الــرو واحلمضيــات،
فيســتحرض الزائــر مجــال املنظــر وجــال املــكان.
ويشــعر الداخــل إىل مقــام حــرة نبــي اهلل شــعيب عليــه
الســام بطمأنينــة وســكينة ووقــار ،وهيبــة وإجــال ،ليقــف
الزائــر بتــأدب وتعظيــم هلــذا النبــي عليــه الســام ،ويســلم
عليــه ،ويســتحرض ســرته ودعوتــه لقومــه ومــا بذلــه يف
ســبيل إصالحهــم ،وصــره عــى أذاهــم ،مســتله ًام مــن ذلــك
الــدروس والعــر التــي تنفعــه يف دنيــاه وآخرتــه.

أخبار ونشاطات الدائرة

المفتي يستقبل وفد إفتاء دبي
اســتقبل ســاحة املفتــي العــام للمملكــة الدكتــور حممــد
اخلاليلــة وفــدا مــن إدارة اإلفتــاء والشــؤون اإلســامية
والعمــل اخلــري بــديب الــذي يــزور اإلفتــاء لالطــاع عــى
أفضــل املامرســات التــي تقــوم هبــا الدائــرة
وقــد بــن ســاحته للوفــد أن دار اإلفتــاء العــام هــي مؤسســة
دينيــة تعنــى بشــؤون بيــان األحــكام الرشعيــة للنــاس ،فيهــا

ـون مــن  11عضــو ًا ،يرأســه املفتــي
جملــس أعــى لإلفتــاء مكـ ّ
العــام املعـ ّـن بــإرادة ملكيــة ،ومخســة أعضــاء معينــن بحكــم
منصبهــم ،ومخســة علــاء آخريــن خيتارهــم املفتــي العــام ويتــم
تعيينهــم بقـ ٍ
ـرار مــن جملــس الــوزراء.
وأضــاف« :ينظــر املجلــس يف ثــاث قضايــا رئيســية :القضايــا
التــي هتــم املجتمــع بشــكل عــام ،والقضايــا املســتجدة يف
األحــكام الرشعيــة ،والقضايــا التــي تــأيت مــن اجلهــات
الرســمية» ،الفتًــا إىل أنــه هنــاك مكاتــب لإلفتــاء تغطــي
خمتلــف أنحــاء اململكــة ،وعددهــا  16مكت ًبــا .ويف هــذه
الدائــرة ،فهنــاك املفتــي العــام ،و 39مفتيــ ًا وجمموعــة مــن
الباحثــن ،إضافــة إىل الكــوادر اإلداريــة واملســاعدة».
وقــد اطلــع الوفــد عــى مــدار يومــن عــى كافــة أعــال
املديريــات باإلضافــة إىل خمطــط ســر العمليــات وتبســيط
اإلجــراءات واخلطــط املتبعــة يف تطويرهــا.
وقــد قــام ســاحته بتســليم الوفــد درع دائــرة اإلفتــاء تكريــا
هلــم.
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المفتي يستقبل مطران مدينة لورد الفرنسية
اســتقبل ســاحة املفتــي العــام للمملكــة الدكتــور حممــد
اخلاليلــة مطــران مدينــة لــورد الفرنســية املطــران نيكــوال
بروفيــه ،يرافقــه مديــر املركــز الكاثوليكــي للدراســات
واإلعــام األب د .رفعــت بــدر ،خــال الزيــارة التــي يقــوم
هبــا املطــران حال ًيــا إىل اململكــة.
ورحــب ســاحته باملطــران الضيــف ،الف ًتــا إىل أن دار اإلفتــاء
ّ
العــام هــي مؤسســة دينيــة تعنــى بشــؤون بيــان األحــكام
الرشعيــة للنــاس ،وهــي واحــدة مــن بــن مؤسســات ثــاث
يف اململكــة :وزارة األوقــاف ودائــرة قــايض القضــاة ودائــرة
اإلفتــاء العامــة .وأشــار ســاحة املفتــي إىل أمهيــة تعــاون
خمتلــف املؤسســات الدينيــة يف املجتمــع األردين ،ال ســيام مــع
املركــز الكاثوليكــي للدراســات واإلعــام ،حيــث شــكّل
هــذا التعــاون ثقافــة أخــوة وحمبــة وعيــش مشــرك ،خاصــة
وأن «املســيحيني يف اململكــة هــم أصــاء داخــل املجتمــع
األردين ،فالعالقــة و ّديــة ومتبادلــة معهــم منــذ القــدم ،وهنــاك
قواســم مشــركة كثــرة».
وتابــع« :أننــا يف اململكــة نســر وفــق املنهــج الوســطي الــذي
يبــن ســاحة اإلســام واعتدالــه ،ويعكــس ثقافــة املجتمــع
ّ
األردين ،مــرزًا يف هــذا الشــأن املبــادرات التــي أطلقهــا األردن
كرســالة عـ ّـان وكلمــة ســواء ،وأســبوع الوئــام العاملــي بــن
األديــان الــذي أتــى بمبــادرة مــن جاللــة امللــك عبــداهلل
الثــاين» .وقــال« :لذلــك نحــن حريصــون أن تكــون مجيــع
األحــكام الرشعيــة الصــادرة متناســقة مــع هــذه املبــادىء،
ونعمــل كذلــك عــى مواجهــة األفــكار املتطرفــة الشــاذة
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وحماربتهــا مــن خــال فكــر مضــاد يبـ ّـن أن هــذه اآلراء غــر
صحيحــة بتاتًــا».
عــر األســقف الفرنــي بروفيــه عــن ســعادته
مــن جهتــهّ ،
العامــة ،مؤكــدً ا لســاحة املفتــي بأنــه
بزيــارة دائــرة اإلفتــاء ّ
«لديكــم شــهادة رائعــة يف املجتمــع األردين ،بالعيــش املشــرك
بــن املســلمني واملســيحيني».
وأشــار يف حديثــه إىل التحديــات التــي يواجههــا املجتمــع
الفرنــي وجلهــا نابعــة مــن عــدم اندمــاج القادمــن اجلــدد
يف املجتمــع .وقــد زادت األمــور صعوبــة جــراء األحــداث
أثــرت بشــكل كبــر ،ولألســف،
اإلرهابيــة األخــرة ،وقــد ّ
عــى املشــهد العاملــي .وقــال املطــران بروفيــه« :لذلــك ،جئنــا
نأخــذ املثــل الصالــح مــن األردن ،فهنــاك عالقــات رائعــة،
ّ
متجــذرة ،واحــرام كبــر».
وصداقــة
هــذا ،وتطــرق اللقــاء إىل عــدد مــن املواضيــع ،كالقواســم
املشــركة التــي جتمــع النظــرة املســيحية واإلســامية حــول
اإلنســان وكرامتــه ،ســيام فيــا خيــص الشــؤون األخالقيــة
والطبيــة وتطوراهتــا التقنيــة ،واحــرام مكانــة الديــن داخــل
املجتمعــات ،ومســألة احلريــة والديــن ،والعمــل مــن أجــل
الســام والعيــش املشــرك وخدمــة اإلنســان.
وحــر اللقــاء الوفــد الصحفــي املرافــق للمطــران الفرنــي،
وأرسة املركــز الكاثوليكــي ،والدكتــور أمحــد احلســنات األمني
العــام لــدار اإلفتــاء ،والدكتــور حســان أبــو عرقــوب مديــر
العالقــات العامــة.

وفد برئاسة اللواء الدكتور محمد بن عبدالرحمن السعدان مدير عام
اإلدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة السعودية
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Performing Prayers
in Sequence when
Making Delayed
Combination is
Recommended

Question :
If I`m making Jam` Ta`khir{Delayed combination} of Thuhr and `Asr, what is the ruling
on offering them in sequence?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of
The Worlds, and may His peace and blessings be upon all His family and companions.
While combining prayers, the person travelling for a distance of (81KM) and more
is allowed to make either taqdim (advancing) or ta’khir (delaying) after crossing the
boundaries of his city of residence. Al-Imam
Al-Shirbini(May Allah have mercy on him)
said, “ You are allowed to advance the second prayer to the time of the first prayer.
Thus, if you are combining Zuhr and `Asr ,
you can first pray Zuhr at the time of Zuhr,
and then advance `Asr by praying immediately, or if you wish, you can defer praying
Zuhr until the time of `Asr arrives, in which
case, you will first pray Zuhr and then pray
`Asr afterwards. The same procedure applies
to combining Maghrib and `Isha as well.
This is based on the practice of the Prophet
(PBUH).
As for making Ta`khir, it is recommended
that the Musaafer(Traveler) offers the two
prayers in sequence. In other words, he prays

the first then the second immediately. However, if he performed the second prayer first,
then it is valid.
According to the book {Bushra Al-Kareem, 377378}, the four conditions for advancing prayer
are:
First: Performing the first prayer first since it
is its prescribed time and the second prayer
follows it, and what comes second doesn`t
precede what comes first.
Second: Making the intention of combination.
Third: Performing the second immediately
after the first.
Fourth: Continuity of travel until beginning
the second prayer.
Moreover, none of the aforementioned conditions is stipulated in Jam` T`akhir{Delayed
combination} of prayers since the second
prayer follows the First.
Rather, two conditions are stipulated for delaying the combination of prayers and they
are:
First: Making the intent to offer the first
prayer within the prescribed time of the second, or else one incurs sin and then must
make up for the first.
Second: Continuity of travel until finishing
the second prayer. And Allah knows best.
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ver coins, so they started depositing them at
money exchangers` and received a deed in
return. With the passage of time, people became more trustful of these deeds and started exchanging them instead of the precious
metals since the latter were hard to carry and
involved a great deal of risk. Later on, they
were put into circulation at a larger scale.
From a juristic viewpoint, they were bonds
of debt.
After these deeds were extensively circulated in the market, they developed into what`s
called “banknotes”. Banks issued these with a
full coverage of gold and pledged to pay their
value in gold as well. Later, countries started
issuing them through their own central banks
and obliged every creditor to accept them in
return for debts. As wars and economic crises were on the rise and countries were in
need for printing more paper currency, the
gold coverage started decreasing gradually
until the separation between the two was announced in 1971, and paper currency became
an independent currency with a binding purchase power. Today, jurists-including Fiqh
assemblies and Fatwa bodies- consider paper
currency an independent currency on which
the rulings of metal currency- in terms of the
obligation of Zakah and the occurrence of
Riba- apply. This is because people consider
paper currency as real currency. Therefore,
Ibn Abdeen, a Hanafie scholar, said about
dirhams made of impure gold or silver, “Dirhams of impure gold or silver became prices because they were commonly circulated
amongst people. Once people cease using
them, they become of no value.”{Hashiyat Ibn
Abdeen, 4/534}.
The view of the late Shafie jurists, such as
At-Tirmisi, Dahalan and Al-Sharwani reflects what they have experienced in their
own lifetime as regards the beginnings of
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the paper currency, which were, to them,
debt bonds. Therefore, the eminent scholar Al-Shatiri-a modern Shafie scholar- said,
“Paper currency which people use today
takes the rulings of gold and silver.”{Shareh AlYaqoot An-Nafees, 362}.
“Every circulated currency that has a price
and has the same value of gold and silver,
such as currencies common nowadays, is
considered likely to involve usury.{Al-Fiqh
Al-Manhaji Ala Math-hab Al-Imam Al-Shafie, 3/107}.
Undoubtedly, issuing a Fatwa that paper currency is unlikely to involve usury corrupts
our society and subjects it to many an evil.
Nowadays, economic crises that we are experiencing stem mainly from dealing in usury and commoditizing currency. As a result,
the value of currency went up and down,
prices went sky high, inflation and unemployment multiplied, poverty and bankruptcy increased and state economies entered
a state of confusion. Therefore, ruling that
paper currency is unlikely to involve usury
leads to corruption, and had the four Imams
been alive, they would have ruled that it is
likely to. This is why the Hanafie scholars
in Transoxonia ruled that exchanging impure
gold and silver currency of unequal weights
is prohibited-although the reliable opinion
of the Hanafie school says it isn`t- because,
according to them- “It is the most common
currency in our country, and if exchanging
impure gold and silver currency of unequal
weights becomes permissible, that will open
the door for usury.”{Al-Hidayah Fi Shareh Bidayat
Al-Mubtadi, 3/84}.
In conclusion, we (Iftaa` Department) are of
the view that paper currency takes the rulings
of gold and silver in terms of the possibility
of the occurrence of Riba and the obligation
of paying Zakah, in addition to other rulings.
And Allah knows best.

Paper Currency
Takes the Rulings
of Gold and Silver

Question :
What`s the ruling on paper currency according to the Shafie school of thought; particularly in terms of the possibility of the occurrence of Riba and the obligation of paying
Zakah?
Answer :
Islam has definitively forbidden Riba (Usury) for Allah’s Messenger (PBUH) said, “
The selling of gold for gold is Riba (usury) except if the exchange is from hand to
hand and equal in amount, and similarly, the
selling of wheat for wheat is Riba (usury)
unless it is from hand to hand and equal in
amount, and the selling of barley for barley is usury unless it is from hand to hand
and equal in amount, and dates for dates,
is usury unless it is from hand to hand and
equal in amount”{Related by Bukhari}. Al-Imam
An-Nawawi (May Allah have mercy on him)
said, “There is consensus amongst Muslim
scholars that Riba is generally forbidden, although they have disagreed about its criterion and sub-rulings.”{Shareh An-Nawawi Ala Muslim,
11/9}.
Many Hadiths have stated that gold and silver are amongst the currencies in which Riba
is likely to happen. Shafie jurists are of the
view that the criterion of Riba in gold and
silver is that both are mostly prices. Al-Imam
Ash-Shirbini(May Allah have mercy on him)
said, “ The Illah(Cause) of Riba in gold and

silver is that both are mostly prices, according to his(Shirbini`s) most correct opinion in
the book “Al-Majmou`”.” Also, the Illah of Riba
is mostly referred to as the basis of the prices.”{Moghni Al-Mohtajj, 2/369}. The Shafie scholars have limited the Illah for forbidding Riba
of prices in gold and silver, which scholars
of the principles of jurisprudence called “Illah Qasirah” {Limited to gold and silver}.
Therefore, these scholars haven`t considered
coins, which aren`t made from gold or silver,
as substitute currency and haven`t been circulated mostly as prices.
The view of the Shafie school of thought and
other schools about “Illah Qasirah” doesn`t
absolutely prohibit resorting to Qiyas{Analogical reasoning}. What they meant is that,
in their lifetime, they haven`t found another
metal-in which the Illah of gold and silver
existed-to apply the rulings of gold and silver on. At that time, coins made of metals
other than gold and silver were auxiliary currency used to buy cheap commodities, and
so they lacked the concept of price. As a result, Shafie jurists have called gold and silver the highest of prices and the relationship
between this Illah and its ruling is nowadays
reflected in paper currency, and it is clearer
than that in gold and silver.
Historically, paper currency have passed
through several stages. At the beginning, it
was difficult for people to keep gold and sil-
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Ruling on Having Shops
Decorated through Murabaha
Question :
What`s the ruling on financing shops’ decorations through Murabaha sale/transaction?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of
The Worlds, and may His peace and blessings be upon our Prophet Mohammad and
upon all His family and companions.
It isn`t permissible to finance shop decorations through Murabaha since this sale/transaction is about existing commodities which
are purchased and received by the merchant,
then sold to the customer. However, since
decoration works- in this case- are non-existent commodities, Murabaha sale/transaction
isn`t valid. Rather, these decorations take the
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ruling of non-existent items, and financing
them is considered a forbidden loan because
it involves usury {Riba}.
The alternative is that the customer concludes an Istisnaa` contract (Making on customer`s order) with the financing institution
to have the decorations of his shop made, because this contract is about the commodities
to be manufactured and are non-existent at
the time this contract is concluded. And Allah knows best.

Ruling on Guaranteeing
Loans against Commission
Question :
What is the ruling on dealing with a company that guarantees loans where it concludes
agreements with banks stipulating that whoever fails to pay off a loan, the company cover up to (80%) of that loan in return for taking (1.5%) from the total of that loan?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of
The Worlds, and may His peace and blessings be upon our Prophet Mohammad and
upon all his family and companions.
The above question indicates that the company guarantees debts due on clients in return
for a commission. Actually, this involves
matters that Sharia forbids, and they are:
First: Taking a wage against guarantee: The
above company takes a commission against
guaranteeing settlement of loans. In fact, the
consensus of the Muslim scholars is that it
is forbidden to take a wage against guaranteeing the settlement of debts. Ibn Al-Khattan(May Allah have mercy on him) said,
“They(scholars) have unanimously agreed

that gurantee-Kafalah(i.e. combining the
guarantor`s liability with the liability of the
party that`s principally responsible with regard to the claim)-in return for a wage is forbidden.”{Al-Ekna`a Fi Masa`l Al-Ejmaa`, 2/173}.
During its second session, the International
Islamic Fiqh Academy issued a resolution
that stated, “Scholars have decided that taking a wage against Kafalah is prohibited, because when the guarantor pays off the debt
due on the party that`s principally responsible with regard to the claim, it is similar to
giving a loan against benefit to the giver, and
this is forbidden.”
Second: Gambling. Every guarantor in a
commutative contract is liable to pay off or
not to pay off the debt due on the party that`s
principally responsible with regard to the
claim. This is why Fiqh academies and public Fatwa departments have forbidden this
since it involves gambling.
In conclusion, the form of the transaction
given in the above question is forbidden.
And Allah knows best.
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Ruling on Following the Imam
from outside the Masjid
Question :
What`s the ruling on following the Imam
from outside the Masjid when there is room
inside?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of
The Worlds, and may His peace and blessings be upon our Prophet Mohammad and
upon all His family and companions.
There is a set of rules governing the Imam
and the persons praying behind him. If the
Imam was inside the Masjid and the persons
praying behind him were outside it then there
should be no barrier-e.g. a wall-between the
rows inside the Masjid and the ones outside
it. It is also conditioned that the distance
between the Imam and the persons praying behind him doesn`t exceed one hundred
and fifty meters, as stated in the Shafie book
{Al-Eqna`, 1/168}: “If the Imam prays inside the
Masjid and those following him pray outside
although they are close to it(Masjid), provided that the distance is no more than three
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hundred cubits from the end of the Masjid,
then it is permissible, because the Masjid is
one entity.”
If there are rows outside the Masjid, although
there are spaces in the rows inside, then that
doesn`t invalidate the congregational prayer,
but its reward is decreased, as stated by the
prominent scholar Ash-Shirbini: “It is from
Sunnah that all spaces are filled and all rows
become full before a new row is started, and
this is recommended. However, if the persons praying behind the Imam failed to do so
then their prayer is valid, but disliked.”{Moghni Al-Mohtajj, 1/493}.
In conclusion, in order for the prayer of those
following the Imam from outside the Masjid
to be valid, it is conditioned that the distance
is short and there is no barrier between the
rows outside and inside the Masjid. Moreover, the prayer of the ones who didn`t fill the
spaces of the first rows is valid, but disliked.
And Allah knows best.

Gold, silver and circulated currency are
items in which usury is likely to happen.
Therefore, Sharia has set up conditions for
selling each against the other, and it is incumbent upon the seller and the buyer to
take these conditions into consideration to
avoid Riba(usury/interest). The conditions
are: The amounts must be the same, payment
isn`t delayed until after the meeting and the
exchange must be made in the same meeting
as the contract is made. This is provided that
the exchanged items are of the same kind.
Al-Imam Al-Shirbini(May Allah have mercy on him) said, “It isn`t permissible to sell
gold for silver or silver for silver, save under
three conditions: The amounts are the same,
payment isn`t delayed until after the meeting
and the exchange is made in the same meeting as the contract is.”{Al-Eqnaa` Fi Alfath Abi Shojaa`, (2/279)}.
When items aren`t of the same kind, such
as gold for silver or for a circulated currency, the exchange must be made in the same
meeting as the contract is. However, sameness of kind isn`t a condition. This is based
on the Hadith in which the Prophet said, “
Gold is to be paid for by gold, silver by sil-

ver, wheat by wheat, barley by barley, dates
by dates, and salt by salt, like for like and
equal for equal, payment being made hand to
hand. If these classes differ, then sell as you
wish if payment is made hand to hand.”{Related by Muslim}

Accordingly, it isn`t permissible to sell gold
or silver for deferred cheques because payment isn`t being made hand to hand. However, if the cheques were due and certified,
then it is permissible to buy gold and silver
for them, because it is considered implicit
payment that substitutes real payment. Resolution No. (1410-1990), entitled “Payment:
New Forms and their Rulings”, by the International Islamic Fiqh Assembly, sixth rotation, stated, “One form of implicit payment
considerable in Sharia is receiving a covered
cheque which is cashable in the stated currency upon its due date and seizure by the
bank.”
Certification of a cheque means seizing a
sum. For example, the payer goes to the bank
and requests seizing that sum in favor of the
payee(beneficiary). So, no one else can cash
it and this equates implicit payment. And Allah knows best.
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rious banks. Therefore, burdening the former
with the expenses of current accounts, whose
balance has dropped below the specified
amount, undermines their ability to compete
with non-Islamic/usurious banks.
On the other hand, scholars who have considered imposing commission on current account- if balance dropped below the specified amount- unlawful have based their view
on many an evidence. The most important of
these are:
First: The sum deposited in the current account is framed as a loan from the customer
to the bank. Therefore, it is incumbent upon
the bank to bear the loss as it harvests the
profit. Since the Sharia maxim in this regard
says: “ Profit follows responsibility,” burdening the customer with some expenses of
this account contradicts this rule. Scholars
added that, on this matter in particular, some
usurious banks are fairer than Islamic banks.
Second: Imposing this commission makes
the loan a commutative contract rather than a

donation. So, the rules of exchange contract
should be implemented here, and they are:
payment on the spot and like for like (cash
for cash).
Third: Imposing this commission makes the
transaction a kind of sale and loan, and this
is prohibited in Sharia since it is a loan from
the customer to the bank and a sale of service
from the bank to the customer.
Fourth: It is unacceptable to differentiate
holders of accounts in case balance had
dropped lower than the specified amount,
unless the commission is charged against the
loan, and this is prohibited since every loan
that generates a benefit is usury(Riba).
Each group of scholars has conducted Ijtihad
in discussing the pieces of evidence produced
by their counterparts. Here, it is neither the
time nor the venue to elaborate on that.
Anyways, responsibility-if any-is on the
shoulders of the Sharia body of the bank, and
the citizen isn`t to blame. And Allah knows
best.

Ruling on Selling Gold and Silver for Cheques
Question :
There is a wholesaler of silver jewels who
usually accepts payments by cheques of different dates, as is customary in the market.
What`s the ruling of Sharia on this?

55

Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of
The Worlds, and may His peace and blessings be upon our Prophet Mohammad and
upon all his family and companions.

Imposing Commission on Current Account if
Balance Drops below the Specified Amount
Question :
What is the ruling on opening an account in
an Islamic bank where in case the account
balance dropped below the specified amount,
a monthly sum is deducted from it ?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of
The Worlds, and may His peace and blessings be upon our Prophet Mohammad and
upon all his family and companions.
Commission imposed by banks on current
accounts, in case the balance dropped below
the amount specified by the bank in advance,
is amongst the matters upon which the Ijtihad(Independent reasoning) of the modern
scholars have varied: Some considered it
lawful while others considered it unlawful.
Scholars who have considered it lawful have
based their view on many an evidence; the
most important of these are:
First: Generality of the evidence indicating

the permissibility of taking a wage against
work. Therefore, it is permissible for the bank
to take a commission against the services it
provides to holders of current accounts.
Second: The Hadith: “ There should be neither harming nor reciprocating harm.” Imposing a commission on the customer wards
off harm against the bank, because the latter
is obliged to open accounts for all customers.
Third: By analogy, since it is the bank`s decision to charge or not to charge a commission on a current account, it is permissible to
relieve some accounts-in which the balance
drops below the specified amount- from this
commission.
Fourth: Regular practice in the banking industry which doesn`t violate Sharia. Such a
practice is taken into consideration by Sharia.
Fifth: Benefit. In fact, Islamic banks are facing fierce competition from non-Islamic/usu-
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Selected Fatwas
Ruling on
Maintenance Service
Contracts
Question :
Are maintenance service contracts, which
include providing spare parts, considered a
sort of gambling, and thus considered invalid?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of
The Worlds, and may His peace and blessings be upon our Prophet Mohammad and
upon all his family and companions.
Maintenance service contract is a contract
whereby one party is committed, before the
other, to checking the equipments and the
machines, which are the subject matter of the
contract, over specific alternating periods to
keep them running, and fix malfunctioning
parts or replace them with new ones paid for
by the client(Owner of the establishment). In
Sharia terms, this maintenance service contract is an Ijarah of labor(where the compensation is for the effort and skill of a laborer),
because the laborer(Technician) is committed to delivering periodical maintenance and
running a check up for the equipments and
machines in return for an agreed upon wage.
As regards forbidden gambling, it is a win or
lose situation. For more details, please refer
to the book{Shareh Al-Mahalli Ala Al-Minhaj, 4/267}.
In order to clarify the concept of gambling, it
is imperative to remind ourselves of the concept of Gharrar(that is, uncertainty and speculation) and how it differs from gambling.
The outcome of Gharrar is unknown, please
refer to the book {Al-Mabsoot by As-Sarkhasi, 12/194},
such as selling a fetus in its mother`s womb.

57

Gharrar could be excessive, such as selling a
fetus in its mother`s womb, and it could be
non-excessive and forgiven, such as selling a
house without showing its foundations. This
way, gambling is more specific than Gharrar since the former can never be other than
an excessive Gharrar by which both parties
intend to make profit at the expense of the
other.
It is more accurate to assume that maintenance service contracts involve the confusedness of Gharrar, not gambling, since
equipments and machines may and may not
malfunction. However, this is considered
non-excessive Gharrar that people usually forgive. This is because the maintenance
service contract is mostly to the benefit of
both parties. In modern times, it is customary to regard maintenance service contracts
an integral part of services that participate
in keeping the wheel of economy running
since they are amongst the needs which people can`t do without. Therefore, Gharrar in
these contracts is forgiven by Sharia in analogy to Ijara and Ju`ala contracts. Al-Imam
An-Nawawi(May Allah have mercy on him)
said, “In principle, Gharar sale is invalid…..
what is intended here is the contracts in
which there is excessive Gharrar that can`t
be avoided……..As for Gharrar sale which
is a necessity and can`t be avoided, such as
the foundations of a house….It is valid by
consensus of scholars(Ijmaa`).”{Al-Majmou`,
9/258}.

Resolution No.(264): “The Prohibition of Building
a Graveyard out of a Mosque’s Special Donations“
The Board reviewed the letter sent from His
Excellency, the Mayor of Barqash Municipality, and it read as follows:
I attached a letter from the Chairman of the
local council (Khfur Rakeb’s town) as regards the Sharia ruling to deduct a sum of
money from the donations of Mosab Ibn
Umayer’s Mosque in order to build an Islamic Graveyard in the area mentioned above,
since the town is in dire need for it. Could
you inform us of the Sharia ruling on this?
After prolonged deliberations, the Board decided the following:
It is impermissible to spend the donations for
a purpose other than the one it was intended

for, since Mosques’ Committees are entrusted
to spend the donations in the exact disbursement channel for which they were collected
in the first place, because, Allah, The most
Exalted, said in this regard (What means):”
God doth command you to render back your
Trusts to those to whom they are due” [An-Nisa’ 58]. In conclusion, a mosque’s donations
should only be spent for the mosque itself
and spending them in building a graveyard is
prohibited. And Allah knows best.

58

Resolution No.(263): “Ruling on Installing Solar
Energy at the Charity Medical Center from the
Treatment’s Earnings“
The Board reviewed the letter sent from the
his Excellency, the General Manager of The
Zakah fund that read as follow:
Your Grace is acquainted with the fact that
the Wihdat’s Zakah Committees are affiliated to the Zakah’s Fund and they are running
their medical center and desire to replace
the electrical energy with solar energy for
(15682 JD) as an overall cost. Moreover, this
sum was taken from the medical center’s
earnings(Not from the Zakah Fund) and allocated for the aforementioned reason. In
addition, the medical center offers it’s services for all citizens at minimum wages,and
serves the poor through field workshops supervised by one of their committees. Kindly,
give us the Sharia ruling as regards financing
the aforementioned project from the medical
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center’s earnings.
After prolonged study and deliberations, the
Board decided the following:
In principle, there is no harm in spending the
medical center’s earnings for the above project; especially because they com from the
medical center itself and it will save many
expenses in the future.Hopefully, this will
improve the medical services for the patients
and everyone else. However, this project has
to be done according to the regulations and
instructions of the committees working in
the Zakah Fund. And Allah knows best.

Resolutions of the Iftaa’ Board
Resolution No.(262): “Ruling on Renting
out the Ground Floor of aMasjid“
All Perfect praise be to Allah, The Lord of
The Worlds, and may His peace and blessings be upon our Prophet Mohammad and
upon all his family and companions.
The Board reviewed the question sent from
His Excellency Deputy Director-General of
Awqaf Properties Development Department
Mr. Ali Al-`Esaili, and it read as follows:
I have enclosed a copy of the letter submitted by the residents of Al-Hiwaiah area (Kerak) in which they sought permission to give
out the ground floor of “Thaniyat Al-Wada`
Masjid”, located in the aforementioned area,
on rent in return for a nominal price in order
to use it for hosting various public occasions.
I kindly ask your Grace to discuss this request with the Iftaa` Board to issue a Fatwa
in this regard.
After deliberating, the Board arrived at the
following decision:
It isn`t permitted to allocate any part of the
Masjid for a purpose other than that which is
beneficial to the Masjid. As a Waqf (Endowment), it is solely allocated to performing

acts of worship and delivering the religious
message of a Masjid, and not for hosting public or private events, because Almighty Allah
said, “(Lit is such a Light) in houses, which
God hath permitted to be raised to honour;
for the celebration, in them, of His name:
In them is He glorified in the mornings and
in the evenings, (again and again),- By men
whom neither traffic nor merchandise can divert from the Remembrance of God”{An-Nur,
36}. This is particularly since the extra floors
of a Masjid may be allocated to teaching the
Noble Quran and the different Sciences of
Sharia. They may also be needed in certain
religious events, such as the holy month of
Ramadan, Fitr and Adha Eids and the like.
We may also add that renting them out for
non-religious occasions, without that being
conditioned by the Waqif(Endower), hinders
delivering the original purpose for which the
Masjid was endowed in the first place. And
Allah knows best.
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In addition, we learn that companionship
is of key importance, because a person is
known by the company he keeps. If his companions are evil, he will be as such, but if
they are good, he will be as such too. Accordingly, one should be extra careful when
choosing his company, because, obviously,
it has a direct effect on the life of the individuals as well as society. When the Prophet
(PBUH) wanted to build the nation of Islam,
he was keen on choosing the company that
was fit for that mission, and they did succeed
in achieving that.
The Prophet`s birth isn`t a mere anniversary;
rather, it is a lesson from his biography that

61

we remind ourselves with so that it remains
present in our minds. It is similar to a lighthouse that guides one though the pitch-black
nights. The Prophet (PBUH) is our role model and the lantern of the truthful callers to
Allah.
Celebrating this anniversary stresses the
tight bond between the Muslim nation and its
leader, Prophet Mohammad (PBUH). Year
after year, we renew our pledge of loyalty to
this honorable Prophet (PBUH) and pray that
Allah, The Almighty, gathers us with him on
the Day of Resurrection, Amen to that.

Lessons from the Birth anniversary
of Prophet Mohammad (PBUH)
The birth anniversary of Prophet Mohammad is very close to the heart of every Muslim. Worldwide, Muslims dwell upon the
Prophetic biography praising the Prophet
(PBUH) in prose and poetry, sending prayers
upon him and giving food in celebration.
His birth (Mawlid) teaches us that calling
people to the way of Allah requires patience
and is never a walk in the park. When a person undertakes this sacred task, he should
expect aggression from the stupid and mockery from the common. He could even be attacked by the closest of kin. This is the situation that was experienced by the Prophets
(PBUT) including Mohammad (PBUH). In
simple terms, this is the legacy of Prophethood, and whoever continues this mission will
have a taste of it.
We also learn that good morality has a great
impact on people`s acceptance of this call,
and this is why the Prophet (PBUH) had the
best of morals: merciful, lenient, kind, loving, pious, generous, truthful and honest.
People loved him for these beautiful attrib-

By Dr. Mufti Hassan
Abu Arqoob

utes and thus entered into Allah`s religion in
crowds. In light of this occasion, the lesson
that we should learn is that good morality for
the one calling to the way of Allah is like the
capital for the trader: once that capital is lost,
the trade is rendered stagnant.
Moreover, such a person should have one
face, be it with his household or society
since, nowadays; we can notice that many
people have two faces. This double personality wasn`t part of our Prophet`s morals and
thus it doesn`t befit those who are entrusted
with continuing his message. Accordingly, a
caller to the way of Allah must have one face
everywhere and at all times.
Further, we realize that this call entails the
exertion of time, effort and wealth on the
part of the caller and this is one of the best
types of Jihad as calling to the way of Allah
and guiding people to the right path become
his one and only concern. By this, he alienates his ego and absorbs others because he
means to guide them and achieve what`s best
for them.
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namely intellectual, religious and behavioral
corruption. As a result, injustice, classism
and the breaking of kinship ties have prevailed, in addition to the fact that humanity
was lacking in societies.
Therefore, Allah sent His Prophet (PBUH) to
correct humans` way of life, and be a safe
haven to humankind by preventing injustice,
putting an end to slavery, restoring the sense
of humanity to people and revealing the divine mercy on his hands. Allah, The most
Exalted, said (What means): We sent thee
not, but as a Mercy for all creatures.”[ Al-Anbiya’/107].
The face of the world has changed when the
Prophet (PBUH) was born. The throne of
Anushirvan cracked, the Magians` fire extinguished and the lake of Sawa dived deeper.
Amina, the mother of Prophet (PBUH), narrated:” When she was pregnant with him she
dreamed that a great light came out of her
and illuminated all the castles in Al-Sham.”
[Mosanaf AbdelRazaq]. This shows that his reign
is going to reach Al-Sham, so his birth was
not a normal one; rather it was a sign for a
nation’s birth. Further, he (PBUH) was divinely raised and disciplined; he had neither
a father, a mother nor a grandfather.
He (PBUH) was sent as a Seal of Prophets
and a guidance to all mankind since Allah,
said (What means):” We have not sent thee
but as a universal (Messenger) to men, giving them glad tidings, and warning them
(against sin).” [Saba/28] and He, The Exalted,
said (What means):” but (he is) the Apostle
of God, and the Seal of the Prophets.” [Al-Ahzab/40].
Indeed, he had to be the Seal of all Prophets and Messengers since no other Prophet
or Messenger had had his shape or manners.
His shape was perfect and his mercy has encompassed all creatures for Allah, The most
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Exalted, said (What means):” We sent thee
not, but as a Mercy for all creatures.” [Al-Anbiya/107] and He said (What means):” to the Believers is he most kind and merciful.” [Al-Tawbah/128].
Besides, he (PBUH) has transferred the Arab
nation from the state of illiteracy to literacy
by urging them to seek knowledge, castaway
myths and use their minds. He made seeking knowledge incumbent upon every Muslim where He (PBUH) said(What means):”
Seeking knowledge is a duty upon every
Muslim.” [Sunn Ibn Majah].This is because it is
only through knowledge that societies could
flourish and prosper.
Therefore, it is imperative that we adhere to
good character as basis for our religion, since
the Prophet (PBUH) said (What means):” I
was sent to perfect good character.” [Musanaf
Ibn Shyiba]. In fact, nations will never be able
to achieve prosperity, unless they abide by
good character and seek knowledge
Nowadays, Muslims are in desperate need to
follow the teachings of the Prophet (PBUH)
in dealing with others regardless of their
cultural background and ways of thinking.
This is because winning people’s hearts and
minds is far more important than conquering
fortresses and castles.
In conclusion, we do need to follow the teachings of the Prophet (PBUH) in everything,
since Allah, said (What means):” And know
that among you is God’s Apostle.” [Al-Hujurat/7]. Further, when Muslims celebrate his
birth, they show gratitude to Allah, the Exalted, for His endless generosity that lies in
choosing and allocating them to be the best to
enjoin what is right and forbid what is wrong.
He, The Almighty, said (What means):” “In
the bounty of God. And in His Mercy, - in
that let them rejoice”: that is better than the
(wealth) they hoard.” [Yunus/58].

Articles
Glimpses on the Birth of Brightness
Allah, The Almighty, has ordained sending
Prophets and Messengers for all mankind to
lead them to the righteous path where He,
The Almighty, said(What means):” Apostles
who gave good news as well as warning, that
mankind, after (the coming) of the apostles,
should have no plea against God: For God
is Exalted in Power, Wise.” [An-Nisa/165]. He,
The Exalted, also said (What means):” nor
would We visit with Our Wrath until We had
sent an apostle (to give warning). [Al-Isra’/15].
Moreover, those Prophets are the best of the
best when it comes to manners or shapes, and
this enables them to keep up with the noble
task entrusted to them and that is calling people to the way of Allah, The Exalted.
In addition, Allah sent to every nation a
Prophet of their own in order for them to
accept and understand his message easily.
However, the end of that Prophet`s message
and life were inseparable.

By Secretary General
Dr. Ahmad Al- Hasanat

Therefore, a continuous message to the end
of days(Judgment day) was a pressing need;
thus Allah chose for this great message a
great man who had favors upon all Prophets
to the end of days; Mohammad Ibn Abdullah Ibn Abdulmattalib Ibn Hashim Ibn Abdmanaf whose lineage extends to Prophet Ismaiel (PBUH).
The period of sending Prophets to people/nations was somehow specified, but the period
before the birth of the Prophet Mohammad
(PBUH) till the beginning of his message
was the longest compared to other Prophets.
Allah, The Exalted, used to send one Prophet after the other and, sometimes, more than
one were sent at the same time and He, The
Almighty, has never took a Prophet’s soul
without replacing him with another one.
Further, during the long period before sending Prophet Mohammad (PBUH), humanity has encountered many negative aspects
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and despotism. This is reflected in the words
of the Caliph Omar Bin Al-Khattab, “Since
when did you enslave the people though they
were born from their mothers in freedom?”
Islam has also created a system for the family, and established, for humanity, the principles of fraternity, religious tolerance, equity
and equality.
The contributions of the Islamic nation in the
fields of science, arts, literature and philosophy have enriched the human civilization,
and this was even recognized by non-Muslims. For example, The German historian
Siegrid Honke wrote the book, “The Sun of
the Arabs Shines over the West.” Will Durant has also
written the book, “The Story of Civilization.”
In his book, “Arabs Civilization,” Gustave Le Bon
said, “If we take a closer look at the Arab
and Muslim civilization, scientific books,
inventions and arts, we arrive at the conclusion that they have the credit for the spread
of knowledge in the middle ages. For over
than five centuries, they were the sole source
of scientific knowledge for the west. They
have even civilized Europe materially, intellectually and morally, in addition to taking
the lead in the field of artistic creativity.
The Islamic civilization, whose foundations
were set by non-other than Prophet Mohammad (PBUH), has addressed the various intellectual, psychological, spiritual, physical
and material needs of humanity.
His call to Allah was founded on the achievements of the elite Muslim scholars in different fields, such as al-Khawarizmi, Ibn
al-Haytham, al-Idrisi, al-Rāzī , Ibn Sina…
and many others; where the Europeans have
utilized the latter`s achievements in building
their own civilization.
The orientalist George Sarton in his book,
“Introduction to the History of Science”, also recognized their distinguished accomplishments.
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He said, “The greater portions of the tasks
of the human intellect were shouldered by
the Muslims: Al-Farabi is the greatest of
philosophers, Al-Masoodi is the greatest of
Geographers and al-Tabari is the greatest of
historians.”
Yes, on this occasion we remember a past
glory of the Arabs and the Muslims and feel
a sense of superiority, dignity and pride.
However, a quick overview of our current
situation would make us feel disappointed.
At present, Muslims and Arabs are living a
bitter reality as division, weakness and intra-conflicts dominate them. They have become in the rear of human civilization although they are the nation of (Read) and the
seal of Messengers and Prophets.
In light of this harsh reality, we remember
the beautiful attributes of our beloved Prophet (PBUH), and his tremendous efforts in elevating and uniting the Islamic nation. He
(PBUH) said, “I have left two matters with
you. As long as you hold to them, you will
not go the wrong way. They are the Book of
Allah and the Sunna of His Prophet.”
No matter what the case may be, the Book
”of Allah and the Sunnah of His Prophet
(PBUH) are the one and only solution for all
our problems and suffice to raise our morale.
Allah, The Almighty, said, “And hold fast,
all together, by the rope which God (stretches
out for you), and be not divided among yourselves”{Al-Imran, 103}. In addition, the Prophet (PBUH) said, “and seek help from Allah
and do not lose heart,”{Related by Muslim}. Allah,
The Exalted, also said, “Such days (of varying fortunes) We give to men and men by
turns”{Al-Imran, 140} and “When will that be?”
Say, “May be it will be quite soon!”{Al-Isra`,
51}.

Introduction
Mawlid: Revival of the Islamic Nation
Upon the arrival of the month of Rabi al-Awwal, Prophet Mohammad`s birth anniversary
(Mawlid) arouses overwhelming emotions
in the hearts of all Muslims reminding them
of a history, a present reality and a future.
That history started before the Prophet
(PBUH) was even born in the Arabian Peninsula. He (PBUH) is a descendent of the
Prophet Ismail (PBUH) from Bani Kinana,
from Quraish, from Bani Hashim; the best of
the best and the noblest of tribes in respect to
lineage.
While the Arabian Peninsula was preoccupied with tribal warfare, the Persians and
the Romans were in the vanguard of civilizational procession; followed by the Greeks
and the Indians. Those civilizations had their
share of scientific, cultural and philosophical
products that had a significant impact on the
making of a full-fledged human civilization.

By Grand Mufti of Jordan
Dr. Mohammad Al-Khalayleh

The Prophet (PBUH) was born on the 12th of
Rabi al-Awwal, in the ‘Year of the Elephant’.
Upon his delivery, his Mother Aminah saw a
light that illuminated what`s between the east
and the west. A light that had later infiltrated
the illiterate nation of the Arabian Peninsula: a light of knowledge, civilization, mercy,
good morality and justice. The first verse revealed to the Prophet (PBUH) was, “Read!
In the Name of your Lord, Who has created
(all that exists).” It gave life to the illiterate
nation as well as the Arabian Peninsula announcing a turning point from illiteracy to
knowledge, civilization, urbanization, good
conduct and universal values. The Islamic
civilization was so advanced that it overshined that of the Persians, Romans, Greeks
and the Indians. It has established the general principles of human civilization, and liberated human beings from the yoke of slavery
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