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مساحة املفيت العام د. حممد اخلاليلة

االفتتاحية
المولد النبوي،، 
استنهاض لألمة

يه��لُّ ش��هر ربي��ع األول م��ن كل ع��ام حيم��ل يف رياضه ذكرى 
جتي��ش هل��ا مش��اعر املس��لمني يف أصق��اع األرض وه��م حييون 
ذك��رى مولد س��يدنا حمم��د صلى اهلل عليه وس��لم، حييون هذه 
الذك��رى وه��م يس��تذكرون تارخي��ًا مض��ى، ويعيش��ون واقعًا، 

ويتطلع��ون إىل مس��تقبل.
فأما التاريخ الذي يس��تذكرونه فقد بدأ قبيل مولد سيدنا حممد 
صلى اهلل عليه وس��لم يف اجلزي��رة العربية باصطفائه صلى اهلل 
علي��ه وس��لم من ول��د إمساعيل عليه الس��الم م��ن كنانة، من 
قري��ش، م��ن بين هاش��م، فهو صلى اهلل عليه وس��لم خيار من 

خي��ار من خيار، من أش��رف القبائل العربية وخريهم نس��بًا.
وأم��ا مس��رح تارخيهم ف��كان يف اجلزي��رة العربية مب��ن فيها من 
العرب واليت مل تكن ذات أثر يذكر يف مسرح احلياة اإلنسانية، 
فق��د كان��ت حضارة الف��رس والرومان تش��كل قطيب احلضارة 
اإلنسانية، ثم حضارة اليونان وحضارة اهلند يف الدرجة الثانية، 

وق��د كان هل��ذه احلض��ارات نتاج��ات علمية وثقافية وفلس��فية 
ذات أث��ر كب��ري يف صناعة احلضارة اإلنس��انية ب��كل مقوماتها، 
بينم��ا كانت هي غارقة يف صراعات قبائلها وحروب ضروس 

تأكل أخضرهم وتأتي على يابس��هم.
يف ه��ذه الظ��روف ويف الثان��ي عش��ر م��ن ربي��ع األول من عام 
الفي��ل، ج��اء ميالد النيب صلى اهلل عليه وس��لم فكان أن رأت 
أم��ه آمن��ة حني وضعته نورًا أضاء له ما بني املش��رق واملغرب، 
فكان��ت اإلش��ارة بذل��ك إىل النور الذي انتش��ر بعد يف اجلزيرة 
األمي��ة، نور العلم، ونور احلضارة، ونور الرمحة، ونور اخللق، 
ونور العدل، فإن أول ما نزل عليه صلى اهلل عليه وسلم  }اْقَرْأ 
ِباْس��ِم َربِّ��َك الَِّذي َخَلَق{ ]العلق: 1[ ليب��ث احلياة يف األمة األّمية 
واجلزي��رة العربية، إيذان��ًا بنقلة نوعية هلا، من األّمية إىل العلم، 
واحلضارة، واملدنية، واخللق احلس��ن، والقي��م العاملية، فكانت 
والدت��ه صلى اهلل عليه وس��لم نورًا اهت��دى به العرب فانتقلوا 
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إىل مص��اف حض��ارة عاملية فاق��ت حضارة الف��رس والرومان 
واهلن��د واليونان، فوضعت األس��س واملبادئ العامة للحضارة 
اإلنسانية، بدءًا حبرية اإلنسان بعد أن عانى من ويالت العبودية 
واالس��تبداد، وتلخصت خبطاب خليفة املس��لمني ألحد أمرائه 
بقوله: »متى اس��تعبدمت الناس وق��د ولدتهم أمهاتهم أحرارًا«.

كما ُعين باألس��رة بوضع نظام هلا، وأرسى يف اإلنسانية قواعد 
العدل، واإلخاء واملس��اواة، والتسامح الديين واخللقي.

ويش��هد لواقع املس��لمني ما تركت��ه حضارتهم م��ن علوم وفن 
وأدب وفلسفة أثرى تاريخ احلضارة اإلنسانية، وشهد ألهميته 
القاصي والداني، وحتى غري املس��لمني الذين س��طروا الكتب 
واملؤلف��ات يف أثر احلضارة اإلس��المية وأهميتها، كاملستش��رقة 
األملاني��ة س��يغريد هونكة بكتابها ]مشس العرب تس��طع على 
الغ��رب[، كم��ا جن��د ه��ذا يف كت��اب ]قص��ة احلض��ارة[ ل� ويل 
ديوران��ت وغريه��م الكث��ري مم��ن ش��هد بعظم��ة ه��ذه احلضارة 

وأثرها يف احلض��ارة العاملية.
يق��ول جوس��تاف لوبون يف كتاب��ه ]حضارة الع��رب[: »وكلما 
أمعن��ا يف دراس��ة حضارة العرب واملس��لمني وكتبه��م العلمية 
واخرتاعاته��م وفنونه��م، ظه��رت لن��ا حقائ��ق جدي��دة وآفاق 
واس��عة، ولس��رعان م��ا رأيَته��م أصح��اب الفض��ل يف معرف��ة 
الق��رون الوس��طى لعلوم األقدم��ني، وإن جامع��ات الغرب مل 
تع��رف هل��ا مدة مخس��ة ق��رون م��ورًدا علميًّا س��وى مؤلفاتهم، 
وإنه��م ه��م الذي��ن مّدُن��وا أوروبا م��ادة وعق��اًل وأخالًقا، وإن 
التاريخ مل يعرف أمة أنتجت ما أنتجوه يف وقت قصري، وأنه مل 

َيُفْقه��م قوم يف اإلب��داع الفين«.
فق��د عاجل��ت احلضارة اإلس��المية اليت وضع قواعدها س��يدنا 
حممد صلى اهلل عليه وس��لم حاجات احلي��اة مبختلف جوانبها 

الفكرية والنفس��ية والروحية واجلس��دية واملادية.
لق��د ُبني��ت دعوة النيب صلى اهلل عليه وس��لم عل��ى العلم، مما 
أنت��ج جهاب��ذة م��ن العلماء يف ش��تى جم��االت العل��م واملعرفة 
أمث��ال اخلوارزم��ي واإلدريس��ي واب��ن اهليث��م وال��رازي، وابن 
س��ينا، والفارابي، والكندي، وابن بطوطة، واملس��عودي، وابن 
البيط��ار، وابن النفيس، وجابر ب��ن حيان، وغريهم الكثري ممن 
أفادوا اإلنس��انية، وقدموا حلضارة العامل أصول العلم وقواعد 

املعرف��ة، وه��و ما أف��اد منه األوروبيون يف بن��اء حضارتهم.

وق��د ش��هد بهذا التمي��ز والتفوق احلضاري كذلك املستش��رق 
جورج س��ارتون يف كتابه ]مقدم��ة يف تاريخ العلم[ فقال: »إن 
اجلانب األكرب من مهام الفكر اإلنساني اضطلع به املسلمون، 
فالفاراب��ي أعظ��م الفالس��فة، واملس��عودي أعظ��م اجلغرافيني، 

والط��ربي أعظم املؤرخني«.
نع��م، يف ذك��رى مول��د الن��يب صلى اهلل عليه وس��لم يس��تذكر 
املس��لمون هذا التاريخ التليد مستش��عرين نش��وة الظفر والعزة 
اليت عاشوها ذات يوم، لكن يفيقون على واقع مؤمل من التفرقة 
والضع��ف والتش��رذم والص��راع واالقتتال الداخل��ي، مما ينتج 
عن��ه ضعف التحصني الداخلي فأصبحوا غثاء كغثاء الس��يل، 
فن��زع اهلل تع��اىل املهاب��ة منه��م من ص��دور أعدائه��م فتطاولوا 
عليهم، واعتلوا أس��وارهم، أض��ف إىل ذلك أنهم أصبحوا يف 
ذي��ل احلضارة اإلنس��انية، وهم أم��ة )اقرأ( وأمة خ��امت األنبياء 

واملرسلني.
ويف ظل هذا الواقع املؤمل، يستذكر املسلمون مولد نبيهم صلى 
اهلل علي��ه وس��لم، فيتذك��رون مآث��ره ومشائله ونهضت��ه باألمة 
وتوحيدها وبنائها، فيستش��رفون مس��تقبلهم ويتطلعون إىل غد 
مش��رق ب��إذن اهلل، فلديهم كتاب اهلل تعاىل وس��نة نبيهم صلى 
اهلل علي��ه وس��لم، وقال صلى اهلل عليه وس��لم: )تركت فيكم 
ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب اهلل، وسنة نبيه( 

مالك. موطأ 

فه��ا هو كت��اب اهلل جل وع��ال ينطق بينن��ا: }َواْعَتِصُم��وا حِبَْبِل 
ُق��وا{ ]النس��اء/103[، وها هي س��نة نبينا صلى  اهللَِّ َجِيًع��ا َواَل َتَفرَّ
اهلل علي��ه وس��لم حية ب��ني أظهرنا ختاطبنا بش��حذ اهلمم ورفع 

املعنويات: )اْس��َتِعْن ِب��اهلِل َواَل َتْعَجْز( رواه مس��لم.
ولي��س بعي��دًا عن��ا وحنن نس��تذكر ذكرى املولد النيب الش��ريف 
أن نعود إىل س��الف جمدنا ونهض��ة حضارتنا وأن حنيي أعمالنا 
وعقولن��ا من هدي النيب صلى اهلل عيه وس��لم ونش��حذ اهلمم 
فنحن أمة خامت األنبياء واملرس��لني وخري أمة أخرجت للناس، 
مت��رض ولك��ن ال متوت: }َوِتْلَك اأْلَيَّ��اُم ُنَداِوهُلَا َبنْيَ النَّاِس{ ]آل 
عم��ران/140[، وأملن��ا باهلل كبري وال ش��ك أن مشس��نا ستش��رق 

م��ن جدي��د، }َوَيُقوُل��وَن َمَت��ى ُهَو ُق��ْل َعَس��ى َأْن َيُك��وَن َقِريًبا{ 
]اإلسراء/51[.
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عطوفة األمني العام د.أمحد احلسنات

المقاالت
لماذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم

 }ُ يقول اهلل تعاىل: }ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِبُّوَن اهللََّ َفاتَِّبُعوِني حُيِْبْبُكُم اهللَّ
]آل عمران: 31[، فمن أراد استجالب حمبة اهلل تعاىل فطريقها حمبة 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فال ميكن لإلنسان أن يكون 
حمبوبًا هلل تعاىل إال إذا أحب رس��وله، وحينما نتكلم عن حمبته 
صلى اهلل عليه وسلم، فال نتكلم عن حمبة شخصية عادية، بل 
نتكلم عن حمبة ش��خص جع اهلل تعاىل فيه ما تفرق من معاني 

احلسن والكمال واجلمال واجلالل البشري.
فإذا كان يوسف قد أعطي نصف احلسن فإن حممدًا قد أعطي 
احلس��ن كله، فكان صلى اهلل عليه وس��لم أجل من البدر، فقد 
روي أن أحد الصحابة رأى النيب صلى اهلل عليه وسلم ورأى 
الب��در يف ليل��ة مقمرة، فكان النيب صلى اهلل عليه وس��لم أجل 
من البدر، تقول السيدة عائشة رضي اهلل عنها: )اْسَتَعْرُت ِمْن 
َحْفَصَة ِبْنِت َرَواَحَة ِإْبَرًة ُكْنُت َأِخيُط ِبَها َثْوَب َرُسوِل اهللَِّ َصلَّى 
اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَسَقَطْت َعينِّ اإْلِْبَرُة، َفَطَلَبْتَها َفَلْم َأْقِدْر َعَلْيَها، 
َفَدَخَل َرُس��وُل اهللَِّ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَتَبيََّنِت اإْلِْبَرُة ِلُشَعاِع 

نوِر وجِهه( رواه أبو نعيم يف احللية.
وكان علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه إذا وصف النيب صلى 
ِغِط َواَل ِبالَقِصرِي امُلرَتَدِِّد،  ِويِل املُْمَّ اهلل عليه وسلم قال: »َلْيَس ِبالطَّ
ِبِط َكاَن  َوَكاَن َرْبَعًة ِمَن الَقْوِم، َومَلْ َيُكْن ِباجَلْعِد الَقَطِط َواَل ِبالسَّ

��ِم َواَل ِبامُلَكْلَث��ِم، َوَكاَن يِف الَوْجِه  َجْع��ًدا َرِج��اًل َومَلْ َيُكْن ِبامُلَطهَّ
َتْدِويٌر، َأْبَيُض ُمْش��َرٌب، َأْدَعُج الَعْيَننْيِ، َأْهَدُب اأَلْشَفاِر، َجِليُل 
امُلَش��اِش، َوالَكَتِد، َأْجَرُد ُذو َمْس��ُرَبٍة َش��ْثُن الَكفَّ��نْيِ َوالَقَدَمنْيِ، 
ِإَذا َمَش��ى َتَقلََّع َكَأنََّا مَيِْش��ي يِف َصَبٍب، َوِإَذا الَتَفَت الَتَفَت َمًعا، 
ِة َوُهَو َخ��امَتُ النَِّبيِّنَي، َأْجَوُد النَّاِس َصْدًرا،  َب��نْيَ َكِتَفْيِه َخامَتُ النُُّبوَّ
َوَأْص��َدُق النَّ��اِس هَلَْجًة، َوَأْلَيُنُهْم َعِريَكًة، َوَأْكَرُمُهْم ِعْش��َرًة، َمْن 
َرآُه َبِديَه��ًة َهاَب��ُه، َوَم��ْن َخاَلَطُه َمْعِرَفًة َأَحبَُّه، َيُق��وُل َناِعُتُه: مَلْ َأَر 

َقْبَل��ُه َواَل َبْعَدُه ِمْثَلُه« رواه الرتمذي.
ووصفت��ه أم معب��د بقوهلا: »َرَأْيُت َرُجاًل َظاِه��َر اْلَوَضاَءِة، َأْبَلَج 
اْلَوْجِه، َحَس��َن اخْلَْل��ِق، مَلْ َتِعْبُه َثْجَلٌة، َومَلْ ُتْزِريِه َصْعَلٌة، َوِس��يٌم 
َقِس��يٌم، يِف َعْيَنْيِه َدِعٌج، َويِف َأْش��َفاِرِه َوَطٌف، َويِف َصْوِتِه َصَهٌل، 
َيِتِه َكَثاَثٌة، َأَزجُّ َأْقَرُن، ِإْن َصَمَت َفَعَلْيِه  َويِف ُعُنِقِه َس��َطٌع، َويِف حِلْ
اُه َوَعاَلُه اْلَبَهاُء، َأْجَُل النَّاِس َوَأْبَهاُه ِمْن  اْلَوَقاُر، َوِإْن َتَكلََّم مَسَ
َبِعي��ٍد، َوَأْحَس��ُنُه َوَأْجَُلُه ِمْن َقِريٍب، ُحْل��ُو امْلَْنِطِق َفْصاًل، اَل َنْزٌر 
ْرَن َرْبَعٌة اَل َتْش��َنَأُه  َواَل َه��ْذٌر، َكَأنَّ َمْنِطَق��ُه َخَرَزاُت َنْظٍم، َيَتَحدَّ
ِمْن ُطوٍل، َواَل َتْقَتِحُمُه َعنْيٌ ِمْن ِقَصٍر، ُغْصٌن َبنْيَ ُغْصَننْيِ، َفُهَو 
َأْنَض��ُر الثَّاَلَث��ِة َمْنَظًرا َوَأْحَس��ُنُهْم، َقْدًرا َلُه ُرَفَق��اُء حَيُفُّوَن ِبِه، ِإْن 
ُعوا ِلَقْوِلِه، َوِإْن َأَمَر َتَباَدُروا ِإىَل َأْمِرِه، حَمُْفوٌد حَمُْشوٌد اَل  َقاَل: مَسِ

َعاِبٌس َواَل ُمَفنٌَّد« رواه احلاكم يف املس��تدرك.
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ه��ذا يف جان��ب َخْلق��ه، أم��ا ُخُلقه صل��ى اهلل عليه وس��لم فال 
يس��تطيع أح��د مهم��ا أوتي من عل��م وصَف ُخل��ق النيب صلى 
اهلل عليه وس��لم، لذا فقد توىل اهلل تعاىل بنفس��ه بيان ُخلق النيب 
صل��ى اهلل عليه وس��لم فقال تعاىل: }َوِإنَّ��َك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم{ 
]القلم: 4[، فاهلل تعاىل وصفه بأنه عال على األخالق كلها مبعنى 

أن رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هو فوق عرش األخالق 
واألخ��الق كلها تت منزلته.

فهو الذي مت معناه وصورته     
                                      ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم
فتق��رأ يف ش��جاعته م��ا يف��وق كل ش��جاعة، فهو ال��ذي مل يوّل 
ظهره للعدو قط، وينادي على نفسه وقد داهمه العدو وتفرق 
ِلْب(  عنه الناس يوم حنني: )َأَنا النَّيِبُّ اَل َكِذْب، َأَنا اْبُن َعْبِد امُلطَّ

متف��ق عليه، فليعرفه من مل يعرفه.

وأم��ا يف ب��اب الرمح��ة فال جت��د نبيًا م��ن األنبي��اء وال ملكًا من 
املالئك��ة املقربني أعطي من الرمحة ما أعطيه رس��ول اهلل صلى 
اهلل علي��ه وس��لم، ولذل��ك مس��اه اهلل تع��اىل )رمح��ة للعاملني(، 
ومس��ى نفس��ه عليه الصالة والس��الم )الرمحة امله��داة(، وأكاد 
أجزم أنه ال توجد رمحة تفوق رمحة النيب صلى اهلل عليه وسلم 
من اخللق، فرمحة النيب صلى اهلل عليه وسلم مل تقف عند حد، 
وليست خاصة باملؤمنني كما مساه اهلل تعاىل }ِباملُْْؤِمِننَي َرُءوٌف 
َرِحي��ٌم{ ]التوب��ة: 128[، ب��ل هو رحي��م حتى بأعدائ��ه، فلم ينتقم 
منه��م بع��د أن قدر عليهم، ومل يدع عليه��م، بل كان يدعو هلم 
ويقول يف دعائه: )اللُهمَّ اْغِفْر ِلَقْوِمي َفِإنَُّهْم اَل َيْعَلُموَن( أخرجه 
البخاري، حتى يف أش��د حلظات األذى واالضطهاد ما دعا على 

قوم��ه، ولن��ا يف الطائف أك��رب مثال، ومل يقف احل��د عند رمحته 
باإلن��س ب��ل تعدى ذل��ك إىل رمحت��ه باحليوان والنب��ات وحتى 

اجلمادات.
وأم��ا يف جانب حلم��ه وعفوه فلم ير التاريخ اإلنس��اني أحلم 
وال أرح��م من رس��ول اهلل ب��ل كان كلما ازداد قوم��ه له إيذاًء 
وتعذيبًا ازداد عليهم عفوًا وحلمًا، فكل األنبياء السابقني دعوا 
عل��ى أقوامه��م إال حممدًا صلى اهلل عليه وس��لم، فقد دعا هلم 
ومل يدع عليهم بل ادخر دعوته لتكون ش��فاعة هلم يوم القيامة 
كم��ا قال عليه الصالة والس��الم: )ِل��ُكلِّ َنيِبٍّ َدْعَوٌة ُمْس��َتَجاَبٌة، 
َوِإنِّي اْخَتَبْأُت َدْعَوِتي َش��َفاَعًة أِلُمَّيِت( أخرجه البخاري، وهو الذي 

يق��ف يوم القيامة على الص��راط ينتظر أمته لتمر عليه ويقول: 
)رب سلم سلم(، ويقول لربه متوساًل إليه »رب أميت أميت، ال 
أسألك اليوم نفسي، وال فاطمة ابنيت«. املواهب اللدنية باملنح 

احملمدية.
أمل يرضك الرمحن يف سورة الضحى 

                                  وحاشاك أن ترضى وفينا معذب
وه��و الذي مح��ل هم أمته قبل أن يراهم: فَع��ْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك 
َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: )َوِدْدُت َأنِّي َلِقيُت 
ِإْخَواِن��ي(، َق��اَل: َفَق��اَل َأْصَحاُب النَّيِبِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَس��لََّم: 
َأَوَلْي��َس حَنُْن ِإْخَواَن��َك؟ َقاَل: )َأْنُتْم َأْصَحاِب��ي، َوَلِكْن ِإْخَواِني 

الَِّذيَن آَمُنوا ِب��ي َومَلْ َيَرْوِني( أخرجه أمحد.
وم��ع كل م��ا أوتي��ه النيب صلى اهلل عليه وس��لم م��ن الصفات 
الراقي��ة اليت يقف هلا العامل إجالال واحرتامًا، هو أيضًا قد قدم 
لنا وللبش��رية كلها أعظم منة وأجل نعمة، فبه أخرجنا اهلل من 
الظلم��ات إىل الن��ور، وبه صرنا أمة عزي��زة مهابة اجلانب، بعد 

أن كن��ا قبائل متفرقة متناحرة.
ولتعلم��وا أن حمبته ليس��ت نافل��ة من األمر، وإن��ا هي واجب 
ش��رعي أوجب��ه اهلل علين��ا }ُق��ْل ِإْن َكاَن آَباُؤُك��ْم َوَأْبَناُؤُك��ْم 
َوِإْخَواُنُك��ْم َوَأْزَواُجُك��ْم َوَعِش��رَيُتُكْم َوَأْم��َواٌل اْقرَتَْفُتُموَه��ا 
َن َكَس��اَدَها َوَمَس��اِكُن َتْرَضْوَنَها َأَح��بَّ ِإَلْيُكْم ِمَن  َوجِتَاَرٌة خَتَْش��وْ
اهللَِّ َوَرُس��وِلِه َوِجَه��اٍد يِف َس��ِبيِلِه َفرَتَبَُّصوا َحتَّى َيْأِت��َي اهللَُّ ِبَأْمِرِه 
نَي{ ]التوبة: 24[. وقال عليه الصالة  َواهللَُّ اَل َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِس��قِ
والس��الم: )اَل ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتَّى َأُكوَن َأَحبَّ ِإَلْيِه ِمْن َواِلِدِه، 
َوَوَل��ِدِه( متف��ق علي��ه، وقال لعم��ر ملا أخربه أنه حيب��ه أكثر من كل 
شيء إال من نفسه: )اَل، َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه، َحتَّى َأُكوَن َأَحبَّ 
ِإَلْيَك ِمْن َنْفِس��َك(، َفَقاَل ُعَمُر: َفَأْنَت اْلَن َواهلِل َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْن 
َنْفِسي، َفَقاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: )اْلَن َيا ُعَمُر( 

أخرج��ه البخاري.

وبعد كل هذا أعرفتم ملاذا حنب رسول اهلل. 
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املفيت د. حسان أبوعرقوب

حماية النبي صلى الله عليه
 وسلم لحقوق اإلنسان

الناظ��ر يف س��رية س��يدنا حممد صل��ى اهلل عليه وس��لم، يلحظ 
اإلنس��اَن ال��ذي حيم��ي حق��وق اإلنس��ان، فالكرامة اإلنس��انية 
ه��ي حم��ور التش��ريعات اليت جاء به��ا النيب األعظ��م صلى اهلل 
علي��ه وس��لم، ويكفينا تدلياًل على ذل��ك قول اهلل تعاىل: الذي 
ْمَنا  نزل على رس��وله الكريم صلى اهلل عليه وس��لم )َوَلَقْد َكرَّ
َبيِن آَدَم( اإلس��راء/70، وس��نمّر س��ريعًا بأمثلة ت��دّل على أن هذا 
الن��يب قد جس��د منظومة ترع��ى حقوق الفئ��ات األكثر عرضة 
لالنتهاك، وهم: املرأة، واألش��خاص ذوو اإلعاقة، واألطفال، 

السن. وكبار 
أواًل: حقوق املرأة:

لقد كانت األحكام اليت جاء بها رسولنا الكريم صلى اهلل عليه 
وس��لم ث��ورة حقيقية يف ترير املرأة وص��ون كرامتها، فقد نظر 
إليه��ا على أنها األم ال��يت جعلت اجلنة تت قدميها، واألخت 
اليت بوصلها يصلنا اهلل، والبنت اليت إن أحسنا تربيتها أدخلتنا 

اجلنة، والزوجة اليت أمر بإكرامها ورعايتها.
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )خريكم خريكم ألهله، 
وأن��ا خريك��م ألهل��ي( رواه الرتم��ذي واب��ن ماجه. ويف حج��ة الوداع 
أوصى املس��لمني بقوله: )َأاَل َواْس��َتْوُصوا ِبالنَِّس��اِء َخ��ريًْا( رواه 

الرتمذي.

ثانيًا: حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة:
عام��ل الن��يب صلى اهلل عليه وس��لم األش��خاص ذوي اإلعاقة 
كأي ف��رد يف اجملتم��ع، فل��م ينظ��ر إليه��م عل��ى أنه��م أق��ل من 
غريه��م، أو أنه��م عالة على الخرين، فعب��د اهلل بن أم مكتوم 
)الضري��ر( يؤذن بني يدي رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم، 
وه��ي مهمة غاية يف احلساس��ية، إذ تعتمد على معرفة الوقت، 
والوقت يعرف بالبصر غالبًا، لكن فقدان البصر مل يكن عائقًا 
هلذا الصحابي، حيث كلف باملهمة اليت تناط باملبصرين عادة. 

باإلضافة أنه ش��ارك يف معركة القادس��ية ومحل الراية.
نعم راعى اإلسالم أصحاب األعذار، ورفع احلرج عنهم، ومل 

يكلفهم فوق طاقتهم، ولكنه يف الوقت نفسه مل يثبط عزائمهم، 
ومل يش��عرهم بالدوني��ة عم��ن حوهلم. وندب إىل مس��اعدة من 
حيتاج إىل مساعدة منهم. وقد حذر النيب صلى اهلل عليه وسلم 
أش��د التحذير، من تضليل الكفيف عن طريقه، أو إيذائه عبثًا 
أو س��خرية، أو اس��تهزاء فق��ال: )َمْلُع��وٌن َمْن َكَم��َه َأْعَمى َعْن 

َطِري��ٍق( رواه أمح��د. أي أضله عنه، أو دله على غري مقصده.
ثالثًا: حقوق الطفل:

أرس��ى النيب صلى اهلل عليه وس��لم حق��وق الطفل وهو جنني 
يف بط��ن أم��ه، حيث أوج��ب احملافظة على حيات��ه، والدية عند 
االعتداء عليها، ثم ندبنا إىل أن حنس��ن تس��ميته، وأن نعّق عنه 
فرح��ًا بقدوم��ه، وأن حنس��ن تربيته وتعليم��ه ورعايته واإلنفاق 
علي��ه. كم��ا أمرنا أال نيز بني األوالد كي حنافظ على صحتهم 

النفسية.
وأمرن��ا باحملافظ��ة على أمواهلم، ورعاي��ة صحتهم، حتى وصل 
األمر إىل التنبيه على معانقتهم وتقبيلهم، فقد َقبََّل َرُس��وُل اهللَِّ 
َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم احَلَسَن ْبَن َعِليٍّ َوِعْنَدُه اأَلْقَرُع ْبُن َحاِبٍس 
التَِّميِميُّ َجاِلًسا، َفَقاَل اأَلْقَرُع: ِإنَّ ِلي َعَشَرًة ِمَن الَوَلِد َما َقبَّْلُت 
ِمْنُه��ْم َأَح��ًدا، َفَنَظ��َر ِإَلْيِه َرُس��وُل اهللَِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَس��لََّم ُثمَّ 

َق��اَل: )َمْن اَل َيْرَحُم اَل ُيْرَحُم( متفق عليه.
رابعًا: حقوق كبار السن:

احرتام كبار الس��ن وتوقريهم وتقديرهم أمر ملحوظ يف س��رية 
الن��يب صل��ى اهلل علي��ه وس��لم، فقد بني لن��ا أن املؤم��ن يعرف 
ش��رف الكب��ري وقيمت��ه، ويقدم��ه يف الص��الة، ويف الطع��ام 
والش��راب، وينبغ��ي مس��اعدته إن احت��اج، واإلنف��اق عليه إن 
أعس��ر، ومداواته إن م��رض، واحملافظة على ماله إن عجز عن 
ذل��ك، فاحرتام كبار الس��ن داللة اإلميان، َق��اَل النَّيِبُّ َصلَّى اهللَُّ 
َعَلْيِه َوَس��لََّم: )َلْيَس ِمنَّا َمْن مَلْ َيْرَحْم َصِغرَيَنا َوُيَوقِّْر َكِبرَيَنا( رواه 

الرتم��ذي. واحلمد هلل.
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املفيت د. لؤي صميعات

حقوق البنات في اإلسالم

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه 
ومن وااله.

رفع اإلسالم شعار التكريم لبين اإلنسان حيث يقول اهلل تعاىل: 
ْمَن��ا َبيِن آَدَم َومَحَْلَناُهْم يِف اْل��رَبِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمَن  )َوَلَق��ْد َكرَّ
ْلَناُهْم َعَلى َكِثرٍي مِمَّْن َخَلْقَنا َتْفِضياًل( اإلس��راء/70،  يَِّباِت َوَفضَّ الطَّ
ه��ذا التكري��م يش��مل الذك��ر واألنث��ى، وقد جاء بع��د أن كان 
بع��ض العرب ينظرون إىل امل��رأة على أنها عار جيب التخلص 
��َر َأَحُدُهْم ِباأْلُْنَث��ى َظلَّ َوْجُهُه  من��ه، يق��ول اهلل تعاىل: )َوِإَذا ُبشِّ
��َر ِبِه  ُمْس��َودًّا َوُه��َو َكِظي��ٌم. َيَت��َواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِمْن ُس��وِء َما ُبشِّ
َاِب َأاَل َس��اَء َما حَيُْكُموَن(  ��ُه يِف الرتُّ َأمُيِْس��ُكُه َعَلى ُهوٍن َأْم َيُدسُّ

.59 النحل/58، 

بع��د ظالم اجلاهلية جاء نور اإلس��الم ليعط��ي البنت حقوقها 
كامل��ة ال لش��يء؛ إال ألنها إنس��انة كرمية عل��ى اهلل تعاىل، وقد 
ح��ث اإلس��الم الب��اء عل��ى إعط��اء بناته��م حقوقه��ن كاملة، 
ووعدهم بأن يكرمهم جبوائز ثالث عظيمة؛ أحدها: أن حيجبه 
اهلل تعاىل عن النار. الثانية: أن حيش��ره مع احلبيب حممد صلى 
اهلل عليه وس��لم ي��وم القيامة. الثالث��ة: أن يدخله اجلنة ويكون 
فيها رفيقًا للحبيب حممد صلى اهلل عليه وسلم. وأكرم بها من 

كرامة!
وهذه احلقوق أجلها يف األمور التية:

أواًل: ينبغ��ي عل��ى األب أن خيتار لولده - ذكرًا كان أو أنثى- 
أمًا صاحلة، وال يكون هذا متحققًا إال إذا اختار الزوج لنفسه 
زوجة صاحلة، يقول النيب صلى اهلل عليه وسلم: )تنكح املرأة 
ألرب��ع: ملاهلا وحلس��بها وجاهل��ا ولدينها، فاظفر ب��ذات الدين، 
ترب��ت ي��داك( متف��ق علي��ه؛ ألن ذات الدي��ن ام��رأة صاحلة، وهي 
ت��رص عل��ى أن تربي ابنتها تربية صاحلة أيض��ًا، فيظهر عندنا 

جيل من النس��اء الصاحل��ات ومن ثم جمتمع صاحل.
ثاني��ًا: حيرص الوال��د على أن يعيذ ابنته من الش��يطان بالدعاء 
هل��ا قب��ل أن توجد، يقول النيب صلى اهلل عليه وس��لم: )لو أن 
أحده��م إذا أراد أن يأت��ي أهل��ه ق��ال: باس��م اهلل، اللهم جنبنا 
الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد 

يف ذلك مل يضره ش��يطان أب��دًا( متفق عليه.
ثالث��ًا: أن يق��وم الوال��د برعايته��ا مبج��رد والدته��ا، وذلك من 

خ��الل تطبيق س��نن ال��والدة ومنها:
أن يؤذن يف أذنها اليمنى ويقيم يف أذنها اليس��رى. يقول زكريا 
األنص��اري: »ي��ؤذن يف أذن املولود اليمنى ويقيم يف اليس��رى« 

]أس��نى املطالب 1/ 125[ .

وحينكه��ا. فعن أنس رضي اهلل عن��ه قال: »ذهبت بعبد اهلل بن 
أب��ي طلح��ة األنصاري إىل رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم 
ح��ني ولد، ورس��ول اهلل صل��ى اهلل عليه وس��لم يف عباءة يهنأ 
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بع��ريا له، فقال: )هل معك متر؟( فقلت: نعم، فناولته مترات، 
فألقاهن يف فيه فالكهن، ثم فغر فا الصيب فمجه يف فيه، فجعل 
الصيب يتلمظه، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )حب 

األنص��ار التمر( ومساه عبد اهلل« ]صحيح مس��لم 3/ 1689[.
ويس��ميها باس��م حس��ن، فقد كان النيب صلى اهلل عليه وس��لم 
يغ��ري األمس��اء القبيح��ة إىل أمساء طيبة، فاب��ن عمر رضي اهلل 
عنهما روى أن ابنة لعمر رضي اهلل عنه كانت تسمى عاصية، 
فسماها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )جيلة(. ]سنن ابن ماجه 

.]1230 /2

ويذبح ش��اة عقيقة هلا، فعن عائش��ة رضي اهلل عنه، أن رس��ول 
اهلل صلى اهلل عليه وس��لم قال: )عن الغالم ش��اتان مكافأتان، 
وعن اجلارية ش��اة( ]مس��ند أمحد30/40[. »ويس��ن طبخها كس��ائر 
الوالئ��م وتطب��خ حبلوى تفاؤاًل حب��الوة أخالق املول��ود« ]مغين 

.]140/6 احملتاج 

رابع��ًا: أن حيس��ن تربيته��ا وتأديبه��ا، وتعليمه��ا عب��ادة ربه��ا، 
فيعلمه��ا أصول التوحيد والش��ريعة خاص��ة الصالة والصيام، 
يق��ول اإلم��ام الن��ووي: »ق��ال الش��افعي واألصح��اب رمحهم 
اهلل تع��اىل: على الب��اء واألمهات تعليم أوالده��م الصغار ما 
س��يتعني عليه��م بعد البل��وغ، فيعلمه الولي الطه��ارة والصالة 
والصوم وحنوها، ويعرفه تريم الزنا واللواط والسرقة وشرب 
املسكر والكذب والغيبة وشبهها: ويعرفه أن بالبلوغ يدخل يف 
التكلي��ف، ويعرف��ه م��ا يبلغ ب��ه: وقيل هذا التعليم مس��تحب، 
والصحي��ح وجوبه وهو ظاهر نص��ه وكما جيب عليه النظر يف 
مال��ه، وه��ذا أوىل، وإنا املس��تحب ما زاد عل��ى هذا من تعليم 
القرآن وفقه وأدب: ويعرفه ما يصلح به معاشه ]اجملموع 26/1[.
خامس��ًا: أن ينفق عليها يف طعامها وش��رابها ولباسها وسكنها 
م��ا تت��اج إلي��ه حتى تدرك وتت��زوج، وله يف ه��ذا أجر عظيم، 
يق��ول الن��يب صل��ى اهلل عليه وس��لم: )من ع��ال جاريتني حتى 
تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو( وضم أصابعه. ]صحيح مسلم 4/ 
2027[. ويف رواي��ة: )م��ن ع��ال جاريتني دخل��ت أنا وهو اجلنة 

كهاتني(، وأشار بأصبعيه. ]سنن الرتمذي 4/ 319[. أي إنه سيحشر 
م��ع الن��يب صلى اهلل عليه وس��لم يوم القيامة، وس��يكون رفيقًا 
للحبيب حممد صلى اهلل عليه وسلم يف اجلنة، ويا له من شرف 

عظيم!

سادسًا: أن يسمح هلا والدها بأْن تتعلم وتصل على الشهادة 
العلمي��ة حتى تكون بنتًا متعلمة نافعة ألهلها وجملتمعها، وهذا 
يدخ��ل ضمن قول النيب صلى اهلل عليه وس��لم: )طلب العلم 

فريضة على كل مس��لم( ]سنن ابن ماجه1/ 81[.
مع التنبيه على أن البنت ينبغي عليها أن تلتزم بدينها وأخالقها 
يف تعاملها، وخروجها من بيت أبيها، حبيث تكون حمتش��مة يف 
َج اجْلَاِهِليَِّة  ُّ لباس��ها وزينتها، يق��ول اهلل تعاىل: )َواَل َترَبَّْجَن َت��ربَ

اأْلُوىَل( األحزاب/33.
س��ابعًا: للبنت حق التملك ملا تكس��به من عملها أو ما يعطى 
هلا، قال اهلل تعاىل: )َوِللنَِّساِء َنِصيٌب مِمَّا اْكَتَسْبَ( النساء/32. وهلا 
حق متلك مهرهًا، قال اهلل تعاىل: )َوآُتوا النَِّساَء َصُدَقاِتِهنَّ حِنَْلًة 
َفِإْن ِطْبَ َلُكْم َعْن َش��ْيٍء ِمْنُه َنْفًس��ا َفُكُلوُه َهِنيًئا َمِريًئا( النساء/4، 
ولي��س لوالده��ا ح��ق يف أخذ ش��يء من ماهل��ا إال بطيب نفس 
منها، ويقول النيب صلى اهلل عليه وس��لم: )ال حيل مال امرئ 

مس��لم إال بطيب نفس منه( ] مس��ند أمحد 34/ 299[ .
ثامن��ًا: حيرص الوالد عل��ى أن يزوج ابنته وله أجر كبري، يقول 
الن��يب صلى اهلل عليه وس��لم: )من عال ث��الث بنات، فأدبهن، 
وزوجهن، وأحسن إليهن، فله اجلنة( ]سنن أبي داود 7/ 459[. وأن 
يزوجه��ا م��ن رجل صاحب دين وخلق لق��ول النيب صلى اهلل 
علي��ه وس��لم: )إذا جاءكم من ترضون دين��ه وخلقه فأنكحوه، 
إال تفعل��وا تك��ن فتن��ة يف األرض وفس��اد(، قال��وا: يا رس��ول 
اهلل، وإن كان في��ه؟ ق��ال: )إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه 
فأنكحوه(، ثالث مرات. ]سنن الرتمذي 3/ 387[. فالوالد مطالب 
بأن يتحرى عن اخلاطب البنته، ويسأل الثقات من الناس عن 
التزام��ه بدين��ه وخلقه، فإذا ش��هدوا له بالدي��ن واخللق زوجه، 

وإال فال .
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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المخدرات في ميزان الشرع

احلم��د هلل ال��ذي خل��ق اخلل��ق ليعب��دوه، وأودع فيه��م العقل 
ليعرفوه، وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنه ليشكروه، وأشهد 
أن ال إل��ه إال اهلل وأش��هد أن حمم��دًا رس��ول اهلل صلوات ربي 
وسالمه عليه وعلى من سار على نهجه واسنّت بسنته واقتفى 

أثره إىل ي��وم الدين، أما بعد:
ق��ال تع��اىل يف حمك��م تنزيل��ه: )َيا َأيَُّه��ا الَِّذي��َن آَمُنوْا ِإنََّ��ا اخْلَْمُر 
��ْيَطاِن  َوامْلَْيِس��ُر َواأَلنَص��اُب َواأَلْزاَلُم ِرْج��ٌس مِّ��ْن َعَم��ِل الشَّ

َفاْجَتِنُب��وُه َلَعلَُّك��ْم ُتْفِلُح��وَن( املائ��دة 90.
لقد حرم اهلل عز وجل يف كتابه اخلمر ولعن شاربها وعاصرها 
وحاملها واحملمولة إليه، وهي أم اخلبائث وأصل الشرور، قال 
عليه الصالة والسالم: )اخْلَْمُر ُأمُّ اخْلََباِئِث َوَمْن َشِرَبَها مَلْ َيْقَبِل 
اهللَُّ ِمْن��هُ َصاَلًة َأْرَبِعنَي َيْوًما، وِإْن َماَت َوِهَي يِف َبْطِنِه َماَت َمْيَتًة 

َجاِهِليًَّة( رواه الطربي.
ولق��د حرم��ت الش��ريعة اإلس��المية اخلمر؛ لدف��ع الضرر عن 
اإلنس��ان ومحاي��ة للدي��ن والعق��ل والنفس وامل��ال، وإذا كانت 
علة تريم اخلمر هي اإلس��كار، وما تسببه من أضرار فإن كل 
مادة تؤدي إىل ذهاب العقل وحدوث اإلسكار تأخذ حكمها، 
لقول��ه عليه الصالة والس��الم: )ُكلُّ ُمْس��ِكٍر مَخٌْر، َوُكلُّ ُمْس��ِكٍر 

َحَراٌم(. رواه مس��لم
ومن هنا فإن النيب صلى اهلل عليه وسلم، يقرر يف هذا احلديث 

أن كل ش��يء يفع��ل باإلنس��ان فع��ل اخلمر فإن��ه يأخذ حكمها 
بالتحري��م، وعلي��ه ف��إن املخ��درات واملف��رتات بأنواعها واليت 
تدث يف اجلس��م والعقل ما تدثه اخلمر بل أشد، فإنها تكون 

حمرم��ة مبفهوم النصوص الش��رعية احملرمة للخمر.
فاملخدرات إخواني هي آفة اجملتمعات اليوم، وهي أم اخلبائث 

وأصل الشرور، وهي أصل كل بلية وأساس كل رذيلة.
املخدرات تهتك األس��تار، وتظهر األس��رار، وتدخل صاحبها 

يف دائرة الفجار.
املخ��درات ه��ي طريق س��ريع للموبق��ات، وس��بيل يهتك كل 
احملرمات، فهي متزق احلياء، وتطفي مشعة الغرية من الصدور.
املخ��درات ه��ي انتحار بط��يء، وإزهاق لل��روح وهي مهلكة 
للجسد، وهي حاضر مسموم ومستقبل جمهول إما إىل االنتحار 
ْم  وإما إىل الس��جون، واهلل عز وجل يقول: )َواَل َتْقُتُلوا َأْنُفَس��كُ

ِإنَّ اهللََّ َكاَن ِبُكْم َرِحيًما( النس��اء /29.
في��ا اهلل ك��م وكم بها وبس��ببها نفوس أزهقت، وأس��ر ش��تت، 

وأع��راض دنس��ت، وعق��ول عطلت، وأم��وال ضيعت.
فيا اهلل كم أبكت هذه السموم من والد ووالدة.

ك��م رملت من زوجة، وكم يتمت من طفل، والد يش��كو وأم 
تبك��ي، وزوجة حريى وأوالد تائهون.

فيا اهلل هذه السموم كم أفقرت وأذلت، ومن النقم ما جلبت، 

د. حممد يونس الزعيب
مفيت العاصمة
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ومن النعم كم حرمت.
فيا اهلل هذه السموم كم أورثت من حسرة، وأجرت من عربه، 

وأوقعت من بليه، وعجلت من منية.
متعاطي املخدرات مفسد لدينه وبدنه، جاٍن على نفسه وأسرته 
وجمتمعه، عابث بكرامته وجوهر إنسانيته، ومتى ما غاب عقله 
نس��ي ربه ونس��ي نفسه، وأصبح أش��به بالدواب، بل هو أضل 
س��بيال، فقد يقتل أو يس��رق، أو يبيع نفسه وعرضه وماله، من 

أجل حبة خمدر أو جرعة مفرت.
ش��باب يف عم��ر الزه��ور فقدناه��م، أو م��ا زال��وا عال��ة عل��ى 
أس��رهم وجمتمعاتهم، كان ميكن أن يكونوا عناصر بناء وتنمية 
يف أوطانه��م، يس��عون لس��عادة أس��رهم، وبن��اء أوطانهم، فإذا 
باملخ��درات توهل��م إىل خملوق��ات ضارة ته��دم وال تبين، تضر 
وال تنف��ع، ال تبال��ي خبل��ق وال بدين وال ب��أرض وال بعرض. 
وم��ا حص��ل بس��بب املخ��درات م��ن جرائم بش��عة تقش��عر هلا 
األب��دان، وال يتخيله��ا وج��دان، ويعجز عن وصف بش��اعتها 
اللس��ان، م��ا هي إال نذير خطر يوج��ب علينا أن ننتبه هلا، وأن 

حن��ذر أبناءنا منه��ا ومن خطرها.
فيا ش��بابنا اهلل اهلل يف أنفس��كم. واعلموا أنك��م أمام مؤامرات 
خط��رية، وعصاب��ات إجرامية، وهجمات شرس��ة، وخمططات 
عدواني��ة حاق��دة، يش��نها عليك��م عدوك��م بش��تى الوس��ائل، 
مستخدمني طرقا ماكرة، وأسلحة فتاكة خفية، وأمساء جالبة، 
فيوهم��ون الش��باب بأنه��ا جتل��ب الس��عادة والنش��وة، وتقوي 
الذاك��رة وتع��ني على املذاكرة، وما ه��ي يف احلقيقة إال مسوم، 
يريدون من خالهلا القضاء على األمة يف أعز ما متلك، تقضي 
على العقول وتلوث األفكار، إنها إخواني معاول تهدم أخالق 

ه��ذه األم��ة، وقلبها النابض رجال غده��ا وبناة حضارتها.
فالوعي الوعي يا ش��باب األمة، واحذروا من الرفقة الس��يئة، 
م��ن ضعاف النفوس عدمي��ي املروءة، فإن املخدرات ال تتمل 
التج��ارب؛ فل��رب حب��ة واح��دة كان��ت نهايتك، ول��رب حبة 
واح��دة كانت طريقك إىل اإلدم��ان، ولرب حبة واحدة كانت 
كفيلة بضياعك وضياع مس��تقبلك، ولرب حبة واحدة قادتك 

إىل الس��جون ومراكز عالج املدمنني.
فاحذر الرفقة الس��يئة والرس��ول صل اهلل عليه وس��لم يقول: 
)امْلَ��ْرُء َعَلى ِديِن َخِليِلِه، َفْلَيْنُظْر َأَحُدُكْم َمْن خُيَاِلُل(. ]ابن الس��بكي 

يف طبقات الش��افعية[.

إن جتار هذه الس��موم املفس��دون يف األرض، همهم أن حيققوا 
رحب��ا مادي��ا، همه��م أن يركب��وا س��يارات فاره��ة، همه��م أن 
يبن��وا قصورا فاخ��رة، فهم ال يبالون من يك��ون الضحية، وال 
يبالون بش��باب يف عمر الزهور أضاعوا أنفس��هم ومستقبلهم، 
وال يبال��ون بدمع��ات أم ثكل��ى تنظ��ر إىل ولده��ا وه��و صريع 
املخ��درات، ال يبالون بدي��ن وال خلق وال بأرض وال بعرض 
وال بوطن، هؤالء القتلة املفسدون يف األرض قد انسلخوا عن 

دينهم، وعن إنس��انيتهم.
فالواج��ب علينا أن نك��ون هلم باملرصاد؛ ألن حماربة املخدرات 
مسؤولية جاعية، ال تقع على عاتق األجهزة األمنية اليت نسأل 
اهلل هل��م التوفي��ق والس��داد يف عمله��م، فه��م يواصل��ون الليل 
بالنه��ار وخياط��رون بأنفس��هم وأرواحهم، محاية لن��ا وألرضنا 
ولوطنن��ا من هذه الفة، فاملس��ؤولية تقع على عاتق كل واحد 
منا، فأنت على ثغرة من ثغر هذا الوطن فال يؤتني من قبلك.
إن مروج��ي املخدرات يرون يف املدارس واجلامعات احلاضنة 
للش��باب والفتي��ات بيئ��ة خصب��ة لنف��ث مسومه��م وتروي��ج 
بضاعته��م، فينصب��وا ش��باكهم ليوقعوا فريس��تهم حن��و الدمار 

والضي��اع. فاحل��ذر احلذر م��ن ذلك.
إن جتار السموم هؤالء يد خبيثة، متتد إىل أبنائنا جيب أن تقطع، 
وأن املخ��درات مرض عضال، جيب أن يس��تأصل، وال يكون 
ذل��ك إال بهمة اجلميع من آباء وأمهات ومدارس وجامعات، 
وإع��الم ومؤسس��ات ون��دوات وحماضرات؛ لنحص��ن اجملتمع 
بأس��رة م��ن هذه الفة اخلطرية والس��م القات��ل، وصدق اهلل إذ 
يق��ول: )َياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأنُفَس��ُكْم َوَأْهِليُكْم َناًرا َوُقوُدَها 
اٌد اَل َيْعُصوَن اهللََّ َما  النَّاُس َواحْلَِجاَرُة َعَلْيَها َماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ ِش��دَ
َأَمَرُه��ْم َوَيْفَعُل��وَن َما ُيْؤَمُروَن( التحريم/6. واهلل نس��ال أن حيفظ 

وطننا وقائدنا من كل س��وء.
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قرارات مجلس اإلفتاء

قرار رقم: )236( )4/ 2017( حكم بيع 
الجزء المعتدى عليه من المقبرة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والس��الم على س��يدنا حممد، 
وعلى آل��ه وصحبه أجعني، وبعد

فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته 
اخلامس��ة املنعق��دة ي��وم األربع��اء )27/ ش��عبان/1438ه�(، 
املواف��ق )24 /5 /2017م( ق��د اطل��ع على الكت��اب الوارد 
م��ن معالي وزير األوقاف والش��ؤون واملقدس��ات اإلس��المية 

الدكت��ور وائل عربيات، حي��ث جاء فيه:

أرف��ق إىل مساحتك��م ص��ورة ع��ن ق��رار جملس األوق��اف رقم 
)8 /12 /2016( تاري��خ )20 /12 /2017م خبص��وص 
إجازة بيع ما مس��احته )9.71( تس��عة أمتار وواحد وسبعون 
سم مربعا من القطعة الوقفية رقم )2081( حوض رقم )9( 
األبي��ض، ومرفق��ا بطيه صورة عن تقرير الكش��ف املعتمد من 

فضيلة مفيت حمافظة الزرقاء، وضمن اللجنة الرمسية املش��رتكة 
م��ع دائرتك��م املوقرة، وحمضر جلنة األم��الك املنبثقة عن جملس 
األوقاف املوقر. أرجو مساحتكم التكرم بإبداء الرأي الشرعي 
به��ذا اخلصوص حتى نتمكن من الس��ري باإلجراءات اإلدارية 

املطلوبة؟ والقانونية 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر اجمللس ما يأتي:

بن��اء عل��ى الكش��ف ال��ذي أجرته اللجن��ة الرمسي��ة املختصة، 
وتبيُِّنه��ا خل��و اجلزء املبين عليه من مع��امل القبور، وكون املقربة 
قدمية جدا، فال يرى اجمللس مانعا شرعيا يف بيع اجلزء املعتدى 
علي��ه، بش��رط التحق��ق من ك��ون األرض ليس��ت موقوفة من 

واق��ف مع��ني أو لغرض مع��ني. واهلل تعاىل أعلم
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قرار رقم: )237( )5/ 2017( تأكيد 
قرار سابق في الوفاة الدماغية

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والس��الم على س��يدنا حممد، 
وعلى آل��ه وصحبه أجعني، وبعد

فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته 
اخلامس��ة املنعق��دة ي��وم األربع��اء )27/ش��عبان/1438ه�(، 
املوافق )24/ 5/ 2017م( قد اطلع على السؤال الوارد من 
عطوفة اللواء الطبيب املس��اعد لش��ؤون مدينة احلسني الطبية، 

حيث جاء فيه:
مبناس��بة انته��اء أعم��ال املؤمتر الفقه��ي الطيب الدول��ي الثالث، 
وال��ذي عق��د يف رحاب جامعة العلوم اإلس��المية تت رعاية 
مساحتك��م، وبناء على توصيات املؤمتر، نرجو من مساحتكم 
توضي��ح املوق��ف النهائي املتعلق بفت��وى 2011 ذات العالقة 
بالت��ربع باألعضاء، وكذلك توضيح موقف مساحتكم باعتبار 

املوت الدماغي كمعي��ار للتربع باألعضاء.
وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر اجمللس ما يأتي:

س��بق جمللس اإلفتاء والبحوث والدراس��ات اإلسالمية إصدار 
ق��رار باعتب��ار الوف��اة الدماغي��ة موتا حقيقيا ترتت��ب عليه جيع 
األحكام الشرعية املتعلقة بالوفاة، وذلك يف القرار رقم )11(، 
يف الع��ام )1988م(، وق��د أخ��ذ الق��رار حينه��ا مبضمون قرار 
جمم��ع الفق��ه اإلس��المي الدولي )5/ 3( يف ع��ام )1986م(، 

وال��ذي كان قد عق��د يف العاصمة عّمان.
وحنن هنا نؤكد على ما ورد يف قرار جملس اإلفتاء نفس��ه رقم 
)11(، ونوص��ي بالتزام��ه والعم��ل مبضمونه، واعتب��ار كل ما 
ص��در عل��ى خالف��ه حال��ة فردي��ة وحادث��ة عني ال عم��وم هلا. 
ونس��وق ن��ص الق��رار املعتم��د كما ص��در حينها عل��ى الوجه 

التي:
»يعت��رب ش��رعًا أن الش��خص قد م��ات وترتتب جي��ع األحكام 
املقررة ش��رًعا للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العالمتني 

التيتني:
1. إذا توقف قلُبه وتنفُسه توقفًا تامًا، وَحَكم األطباء بأن هذا 

التوقف ال رجعة فيه.

ل��ت جي��ُع وظائ��ف دماغ��ه ]جذع الدم��اغ[ تعطاًل  2. إذا تعطَّ
نهائي��ًا، وأخ��ذ دماغه يف التحل��ل، وَحَكم األطب��اء املختصون 
اخل��رباء ب��أن هذا التعطل ال رجع��ة فيه، وال عربة حينئذ بكون 
أعض��اء املي��ت كالقل��ب ال يزال يعمل عمال آلي��ًا بفعل أجهزة 

املركبة. اإلنعاش 
ويف ه��ذه احلال��ة )الثانية( يس��وغ رفع أجه��زة اإلنعاش املركبة 
عل��ى الش��خص، وال حيك��م األطباء باملوت يف ه��ذه احلالة إال 

بعد االس��تيثاق والتأكد من األم��ور التالية:
1. توافر جيع شروط تشخيص موت الدماغ.

2. استبعاد األسباب األخرى للغيبوبة.
3. غياب جيع منعكسات جذع الدماغ.

4. القي��ام جبمي��ع الفحوص��ات الاّلزم��ة طبي��ًا إلثب��ات وقف 
لتنفس. ا

5. السكون الكهربائي يف ختطيط الدماغ.
6. إجراء أي فحوص طبية الزمة للتأكد من موت الدماغ.

7. أن تت��م ه��ذه الفح��وص يف مستش��فى مؤه��ل، تتواف��ر فيه 
اإلمكان��ات الاّلزم��ة هل��ذه  الفحوص.

ونظ��ًرا ملا هلذا املوضوع م��ن أهميٍة ش��رعيٍة، وقانونيٍة، وطبيٍة، 
وأخالقي��ٍة، واجتماعيٍة، ف��إن احلكم مبوت الدماغ جيب أن يتم 
م��ن جلنة طبية خمتص��ة، ال يقل عدد أعضائه��ا عن ثالثة، وأال 
يك��ون ألح��د منه��م أي عالقة باملوض��وع ُتورث ش��بهًة، وأن 
تق��وم اللجن��ة بإعادة الفحوصات الس��ابقة بعد ف��رتة كافية من 
الفحوص األوىل، يقررها األطباء املختصون للتأكد من إثبات 

اكتمال جيع الش��روط املذكورة آنفًا.
وتعترب ساعة توقيع اللجنة الطبية املختصة املذكورة هي ساعة 
وفاة الشخص يف حق األمور اليت ترتبط بتاريخ الوفاة. ويؤكد 
اجمللس ضرورة إصدار قانون ملعاجلة هذا األمر، لضمان تنفيذ 
الش��روط الواردة يف هذه الفتوى، واختاذ اإلجراءات القانونية 

حبق املخالفني هلا«. انتهى نص القرار. واهلل تعاىل أعلم
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احلمد هلل رب العاملني، والصالة والس��الم على س��يدنا حممد، 
وعلى آل��ه وصحبه أجعني، وبعد 

فإن جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية يف جلسته 
التاس��عة املنعق��دة يوم اخلمي��س )17/ذو القعدة/1438ه�(، 
املواف��ق )10/ 8/ 2017م( ق��د نظ��ر يف الكت��اب الوارد من 
مساح��ة قاض��ي القض��اة ح��ول س��ؤال معال��ي وزي��ر التنمي��ة 

االجتماعي��ة املهن��دس وجيه عزايزة وال��ذي جاء فيه:
يرج��ى مساحتك��م التك��رم بالعل��م أن ال��وزارة تق��وم بتقدي��م 
الرعاية واحلماية لألطفال فئة جمهولي النس��ب واأليتام، حيث 
تقوم الوزارة باس��تقبال فئة األطفال جمهولي النس��ب من بداية 
عمرهم، وتقوم بعدها باستصدار أمساء هلم بالتعاون مع دائرة 

األح��وال املدنية واجلوازات وفق��ا للضوابط القانونية.
إن األش��خاص م��ن ه��ذه الفئ��ة - وبع��د بلوغهم س��ن الثامنة 
عش��رة - يتقدم بعضهم باس��تدعاءات للوزارة للحصول على 
معلومات من امللف الشخصي لغايات معرفة أي معلومة عن 
والدي��ه. إن حماذي��ر ه��ذا األم��ر يكم��ن يف الفئ��ة معروفة األم، 
حيث إنها قد تكون استقرت يف حياتها ضمن أسرة أو بشكل 
آخر، وأنه حال حصول جمهول النسب على اسم والدته فمن 
املؤكد أن تواصله معها س��وف خيلق مش��اكل اجتماعية. وبناء 
علي��ه يرج��ى مساحتكم التكرم باإليعاز ملن يلزم إلبداء الرأي 
الشرعي مبوضوع إعطاء معلومات لألشخاص الوارد ذكرهم.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر اجمللس ما يأتي:

األش��خاص جمهول��و النس��ب جزء م��ن جمتمعاته��م، يتمتعون 
جبميع احلقوق اليت تقررها الش��ريعة اإلسالمية للناس، وذلك 
حبكم التكريم األول الذي قرره القرآن الكريم يف قول اهلل عز 
ْمَنا َبيِن آَدَم َومَحَْلَناُهْم يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم  وجل: )َوَلَقْد َكرَّ
ْلَناُهْم َعَلى َكِثرٍي مِمَّْن َخَلْقَنا َتْفِضياًل( ]اإلسراء:  يَِّباِت َوَفضَّ ِمَن الطَّ

.]70

وم��ن أه��م هذه احلقوق حق معرفة األصل الذي ينتس��ب إليه 
اإلنس��ان، س��واء من جه��ة أمه أو م��ن جهة أبي��ه، خاصة وأن 
هذا االنتماء ترتتب عليه العديد من األحكام الشرعية املتعلقة 
باألحوال الش��خصية، كامل��رياث، وحرمة ال��زواج، وتتعلق به 

أيض��ا مصاحل اجتماعية ونفس��ية وحياتية عديدة.
فاألصل الذي نراه متجها هو إقرار جمهول النس��ب على طلبه 
احلصول على معلومات عن أمه، ومس��اعدته على ذلك، فهو 
حق أصلي وأساسي، ولكن يف ضوء دراسة خاصة لكل حالة 
عل��ى حدة، من قبل جل��ان متخصصة، تغلب جانب هذا احلق 
ابت��داء، إال إذا تعاظم��ت املفس��دة املتوقع��ة يف بعض احلاالت 
بالق��در ال��ذي تؤثر على الض��رورات واحلقوق األخرى، ففي 
ه��ذه احلال��ة ميك��ن تأجي��ل إجابة الطل��ب، والنظ��ر يف احللول 
املمكن��ة. أم��ا املفاس��د االجتماعي��ة املعت��ادة فينبغ��ي على األم 
احتماهلا ومواجهتها لعل ذلك يساعد يف ختفيف معاناة ولدها، 

وإصالح ما ميك��ن إصالحه. واهلل أعلم

قرار رقم: )241( )9/ 2017( إخبار مجهولي 
النسب بمعلومات عن أمهاتهم
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ــة  ــب األربع ــاء المذاه ــوال علم أق
ــوي: ــد النب ــي المول ف

ق��ال اب��ن عابدين يف ش��رحه عل��ى مولد ابن 
حج��ر: »اعل��م أن م��ن البدع احملم��ودة عمل 
املول��د الش��ريف، من الش��هر ال��ذي ولد فيه 
صل��ى اهلل عليه«، وق��ال أيض��ًا: »فاالجتماع 
لس��ماع قصة صاحب املعجزات عليه أفضل 
الص��الة والس��الم أكمل التحي��ات من أعظم 
القرب��ات، مل��ا يش��تمل علي��ه م��ن املعج��زات 

وكث��رة الصلوات«.

أ . قال ابن عباد املالكي يف رس��الته الكربى: »وأما املولد؛ 
فالذي يظهر لي أنه عيد من أعياد املس��لمني وموس��م من 
موامسه��م... واحلك��م بكون هذه األش��ياء بدع��ة يف هذا 
الوق��ت ال��ذي ظه��ر في��ه س��ر الوج��ود، وارتفع في��ه علم 
الش��هود، وانقش��ع فيه ظالم الكفر واجلح��ود، وادعاء أن 
ه��ذا الزم��ان ليس من املواس��م املش��روعة أله��ل اإلميان، 
ومقارنة ذلك بالنريوز واملهرجان أمر مس��تثقل تشمئز منه 
القل��وب الس��ليمة، وتدفعه الراء املس��تقيمة«. مواهب اجلليل 

.)407  /2(

ب . ق��ال حمم��د عليش املالك��ي: »ويكره ص��وم يوم مولد 
رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وس��لم  إحلاق��ا ل��ه بالعي��د يف 

اجلمل��ة«. من��ح اجللي��ل )2/ 123(.

المالكية:الحنفية: 12

قال ابن رجب احلنبلي: »إشارة إىل استحباب 
صي��ام األيام ال��يت تتجدد فيها نع��م اهلل على 
عب��اده ف��إن أعظ��م نع��م اهلل على ه��ذه األمة 
إظهار حممد صلى اهلل عليه وسلم هلم وبعثته 
وإرس��اله إليه��م كم��ا ق��ال تع��اىل: »َلَق��ْد َمنَّ 
اهللَُّ َعَل��ى املُْْؤِمِن��نيَ ِإْذ َبَعَث ِفيِهْم َرُس��واًل ِمْن 
َأْنُفِسِهْم« ]آل عمران: 164[. لطائف املعارف البن رجب 

.)96 )ص: 

الحنابلة:

الشافعية:

4

3
أ . استنبط ابن حجر العسقالني ختريج عمل املولد على أصل ثابت 
يف السنة، وهو ما يف الصحيحني أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قدم 
املدينة، فوجد اليهود يصومون يوم عاش��وراء، فس��أهلم، فقالوا: هو 
يوم أغرق اهلل فيه فرعون، وجنى موسى، وحنن نصومه شكرا« إعانة 

الطالبني )3 / 414(.

ب . ق��ال اإلمام أبو ش��امة ش��يخ الن��ووي: »ومن أحس��ن ما ابتدع 
يف زمانن��ا م��ا يفع��ل كل عام يف اليوم املوافق لي��وم مولده صلى اهلل 
عليه وسلم من الصدقات واملعروف، وإظهار الزينة والسرور، فإن 
ذلك- مع ما فيه من اإلحس��ان للفقراء- مش��عر مبحبة النيب صلى 
اهلل عليه وسلم وتعظيمه يف قلب فاعل ذلك وشكر اهلل تعاىل على 
ما من به من إجياد رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم الذي أرس��له 

رمحة للعاملني« إعان��ة الطالبني )3/ 414(.
ج. ق��ال الس��خاوي: »إن عم��ل املولد حدث بعد الق��رون الثالثة، 
ثم ال زال أهل اإلس��الم من س��ائر األقطار وامل��دن الكبار يعملون 
املول��د، ويتصدق��ون يف ليالي��ه بأن��واع الصدق��ات، ويعتن��ون بقراءة 
مول��ده الكري��م، ويظهر عليهم م��ن بركاته كل فض��ل عميم«. إعانة 

الطالب��ني )3/ 414(.
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فتاوى منتقاة

 إهداء ثواب العمل الصالح لألموات جائز

السؤال: 
م��ا حك��م إه��داء ثواب العم��ل الصاحل »كتوزيع ألبس��ة الصغ��ار املتوفني« عن املي��ت، وهل يصل 

الثواب؟

اجلواب: 
حلمد هلل، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل 

ذه��ب جه��ور الفقهاء م��ن احلنفية واملالكي��ة واحلنابلة وبعض 
الشافعية، أن إهداء ثواب العمل الصاحل لألموات جائز، وأنه 
يص��ل إليه��م ب��إذن اهلل تعاىل، ويش��هد لذلك ق��ول اهلل تعاىل: 
)َوالَِّذي��َن َج��اُؤوا ِمن َبْعِدِه��ْم َيُقوُلوَن َربََّنا اْغِفْر َلَن��ا َوإِلِْخَواِنَنا 
الَِّذي��َن َس��َبُقوَنا ِباإْلِمَياِن َواَل جَتَْع��ْل يِف ُقُلوِبَنا ِغ��اّلً لِّلَِّذيَن آَمُنوا 
َربََّن��ا ِإنََّك َرُؤوٌف رَِّحيٌم( احلش��ر/10، وقول النيب صلى اهلل عليه 

وس��لم: )اس��تغفروا ألخيكم؛ فإنه الن ُيس��أل( رواه أبو داود.
ج��اء يف ]ال��در املخت��ار وحاش��يته الب��ن عابدي��ن احلنف��ي 2/ 243[: »ص��رح 
علماؤن��ا يف باب احلج عن الغري بأن لإلنس��ان أن جيعل ثواب 

عمل��ه لغ��ريه ص��الة أو صومًا أو صدق��ة أو غريها«.
وج��اء يف ]مواه��ب اجللي��ل 2/ 543[ : »قال يف التوضيح وإنا كانت 
هذه األش��ياء كالصدقة والدع��اء واإلهداء عنه، أوىل لوصوهلا 
إىل امليت من غري خالف، خبالف احلج، انتهى. وقال الشارح 

يف الكب��ري: والدعاء جاٍر جمرى الصدقة«. 
وجاء يف كتاب ]املبدع يف شرح املقنع 2/ 281[ من كتب احلنابلة: »قال 
أمحد: امليت يصل إليه كل ش��يء م��ن اخلري للنصوص الواردة 
فيه؛ وألن املسلمني جيتمعون يف كل مصر، ويقرءون، ويهدون 

ملوتاهم من غري نكري، فكان إجاعًا، وكالدعاء واالستغفار«.
وذهب بعض فقهاء الش��افعية إىل أن ثواب العمل الصاحل ال 
يصل إىل األموات، جاء يف ]فتاوى العز بن عبد السالم، رقم 47[: »من 
فع��ل طاع��ة هلل تعاىل ثم أهدى ثوابها إىل حي أو ميت مل ينتقل 
ثوابه��ا إلي��ه؛ إذ )َلْيَس ِلإْلِْنَس��اِن ِإالَّ َما َس��َعى( النج��م/ 39. فإن 
ش��رع يف الطاع��ة ناوي��ًا أن يقع ع��ن امليت مل يقع عن��ه إال فيما 

استثناه الش��رع؛ كالصدقة، والصوم، واحلج«.
وأم��ا إذا اق��رتن العمل الصاحل بالدعاء لألم��وات، فهو يصل 
اتفاق��ًا، ف��إن الدع��اء ينفع احلي واملي��ت إجاعًا، ق��ال اخلطيب 
الش��ربيين: »قال ابن الصالح: وينبغي أن يقول: اللهم أوصل 
ثواب ما قرأنا لفالن فيجعله دعاء، وال خيتلف يف ذلك القريب 
والبعيد، وينبغي اجلزم بنفع هذا؛ ألنه إذا نفع الدعاء وجاز مبا 
لي��س للداع��ي فألن جيوز مبا ل��ه أوىل، وهذا ال خيتص بالقراءة 

بل جيري يف س��ائر األعمال« ]مغين احملتاج 4/ 111[.
وعلي��ه؛ فإن ث��واب العمل الصاحل ينتفع ب��ه صاحبه بإذن اهلل 
تعاىل، ويصل ثوابه إىل امليت كما هو عند اجلمهور وإن اقرتن 
بالدع��اء ل��ه فيص��ل اتفاقًا، ف��األوىل أن يدعو صاح��ب العمل 

بإيص��ال الثواب للمي��ت. واهلل تعاىل أعلم.
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تكرار الوقوع في المعصية ال يمنع من التوبة
السؤال: 

ما شروط التوبة، وهل تكرار املعصية مينع من قبول التوبة؟

اجلواب: 
احلمد هلل، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل 

التوبة واجبة على كل مس��لم ومس��لمة من كل ذنب ومعصية 
هلل ع��ز وجل، لقوله تعاىل: )َوُتوُب��وا ِإىَل اهللَِّ َجِيًعا َأيَُّه املُْْؤِمُنوَن 

ُتْفِلُحوَن( النور/ 31. َلَعلَُّكْم 
وشروط التوبة ثالثة هي: 

1- الندم على الذنب. 
2- اإلقالع عن املعصية.

3- العزم على عدم العود إليها. ينظر ]فتح الباري 12/ 267[. 
ويضاف إليها شرطًا رابعًا إن تعلق حبقوق العباد، وهو إرجاع 
احلق إىل صاحبه، فمن س��رق أو غصب مااًل فعليه أن يرده أو 

يتحلل من أصحابه.
وقد بش��ر رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم التائبني ببش��رى 
عظيمة، فقد أخرج  ابن ماجه َعْن َأِبي ُعَبْيَدَة ْبِن َعْبِد اهللَِّ، َعْن 
َم: )التَّاِئُب ِمَن  َأِبيِه، َقاَل: َقاَل َرُس��وُل اهللَِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَس��لَّ

ْن��ِب، َكَمْن اَل َذْنَب َلُه(. الذَّ
وتك��رار الوق��وع يف املعصية ال مينع من التوبة منها، وأن التوبة 
هي العزم على عدم العود للمعصية وليس عدم الوقوع فيها، 
فإذا رجع املرء للوقوع يف نفس الذنب مل تهدم توبته الس��ابقة، 

لكن عليه بتجديد التوبة.
أخ��رج البخ��اري يف ]صحيح��ه[ ع��ن أب��ي ُهَرْي��َرَة رض��ي اهلل 
َم َقاَل: )ِإنَّ َعْبًدا  ْعُت النَّيِبَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَس��لَّ عن��ه َق��اَل: مَسِ
َأَص��اَب َذْنًبا -َوُرمبََّا َقاَل َأْذَنَب َذْنًبا- َفَقاَل: َربِّ َأْذَنْبُت -َوُرمبََّا 
َق��اَل: َأَصْب��ُت- َفاْغِف��ْر ِلي، َفَقاَل َربُّ��ُه: َأَعِلَم َعْب��ِدي َأنَّ َلُه َربًّا 
ْنَب َوَيْأُخُذ ِبِه؟ َغَفْرُت ِلَعْبِدي، ُثمَّ َمَكَث َما َش��اَء اهللَُّ  َيْغِفُر الذَّ
ُثمَّ َأَصاَب َذْنًبا، َأْو َأْذَنَب َذْنًبا، َفَقاَل: َربِّ َأْذَنْبُت -َأْو َأَصْبُت- 
ْنَب َوَيْأُخُذ  آَخَر، َفاْغِفْرُه؟ َفَقاَل: َأَعِلَم َعْبِدي َأنَّ َلُه َربًّا َيْغِفُر الذَّ
ِبِه؟ َغَفْرُت ِلَعْبِدي، ُثمَّ َمَكَث َما َشاَء اهللَُّ، ُثمَّ َأْذَنَب َذْنًبا، َوُرمبََّا 

َق��اَل: َأَص��اَب َذْنًبا، َقاَل: َق��اَل: َربِّ َأَصْبُت -َأْو َق��اَل َأْذَنْبُت- 
ْنَب  آَخ��َر، َفاْغِف��ْرُه ِلي، َفَقاَل: َأَعِل��َم َعْبِدي َأنَّ َلُه َربًّ��ا َيْغِفُر الذَّ

َوَيْأُخ��ُذ ِبِه؟ َغَفْرُت ِلَعْبِدي َثاَلًثا، َفْلَيْعَمْل َما َش��اَء(.
ق��ال الن��ووي رمحه اهلل: »لو تكرر الذنب مائة مرة أو ألف مرة 
أو أكث��ر وت��اب يف كل م��رة قبلت توبته وس��قطت ذنوبه، ولو 
ت��اب عن اجلميع توبة واحدة بعد جيعها صحت توبته« ]ش��رح 

النووي على مس��لم 17/ 75[.

وق��ال ابن دقي��ق العيد رمحه اهلل: »فلو فعل اإلنس��ان مثل هذا 
يف اليوم مرارًا وتاب التوبة بش��روطها فإن اهلل يغفر له« ]ش��رح 

األربع��ني النووية البن دقي��ق العيد، ص138[.

فعل��ى املس��لم أن حيس��ن الظن باهلل عز وج��ل، ويتيقن بأن اهلل 
يقبل عبادة العابدين، وتوبة التآئبني، قال تعاىل: )ُقْل َيا ِعَباِدَي 
الَِّذي��َن َأْس��َرُفوا َعَل��ى َأْنُفِس��ِهْم اَل َتْقَنُطوا ِمْن َرمْحَ��ِة اهللَِّ ِإنَّ اهللََّ 
ُن��وَب َجِيًع��ا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُف��وُر الرَِّحيُم( الزم��ر/53، وقال  َيْغِف��ُر الذُّ
ج��ل جالل��ه: )َوُهَو الَّ��ِذي َيْقَبُل التَّْوَب��َة َعْن ِعَب��اِدِه َوَيْعُفو َعِن 
يَِّئاِت َوَيْعَلُم َما َتْفَعُلوَن( الشورى/25، وقال رسول اهلل صلى  السَّ
اهلل علي��ه وس��لم: )َقاَل اهللَُّ َتَب��اَرَك َوَتَعاىَل: َيا اْب��َن آَدَم ِإنََّك َما 
َدَعْوَت��يِن َوَرَجْوَتيِن َغَف��ْرُت َلَك َعَلى َما َكاَن ِفيَك َواَل ُأَباِلي، َيا 
��َماِء ُثمَّ اْس��َتْغَفْرَتيِن َغَفْرُت  اْبَن آَدَم َلْو َبَلَغْت ُذُنوُبَك َعَناَن السَّ
َلَك، َواَل ُأَباِلي، َيا اْبَن آَدَم ِإنََّك َلْو َأَتْيَتيِن ِبُقَراِب اأَلْرِض َخَطاَيا 
ُثمَّ َلِقيَتيِن اَل ُتْشِرُك ِبي َشْيًئا أَلََتْيُتَك ِبُقَراِبَها َمْغِفَرًة ( رواه الرتمذي.
وننصح السائل أن يأخذ باألسباب املعينة على التوبة من ترك 
رفقاء الس��وء ومالزمة الصاحلني وأهل العلم والتقوى؛ لقوله 
تعاىل: }َواْصرِبْ َنْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َربَُّهْم ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ 
ْنَيا َواَل  ُيِريُدوَن َوْجَهُه َواَل َتْعُد َعْيَناَك َعْنُهْم ُتِريُد ِزيَنَة احْلََياِة الدُّ
ُتِط��ْع َمْن َأْغَفْلَن��ا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَنا َواتََّبَع َه��َواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرًطا{ 

الكه��ف / 28. واهلل تعاىل أعلم
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اجلواب: 
احلمد هلل، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل 

حرص اإلس��الم على نقاء اجملتمع اإلس��المي وصفائه، ونّظم 
العالقات بني أفراده، واألسرة أهّم مكّونات اجملتمع، وإذا احنّل 
عقد الزواج لسبب من األسباب، كطالق أو وفاة فإّن كاًل من 
الزوجني يواصل مسريته يف احلياة، بل إّن اهلل بّشر احملسنني من 
َقا ُيْغِن اهللَُّ  األزواج بالفرج والس��عة، قال اهلل تعاىل: )َوِإْن َيَتَفرَّ

ُكالًّ ِمْن َسَعِتِه َوَكاَن اهللَُّ َواِسًعا َحِكيًما( النساء/130.
وق��د نّص كت��اب اهلل تعاىل على حقوق للزوج��ة املّطلقة جيب 
على الناس أن يراعوها وحيافظوا عليها حفاظًا على نقاء اجملتمع 
واستقامته، ومنها أن ال مينعوا املرأة من حّقها يف الزواج، سواء 
كان��ت مطلق��ة أو متوف��ًى عنه��ا زوجه��ا، إذ إن اهلل تع��اىل نهى 
عن عضل النس��اء، أي منعهن م��ن الزواج، حيث قال اهلل عز 
وج��ل: )َوِإَذا َطلَّْقُتُم النَِّس��اَء َفَبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َف��اَل َتْعُضُلوُهنَّ َأْن 
َيْنِكْحَن َأْزَواَجُهنَّ ِإَذا َتَراَضْوا َبْيَنُهْم ِباملَْْعُروِف( البقرة/ 232، فال 

جيوز من��ع املرأة من الزواج بالزوج الالئق بها.
ق��ال املاوردي: »فنه��ى اهلل عز وجل أولياء امل��رأة عن عضلها 
ومنعه��ا من ن��كاح َمْن رضيت��ه من األزواج« ]تفس��ري امل��اوردي 1/ 

298[. وم��ا ه��ذا إال فتح لباب خ��ري للمرأة.

ويع��ّد عضل النس��اء م��ن الع��ادات القبيحة اليت ترّس��خت يف 

اجلاهلي��ة األوىل، إما عصبية ومحية، وإما إرادة ألكل مال املرأة 
خوفًا أن يأخذه الزوج، لذلك توّجه النهي القرآني يف اليات 
للعموم، ألولياء املرأة ولزوجها السابق وللمسلمني كاّفة، قال 
اهلل س��بحانه: )َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل حَيِلُّ َلُكْم َأْن َتِرُثوا النَِّس��اَء 
َكْرًها َواَل َتْعُضُلوُهنَّ ِلَتْذَهُبوا ِبَبْعِض َما آَتْيُتُموُهنَّ ِإالَّ َأْن َيْأِتنَي 
ِبَفاِحَش��ٍة ُمَبيَِّنٍة( النس��اء/ 19، قال أبو السعود: »واملعنى إذا وجد 
فيك��م طالق ف��ال يقْع فيما بينكم عضٌل، س��واء كان ذلك من 
قب��ل األولي��اء أو من جهة األزواج أو من غريهم، وفيه تهويٌل 

ألمر العضل وتذيٌر منه« ]إرش��اد العقل الس��ليم 1/ 229[.
واألص��ل يف زواج امل��رأة املطلق��ة أو املتوف��ى عنه��ا زوجه��ا 
ْيَعَة اأَلْسَلِميََّة  ِر ْبِن خَمَْرَمَة: َأنَّ ُس��بَ اإلباحة، وقد ورد َعِن امِلْس��وَ
ُنِفَس��ْت َبْع��َد َوَفاِة َزْوِجَها ِبَلَياٍل، َفَج��اَءِت النَّيِبَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه 
َوَس��لََّم، َفاْس��َتْأَذَنْتُه َأْن َتْنِكَح، )َفَأِذَن هَلَ��ا َفَنَكَحْت( رواه البخاري.
وعلي��ه؛ فإن الزواج من ح��ّق املرأة، وال حيل ألحد منعها منه، 
ونوصي املس��لمني بتقوى اهلل تعاىل وإتباع أمره، واالبتعاد عن 
ظلم النساء عمومًا، واملطلقات واألرامل خصوصًا، وإعطائهن 

حقوقهن اليت أوجبها اهلل تعاىل هلّن. واهلل تعاىل أعلم.

األصل في وزاج المرأة المطلقة أو 
المتوفى عنها وزجها اإلباحة

السؤال: 
ما حكم عضل املرأة املطلقة أو األرملة من الزواج؟ وهل حيق هلا الزواج برجل آخر؟
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اجلواب: 
احلمد هلل، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل 

ش��ّرع اإلس��الم للذه��ب والفض��ة أحكام��ًا ختتل��ف ع��ن بقية 
الس��لع واخلدمات؛ ألنهما أصل األموال، ومن هذه األحكام 
التقاب��ض والتماثل يف بيعهما؛ قال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه 
َهِب، ِإالَّ ِمْثاًل مِبِْثٍل، َوال ُتِشفُّوا  َهَب ِبالذَّ وس��لم: )ال َتِبيُعوا الذَّ
َبْعَضَه��ا َعَل��ى َبْعٍض، َوال َتِبيُعوا اْلَوِرَق ِباْلَوِرِق، ِإال ِمْثاًل مِبِْثٍل، 
َوال ُتِش��فُّوا َبْعَضَه��ا َعَلى َبْعٍض، َوال َتِبيُعوا ِمْنَه��ا َغاِئبًا ِبَناِجٍز( 

مسلم. رواه 

ق��ال اإلمام الن��ووي رمحه اهلل: »أجع العلم��اء على تريم بيع 
الذهب بالذهب أو بالفضة مؤجاًل« ]شرح النووي على مسلم 11/ 10[.

وعليه؛ حيرم بيع الذهب عن طريق عقد املراحبة لآلمر بالشراء؛ 

ألن الثمن حينئذ يكون مؤجاًل ال ناجزًا؛ وهذا من الربا احملرم؛ 
ألن النقد والذهب يشرتكان يف الثمنية اليت هي علة الربا، فال 
جي��وز بيع أحدهما بالخر مؤج��اًل؛ لقول النيب صلى اهلل عليه 
َه��ِب ِربًا ِإال َهاَء َوَهاَء( متف��ق عليه، وقوله:  َهُب ِبالذَّ وس��لم: )الذَّ
)إال ه��اء وه��اء(: يعين: يدًا بيد، ال جيوز تأخري أحدهما. واهلل 

تعاىل أعلم.

يحرم بيع الذهب عن طريق عقد المرابحة

السؤال: 
ما حكم شراء الذهب مراحبة عن طريق صندوق ادخار، حيث إن الصندوق يشرتي الذهب ويبيعه 

للموظف بالتقسيط؟
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اجلواب: 
احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل 

 دل��ت األحادي��ث النبوي��ة على مش��روعية الرتديد م��ع املؤذن 
والدع��اء بع��د األذان، وه��ذا يش��مل اإلقام��ة أيض��ًا، ألن كاًل 
منهما يسمى نداء، ويسمى أذانًا، فَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهللَِّ رضي 
َم َق��اَل: )َمْن َقاَل  اهلل عن��ه َأنَّ َرُس��وَل اهللَِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَس��لَّ
اَلِة  ْع��َوِة التَّامَِّة، َوالصَّ ِح��نَي َيْس��َمُع النَِّداَء: اللَُّه��مَّ َربَّ َهِذِه الدَّ
ًدا الَوِس��يَلَة َوالَفِضيَل��َة، َواْبَعْث��ُه َمَقاًما حَمُْموًدا  الَقاِئَم��ِة آِت حُمَمَّ
اَعيِت َيْوَم الِقَياَمِة( رواه البخاري، وَعْن  الَِّذي َوَعْدَتُه، َحلَّْت َلُه َش��فَ
َع النَّيِبَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل:  َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمِرو، َأنَُّه مَسِ
، َفِإنَُّه  ْعُت��ُم امْلُ��َؤذَِّن، َفُقوُلوا ِمْثَل َما َيُقوُل ُثمَّ َصلُّوا َعَليَّ )ِإَذا مَسِ
وا اهلَل  ا، ُثمَّ َس��لُ َمْن َصلَّى َعَليَّ َصاَلًة َصلَّى اهلل َعَلْيِه ِبَها َعْش��رً
ِلَي اْلَوِس��يَلَة، َفِإنََّها َمْنِزَلٌة يِف اجْلَنَِّة، اَل َتْنَبِغي ِإالَّ ِلَعْبٍد ِمْن ِعَباِد 
َل ِلي اْلَوِس��يَلَة َحلَّْت َلُه  اهلِل، َوَأْرُجو َأْن َأُكوَن َأَنا ُهَو، َفَمْن َس��أَ

رواه مسلم. َفاَعُة(  الشَّ
وق��د ذكر الفقهاء اس��تحباب اإلجابة يف األذان واإلقامة، ففي 
]فتح القدير[ من كتب احلنفية: »يف التحفة: ينبغي أن ال يتكلم وال 

يشتغل بشيء حال األذان أو اإلقامة. ويف النهاية: جتب عليهم 

اإلجابة، لقوله صلى اهلل عليه وس��لم: »أربع من اجلفاء: ومن 
جلتها: ومن مسع األذان أو اإلقامة ومل جيب«.

ويف ]مغين احملتاج[ من كتب الش��افعية: »املشهور استحباب اإلجابة 
يف كلم��ات اإلقام��ة كم��ا تق��رر إال يف كلميت اإلقام��ة، فيقول: 
»أقامه��ا اهلل وأدامه��ا م��ا دام��ت الس��موات واألرض«؛ ملا فيه 
م��ن املناس��بة أيضًا، وخل��رب رواه أبو داود لكن بس��ند ضعيف. 
وقال اإلمام يقول: »اللهم أقمها وأدمها واجعلين من صاحلي 
أهلها« وهو أيضا مروي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، وقيل 

جيي��ب إال يف كلمتيها فقط«.
وق��ال اب��ن حج��ر اهليتمي رمح��ه اهلل يف ]الفت��اوى[: »مل أر من قال 
بن��دب الصالة والس��الم أول اإلقامة، وإنا ال��ذي ذكره أئمتنا 
أنهما س��نتان عق��ب اإلقامة كاألذان، ثم بعدهم��ا: اللهم رب 

هذه الدع��وة التامة... اخل«.
وقال ابن قدامة احلنبلي رمحه اهلل يف ]املغين[: »يستحب أن يقول 

يف اإلقامة مثل ما يقول«.
وعلي��ه، فتس��تحب اإلجاب��ة ح��ال األذان واإلقام��ة والدع��اء 

بعدهم��ا. واهلل تع��اىل أعل��م

 تستحب إجابة المؤذن حال األذان واإلقامة

السؤال: 
هل تقال أذكار األذان بعد اإلقامة أيضًا؟
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تق��وم صنادي��ق التكافل اإلس��المي على الت��ربع والتعاون بني 
جمموع��ة من الناس، تتفق فيما بينها على أن يدفع املش��رتكون 
مبال��غ مالي��ة حم��ددة هب��ة للصن��دوق، حبي��ث يق��وم الصندوق 
بتقديم أموال متفق على مقدارها، عند حصول مصائب معينة 
مث��ل الوف��اة وحنوه��ا، وهذا أمر مطلوب ش��رعًا؛ ق��ال اهلل عز 
وج��ل: }َوَتَعاَوُن��وا َعَلى اْلرِبِّ َوالتَّْق��َوى َواَل َتَعاَوُنوا َعَلى اإْلِْثِم 

َواْلُع��ْدَواِن{ املائدة/ 2.
وما يدفع من أموال للمش��رتكني من الصندوق أيضًا هبة، وال 
خيرجه��ا عن كونها هبة أنها حم��ددة، املهم أن أموال الصندوق 
ال متلكه��ا جه��ة خاص��ة، وأن العق��د ليس عقد دي��ن وال عقد 
معاوضة، وتكون األموال اليت يس��تحقها األشخاص احملددون 

هب��ة م��ن الصن��دوق، وال ختض��ع ألح��كام الوصي��ة واملرياث 
الش��رعي إذا نصت على ذلك تعليمات وش��روط الصندوق، 

ووافق عليه��ا جيع األطراف.
وعلي��ه؛ ف��ال ح��رج يف ص��رف أم��وال التكافل لبع��ض الورثة 
حس��ب التعليم��ات ال��يت يضعها الصندوق أو يتف��ق عليها مع 
املش��رتك قب��ل وفاته؛ ألن تلك األموال ق��د خرجت عن ملك 
صاحبها عند دفعها للصندوق، ومل تدخل يف ملكه حني وفاته، 
وإنا تصرف حبس��ب تعليمات وشروط الصندوق. واهلل تعاىل 

أعلم.

 أموال صناديق التكافل ال تخضع ألحكام 
الوصية والميراث

السؤال: 
مت تأس��يس صن��دوق تكاف��ل اجتماع��ي يهدف إىل محاية عائل��ة املتوفى من العوز بع��د وفاته، حبيث 
يتم تعويض املس��تفيدين الذين يس��ميهم املشرتك يف الصندوق لالستفادة بعد وفاته، فهل يعد مبلغ 
التعويض من اإلرث الش��رعي، وهل جيوز للمش��رتك تس��مية مس��تفيدين بعد وفاته من غري الورثة 

الشرعيني؟
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إجن��اب األطف��ال بالط��رق غ��ري الطبيعي��ة مث��ل عملي��ة أطفال 
األنابيب ال تباح إال عند احلاجة، ويشرتط إلباحتها عند ذلك 
أن تك��ون البويض��ة واحليوان املنوي م��ن الزوجني، وأن تزرع 
البويضة امللقحة يف رحم الزوجة صاحبة البويضة، وكل ذلك 

يف عقد نكاح ش��رعي واحد، وح��ال قيام الزوجية.

وال جي��وز ب��أي حال أن ت��زرع يف رحم غريها، كما ال جيوز أن 
تؤخ��ذ البويض��ات يف نكاح ش��خص وختصب م��ن غريه حتى 
وإن كان زوج��ًا للم��رأة عن��د اإلخصاب؛ مل��ا يرتتب على مثل 

هذا العمل من مفاس��د حقوقي��ة وأخالقية كثرية.
فل��كل عقد نكاح حرمته وخصوصيته، وال جيوز حبال تداخل 

النَكاَحني بأي ش��كل كان. واهلل تعاىل أعلم.

شورط ال بد من مراعاتها في عمليات 
أطفال األنابيب

السؤال: 
امرأة متزوجة ومل حيدث محل بالطرق الطبيعية نظرًا لكرب سنها، والزوج يرفض إجراء طفل أنابيب، 
تري��د الزوج��ة أن تق��وم بس��حب بويضات منه��ا وهي تت عقد الن��كاح احلالي ثم س��تقوم بطلب 
الطالق )خلع أو افتداء( ثم تتزوج من رجل آخر، وتقوم باستعمال البويضات اليت مت سحبها أثناء 
عقد النكاح الس��ابق وإخصابها، والس��بب وراء ذلك أنها رمبا ال تس��تطيع سحب بويضات جديدة 
للزوج اجلديد الحتمال عدم وجود بويضات منها بعد انقضاء تقاضي الطالق والعدة بس��بب كرب 

س��نها واحتمال انقطاع الطمث، فهل هذا يتعارض مع الشرع؟
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دراس��ات اجل��دوى االقتصادي��ة عم��ل يق��وم ب��ه متخصصون 
يتقاض��ون أجرًا عل��ى جهدهم وخربتهم، فأخ��ذ األجرة على 
ه��ذا العم��ل يقع عل��ى وجه اإلجارة، واإلج��ارة عقد منفصل 
ومس��تقل بذات��ه ع��ن أي عقد آخ��ر، يتم مبوجبه متلي��ك منفعة 

بعوض.
ف��إذا كان��ت اإلجارة على هذه األعم��ال منفصلة عن أي عقد 
آخر، فهي صحيحة إذا اس��توفت الشروط الشرعية، وال مانع 

ش��رعًا عندئذ من اس��تيفاء العوض يف مقابل املنفعة املبذولة.
وعلي��ه، ومب��ا أن املم��ول )املرابح( يق��وم خبدمة معين��ة لطالب 

التمويل، فال مانع من اس��تيفاء عوض مقابل تلك اخلدمة، ال 
س��يما أن اهلدف من هذه الدراس��ات االطمئنان من جناح سري 
املش��روع، وأن املال اس��تخدم فيما طلب له، ويش��رتط حينئذ 

فيه��ا أن تكون جادة وحقيقية، ال ش��كلية. 
أما إن كانت هذه الدراسة تتم لتمويل قرض حسن؛ فال جيوز 
أخ��ذ أي ربح عليها، وإنا تكون الرس��وم على مقدار التكلفة 

الفعلي��ة فقط؛ لئال تكون حيلة على الربا. واهلل تعاىل أعلم.

حكم المرابحة على خدمات دراسة 
الجدوى االقتصادية

السؤال: 
هل جيوز للممول أخذ مراحبة على خدمات دراسة اجلدوى االقتصادية للتمويل؟
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مص��ارف ال��زكاة حم��ددة يف الش��رع وحمص��ورة يف األصن��اف 
َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواملََْس��اِكنِي  الثماني��ة؛ لقول اهلل تع��اىل: )ِإنََّا الصَّ
َقاِب َواْلَغاِرِمنَي َويِف  َواْلَعاِمِل��نَي َعَلْيَها َواملَُْؤلََّفِة ُقُلوُبُه��ْم َويِف الرِّ
��ِبيِل َفِريَض��ًة ِم��َن اهللَِّ َواهللَُّ َعِلي��ٌم َحِكيٌم(  َس��ِبيِل اهللَِّ َواْب��ِن السَّ

التوبة/60.

واألص��ل أن الدي��ة يف القت��ل اخلطأ جتب عل��ى العاقلة، وهذه 

األموال الزكوية جتمع من العاقلة نفس��ها، فإذا أخرجنا الزكاة 
منه��ا ع��ادت فائ��دة الزكاة عل��ى املزكي وهذا ال جيوز ش��رعًا، 
وللعاقل��ة يف مثل ه��ذه احلالة أن تدفع من أموال الصدقات ال 

الزكاة. من 
أم��ا إذا اس��تدان الش��خص املتس��بب باحل��ادث ودف��ع الدي��ة، 
فيصبح غارمًا وجيوز عندها إعطاؤه من س��هم الغارمني. واهلل 

أعلم. تعاىل 

حكم استخدام صندوق الزكاة 
العائلي لدفع الدية

السؤال: 
حن��ن كعائل��ة، يوج��د لدينا صندوق للزكاة، وأحد أبناء العائلة تس��بب حبادث س��ري، تويف على إثره 
اثنان، وطلبوا دية مخسني ألف دينار، فهل جيوز استخدام صندوق الزكاة لدفع جزء من هذه الدية؟
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خيض��ع تأج��ري الش��قق املفروش��ة لتعليم��ات وأنظم��ة تفرضها 
اجلهات احلكومية، وال جيوز حبال خمالفة هذه التعليمات، كما 
ال ب��د من االلتزام بالداب العامة ومراعاة احلش��مة واألدب، 
ف��إن غلب عل��ى ظنك أن هذه االتفاقية تدعوك إىل اس��تخدام 

الش��قق يف أم��ور منافي��ة للدي��ن واألخ��الق العام��ة، فال جيوز 
التوقي��ع عليه��ا، ق��ال اهلل تع��اىل: )َوْلَتُك��ْن ِمْنُك��ْم ُأمَّ��ٌة َيْدُعوَن 
ِ َوَيْأُم��ُروَن ِباملَْْعُروِف َوَيْنَهْوَن َع��ِن امْلُْنَكِر َوُأوَلِئَك ُهُم  ِإىَل اخْلَ��ريْ

املُْْفِلُح��وَن( آل عم��ران/104. واهلل تع��اىل أعلم.

ضوابط تأجير الشقق المفورشة

السؤال: 
ل��دي ش��قق مفروش��ة أق��وم بتأجريه��ا ملن يقوم حبجزه��ا من خ��الل مواقع على االنرتن��ت، طالب 
أصحاب أحد هذه املواقع كافة املش��رتكني من مالكي الش��قق أن يوقعوا على اتفاقية تش��مل النص 
التالي: »أن تلتزم مبعاملة اجلميع بغض النظر عن العرق أو الدين أو األصل القومي أو اإلعاقة أو 
اجلنس أو اهلوية اجلنس��ية أو امليول اجلنس��ية أو الس��ن باالحرتام، ودون تيز«. ومن يرفض التوقيع 

يتم إلغاء اش��رتاكه ولن يس��تطيع اإلعالن يف هذا املوقع. ما حكم توقيع هذه االتفاقية؟
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 ني��ة املت��ربع وش��رطه حمرتم��ان يف الش��ريعة اإلس��المية، جيب 
االلت��زام بهم��ا يف ح��ّق م��ن يوكل��ه املت��ربع إليص��ال امل��ال إىل 
املس��تحقني؛ قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )املسلمون 

عن��د ش��روطهم( علَّقه البخ��اري بصيغ��ة اجل��زم يف صحيحه.
 ج��اء يف ]امله��ذب للش��ريازي 2/ 165[: »ال ميلك الوكيل من التصرف 
إال ما يقتضيه إذن املوكل من جهة النطق أو من جهة العرف؛ 

ألن تصرف��ه باإلذن فال ميلك إال ما يقتضيه اإلذن«.

 وعليه؛ فتصرفات الوكيل »هيئة اإلغاثة« مقرونة بإذن املوّكل 
املتربع، فإذا فّوضها املوكل يف التصرف بالتربعات على الوجه 
ال��ذي يرون��ه مناس��بًا، فال حرج يف نقلها إىل احلس��اب اخلاّص 

الذي تعود منفعته لعموم األيتام املس��تحقني.
 وأما إذا اختار يتيمًا معينًا يكفله بشكل دوري، فينبغي احرتام 
اختي��اره والرج��وع إلي��ه قبل التص��رف يف ماله ال��ذي تربع به 

. واهلل تعاىل أعلم. لذلك اليتيم املع��نيّ

التزام الجهة الخيرية بإنفاق التبرع 
كما يشترط المتبرع

السؤال: 
حن��ن هيئ��ة إغاث��ة، نقوم عل��ى إدارة كفاالت األيت��ام، ما حكم صرف تربع��ات خمصصة ليتيم معني 
أليتام آخرين، أو حلساب خاص للهيئة تعود منفعته على جمموع األيتام حبسب الربامج واألنشطة 
ال��يت تق��وم بها اهليئ��ة، وذلك لتعذر الص��رف إىل اليتيم األول الذي تربع له املتصدق، بس��بب عدم 

اس��تحقاقه أو وفاته أو س��فره أو أي سبب طارئ؟
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ذاكرة المكان
من

أمين األمة
أبو عبيدة عامر  بن عبدالله بن الجراح القرشي 

إعداد وتصوير : الشيخ صخر  العكور

أبو عبيدة عامر بن عبداهلل بن اجلراح القرشي الفهري، مشهور 
بكنيته وبالنس��بة إىل جدة، وأمه أميمة بنت غنم، من الس��ابقني 
األولني إىل اإلس��الم، فقد أس��لم يف اليوم التالي إلس��الم أبي 
بكر، وكان إس��المه على يد الصديق نفس��ه، فمضى به وبعبد 
الرمحن بن عوف وبعثمان بن مظعون وباألرقم بن أبي األرقم 
إىل النيب صلى اهلل عليه وس��لم، فأعلنوا بني يديه كلمة احلق، 
فكانوا القواعد األوىل اليت أقيم عليها صرح اإلسالم العظيم، 

وقد هاجر اهلجرتني، وش��هد بدًرا وما بعدها.
وه��و أحد العش��رة املبش��رين باجلنة؛ قال الن��يب صلى اهلل عليه 
وس��لم: »أب��و بك��ر يف اجلن��ة، وعمر يف اجلنة، وعل��ّي يف اجلنة، 
وعثم��ان يف اجلن��ة، وطلح��ة يف اجلنة، والزب��ري يف اجلنة، وعبد 
الرمح��ن ب��ن ع��وف يف اجلنة، وس��عد بن أبي وق��اص يف اجلنة، 
وس��عيد ب��ن زي��د بن عمرو ب��ن نفيل يف اجلنة، وأب��و عبيدة بن 

اجل��راح يف اجلن��ة« رواه الرتمذي.
وقد أثنى عليه النيب صلى اهلل عليه وسلم فقد أخرج الرتمذي  
من حديث أبي هريرة قال: قال رس��ول اهلل: »ِنْعَم الرجل أبو 

بك��ر، نع��م الرجل عم��ر، نعم الرج��ل أبو عبيدة ب��ن اجلراح، 
نع��م الرج��ل أس��يد بن حضري، نعم الرج��ل ثابت بن قيس بن 
مش��اس، نع��م الرج��ل معاذ ب��ن جبل، نع��م الرج��ل معاذ بن 

عم��رو بن اجلموح«.
كم��ا كان ألبي عبيدة مكان��ة عالية عند عمر؛ فقد قال عمر بن 
اخلطاب رضي اهلل عنه وهو جيود بأنفاس��ه: »لو كان أبوعبيدة 
ب��ن اجل��راح حي��ًا الس��تخلفته ف��إن س��ألين رب��ي عن��ه، قل��ت: 

اس��تخلفت أمني اهلل، وأمني رس��وله«.
ويف أثناء قيادة خالد رضي اهلل عنه معركة الريموك اليت هزمت 
فيه��ا اإلمرباطورية الرومانية تويف أبوبكر الصديق -رضي اهلل 
عن��ه-، وت��وىل اخلالفة بعده عمر رض��ي اهلل عنه وقد وىل عمر 
قي��ادة جيش الريم��وك ألبي عبيدة بن اجل��راح أمني هذه األمة 

وعزل خالد.
وص��ل اخلط��اب إىل أب��ي عبيدة فأخف��اه حتى انته��ت املعركة، 
ث��م أخرب خالدا باألمر، فس��أله خال��د: يرمحك اهلل أباعبيدة، ما 

منع��ك أن ختربني حني ج��اءك الكتاب؟

مدخل الضريحضريح الصحابي اجلليل أبو عبيدة عامر بن اجلراح
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اإلعمار اهلامشياإلعمار اهلامشي

فأج��اب أبوعبي��دة: إني كرهت أن أكس��ر علي��ك حربك، وما 
س��لطان الدني��ا نري��د، وال للدنيا نعمل، كلن��ا يف اهلل أخوة.

وأصبح أبوعبيدة أمري األمراء بالشام
ملا حل الطاعون بعمواس والذي مسي فيما بعد ب�� »طاعون 
عم��واس« وكان أبو عبيدة أمري اجلند هناك، خش��ي عليه عمر 

من الطاعون.
فكت��ب إلي��ه يريد أن خيلصه منه قائ��ال: إذا وصلك خطابي يف 

. املس��اء فق��د عزمت عليك أال تصب��ح إال متوجها إليَّ
. واذا وصلك يف الصباح أال متسي إال متوجها إليَّ

فإن لي حاجة إليك، وفهم أبوعبيدة املؤمن الذكي قصد عمر 
وأنه يريد أن ينقذه من الطاعون.

فكتب إىل عمر متأدبا معتذرا عن عدم احلضور إليه وقال: 
لقد وصلين خطابك يا أمري املؤمنني وعرفت قصدك، وإنا أنا 
يف جند من املس��لمني يصيبين ما أصابهم، فحللين من عزمتك 

يا أمري املؤمنني.
وملا وصل اخلطاب إىل عمر بكى.

فسأله من حوله: هل مات أبوعبيدة؟.
فقال: كأن قد.

واملعن��ى أن��ه إذا مل يكن قد مات بعد وإال فهو صائر إىل املوت 
ال حمال��ة، إذ ال خالص منه مع الطاعون.

 ويف عام 18ه� املوافق 639م تويف أبو عبيدة بس��بب طاعون 
عم��واس يف غور األردن وُدفن فيه.

يقع ضريح أبي عبيدة رضي اهلل عنه يف منطقة األغوار الوسطى 
، يف مدين��ة دي��ر عال واليت تبعد حوال��ي 70 كم عن العاصمة 

عم��ان. وقد بنى الظاهر بيربس على ضريح الصحابي اجلليل 
مقامًا ومزارًا ظل إىل عهد قريب ، كان املسجد القديم يتكون 
م��ن مئذن��ة ش��اخمة وقبة للمس��جد، حي��ث كانت هن��اك لوحة 
رخامية مثبتة على الس��ور اخلارجي من اجلهة الغربية مكتوب 
عليها: أمر بإنش��اء هذه القبة املباركة على ضريح أمني األمة، 
أبوعبي��دة عام��ر ب��ن اجلراح رض��ي اهلل عنه، موالنا الس��لطان 
األعظ��م س��يد مل��وك الع��رب والعجم، رك��ن الدني��ا والدين 
سطان األسالم واملسلمني أبو الفتح بيربس بن عبداهلل قسيم.
وزار مق��ام أب��ي عبي��دة الرحالة ابن بطوط��ة يف عام 725 ه� : 
1324م وذك��ره يف رحلت��ه )ص 61( بقوله : »فمررت الغور 
وه��و واد ب��ني ت��الل به قرب أب��ي عبيدة ب��ن اجل��راح أمني هذه 
األرض رض��ي اهلل عن��ه زرناه وعليه زاوي��ة فيها الطعام ألبناء 

الس��بيل وبتنا هناك ليلة«.
ومت إع��ادة إعم��ار ضري��ح أب��ي عبيدة ضمن مش��روع اإلعمار 
اهلامشي والذي أقيم على أرض مساحتها حوالي )6500م(، 
فه��و عب��ارة ع��ن قرية إس��المية حضارية ، ضم��ت يف جنباتها 
املس��جد و مركزًا ثقافيًا إس��الميًا واملقام الش��ريف ألبي عبيدة 
رض��ي اهلل عن��ه ومكتب��ة ومتحف��ًا إس��الميًا وصال��ة متع��ددة 
األغ��راض وصال��ة لكب��ار ال��زوار و مبان��ي اإلدارة والس��وق 
التج��اري ومواقف للس��يارات ، هذا باإلضافة إىل الس��احات 
واحلدائق و مشروع الطاقة املتجددة، ومشروع احلصاد املائي، 

ومش��روع زراعة غاب��ة النخيل داخل أس��وار اجملمع . 
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من مديريات وأقسام

دائرة اإلفتاء العام

مــديرية إفـــتــــاء العاصمة

املفيت د. حممد يونس الزعيب
مدير مديرية إفتاء العاصمة 

املفيت الشيخ باسم القضاة
رئيس قسم املقابالت الشخصية والشفهية

املفيت د. مرزوق الشرفات 
قسم الطالق

املفيت هشام احلمران 
قسم الطالق

الشيخ حممد البيك                                                          
رئيس قسم املتابعة

3- ال��رد عل��ى األس��ئلة الش��رعية احملولة للمديري��ة عن طريق 
اهلاتف.

4- تدقي��ق ومتابع��ة املعام��الت الرمسي��ة املنج��زة داخل إفتاء 
. العاصمة 

5- اس��تقبال وخدمة اجلمهور وإصدار فتوى الطالق حس��ب 
واقع��ة احلال باإلجراءات املتبعة داخل أقس��ام املديرية .

6- تقدي��م اخلدمة للجمهور من خ��الل ديوان إفتاء العاصمة 
يف ال��رد عل��ى الكتب الرمسية املوجهة لدائرة اإلفتاء العام من 

احملاكم الش��رعية التابعة لدائرة قاضي القضاة وغريها . 

7- مش��اركة املؤسس��ات الرمسي��ة واخلاص��ة واجملتم��ع املدني 
م��ن خ��الل البح��وث واملؤمت��رات والن��دوات وورش العم��ل 

واحملاض��رات الديني��ة والوطني��ة .
8-  متابعة املراجعني من ذوي االحتياجات اخلاصة واملرضى 

وكبار السن اليت تتطلب احلاجة مراعاتهم .
9- عم��ل اخلطط واالس��رتاتيجات واالس��تبيانات اليت تعمل 

عل��ى تطوي��ر عمل املديري��ة خصوصًا والدائرة بش��كل عام .
10-  تزويد املديريات األخرى ووسائل اإلعالم باإلحصائيات 

واألرقام الالزمة عن فتاوى الطالق لدراستها ونشرها.

تعترب مديرية إفتاء العاصمة أحد أهم املديريات التابعة لدائرة اإلفتاء
العام وهي تعنى بتقديم خدمة فتاوى الطالق واملقابالت الشخصية

ولذا فهي على مساس مباشر مع متلقي اخلدمة.
وتتكون مديرية إفتاء العاصمة من ثالثة أقسام وهي:

1- قسم الطالق .
2- قسم املقابالت الشخصية .

3- قسم املتابعة .
 مهام املديرية :

1- اإلجاب��ة عل��ى األس��ئلة الش��فهية غري املكتوب��ة للمراجعني والتوجيه واإلرش��اد واإلصالح األس��ري من خ��الل املقابالت 
الشخصية.

2- اإلجابة على أسئلة املراجعني فيما يتعلق بألفاظ الطالق استنادًا لقانون األحوال الشخصية األردني .                        
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املفيت سعيد فرحان

رجال لهم بصمات في التاريخ اإلسالمي

جالل الدين البلقيني
امس��ه ونس��به: عب��د الرمحن ب��ن عمر بن رس��الن بن نصري، 
قاض��ي القض��اة ج��الل الدين أبو الفضل ابن ش��يخ اإلس��الم 

س��راج الدين البلقيين الش��افعي.
مول��ده: ول��د بالقاه��رة يف ج��ادى األوىل س��نة اثنتني وس��تني 
وس��بعمائة )762ه�(، ونش��أ بالقاهرة، وحفظ القرآن العزيز، 
وع��دة مت��ون يف ع��دة علوم، وتفق��ه بوالده وغ��ريه، حتى برع 
يف الفق��ه واألصول والتفس��ري واملعاني والبي��ان والعربية )وقد 

كان��ت أم��ه ابنة الش��يخ ابن عقيل عامل النحو املش��هور(.
نش��أته: نش��أ اإلمام جالل الدي��ن البلقيين يف بي��ت علم وفقه، 
فوال��ده س��راج الدي��ن عمر بن رس��الن البلقي��ين كان من كبار 
الشافعية وعلمائهم، وأخوه علم الدين البلقيين كان أيضًا من 
العلم��اء، ومن تالميذ الش��يخ علم الدي��ن اإلمام جالل الدين 
السيوطي، وكان يطلق عليهم لقب آل البلقيين، ولكن إن قيل 

اإلم��ام البلقيين مطلقًا فه��و العالمة جالل الدين.
وقد نش��أ مرتفهًا متع��ززًا، وكان مفرط ال��ذكاء، فحفظ القرآن 
وصل��ى بالن��اس الرتاوي��ح وه��و صغري، ثم حفظ ع��دة كتب، 
ومه��ر يف مدة يس��رية، وحفظ عدة مت��ون يف عدة علوم، وتفقه 
بوالده وغريه حتى برع يف الفقه واألصول والعربية والتفس��ري 
واملعان��ي والبي��ان، وأفتى ودرس يف حي��اة والده، وتوىل قضاء 
العس��كر بالدي��ار املصري��ة يف إح��دى اجلمادي��ن س��نة أرب��ع 

ومثانائ��ة يف حي��اة وال��ده، وكان رمحه اهلل إمام��ًا بارعًا، مفننًا، 
فقيه��ًا، حنوي��ًا، أصوليًا، مفس��رًا، عارف��ًا بالفقه ودقائق��ه، ذكيًا، 
مس��تحضرًا لفروع مذهبه، مس��تقيم الذهن، حافظ��ًا، فصيحًا، 
بليغًا، جهوري الصوت، مليح الش��كل، للطول أقرب، أبيض 
مش��ربًا حبم��رة، صغ��ري اللحي��ة مدورها، من��ور الش��يبة جياًل، 
وس��يمًا دينًا، عفيفًا عمًا يرمي به قضاة الس��وء. وكان رمحه اهلل 
مهابًا، جلياًل، معظمًا عند الس��الطني وامللوك، حلو احملاضرة، 
رقيق القلب، سريع الدمعة، وكان عنده بادرة وحدة مزاج إال 
أنها كانت تزول بسرعة، ويأتي بعد ذلك من حماسنه ما ينسي 

معه كل شيء.
وق��د مدح��ه جاعة من العلماء والش��عراء، من ذلك ما أنش��د 
قاض��ي القض��اة جالل الدين أبو الس��عادات حمم��د بن ظهرية 

قاض��ي مكة وعامله��ا حيث قال:
هنيئًا لكم يا أهل مصر جاللكم       

                                  عزيز فكم من شبهة قد جال لكم
ولوال اتقاء اهلل جل جالله              

                                    لقلت لفرط احلب جل جاللكم
كان رمحه اهلل بارعًا يف علوم عدة، وله فيها مؤلفات:

فقد كان مفس��را، وله مؤلف يف تفس��ري القرآن العظيم، ولكنه 
مل ُيتم��م، وله كتاب مواق��ع العلوم يف مواقع النجوم، وهو من 
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الكتب الرائدة يف جع علوم القرآن، ويعد من الكتب املتقدمة 
يف هذا الفن.

وكان حمب��ا لعل��وم احلديث وله فيها ش��أن، وم��ن كتبه يف ذلك 
كت��اب اإلفه��ام ملا يف البخاري من اإلبهام، ومناس��بات أبواب 
تراج��م البخاري، قال عنه ق��ال احلافظ ابن حجر: »كان حيب 
فنون احلديث حمبة مفرطة، وتأس��ف على ما ضيع منها وحيب 

أن يشغل فيها«.
ويف الفقه كان إماما حمققا يف املذهب الشافعي وله نكت على 
احلاوي الصغري للقزويين يف فروع الفقه الش��افعي، وحواش��ي 
عل��ى الروض��ة يف ف��روع الش��افعية، أفردها أخ��وه يف جملدين، 
ول��ه »نكت على منهاج الطالبني للنووي«، وله ثالثة مؤلفات 
يف إجاب��ة األس��ئلة، وهي: إجابات األس��ئلة املكي��ة، وإجابات 

األس��ئلة املغربية، وإجابات األسئلة اليمنية.
ويف عل��م األص��ول ل��ه نظم خمتص��ر منتهى الس��ول واألمل يف 

علمي األص��ول واجلدل.
ولي اجلالل البلقيين القضاء لستة من السالطني، الناصر فرج 
بن برقوق، وأخيه املنصور عبد العزيز، واخلليفة املستعني باهلل 

العباس��ي، واملؤيد شيخ احملمودي، وابنه املظفر أمحد، والظاهر 
ططر.

قال احلافظ ش��هاب الدين ابن حجر: »كان له بالقاهرة صيت 
لذكائ��ه وعظمة والده يف النفوس، وكان من عجائب الدنيا يف 
سرعة الفهم وجودة احلفظ، وكان من حماسن القاهرة«، وكان 
يكتب على الفتاوى كتابة مليحة بسرعة وكان سليم الباطن ال 
يعرف اخلبث وال املكر كوالده رمحهما اهلل تعاىل وكتب أشياء 

مل تشتهر، انتهت إليه رياسة الفتوى بعد وفاة أبيه.
وكان للش��يخ رمح��ه اهلل ش��يوخ أج��الء أهمه��م وال��ده اإلمام 
س��راج الدين البلقيين،واحلافظ بهاء الدين بن خليل، وغريهم 

من العلم��اء األفاضل.  
وكان له من التالميذ اجلمع الغفري، ويف أكثر من علم؛ لرباعته 
رمحه اهلل يف علوم عدة، ومن تالميذه يف احلديث: يوس��ف بن 

تغري بردي احلنفي.
 تويف يف دمش��ق مس��افرًا ليلة اخلميس حادي عشر شوال سنة 
)824ه���(، ومحل��ه الس��لطان إىل مصر، وصلي علي��ه باجلامع 

احلاكمي، ودف��ن إىل جوار أبيه.
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فساد في النظرة والحكم
يقول السباعي رمحه اهلل :

اجملتمع يغتفر للرجل احنرافه ، ويقتل املرأة على احنرافها، 
م��ع أن الش��ريعة أوجب��ت على كل منهما االس��تقامة، 
وأنك��رت عل��ى كل منهم��ا االحنراف،وأوجب��ت لكل 

منهما الس��رت ح��ني الزلل، وحتمت عقوب��ة كل منهما 

حني تثبت اجلرمية، فمن أين جاءهم الفرق بني الرجل 
وامل��رأة يف العقوبة والغفران؟

المفتي  عمر الورسان

من نوادر  األعراب

رؤي أعراب��ي يغط��س يف البح��ر  ومعه خيط  وكلما غطس غطس��ة عقد عقدة فقيل ل��ه: ما هذا؟ قال: جنابات 
الش��تاء أقضيها يف الصيف.

32

جاء يف كتاب األذكياء:
 ق��ال بعضه��م: خرج��ت يف الليل حلاج��ة ، فإذا أعمى 
على عاتقه جرة و يف يده س��راج، فلم يزل ميشي حتى 
أت��ى النه��ر و مأل جرت��ه و انصرف راجع��ا، فقلت: يا 

ه��ذا، أن��ت أعمى والليل والنهار عندك س��واء، فقال: 
يا فضولي محلتها معي ألعمى القلب مثلك يس��تضيء 
به��ا ف��ال يعثر بي يف الظلمة فيقع علي فيكس��ر جرتي.

ُحسن الجواب
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قال صاحب كتاب صناعة احلياة:
 يقف)هيوسنت( يف حدود سنة 1830أمام الكوجنرس 
األمريك��ي وخيط��ب خطبة بليغة مل يس��تعمل فيها كلمة 
مرتني، فس��حر ألب��اب الرجال الذي��ن أمامه. وكان قد 
جن��ح لت��وه يف تس��كني ثائرة اهلن��ود وجلبه��م إىل توقيع 
اتفاقي��ات مع احلكومة. فاس��تدعاه الرئي��س األمريكي 
آنذاك وقال له: إن تكس��اس تتبع املكس��يك ومس��تقبل 

أم��ريكا متعل��ق بها والبد من ضمه��ا وأريدها منك.
فقال هيوسنت: نعم أنا هلا زودني مبال ورجال.

ق��ال الرئيس: لو كان عندي م��ال ورجال ما دعوتك، 
ب��ل تذه��ب منف��ردًا وب��ال دوالر واح��د وابعث معك 

حارس��ًا حت��ى تعرب نهر املسس��يب ويعود.
وم��ع ذل��ك قِبل املهم��ة، وودع��ه احل��ارس على ضفة 

النه��ر، واندف��ع حنو تكس��اس.

 فلم��ا دخ��ل أول مدين��ة به��ا فتح ل��ه مكت��ب حماماة ، 
ف��كان املدع��ي يف احملكم��ة خي��رج متهم��ا واملته��م بريئا 
لبالغة وقوة لس��انه، حت��ى انبهر ب��ه الناس،وتأثروا به 
.  فتالعب مبفاهيمهم واخيلتهم ، وغرس فيهم معنى 
ضرورة االس��تقالل عن املكس��يك ، وأنشأ حركة قوية 
أمتت االس��تقالل. ثم غرس معن��ى وجوب االنضمام 
إىل الوالي��ات املتح��دة، فانضم��ت طواعي��ة بالقناعات 
ال��يت غرس��ها هيوس��نت، وجاء بع��د س��نوات قليلة إىل 
الرئيس األمريكي وس��لمه مفتاح تكساس، إذ مل تطلق 

طلق��ة أمريكية ومل يص��رف دوالرًا. 
فش��كره الرئي��س، وخّل��دوا عمله باط��الق امسه على 
مدين��ة هيوس��نت ال��يت ه��ي الن أه��م امل��دن األمريكية 

وعاصم��ة النف��ط فيها.

»وإّن من البيان لسحرا«

من نوادر الفقهاء

وق��ع ب��ني األعم��ش وبني امراته وحش��ة فس��أل بعض 
أصحاب��ه من الفقهاء أن يرضيها ويصلح بينها، فدخل 
إليه��ا وقال: إن أبا حممد ش��يخ كب��ري، فال يزهدنك فيه 

عمش عينيه، ودقة ساقيه، وضعف ركبتيه، وننت إبطيه، 
وخب��ر فيه، وجود كفيه، فقال ل��ه األعمش: قم قبحك 

اهلل فق��د أريتها م��ن عيوبي ما مل تكن تعرفه.

33
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الشيخ محزة عدنان مشوقة
والشيخ أمحد نعيم

التسويق الشبكي من 
منظور اقتصادي إسالمي

ملخص البحث العلمي

احلم��د هلل رب العاملني، والصالة والس��الم على س��يدنا حممد 
وعلى آل��ه وصحبه، وبعد:

فيعت��رب العص��ر احلدي��ث عص��ر الث��ورة املعرفّي��ة والتط��ور 
التكنولوجي بش��تى أنواع��ه، فجميع املنظمات س��واء اخلدمّية 
أم الصناعّية تسعى وبشكل مستمر من أجل تقيق سعيها حنو 
تقيق البقاء والنمو واالستقرار يف ظل املنافسة الشديدة، حيث 
غدا تس��ويق املنتجات أمرًا اس��رتاتيجيًا ومهما يف نو الش��ركة، 
ويف كس��ب عم��الء وزبائن ج��دد. ويعترب التس��ويق يف الوقت 
احلاض��ر أح��د اخلي��ارات االس��رتاتيجّية لتحقيق ه��ذا اهلدف، 
س��واء كانت س��لعًا حقيقّية أو خدماتّية أو جتارة الكرتونّية وما 
ش��ابهها، وق��د تنّوعت يف وقتن��ا احلاضر طرق ونط التس��ويق 
التج��اري حي��ث اس��تجد نوع م��ن أن��واع التس��ويق احلديث، 
 Marketing( وه��و م��ا تع��ارف علي��ه بالتس��ويق الش��بكي
Network( أو م��ا يطل��ق عليه بالتس��ويق متعدد املس��تويات 
)Marketing Multi Level(، والذي يهدف إىل كس��ب 
شرحية كبرية من الناس، وجعلهم عمالء دائمني أو مستمرين، 
وق��د حظي هذا النوع من التس��ويق عل��ى الكثري من االهتمام 

واالنتش��ار يف وقتنا املعاصر.
وم��ن أج��ل فه��م حقيقة التس��ويق ه��ذا ال بد لنا م��ن أن نفهم 
التس��ويق الع��ادي، فنحن نق��دم املال من أج��ل احلصول على 

منت��ج كالطع��ام والش��راب وغريهم��ا، فالتس��ويق يف املفه��وم 
املعاصر حس��ب تعريف اجلمعّية األمريكّية للتس��ويق بأنه أداء 
أنش��طة األعمال اليت تعتين بتدفق الس��لع واخلدمات من املنتج 
إىل املستهلك، فاملقصود بهذا التسويق هو قيام الشخص بالبيع 

الش��خصي للزبون بشكل مباشر.
 2012Barker.( وأّما التس��ويق الشبكي فقد عرفه كال من
Neher &( بأنه: أس��لوب للبيع الش��بكي يسمح ملن يشرتك 
فيه أن ينش��ئ ش��بكة خاّصة به يستطيع من خالهلا ضم العديد 
م��ن العم��الء اجلدد، وبيعه��م اخلدمة أو املنت��ج، مقابل عمولة 
حيص��ل عليه��ا ع��ن كل مش��رتك جدي��د وهك��ذا، بينم��ا عرفته 
جلن��ة التج��ارة األمريكّي��ة الفدرالّية بأنه تس��ويق لديه منتجات 
حقيقّي��ة للبي��ع، واأله��م م��ن ذل��ك، مس��ّوقوه يقوم��ون ببي��ع 
منتجاته��م لعم��وم الناس، وال يطلبون من هؤالء املس��تهلكني 
دف��ع أي ش��يء إض��ايف أو الدخ��ول يف نظام التس��ويق اخلاص 
بهم، ش��ركات التسويق متعّدد الطبقات تقوم بدفع العموالت 
لقائم��ة طويلة م��ن املوزعني )البائعني(، لك��ن هذه العموالت 

تك��ون مقابل بيع منتج��ات، وليس مقابل تعيني أش��خاص.
وقد خيتلط مفهوم التس��ويق الش��بكي بالتس��ويق اهلرمي ونظام 
بون��زي، وال ب��د من التفري��ق بني املصطلح��ات الثالثة، فنظام 
بون��زي يرج��ع إىل ش��ارلز بون��زي، إيطال��ي انتق��ل وع��اش يف 
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أمري��كا خ��الل الف��رتة من نهاية القرن التاس��ع عش��ر إىل بداية 
القرن العشرين، وطور نظام احتيال على هيئة استثمار، وعلى 
أث��ره متت حماكمته وس��جنه عدة م��رات، وأخريًا مت ترحيله من 
أمري��كا، فيقوم نظام بونزي األصلي على جع أموال الراغبني 
يف االس��تثمار، ووعده��م بنس��بة أرب��اح عالي��ة، خ��الل ف��رتة 
قص��رية، فاالحتي��ال يف ه��ذا النظام يكم��ن يف أن األرباح اليت 
ُتدفع، هي يف الواقع أموال املس��تثمرين أنفسهم، أو املشرتكني 

الذي اش��رتكوا بعدهم.
بينم��ا يعرف التس��ويق اهلرم��ي بأنه نوذج يق��وم على ما جيمع 
من املش��رتكني فيها بدفعة على هيئة نقد أو خدمة أو معلومة، 
مقاب��ل جل��ب مش��رتكني آخري��ن لالنضم��ام يف املنظم��ة، أو 
تدريبه��م جلل��ب أعض��اء آخري��ن. وال يع��ين ذل��ك بالضرورة 
عدم وجود س��لعة يتم تداوهل��ا أو بيعها للعامة، ولكن الرتكيز 
الرئيس��ي واهل��دف األكرب هو جلب مش��رتكني ج��دد، ولذلك 
مس��ي هذا النظام باهلرم، ألن املش��رتكني اجلدد يضافون تت 
م��ن س��بقهم من املش��رتكني، مم��ا يكون ه��رم، أعاله مؤس��س 

املنظم��ة أو مندوب��ه، وأدن��اه آخر املش��رتكني إنضماما.
وقد قامت القوانني الغربية حبظر التس��ويق اهلرمي، وتصنيفها 
ضم��ن معام��الت الغ��ش التج��اري، وه��و ممنوع وحم��ارب يف 
أمري��كا ومعظ��م دول أوروبا وأس��يا وجن��وب افريقيا وغريها 
وق��د مت التحذي��ر م��ن مثل ه��ذا النوع من التعام��ل، وقد حذر 
الكث��ري من االقتصاديني الغربيني من خط��ورة هذا النوع على 
االقتص��اد الوطين واإلضرار مبص��احل املتعاملني، كما حذرت 
أمريكا من هذا النوع من التسويق اهلرمي على املوقع الرمسي 
عل��ى االنرتن��ت، وحي��ث أن مفاهي��م التس��ويق الش��بكي ق��د 
اختلطت بالتس��ويق اهلرمي، فالبد من التفريق بني القس��مني، 
فقد أوضحت هيئة التجارة األمريكية الفدرالية يف حبث قدمه 
األمني العام السابق هلا »Debra A. Valentine« معيارا 
واضحا للتفريق بني النوعني، فربامج التس��ويق اهلرمي س��واء 
قامت على اش��رتاكات مالية جمردة أو دخلت السلع كوسيط، 
تش��رتك فيما بينها على وعود للمس��تهلكني واملستثمرين على 
جين أرباح كبرية تستند على جتنيد آخرين لالنضمام لربناجمهم، 
وليس على أس��اس استثمار حقيقي أو بيع حقيقي ملنتجاتهم، 
ف��ال يوجد مبيعات جتزئة يف األس��واق أو للناس املس��تهلكني، 

ب��ل تقتصر املبيعات عل��ى اجملندين داخل اهلرم.

ولك��ن »روب��رت ل. فيتزباتري��ك« االستش��اري االقتص��ادي 
البارز يف جمال األحباث املتعلقة بالتس��ويق الش��بكي قد ذكر أنه 
على املس��توى القانوني يف الوالي��ات املتحدة األمريكية، حتى 
ش��ركات التسويق الشبكي اليت تبيع منتجات متعددة ومنافسة 
ومفي��دة مت حماكمته��ا قضائي��ا تت قوان��ني فدرالي��ة أو قوانني 
خاص��ة بوالي��ات بعينها ض��د األنظم��ة اهلرمي��ة، والعديد من 
شركات التسويق الشبكي هي الن متارس انتهاكات للقواعد 
واإلرش��ادات ال��يت تم��ي من األنظم��ة اهلرمية ولكن بش��كل 
مقنع ومس��ترت، فهذه الش��ركات مس��تمرة يف العمل حتى الن 
ليس لسبب أكثر من عدم القدرة على إثبات هذه اإلنتهاكات 

قانونيًا.
أَثر التسويق الشبكي على االقتصاد:

يرى أنصار التس��ويق الشبكي أّن احلصول على الربح السريع 
يعت��رب من أهم األس��باب الدافعة إىل هذا النوع من التس��ويق، 
فه��ذا الن��وع من التس��ويق حيق��ق أرباحا طائلة ك��ون نوه على 
ش��كل ش��بكة متعددة العمالء، وال حيتاج إىل تكاليف مرتفعة 
لتس��ويقه، إذ هذا النوع من التس��ويق ال يوج��د فيه يف الغالب 
ش��يء امس��ه منت��ج، وال تت��اج إىل موقع أو إىل خط��ط مالية، 
كل ما عليك فعله هو أن جتد ش��ركة لديها خدمة معينة حبيث 
تث��ق به��ا وتتعامل معها، ومن ثم تش��كل سلس��لة من العمالء 
بداية منك وهكذا دواليك ومن ثم تصل على األرباح وكلما 

كربت ش��بكتك كرب رحبك.
بينم��ا ي��رى االقتصادّي��ون املعارض��ون للتس��ويق الش��بكي أن 
التسويق الشبكي له آثار سلبية على االقتصاد ميكن تلخيصها 

كالتي:
أواًل: ع��دم تقي��ق الكفاءة االقتصادية ملفهوم التس��ويق: ومن 
املعلوم أن مفهوم التس��ويق الكفء جيب أن خيتصر التكاليف 

والوقت ويس��تجيب مع التطور التكنولوجي.
ثانيا: خروج التسويق الشبكي عن موضوع الرتويج والتسويق 
للس��لع واخلدمات: فريى »روبرت ل.فيتزباتريك« أن أضخم 
ش��ركات التس��ويق الش��بكي تعرتف ب��أن حج��م مبيعاتها لغري 
ممثلي الش��ركة أو الراغبني يف إنش��اء شبكة تسويقية ال يتجاوز 

18% فقط.
ثالث��ا: تق��ق االحتي��ال والنصب يف التس��ويق الش��بكي: فريى 
»روب��رت ل. فيتزباتري��ك« أن اخلداع هو من الس��مات املميزة 
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واملتأصلة يف جيع أنظمة التس��ويق الشبكي وهو ضروري وال 
ميكن االستغناء عنه لتسويق تلك األنظمة، فغالبية من يستثمر 
يف التس��ويق الش��بكي يكتش��ف يف النهاية أنه صفقة خاس��رة، 

وهذه حقيق��ة تارخيية مؤكدة.
رابع��ا: اس��تنزاف موارد اجملتم��ع وثرواته: وذل��ك من األموال 
ال��يت تدف��ع للتجنيد يف النظام الش��بكي، واألوق��ات اليت تبذل 
من الشباب اجملندين، مما يفوت فرص بديلة للطاقات البشرية، 
ويه��در أم��واال كان األص��ل أن تس��تثمر مب��ا يس��هم يف التنمية 
احلقيقية للمجتمع، فريى الدكتور رضا عبد الس��الم األس��تاذ 
بكلي��ة احلق��وق جبامع��ة املنصورة أن التس��ويق الش��بكي يعترب 
اس��تنزافا ألم��وال املنتج لصاحل ش��ركات التس��ويق الش��بكي؛ 
ع��ن طريق بيع منتجات بأضعاف ما تس��تحقه، وإش��غال كثري 
م��ن الش��باب عن الرتكيز يف األعمال ال��يت تعود عليهم وعلى 
جمتمعه��م بالتنمية والتطوير إىل أعمال تس��تنزف أموال اجملتمع 

وتضي��ع أوقات الش��باب الطاحمني.
النظرة اإلسالمية للتسويق الشبكي:

أراد اإلس��الم أن تكون األموال وس��يلة لالس��تخالف وحتى 
حيقق هذا الغرض شرع مقصد الوضوح يف األموال، ويدخل 
ت��ت ه��ذا املقص��د تنظي��م التعام��ل به��ا عل��ى أس��اس الرضا 
واالختي��ار وقط��ع النزاع��ات، وهل��ذا منع��ت الش��ريعة القمار 

والغ��رر ألنها ت��ؤدي إىل النزاعات.
وم��ن جهة أخرى فقد ش��رع اإلس��الم مقصد حف��ظ املال من 
جهة الوجود والعدم، فهو من جهة الوجود صيانتها وتنميتها 
وحس��ن التدبري واالدخار، ومن جهة العدم املنع من االعتداء 
عليه��ا وعدم التبذي��ر واإلضاعة وتريم االعت��داء عليه غصبًا 
وس��رقة وغشًا وخديعة فال حيل، وال يقتصر هذا املفهوم على 
النهب والسرقة فقط، بل يشمل التحايل على أموال الخرين.
وبالنظ��ر إىل التس��ويق الش��بكي فيظه��ر أن��ه عبارة ع��ن صورة 
مطورة من التس��ويق، يتكون فيه نظ��ام توزيع العموالت أكثر 
تعقي��دا وتنظيم��ا، حيث تتطلب الش��بكة الواحدة عمال جاعيا 
وتواص��ال ب��ني أفراد الش��بكة، ولذلك ف��إن التكيي��ف الفقهي 
الدقيق هلذه املعاملة هو ابتناؤها على عقد اجلعالة؛ ألن املقصد 
األساس��ي الذي أنشأت املعاملة ألجله هو التسويق والرتويج 

واخلدمات. للسلع 
وه��ذا التكيي��ف الفقهي له أثره من حي��ث الفهم واملقارنة بني 

مربر نش��أة التس��ويق الش��بكي والواق��ع الذي امتأل بش��ركات 
التس��ويق الش��بكي، فعند تتبع واقع شركات التسويق الشبكي 

الي��وم، جند وجود حمذورات ش��رعية فيه:
أوال: توافر حمذور التغرير واخلداع يف املنتجات املباعة، فبالنظر 
إىل طبيعة املنتجات اليت تباع، فيظهر من الدراس��ة االقتصادية 

املتقدمة أنها ال تعترب ذات جدوى أو كفاءة.
ثاني��ا: تواف��ر عنص��ر التغرير واخل��داع يف األرب��اح املوعود بها 
وفرص العمل اليت يوفرها التس��ويق الش��بكي، فبطبيعة احلال 
يعترب التس��ويق الش��بكي جماال خدميا، وانتش��اره بصورة كبرية 
يعترب أمرا غري مرغوب فيه اقتصاديا، فال حيقق التنمية وينحرف 
باالقتص��اد الوط��ين من اجملال اإلنتاج��ي إىل اجملال اخلدمي، مع 
دخ��ول عنصر االحتيال والنصب بش��كل مبال��غ فيه، حتى يف 
األرباح املوعود بها، فأصبحت اخلسارة هي السمة األبرز كما 

س��بق بيانه يف الدراسة االقتصادية.
ثالث��ا: وج��ود حمذور الغرر الكث��ري، والغرر هو كل أمر خفيت 
عالنّيت��ه وانطوى أمره ويف التعب��ري االقتصادي هي كل مبادلة 
تس��مح غالبا بانتفاع أحد الطرفني على حس��اب الخر، وهذا 
احمل��ذور يظه��ر من خ��الل الرتكيب الغريب بني ش��راء س��لعة 
واالشرتاك خبطة أرباح الشبكة، وهذا الرتكيب هو عنصر هام 
يف التغري��ر بكث��ري من اجملندي��ن اجلدد، فلوال خط��ة األرباح ملا 
أقبلوا على التسويق الشبكي، بل لواله مل يقبلوا على املنتجات 

الغالب. يف 
وأخ��ريًا حُيس��ن اإلش��ارة إىل أن املفيت جيب أن يتج��اوز النظرة 
السطحّية للمعامالت املستحدثة، ويبحث يف حقيقتها من حيث 
منش��أها ومآالتها، ويس��تعني بآراء القانونّيني واالقتصادّيني يف 
املوض��وع، وق��د أش��ار علماؤنا قدمي��ًا إىل أنه جي��ب على املفيت 
أن يفه��م الواق��ع، والواج��ب يف الواقع؛ يق��ول اإلمام ابن قيم 
اجلوزّي��ة رمحه اهلل: »وال يتمكن املف��يت وال احلاكم من الفتوى 
واحلك��م باحل��ق إال بنوعني م��ن الفهم: أحدهم��ا: فهم الواقع 
والفقه فيه واس��تنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن واألمارات 
والعالم��ات حت��ى حييط به علما، والنوع الثاني: فهم الواجب 
يف الواقع، وهو فهم حكم اهلل الذي حكم به يف كتابه أو على 
لس��ان قول��ه يف هذا الواقع، ث��م يطبق أحدهم��ا على الخر«، 

وآخ��ر دعوان��ا أن احلمد هلل رب العاملني.
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الملتقى العلمي الرابع » دور الثقافة اإلسالمية في بناء اإلنسان والمجتمعات«

أخبار  ونشاطات الدائرة

مندوب��ًا ع��ن مس��و األمري غ��ازي بن حمم��د، كبري مستش��اري 
جالل��ة امللك للش��ؤون الديني��ة والثقافية، املبعوث الش��خصي 
جلاللت��ه، رع��ى مف��يت ع��ام اململك��ة مساح��ة الدكت��ور حمم��د 
اخلاليل��ة يوم الثالثاء املوافق 2017/11/14م افتتاح امللتقى 
العلمي الرابع بعنوان »دور الثقافة اإلس��المية يف بناء اإلنسان 
واجملتمع��ات«، والذي نظمته »دائرة اإلفتاء« بالتعاون مع دائرة 
قاض��ي القض��اة ووزارات األوق��اف والش��ؤون واملقدس��ات 
اإلس��المية والرتبي��ة والتعليم والثقافة مبناس��بة احتفالية عمان 

عاصم��ة للثقافة اإلس��المية لعام 2017.
وق��ال مساحته يف الكلمة اليت ألقاه��ا حبضور وزراء األوقاف 
الدكتور وائل عربيات، والرتبية والتعليم الدكتور عمر الرزاز، 
والثقاف��ة نبي��ه ش��قم، وحبض��ور حش��د م��ن العلم��اء والقضاة 
الش��رعيني واألمن��اء العام��ني ل��وزارات ومؤسس��ات رمسي��ة 

وأس��اتذة جامع��ات: إن ه��ذا امللتقى العلمي جاء إس��هامًا من 
دائرة اإلفتاء وبالتعاون مع مؤسس��ات وطنية يف إثراء فعاليات 

الثقافة اإلس��المية.
كم��ا ج��اء إلبراز الوجه املس��تنري لل��دور الذي أدت��ه املدينة يف 
خمتلف حمطات التاريخ اإلسالمي، وتقديرًا ملكانة مدينة عمان 
يف الع��امل اإلس��المي، وإس��هاماتها يف التاري��خ احلض��اري يف 
املاض��ي واحلاض��ر، واختيارها عاصمة للثقافة اإلس��المية من 
قب��ل املنظمة اإلس��المية للرتبية والعلوم والثقافة »أيسيس��كو« 
هلذا العام بناء على معايري دقيقة روعيت فيها العراقة التارخيية 

والتمي��ز الثقايف للمدينة.
وأض��اف اخلاليلة: إن األردن منذ فجر التاريخ أرض مباركة، 
ومن��ارة انطل��ق منها األنبياء والرس��ل عليهم الس��الم على مر 
العص��ور واألزمان حامل��ني لواء احلق واهلداية؛ لتش��ع أنوراه 
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البش��رية جع��اء، وليك��ون األردن بواب��ة للفت��ح اإلس��المي، 
ولتنطلق اجليوش اإلسالمية منه تمل رسالة اإلسالم السمحة 
وتنشر صورته املشرقة، رافعة الظلم عن املظلومني وليمتد هذا 
النه��ج من��ذ بداية صدر اإلس��الم إىل عم��ان اهلامشيني، عمان 
الوئ��ام والرس��الة، وكلم��ة س��واء واحلداثة واحلض��ارة بقيادته 
اهلامشية املباركة املتصلة بس��يد اخللق عليه الصالة والس��الم.

وأش��ار إىل امت��داد النه��ج املبارك ب��ني القي��ادة اهلامشية والنيب 
حمم��د علي��ه الصالة والس��الم كان ل��ه األثر البال��غ يف التفاف 
األردني��ني حوهل��م ومبايعتهم بأن يبقى هذا الدين منارة تش��ع 
رمحة ومساحة، مضيفني بذلك سطرًا جديدًا يف كتاب التاريخ 
الذي نقشت فيه مظاهر التنوع احلضاري املختلفة من األديان 
والثقاف��ات واحلض��ارات، م��ا ش��كل أرضي��ة صلب��ة وأساس��ًا 
واضح��ًا وقاع��دة مش��رتكة إلجياد الوئام والتس��امح ب��ني أتباع 
الديان��ات م��ع االع��رتاف حبق الخري��ن بالوجود ال��يت كفلها 

اإلسالم، كما كفل احملافظة على اهلوية الثقافية هلذه اجملتمعات.
بدوره قال وزير األوقاف الدكتور وائل عربيات: إن احلضارة 
العربية اإلسالمية لعبت دورًا بارزًا يف حياة الشعوب واألمم، 
فأثرت يف العديد من الثقافات املتعلقة بشؤون حياتهم اليومية 
وغريها، كما كان لألحكام الفقهية أثرًا يف ثقافة الش��عوب يف 
احلرب والسلم ومنها »ال تقتلوا طفاًل، وال شيخًا، وال تقطعوا 
ش��جرة« فضاًل عن دور احلضارة اإلسالمية يف محاية األقليات 

وحفظ حقوق اإلنسان وترسيخ مبدأ املواطنة.
وأض��اف عربي��ات: إن املبادئ والقيم اليت جاءت بها احلضارة 
اإلس��المية تولت مع املمارس��ة والس��لوك وااللتزام بالتطبيق 
إىل ثقافة عند الش��عوب ليسود التسامح واحملبة والوئام وانتشر 
العدل والرمحة بينها، مش��ريًا إىل أن أوروبا وصلت إىل مرحلة 
»أن من أراد إظهار مدنيته وتقدمه كان يتحدث باللغة العربية 

كدليل على أنه متقدم«.
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وأش��ار إىل أنن��ا الي��وم ومبا حنمل��ه من فكر وحض��ارة وأحكام 
ش��رعية واضحة وصارمة وسنن، فإننا مدعوون إلسقاط هذه 
األح��كام عل��ى أرض الواق��ع، وتطبيقه��ا س��لوكًا عمليًا خيدم 
آدمية اإلنس��ان، ويعلي من ش��أنه ويرفع كرامت��ه ويزيل الظلم 
عنه وحيرتم حقه يف حياة كرمية آمنة بعيدة عن التعدي والظلم 
والتطرف واإلجرام واإلرهاب، وتطبيق القانون وعدم عرقلة 
س��ري العم��ل، ثم االلت��زام بهذه املب��ادئ ومعاقبة م��ن خيالفها، 
والتأكيد على أنها جزء من احلياة وبذلك تتحول الس��لوكيات 

اليومي��ة إىل ثقافة لدى الش��عوب واألمم.
م��ن جانبه قال وزي��ر الرتبية والتعليم الدكتور عمر الرزاز: إن 
الثقاف��ة تع��ين احمليط الذي يش��كل في��ه الفرد ش��خصيته وقيمه 
وطباعه، وبذلك فهي تشمل الفرد واجلماعة يف آن معًا، وهي 
خالص��ة التفاع��ل ب��ني قيم اإلنس��ان وس��لوكه وب��ني موروث 
املاض��ي وتدي��ات احلاض��ر وتطلع��ات املس��تقبل، وم��ن هن��ا 
تكم��ن أهمية الثقافة يف توجي��ه األمة وإصالحها، موضحًا أن 
الثقاف��ة يف هذا املعن��ى منتج متأثر بالدين والع��ادات والتقاليد 
والظ��روف االجتماعي��ة واالقتصادي��ة والتحدي��ات الداخلي��ة 

واخلارجي��ة كافة.
وأك��د ال��رزاز ض��رورة أن نعي��د االعتب��ار إىل القي��م املتعلق��ة 
باملوعظ��ة احلس��نة وزرع قي��م الص��دق واإلخالص واحلس��نى 
والتكاف��ل من خ��الل املمارس��ة والقدوة احلس��نة وجيعها من 
لوازم اإلميان، كما علينا أن نعيد االعتبار إىل قيم طلب العلم 

والتفك��ر والتس��اؤل ح��ول العلوم الطبيعي��ة، خصوصًا أن اهلل 
تعاىل وهبنا العقل الكتشاف قواعدها وتسخريها ملا فيه منفعة 
اإلنس��ان واخلليق��ة، والتعامل م��ع تطور الرك��ب العاملي بندية 
وبإسهام إجيابي، موضحًا أن الثقافة اإلسالمية قامت على قيم 
أصيل��ة وعصرية مثل طلب العلم والبحث العلمي والتنقيب.
وزي��ر الثقاف��ة الدكتور نبيه ش��قم ق��ال: إن عم��ان اليوم معقد 
األمل ومهوى أفئدة العلماء واملفكرين تزدهي باألمة الوس��ط 
متجلي��ة برؤى اهلامشيني منذ املصطفى صلى اهلل عليه وس��لم 
حت��ى ظ��الل قادتن��ا من آل هاش��م األخيار، مؤك��دًا أن ملتقى 
»دور الثقافة اإلس��المية يف بناء اإلنس��ان واجملتمعات« من أهم 
امللتقيات اليت اش��تملت عليها احتفالي��ة عمان عاصمة للثقافة 

اإلسالمية.
ومثن شقم اجلهود والرؤى اليت تناولت مدينة عمان بوصفها 
املدين��ة املثالي��ة يف إظه��ار الص��ورة احلضاري��ة العظيم��ة لديننا 
القوي��م، مضاف��ًا إليها إظهار املقومات واحلوافز اليت تس��هم يف 
بناء الشخصية اإلسالمية املؤمنة بدينها واملؤمنة بأن هذا الدين 
رمح��ة للن��اس ورمح��ة للعاملني، ومل يكن يف يوم م��ن األيام دين 

وإرغام. إكراه 
واش��تمل امللتق��ى عل��ى عقد عدد م��ن اجللس��ات العلمية اليت 
ش��ارك به��ا ع��دد م��ن العلم��اء والفقه��اء وأس��اتذة اجلامعات 
والنخ��ب السياس��ية واليت تناولت العديد م��ن املواضيع منها: 
األهمي��ة الديني��ة والتارخيي��ة ملدين��ة عم��ان، ودور املؤسس��ات 
الرمسي��ة يف تعزي��ز الوع��ي الثقايف يف اإلس��الم، إضافة إىل أثر 
الثقاف��ة اإلس��المية يف اجملتم��ع وانعكاس��اتها عل��ى املب��ادرات 

األردنية.



43

جانب من الجلسات العلمية
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البيان الختامي لملتقى اإلفتاء الرابع

مبناس��بة اختيار عمان عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام 2017م 
من قبل املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة »أيسيسكو«، 
أقامت دائرة اإلفتاء العام بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم، 
ووزارة الثقاف��ة، ووزارة األوق��اف والش��ؤون واملقدس��ات 
اإلس��المية، ودائ��رة قاض��ي القض��اة، امللتق��ى العلم��ي الرابع 
بعن��وان »دور الثقافة اإلس��المية يف بناء اإلنس��ان واجملتمعات« 

بتاري��خ 14 /11 /2017م.
حيث أش��اد احلضور الكرام بالرعاية الكرمية لصاحب الس��مو 
امللكي األمري غازي بن حممد حفظه اهلل ورعاه ألعمال امللتقى، 
مس��تذكرين جهود اهلامش��ني وجاللة امللك الراحل املغفور له 
احلسني بن طالل رمحه اهلل يف ذكرى ميالده -والذي يصادف 
ي��وم انعق��اد امللتقى- يف تعزي��ز قيم الثقافة اإلس��المية القائمة 

عل��ى التس��امح م��ن خ��الل بن��اء األردن احلدي��ث القائم على 
التمس��ك باألصول والثوابت، وإبراز صورة اإلسالم املشرقة.
وق��د خل��ص املش��اركون يف امللتق��ى إىل ع��دد م��ن املقرتحات 

والتوصي��ات عل��ى الوج��ه التي:
أواًل: الثقاف��ة اإلس��المية ه��ي روح األم��ة، ذات مصدر إهلي، 
متصلة بالنبوة، وممتدة عرب العامل وللناس كلهم، ال حلزب وال 
لطائف��ة وال لدول��ة وال جلغرافيا، تنصهر داخلها جيع الفروع، 

وت��ذوب جيع الفوارق، وتبقى ثوابت اإلس��الم والعروبة.
ثانيًا: الثقافة اإلسالمية علمت الناس معنى احلرية، وحررتهم 
من العبودية، ومحت املضطهدين واملس��تضعفني، وسلمتهم إىل 
ي��د العدل، وحولت املس��تبد واملنافق والعاجز واملتكاس��ل إىل 
اخلص��م األول؛ وذل��ك أرق��ى مفهوم ممك��ن أن يتحقق للثقافة 

بعنوان »دور الثقافة اإلسالمية يف بناء اإلنسان واملجتمعات«
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بني جيع املفاهيم.
ثالث��ا: الثقافة اإلس��المية يف األردن ومدين��ة عمان، ثقافة تقوم 
عل��ى تبين معاني الوس��طية واالعتدال ال��يت أصلها اهلامشيون 
منذ تأس��يس اململكة، على أس��س تقوم على االرتباط جبذور 
هذه األمة، وش��رعية تربط اهلامشيني بسيدنا رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وس��لم، ومن خالل تبين منهج يظهر الصورة املشرقة 
لإلس��الم، وقيمه الس��محة اليت جاءت لتضيء ظالم البشرية.
رابعًا: الثقافة اإلس��المية يف مدينة عمان تلتقي متامًا مع الوعد 
احل��ق، وم��ع األنبياء محل��ة الرس��االت الذين م��روا على ثرى 
األردن الطاه��ر، وه��ي تكلي��ف ضروري يتناس��ب م��ع مكانة 

األردن على م��ر التاريخ.

خامس��ًا: الثقاف��ة اإلس��المية ال��يت نريده��ا ه��ي ثقاف��ة اإلبداع 
واالبت��كار، ال��يت تث��ري يف الن��اس كل نوازع العم��ل والصالح 
واإلجن��از، ويك��ون ذل��ك م��ن خ��الل تعزي��ز الربام��ج الثقافية 
اإلس��المية عل��ى جي��ع املس��تويات الرتبوي��ة والتعليمي��ة 

واالجتماعي��ة، وكذل��ك السياس��ية واإلعالمي��ة.
سادس��ًا: الدعوة إىل اس��تمرار التعاون املشرتك بني املؤسسات 
املناط بها العمل الثقايف، ونقله إىل مس��تويات ميدانية حقيقية، 
وذلك عرب األفكار اليت متس صميم عمل كل هذه املؤسسات، 
دائ��رة اإلفتاء، ووزارة األوقاف، ودائرة قاضي القضاة، وزارة 
الرتبي��ة والتعلي��م، وزارة الثقاف��ة، وغريه��ا م��ن املؤسس��ات 

احلكومية.
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س��ابعًا: تعزيز الثقافة اإلس��المية مس��ؤولية مش��رتكة يتحملها 
األف��راد أواًل عل��ى املس��توى الش��خصي لكل عربي ومس��لم، 
وينبغ��ي أن تتواله��ا أيض��ًا اجلامع��ات وامل��دارس واملس��اجد 
واملكتب��ات ومراك��ز البحث واجلمعيات الثقافي��ة والتجمعات 

النخبوي��ة والفعالي��ات اجملتمعية.
ثامنًا: زيادة الوعي الثقايف يف اجملتمع وربطه بالقيم اإلس��المية 
السمحة والنهوض بهذه الثقافة من خالل التشاركية املؤسسية 
والوس��ائل املتاحة، يش��كل صمام أمان جمتمعي، حيمي اجملتمع 

من األفكار الش��اذة واملنحرفة، وحيافظ على أمنه واستقراره.
تاس��عًا: الدع��وة بتعزي��ز قيم��ة الق��دوة يف اجملتمع اإلس��المي، 
ورب��ط اجملتم��ع برتاث��ه العري��ق، وقيم��ه األصيل��ة الراس��خة، 
وإع��داد وتأهيل اجليل القادم ليكون على قدر عاٍل من احلس 
واملسؤولية بتحديات األمة واجملتمع، والقدرة على التعامل مع 
املعطي��ات واملس��تجدات الثقافية املتجددة، على أس��اس ثابت 

م��ن الوعي م��ع االنفتاح والقدرة عل��ى التجديد.

عاش��رًا: على املؤسس��ات العامة واخلاصة وجيع أفراد اجملتمع 
تم��ل املس��ؤولية جيعًا للنهض��ة بأمتنا وجمتمعنا وترس��يخ قيم 
الثقافة اإلس��المية الصحيحة، امتثااًل لألمر اإلهلي الذي أمرنا 
بتبليغ الدين بالطرق والوس��ائل املش��روعة وبالصورة املش��رقة 

الصحيحة.
احل��ادي عش��ر: دع��وة جي��ع املؤسس��ات الوطني��ة إىل تم��ل 
مس��ؤليتها وإب��راز الوج��ه الثق��ايف اإلس��المي ملدين��ة »عم��ان« 
خاص��ة، ومملكتن��ا عام��ة، واس��تغالل الوس��ائل العصري��ة اليت 
ختاطب األجيال بلغة اليوم، من خالل نش��ر مضامني »رس��الة 
عمان« رس��الة اإلس��الم الس��محة، وتبين قيمها وتطبيقها على 
أرض الواقع، وتطبيق القيم الواردة يف مبادرة »كلمة س��واء«، 
مب��ا يوصلنا إىل ب��ر األمان من خالل إجياد جمتمع يتميز بالوعي 

والتس��امح وقبول الخر.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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مفتي عام المملكة يستعرض التجربة األردنية بالتصدي 
لألفكار المتطرفة

اس��تعرض مف��يت عام اململك��ة مساحة الدكت��ور حممد اخلاليلة 
جتربة األردن ودائرة االفتاء العام يف التصدي لألفكار املتطرفة 
واملنحرفة والنجاح الذي حققته اململكة يف االنتصار على هذه 
األف��كار من خالل وضع قان��ون خاص ينظم أمور الفتوى يف 

األردن ضم��ن ضوابط واضحة وحمددة.
وأش��ار مساحته خالل ترؤس��ه ورش��ة عمل ش��ارك فيها خنبة 
م��ن كب��ار العلم��اء واملفتني يف العامل اإلس��المي ضم��ن املؤمتر 
العامل��ي ال��ذي تعقده األمان��ة العامة لدور وهيئ��ات اإلفتاء يف 
العامل والذي تشرف عليه دار اإلفتاء يف جهورية مصر العربية 
يف القاه��رة ت��ت عن��وان دور الفتوى يف اس��تقرار اجملتمعات، 
إىل أن االردن قط��ع ش��وطا كبريا يف التص��دي للفكر املتطرف 
واملنح��رف عل��ى صعيد تش��ريع القوانني وترس��يخ ثقافة احملبة 

واحرتام ال��رأي والرأي الخر.
وخلصت الورشة إىل بيان أهم األسباب اليت تؤدي اىل ظهور 

األفكار والفتاوى املتطرفة وأبرز احللول املقرتحة ملواجهتها.
وق��دم مساحته ورقة عمل بعنوان فت��اوى اجلماعات املتطرفة 

تأرخي��ا وتأصي��ال ب��ني من خالهل��ا اجل��ذور التارخيي��ة للفتاوى 
املتطرف��ة وتطوره��ا عرب التاريخ اإلس��المي، كما بني األصول 
الفكرية اليت يس��تند إليها أصحاب الفكر املتطرف وبني زيفها 

وردود العلم��اء عليها باألدلة الش��رعية املعتربة.
ويه��دف املؤمت��ر العامل��ي إىل بي��ان أس��باب ظه��ور الفت��اوى 
الش��اذة واملتطرفة وانعكاس��ها على اس��تقرار اجملتمعات وأمنها 
االجتماع��ي وأس��اليب احل��د م��ن ه��ذه الظاه��رة ومعاجلتها.
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املفتي العام يكرم فضيلة الشيخ محمد الخوالدة

االحتفال بالهجرة النبوية الرشيفة

املفتي العام يكرم سامحة قايض القضاة الشيخ عبد الكريم الخصاونة
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املفتي العام يكرم فضيلة الشيخ خليفة الظاهري

زيارة وفد من الهئية العامة لشؤون اإلسالمية واألوقاف/ اإلمارات

زيارة وفد من جامعة مونسرت األملانية
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زيارة مفتي ألبانيا والوفد املرافق

زيارة مفتي ألبانيا

زيارة وفد جامعة األمري سونكال التايلندية
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الدورة التدريبية ملوظفي دار اإلفتاء اللبنانية

زيارة وفد جامعة األمري سونكال التايلندية

دورة موظفي الدائرة لجائزة امللك عبد الله للتميز
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Adherence of Charitable 
Organization to Conditions of Donor

Question : 
We are a relief agency that takes care of or-
phans(Guardianship). What is the ruling of 
Sharia when the donations made to a particu-
lar orphan are spent on others or saved in the 
agency`s account where the revenue goes to 
the benefit of all orphans depending on the 
programmes and activities run by the agen-
cy. This is due to the fact that spending that 
sum in favour of the orphan for whom the 
donation was made in the first place wasn`t 
possible because he didn`t deserve it, passed 
away, travelled or any other reason?
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.
Sharia takes the intention and condition of 
the donor into consideration. Therefore, the 
authorized person or organization is obliged 

to abide by them as regards delivering the 
donated money to the eligible recipients . 
The Messenger of Allah said: “And the Mus-
lims will be held to their conditions”{Bukhari}.
Al-Imam Ashirazi said: “The authorized 
may not act save as told by the authorizer or 
as is customary because he is bound by the 
latter`s intention and conditions.”{Al-Mohazab, 

2/165}.
Accordingly, the acts of the above agency are 
bound by the permission of the donor. There-
fore, if the latter authorized it to dispose of 
his donations as it sees fit then there is no 
harm in transferring them into its account 
which is beneficial to all eligible orphans.
However, if the donor has chosen to take 
care of a particular orphan on regular basis 
then his wishes should be respected and his 
consent should be sought before disposing of 
his donations. And Allah knows best.
.
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Rules Governing Rental of 
Furnished Apartments

Question : 
I own a number of furnished apartments 
which I lease for whoever makes a booking 
via a website. However, one of these web-
sites demanded all subscribers(owners) to 
sign an agreement that stipulates the follow-
ing: “Owners should treat all tenants respect-
fully and without discrimination on basis of 
race, color, religion, creed, sex, sexual orien-
tation, gender identity, disability, national or-
igin, ancestry, or age.” In addition, whoever 
refuses to sign it gets their subscription can-
celled and denied advertising on that website 
permanently. What is the ruling on signing 
this agreement?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of 
The Worlds, and may his peace and bless-
ings be upon our Prophet Mohammad and 
upon all his family and companions. Rental 

of furnished apartments is governed by rules 
and regulations set up by the government, 
and they aren`t violable no matter what the 
case may be. Moreover, it is imperative to 
observe morality and decency when leas-
ing them. Therefore, if it is probable that 
the above agreement could lead you to lease 
your apartments to persons who would com-
mit acts that are inconsistent with religion 
and public order then you aren`t allowed to 
sign it. This is because Allah, The Almighty, 
says{what means}: “ Let there arise out of 
you a band of people inviting to all that is 
good, enjoining what is right, and forbidding 
what is wrong: They are the ones to attain 
felicity.”{Al-Imran/104}. And Allah knows best.
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Ruling on Paying Diyah from 
Zakat Fund of Killer`s Family

Question : 
As a family, we share a Zakat fund, and one 
day, a member caused a traffic accident which 
led to the death of two individuals. The fam-
ilies of the killed demanded fifty thousand 
Dinars as Diyah(blood money). Is it permis-
sible to pay that Diyah from the money of 
the killer`s family`s Zakat fund?
Answer:
 All perfect praise be to Allah, The Lord of 
The Worlds, and may His peace and bless-
ings be upon our Prophet Mohammad and 
upon all his family and companions.
Zakat(obligatory charity) should be spent on 
its eight categories that are specified in the 
Book of Allah: “Alms are for the poor and 
the needy, and those employed to administer 

the (funds); for those whose hearts have been 
(recently) reconciled (to Truth); for those in 
bondage and in debt; in the cause of God; 
and for the wayfarer: (thus is it) ordained 
by God, and God is full of knowledge and 
wisdom.”{At-Tawbah/60}. In principle, Diyah-in 
accidental killing-is due on the Aaqilah(i.e. 
killer`s male parental relatives), and since 
the Zakat money is paid by them, the ben-
efit of that Zakat goes to them, but it isn`t 
permissible in Sharia. In such case, they are 
allowed to pay from the money of charities, 
not Zakat. However, if the killer borrowed 
money and paid that Diyah, then he is re-
garded as a debtor in straitened circumstanc-
es and is eligible to receive Zakat. And Allah 
knows best.
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Ruling on Murabaha against 
Conducting Feasibility Studies

Question : 
Is it permissible for the financer to collect 
Murabaha(Resale with a stated profit) against 
conducting Feasibility studies?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of 
The Worlds, and may His peace and bless-
ings be upon our Prophet Mohammad and 
upon all his family and companions. 
Feasibility studies are normally conducted 
by specialized individuals who charge a cer-
tain wage against their efforts and expertise 
in that field. Therefore, this wage goes under 
the Islamic term “Ijarah”(Hiring), which is 
an independent contract by which a certain 
benefit is possessed against a rent. 
Accordingly, if the wage collected against 
the feasibility studies was detached from any 
other contract, then it is valid in case the Sha-

ria conditions in that regard were met, and 
thus there is no harm in collecting a wage 
against providing that benefit. 
Therefore, since the financer offers a certain 
service to the client(Financed), there is no 
harm in collecting a wage in return for that 
service. This is particularly since such stud-
ies aim to ascertain that the project is going 
well and that the capital serves the purpose 
for which it was taken in the first place. How-
ever, it is conditioned that the studies should 
be serious, real and not just a technicality. 
Nonetheless, if the studies were meant to 
finance a goodwill loan then collecting any 
profit against them isn`t permissible. Rather, 
the wage should equate the actual cost of the 
studies so as to avoid falling into Riba(Usu-
ry/interest). 
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Rulings on Bequests and Inheritance don`t 
apply to Funds of Solidarity Funds

Question : 
A social solidarity fund has been established 
to provide for the families of the subscrib-
ers after the latter`s death whereby benefi-
ciaries, named by subscribers, are given a 
compensation. Is this sum considered part of 
the inheritance? and is it permissible that the 
subscriber names certain beneficiaries other 
than the inheritors?
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. 
A solidarity fund is a fund established by a 
group of people where each donates a specific 
amount of money on regular basis. In case of 
calamity, such as death and the like, a mem-
ber`s family is given an agreed upon amount 
of money. In fact, Sharia recommends such 
initiatives since Allah, the Almighty, said: “ 
Help ye one another in righteousness and pi-
ety, but help ye not one another in sin and 

rancor “{Al-Mai`dah/2}. 
Moreover, sums received by families are 
donations, although they are specific, since 
what counts, here, is that they aren`t owned 
by a particular party, they aren`t a debt due 
to donor from fund nor a commutative con-
tract between the donor and the fund. In this 
case, sums to which beneficiaries are entitled 
are donations granted by the fund and aren`t 
governed by rulings pertaining to bequests 
and inheritance. This is provided that this is 
stipulated by the rules and regulations of the 
fund and approved by all parties. 
In conclusion, it is permissible to give 
amounts from that fund to some inheritors 
if approved by fund`s regulations because 
once paid to the fund they aren`t his(donor/
subscriber) and once he died(donor/sub-
scriber), they aren`t part of his estate; rath-
er, they should be given in accordance with 
the fund`s rules and regulations. And Allah 
knows best. 
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It is Recommended to Repeat the Words 
of Athaan and Iqaama

Question : 
Should the words of the Athaan be repeated 
after the Iqaama as well?
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. According to 
Prophetic narrations, it is permissible to re-
peat the words of the Athaan upon hearing 
it pronounced and to say the supplication(O 
Allah, Lord of this perfect call………) that 
comes after it, and this includes the Iqaama 
as well since both(Athaan and Iqaama) are 
a call to prayer and an Athaan. It was nar-
rated that Jabir said: “The Messenger of Al-
lah (PBUH) said: ‘Whoever says, when he 
hears the call to prayer: “Allahumma rabba 
hadhihid-da’wat it-tammah was-salat il-qa-
imah, ati Muahmmadan al-wasilah wal-
fadilah, wab’athu maqaman mahmudan 
alladhi wa’adtahu (O Allah, Lord of this per-
fect call and the prayer to be offered, grant 
Muhammad the privilege (of interceding) 
and also the eminence, and resurrect him 
to the praised position that you have prom-
ised),’ will be granted my intercession on the 
Day of Resurrection.”{Related by Bukhari}. The 

Prophet (PBUH) also said: “ When you hear 
the Mu’adhdhin, repeat what he says, then 
invoke a blessing on me, for everyone who 
invokes a blessing on me will receive ten 
blessings from Allah; then beg from Allah 
al-Wasila for me, which is a rank in Paradise 
fitting for only one of Allah’s servants, and I 
hope that I may be that one. If anyone who 
asks that I be given the Wasila, he will be 
assured of my intercession. “{Related by Muslim}. 
Moreover, Muslim scholars are of the view 
that it is recommended to repeat the words 
of the Athaan and the Iqaama. “ The well-
known view in our school, Shafii, is that it 
is recommended for whoever hears the Iqaa-
ma to repeat its words.”{Moghni Al-Mohtaj, a Shafii 

book}. In addition, “It is recommended for 
whoever hears the Iqaama to repeat its words 
after the Mo`athin.”{Al-Moghni, a Hanbali book}. In 
conclusion, it is recommended for the one 
who hears the Athaan and the Iqaama to re-
peat their words then say the supplication (O 
Allah, Lord of this perfect call and the prayer 
to be offered, grant Muhammad the privilege 
(of interceding) and also the eminence, and 
resurrect him to the praised position that you 
have promised). And Allah knows best.
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ing. It is also an intimidation and a warning 
against committing such an act.”{Irshad Al-Ak-

il Al-Saleem, 1/229}. In principle, it is permissi-
ble for a divorcee or a widow to marry since 
Al-Miswer bin Makhrama narrated: “Subai’a 
Al-Aslamiya gave birth to a child a few days 
after the death of her husband. She came to 
the Prophet and asked permission to remar-
ry, and the Prophet(PBUH) gave her permis-

sion, and she got married.”{Related by Bukhari}. 
In conclusion, it is the right of a woman to 
marry, and it isn`t lawful for anyone to pre-
vent her from that. We advise all Muslims to 
fear Allah, The Almighty, and never be un-
just to women in general and divorcees and 
widows in particular. This is in addition to 
granting them the rights which Allah has en-
joined for them. And Allah knows best.

It is Forbidden to Sell Gold Via 
Murabaha Contract

Question : 
What is the ruling on buying gold via staff 
provident fund on Murabaha basis whereby 
the fund purchases the gold and sells it to the 
members of the staff by installments?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of 
the Worlds, and may His peace and bless-
ings be upon our Prophet Muhammad and 
upon all his family and companions. Islam 
has legislated special rulings for gold and 
silver transactions that set them apart from 
other commodities and services because they 
are the origin of every wealth. Among these 
rulings is selling like for like and making 
payment on the same spot. Prophet Moham-
mad(PBUH) said: “ Do not sell gold for gold, 
except like for like, and don’t increase some-
thing of it upon something; and don’t sell sil-
ver unless like for like, and don’t increase 

something of it upon something, and do not 
sell for ready money something to be giv-
en later.”{Muslim}. Al-Imam An-Nawawi(May 
Allah have mercy on him) said: “ Muslim 
scholars have agreed that it is forbidden to 
sell ready gold for gold or silver to be given 
later.”{Shareh Al-Nawawi Ala Muslim, 11/10}. Accord-
ingly, it is forbidden to sell gold by means of 
Murabaha contract in favor of the purchaser 
because the price is deferred and not paid on 
the same spot, and this is what constitutes 
forbidden usury since currency and gold 
share the price element which is the effective 
case of Riba(Ususry/interest). Therefore, it is 
forbidden to sell ready gold for money to be 
given later because the Prophet(PBUH) said: 
“ Gold for gold is interest unless both hand 
over on the spot.”{Related by Bukhari and Muslim}. 
And Allah knows best.
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In Principle, the Divorcee or the Widow is 
Allowed to Marry

Question : 
What is the ruling on preventing a widow 
or a divorcee from marrying? and does she 
have the right to marry a new husband?
Answer :
All perfect praise be to Allah, The Lord of 
The Worlds, and may His peace and bless-
ings be upon our Prophet Mohammad and 
upon all his family and companions. Islam 
has organized relationships among individu-
als so as to create a virtuous society. In fact, 
family constitutes the key pillar of society. 
However, when marriage ceases to exist due 
to divorce or death of spouse, individuals in-
volved are free to go their way. The relief may 
even be in parting, for Allah, The Almighty, 
said(what means): “ But if they disagree (and 
must part), God will provide abundance for 
all from His all-reaching bounty: for God 
is He that careth for all and is Wise.”{An-Ni-

sa`/130}. The Noble Quran has stated certain 
rights to the divorcee and the widow, and 
made it incumbent on individuals to preserve 
them so as to maintain chastity and righteous-
ness. One of these rights is not to prevent the 
afore women from marrying since Allah, The 
Exalted, has prohibited doing so where He 
said(what means): “ When ye divorce wom-

en, and they fulfil the term of their (’Iddat), 
do not prevent them from marrying their 
(former) husbands, if they mutually agree 
on equitable terms.”{Al-Baqarah/232}. There-
fore, it isn`t permissible to prevent a wom-
an from marrying the person that suits her. 
Al-Mawardi, a Shafii scholar, stated: “Allah 
has prohibited the guardians of a woman to 
prevent her from marrying the man that she 
accepts as husband.”{Tafseer Al-Mawardi, 1/298}. 
This ruling is in the best interest of women. 
Moreover, preventing women from marrying 
is among the despicable pre-Islamic practic-
es which were exercised either out of zeal or 
to eat up a woman`s wealth to deprive her 
husband from taking it. Therefore, the pro-
hibition stated in the Noble Quran addresses 
the woman`s guardians, her former husband 
and all Muslims. He, The Almighty, said: “ 
O ye who believe! Ye are forbidden to inherit 
women against their will. Nor should ye treat 
them with harshness, that ye may Take away 
part of the dower ye have given them,-except 
where they have been guilty of open lewd-
ness”{An-Nisa`/19}. Abu Also`oud said: “This 
verse means that when divorce takes place, 
it isn`t permissible for the guardians or the 
husbands to prevent the woman from marry-
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person committed a sin for a hundred times 
or a thousand times or more and repented for 
every time, Allah forgives him and his sins 
are erased. Moreover, if he made repentance 
for all the sins that he had committed then 
it is also acceptable.{Shareh An-Nawawi Ala Mus-

lim, 17/75}. Ibn Daqeeq(May Allah have mer-
cy on him) said, “If a person would commit 
the same sin again and again in one day and 
made repentance as it should be-fulfilled all 
conditions of repentance- then Allah forgives 
him”{Shareh al-Arba`een An-Nawawiah Li Ibn Daqeeq Al-

Eid, p.138}. Moreover, a Muslim should trust 
in Allah since He, The Almighty, accepts 
acts of worship from His slaves as well as 
the repentance of the repentant. He said, “ 
Say [that God declares]: ‘O My servants who 
have been prodigal against their own souls, 
do not despair of God’s mercy. Truly God 
forgives all sins. Truly He is the Forgiving, 
the Merciful.”{Az-Zumar/53}. He, The Exalted, 
also said: “ And He it is Who accepts repent-
ance from His servants, and pardons evil 
deeds, and knows what they do.”{Ash-shura/25}. 
In addition, Prophet Mohammad said: “Al-

lah, the Exalted, has said: ‘O son of adam, 
I forgive you as long as you pray to Me and 
hope for My forgiveness, whatever sins you 
have committed. O son of ‘Adam, I do not 
care if your sins reach the height of the heav-
en, then you ask for my forgiveness, I would 
forgive you. O son of ‘Adam, if you come to 
Me with an earth load of sins, and meet Me 
associating nothing to Me, I would match it 
with an earthload of forgiveness.”’{At-Tirmizi}. 
We advise the questioner to adopt means that 
help him make sincere repentance, such as 
getting rid of bad companions and keeping 
company with the righteous for Allah, The 
Almighty, said: “And restrain yourself along 
with those who call upon their Lord at morn-
ing and evening, desiring His Countenance; 
and do not let your eyes overlook them de-
siring the glitter of the life of this world. And 
do not obey him whose heart We have made 
oblivious to Our remembrance, and who fol-
lows his own whim, and whose conduct is 
[mere] prodigality.”{Al-Kahf/28}. And Allah 
knows best.
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Committing Sin Again and Again doesn`t 
Prevent Acceptance of Repentance

Question : 
What are the conditions of repenting to Allah 
and does committing the same sin over and 
over again prevent the acceptance of one`s 
repentance?
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. Repentance 
from sin is an obligation on every Muslim 
man and woman for Allah, The Almighty, 
said: “ And rally to God in repentance, O 
believers, so that you might be prosperous. 
“{An-Nur/31}. Conditions of repentance are: 
1-Showing remorse. 2-Quiting sin. 3-Deter-
mination not commit that sin again. Please 
refer to the book entitled {Fateh al-Bari}. A 
fourth condition is added to the above, and it 
is about giving back rights to whom they be-
long. Therefore, whoever committed a theft 
or usurped a wealth must give it back to its 
rightful owner or ask for their forgiveness. 
The Messenger of Allah(PBUH) gave glad 
tidings to the repentant where he said: “The 
one who repents from sin is like one who did 
not sin.”{Ibn Maja}. Moreover, committing 
the same sin over and over again should-
n`t prevent one from repenting. In fact, re-

pentance is all about being determined not 
to commit the same sin again, but it doesn`t 
mean not falling into it. Therefore, if he fell 
in that sin again, it doesn`t annul his previ-
ous repentance, but that repentance should 
be renewed. Narrated Abu Huraira: I heard 
the Prophet (PBUH) saying, “If somebody 
commits a sin and then says, ‘O my Lord! 
I have sinned, please forgive me!’ and his 
Lord says, ‘My slave has known that he has a 
Lord who forgives sins and punishes for it, I 
therefore have forgiven my slave (his sins).’ 
Then he remains without committing any sin 
for a while and then again commits another 
sin and says, ‘O my Lord, I have commit-
ted another sin, please forgive me,’ and Al-
lah says, ‘My slave has known that he has a 
Lord who forgives sins and punishes for it, 
I therefore have forgiven my slave (his sin). 
Then he remains without Committing any 
another sin for a while and then commits an-
other sin (for the third time) and says, ‘O my 
Lord, I have committed another sin, please 
forgive me,’ and Allah says, ‘My slave has 
known that he has a Lord Who forgives sins 
and punishes for it I therefore have forgiven 
My slave (his sin), he can do whatever he 
likes.”{Related by Bukhari}. An-Nawawi(-
May Allah have mercy on him) said: “If a 
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Selected Fatwas
Dedicating the Reward of a Good 
Deed to the Dead is Permissible

Question : 
What is the ruling on dedicating the reward 
of a good deed to the dead, such as giving the 
clothes of dead children to charity, and does 
that benefit them?
Answer :
All perfect praise be to Allah.
 The majority of the Muslim scholars: the 
Hanafii, the Hanbali, the Malikii and some 
of the Shafiis are of the view that dedicat-
ing the reward of a good deed to the dead is 
permissible and benefits them, with Allah`s 
permission. In this regard, Allah said: “And 
those who came (into the faith) after them 
say: Our Lord! Forgive us and our brethren 
who were before us in the faith, and place 
not in our hearts any rancour toward those 
who believe. Our Lord! Thou art Full of Pity, 
Merciful.”{Al-Hashr/10}. Also, the Messenger 
of Allah(PBUH) said: “Seek forgiveness for 
your brother and pray for him to be steadfast, 
because he is now being questioned.” {Related 

by Abu Dawoud}. Ibn Abideen, A Hanafii scholar, 
said “In the chapter about performing Hajj 
on behalf of others, our scholars(Hanafiis) 
stated that it is permissible for a person to 
dedicate the reward of a good deed, such as 
prayer, fast, or charity, to someone else.”{Ad-

Dur Al-Mokhtar, 2/243}. “Imam Ahmad Ibn Hanbal 
said: the reward of a good deed benefits the 
dead, as stated in the texts of Sharia in this 
regard, and because Muslims of every coun-
try recite the Quran and dedicate its reward 
to their dead, and this act isn`t disproved by 
any of the Muslim scholars. On the contra-
ry, all of them have agreed on it.”{Al-Mobdei` Fi 

Shareh Al-Moqnei`, 2/281}. On the other hand, some 
Shafii scholars are of the view that dedicat-
ing the reward of a good deed doesn`t bene-
fit the dead. It was stated in the Fatwa of Iz 
Ibn Abedasalam No.(47): “Whoever does a 
good deed and dedicates its reward to anoth-
er person: dead or alive, it doesn`t benefit the 
latter since Allah said: “ That man can have 
nothing but what he strives for;”{An-Najim/39}. 
Therefore, if he starts the good deed with in-
tending its reward to that dead person then it 
doesn`t benefit the latter, except deeds suppo-
ted by a Sharia text, such as charity, fast, and 
Hajj.” However, if the good deed is followed 
with supplicating to the dead then it benefits 
them, as agreed by Muslim scholars since 
supplication benefits the dead and the living 
according to the unanimous agreement of the 
scholars. Al-Khateeb Ash-Shirbini said: “Ibn 
Salah said: He should say: O` Allah! I pray 
that You deliver the reward of what I have 
recited to (name of person), then he should 
implore Him to accept that good deed on 
behalf of that dead person.”{Moghni al-Mohtajj, 

4/111}. In conclusion, the reward of a good 
deed benefits the person who does it, with 
Allah`s permission, and its reward benefits 
the dead as well according to the view of the 
majority of the scholars, and if it is followed 
with supplication then it benefits the dead, 
as agreed by scholars. In fact, it is better that 
the doer of the good deed prays that Allah 
accepts its reward on behalf of the dead. And 
Allah knows best.
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All perfect praise be to Allah, The Lord of 
The Worlds, and may His peace and bless-
ings be upon our Prophet Mohammad and 
upon all his family and companions.
On its ninth session held on the above date, 
the Board reviewed the letter of His Emi-
nence the Supreme Judge concerning the 
question sent from the Minister of Social De-
velopment  Eng. Wajeeh Azaizeh, and reads 
as follows:
I would like to bring to Your Grace`s atten-
tion the fact that the Ministry supports and 
protects children born out of wedlock as well 
as orphans. The former are received from ear-
ly age and given names in cooperation with 
the Department of Civil Status and Passports 
as stipulated by the law.
At the age of eighteen, some of them send 
petitions to the Ministry requesting infor-
mation that leads to their parents. The dan-
ger lies in the category where the mother is 
known since she could have settled down and 
made a family of her own. We can add that if 
any of them managed to reach their mother, 
she is most likely to experience trouble on 
the social level. Therefore, could You clarify 
the ruling of Sharia on the permissibility of 
giving such information to the above indi-
viduals?
Answer: After deliberating, the Board ar-
rived at the following conclusion:
Individuals born out of wedlock are members 
of society and enjoy all the rights determined 
by Sharia. This emanates from the fact that 
Allah has honored the sons of Adam where 
He, The Almighty, said: “We have honoured 
the sons of Adam; provided them with trans-
port on land and sea; given them for suste-
nance things good and pure; and conferred 
on them special favours, above a great part 
of our creation.”{Al-Isra`/70}.
One of these rights is to know the people 

to whom a person traces to, whether from 
the mother`s or the father`s side; especially 
since this constitutes the basis upon which 
many Sharia rulings rest, such as inheritance 
and women prohibited in marriage, as well 
as many social, psychological and daily life 
interests.
The Board is of the view that the right call 
in this regard is to approve of the above in-
dividuals` petitions since that is an essential 
right of theirs. However, each case should 
be examined in isolation and by a special-
ized committee, but on basis of giving prec-
edence to that right. Nevertheless, if harm 
is likely to occur, in some cases, then the 
petition should be delayed and further solu-
tions should be sought. As regards the social 
harms that usually result from this matter, 
the mother should try her best to absorb and 
face them in order to reduce the suffering of 
her child. And Allah knows best. 
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ered dead and the Sharia rulings of the dead 
apply to him/her if any of the following signs 
is present:
1-His/her heart has stopped beating and his/
her breath has totally stopped, and the doc-
tors decided that he/she can`t be revived.
2-His/her brain functions have totally 
stopped, his/her brain started decomposing, 
and the expert medical specialists ruled that 
this brain is totally dead and can`t be re-
vived. In this case, he/she is considered dead 
although his/her heart is still beating by be-
ing on life support machines. In this case(2), 
it is permissible for the doctors to take these 
machines away, but they can`t rule that this 
person is dead unless they are absolutely cer-
tain of the following:
1-All conditions of brain death are present.
2- Other causes of comma are excluded.
3-The reflexes of the brain`s core have total-
ly stopped.
4-Running all the necessary medical tests 
which prove that breathing has stopped.

5-Electricity is static while performing brain 
scanning.
6-Running any necessary medical tests to as-
certain that the brain is dead.
7-All these tests must be run in a ful-
ly-equipped hospital.
Due to the religious, legal, medical, ethical, 
and social considerations of this issue, judg-
ing that a patient’s brain is dead must be done 
by a committee of expert medical specialists 
made of three members at least, and that 
none of them has any kind of hostility  with 
the patient in question. Time of death begins 
from  the moment the members of the afore-
said committee put down their signatures.
On its part, the Board stresses the need for 
addressing this critical matter in order to en-
sure that the conditions stipulated in this Fat-
wa are executed, and that violating them en-
tails legal accountability. And Allah knows 
best.

Resolution No.(241): “Providing Individuals 
Born out of Wedlock with Information about 
their Mothers”  
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All perfect praise be to Allah, The Lord of 
The Worlds, and may His peace and bless-
ings be upon our Prophet Mohammad and 
upon all his family and companions.
On its fifth session held on the above date, 
the Board reviewed the following question: 
Based on the recommendations of the Third 
International Medical-Fiqh Conference held 
under the patronage of your eminence at the 
World Islamic Sciences and Education Uni-
versity, we hope that your eminence would 
clarify the final stand of Sharia on Fatwa 
No.(2011) concerning the donation of  hu-
man organs.
After deliberations, the Board decided the 
following:
The Board has already issued a resolution 
considering brain death as actual death upon 
which all rulings of a dead person apply. It is 
resolution No.(11), 1988. At that time, this 

resolution has adopted the theme of resolu-
tion No. (5/3)(1986), by the International Is-
lamic Assembly which was held in Amman 
at that time.
On its part, the Iftaa` Board emphasizes the 
content of Resolution(11) and recommends 
adhering to it.
Resolution No.(11) by the Board of Iftaa`, 
Research and Islamic Studies:  
“ When is a Patient Considered Dead “                
Date: 8/11/1408 AH, 22/6/1988
 The Board has received the following ques-
t ion: 
Does the death of a patient`s brain and the 
stopping of his/her heart and lungs make 
him/her dead? And what is the ruling of Sha-
ria in this regard?
Answer: All success is due to Allah
The Board has decided the following: From 
the view point of Sharia, a person is consid-

” Resolution No.(238): “Ruling on Selling the
Encroached upon Part of the Graveyard
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Resolutions of the Iftaa’ Board

 Resolution No.(236): “Ruling on Selling the
Encroached upon Part of the Graveyard

All perfect praise be to Allah, The Lord of 
The Worlds, and may His peace and bless-
ings be upon our Prophet Mohammad and 
upon all his family and companions.
On its fifth session held on the above date, 
the Board has reviewed the letter sent from 
His Excellency Minister of Awqaf and Is-
lamic Affairs Dr. Wa`eil Arabiat, and reads 
as follows:
I have enclosed a copy of the Awqaf Board`s 
resolution No.(8/12/2016), (20/12/2017 AD) 
about permitting the sale of (9.71) Meters 
from the endowed plot No.(2081), Al-Abi-
ad(9). This is in addition to a copy of the 
inspection report approved by the Mufti of 
Zarqa Governorate, and in coordination with 
the official committee from your respected 
Dept. and the report of the Awqaf`s Proper-
ties Committee. Could you clarify the ruling 

of Sharia on this matter so as for the Ministry 
to carry on with the administrative and legal 
procedures?
After deliberations, the Board decided the 
following:
Based on the inspection report conducted 
by the committee in question and the fact 
that the part of the graveyard on which the 
building was set up contained no graves and 
taking into consideration that the graveyard 
is very old, the Board believes that it is per-
missible to sell that part after making sure 
that the land isn`t endowed by a particular 
endower or for a particular purpose. And Al-
lah knows best.

”
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