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إسالميات
: أمس مات، واليوم في السياق، وغدًا لم يولد، وأنت ابن الساعة 

فاجعلها طاعة، تعد لك بأربح بضاعة . 
: أمس مات، واليوم في السياق، وغدًا لم يولد، وأنت ابن الساعة 

فاجعلها طاعة، تعد لك بأربح بضاعة . 
: أمس مات، واليوم في السياق، وغدًا لم يولد، وأنت ابن الساعة  ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " إذا صلوا على جنازة ، وأثنوا خيرا ، يقول الرب 

عز وجل: أجزت شهادتهم فيما يعلمون ، وأغفر له ما ال يعلمون " .   —Ìãí@sÌáy—Ìãí@sÌáy





أطلقوا 
الصفارة!!!

خلق اهللا آدم وحواء وجعل بينهما مودة ورحمة،قال تعالى {َوِمْن 
َآَياِتــِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِســُكْم َأْزَواًجا ِلَتْســُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل 
خلق اهللا آدم وحواء وجعل بينهما مودة ورحمة،قال تعالى {َوِمْن 
َآَياِتــِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِســُكْم َأْزَواًجا ِلَتْســُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل 
خلق اهللا آدم وحواء وجعل بينهما مودة ورحمة،قال تعالى {َوِمْن 

ُروَن} فقد جعل  ًة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك َآلََياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَّ َبْيَنُكْم َمَودَّ
َآَياِتــِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِســُكْم َأْزَواًجا ِلَتْســُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل 
ُروَن} فقد جعل  ًة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك َآلََياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَّ َبْيَنُكْم َمَودَّ
َآَياِتــِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِســُكْم َأْزَواًجا ِلَتْســُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل 

عّز وجّل األساس في حياتهما الســكينة والمودة والرحمة، ثم 
ُروَن} فقد جعل  ًة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك َآلََياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَّ َبْيَنُكْم َمَودَّ
عّز وجّل األساس في حياتهما الســكينة والمودة والرحمة، ثم 
ُروَن} فقد جعل  ًة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك َآلََياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَّ َبْيَنُكْم َمَودَّ

إن الحياة الزوجية قائمة على االستمرار والديمومة؛ األمر الذي 
يتطلب من كال الزوجين أن يحســن اختيار شريك حياته ابتداًء 
لينعمــا بحياة هادئــة خالية من المنغِّصات، فأرشــد المرأة أن 
تختار َمْن َحُسن تدينه لقوله صلى اهللا عليه وسلم: "إذا جاءكم 
من ترضون دينه وخلقه فزّوجوه"، وأرشــد الرجل أن ينكح ذات 
الدين: "فاظفــر بذات الدين تربت يداك"، فــإذا ما كان هناك 
خلــل من أحد الطرفين أو من كليهما فــي اختيار الطرف اآلخر 
فــإن هذا يعني أّن الحياة بينهما مهّددة، وأّن اســتمرار الحياة 
بينهما ربما يكون شــاّقًا عليهما؛ فإن تعّذر عليهما التكّيف مع 
فــإن هذا يعني أّن الحياة بينهما مهّددة، وأّن اســتمرار الحياة 
بينهما ربما يكون شــاّقًا عليهما؛ فإن تعّذر عليهما التكّيف مع 
فــإن هذا يعني أّن الحياة بينهما مهّددة، وأّن اســتمرار الحياة 

الحياة وغــض الطرف عن الســلبيات الموجــودة بينهما، فإّن 
الشــريعة أرشــدت كل منهما أن يأتي بحكم من أهله ينظران الشــريعة أرشــدت كل منهما أن يأتي بحكم من أهله ينظران 
فــي أمرهما فقــال تعالى: {َوِإْن ِخْفُتْم ِشــَقاَق َبْيِنِهَمــا َفاْبَعُثوا 
الشــريعة أرشــدت كل منهما أن يأتي بحكم من أهله ينظران 
فــي أمرهما فقــال تعالى: {َوِإْن ِخْفُتْم ِشــَقاَق َبْيِنِهَمــا َفاْبَعُثوا 
الشــريعة أرشــدت كل منهما أن يأتي بحكم من أهله ينظران 

 ُ َحَكًما ِمــْن َأْهِلِه َوَحَكًما ِمْن َأْهِلَها ِإْن ُيِريــَدا ِإْصَالًحا ُيَوفِِّق اهللاَّ
فــي أمرهما فقــال تعالى: {َوِإْن ِخْفُتْم ِشــَقاَق َبْيِنِهَمــا َفاْبَعُثوا 
 ُ َحَكًما ِمــْن َأْهِلِه َوَحَكًما ِمْن َأْهِلَها ِإْن ُيِريــَدا ِإْصَالًحا ُيَوفِِّق اهللاَّ
فــي أمرهما فقــال تعالى: {َوِإْن ِخْفُتْم ِشــَقاَق َبْيِنِهَمــا َفاْبَعُثوا 

َ َكاَن َعِليًما َخِبيًرا}، فــإن لم ينجح الحكمان في  َبْيَنُهَمــا ِإنَّ اهللاَّ
 ُ َحَكًما ِمــْن َأْهِلِه َوَحَكًما ِمْن َأْهِلَها ِإْن ُيِريــَدا ِإْصَالًحا ُيَوفِِّق اهللاَّ
َ َكاَن َعِليًما َخِبيًرا}، فــإن لم ينجح الحكمان في  َبْيَنُهَمــا ِإنَّ اهللاَّ
 ُ َحَكًما ِمــْن َأْهِلِه َوَحَكًما ِمْن َأْهِلَها ِإْن ُيِريــَدا ِإْصَالًحا ُيَوفِِّق اهللاَّ

اإلصــالح بينهما، وتعّذرت الحياة بينهما، كان الحل الوحيد هو 
َ َكاَن َعِليًما َخِبيًرا}، فــإن لم ينجح الحكمان في  َبْيَنُهَمــا ِإنَّ اهللاَّ
اإلصــالح بينهما، وتعّذرت الحياة بينهما، كان الحل الوحيد هو 
َ َكاَن َعِليًما َخِبيًرا}، فــإن لم ينجح الحكمان في  َبْيَنُهَمــا ِإنَّ اهللاَّ

االنفصال ليغني اهللا كّال من ســعته؛ ذلك أّن األصل في الحياة 
الزوجية أّنها قائمة على االســتقرار والســكينة، فــإذا ما انتفى 
االنفصال ليغني اهللا كّال من ســعته؛ ذلك أّن األصل في الحياة 
الزوجية أّنها قائمة على االســتقرار والســكينة، فــإذا ما انتفى 
االنفصال ليغني اهللا كّال من ســعته؛ ذلك أّن األصل في الحياة 

ذلك فال معنى الســتمرار الحياة بينهمــا وحينها يكون الطالق 
هو الحّل؛ ولّما كانت المرأة صاحبة عاطفة جّياشــة ولّما كانت 
القوامة للرجل فقد جعلت الشريعة الطالق بيد الزوج ال الزوجة؛ 
وحيث أبيح للرجل ذلك فينبغي عليه أّال يتعّســف في اســتخدام 
َالُق َمرََّتاِن َفِإْمَســاٌك ِبَمْعُروٍف َأْو  حّقه فيه؛ فقد قال تعالى: {الطَّ
وحيث أبيح للرجل ذلك فينبغي عليه أّال يتعّســف في اســتخدام 
َالُق َمرََّتاِن َفِإْمَســاٌك ِبَمْعُروٍف َأْو  حّقه فيه؛ فقد قال تعالى: {الطَّ
وحيث أبيح للرجل ذلك فينبغي عليه أّال يتعّســف في اســتخدام 

ا َآَتْيُتُموُهنَّ َشْيًئا ِإالَّ  َتْسِريٌح ِبِإْحَساٍن َوَال َيِحلُّ َلُكْم َأْن َتْأُخُذوا ِممَّ
َالُق َمرََّتاِن َفِإْمَســاٌك ِبَمْعُروٍف َأْو  حّقه فيه؛ فقد قال تعالى: {الطَّ
ا َآَتْيُتُموُهنَّ َشْيًئا ِإالَّ  َتْسِريٌح ِبِإْحَساٍن َوَال َيِحلُّ َلُكْم َأْن َتْأُخُذوا ِممَّ
َالُق َمرََّتاِن َفِإْمَســاٌك ِبَمْعُروٍف َأْو  حّقه فيه؛ فقد قال تعالى: {الطَّ

ِ َفَال  ِ َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ ُيِقيَما ُحُدوَد اهللاَّ َأْن َيَخاَفــا َأالَّ ُيِقيَما ُحُدوَد اهللاَّ
ا َآَتْيُتُموُهنَّ َشْيًئا ِإالَّ  َتْسِريٌح ِبِإْحَساٍن َوَال َيِحلُّ َلُكْم َأْن َتْأُخُذوا ِممَّ
ِ َفَال  ِ َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ ُيِقيَما ُحُدوَد اهللاَّ َأْن َيَخاَفــا َأالَّ ُيِقيَما ُحُدوَد اهللاَّ
ا َآَتْيُتُموُهنَّ َشْيًئا ِإالَّ  َتْسِريٌح ِبِإْحَساٍن َوَال َيِحلُّ َلُكْم َأْن َتْأُخُذوا ِممَّ

ِ َفَال َتْعَتُدوَها َوَمْن  ُجَناَح َعَلْيِهَمــا ِفيَما اْفَتَدْت ِبِه ِتْلَك ُحُدوُد اهللاَّ
ِ َفَال  ِ َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ ُيِقيَما ُحُدوَد اهللاَّ َأْن َيَخاَفــا َأالَّ ُيِقيَما ُحُدوَد اهللاَّ
ِ َفَال َتْعَتُدوَها َوَمْن  ُجَناَح َعَلْيِهَمــا ِفيَما اْفَتَدْت ِبِه ِتْلَك ُحُدوُد اهللاَّ
ِ َفَال  ِ َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ ُيِقيَما ُحُدوَد اهللاَّ َأْن َيَخاَفــا َأالَّ ُيِقيَما ُحُدوَد اهللاَّ

اِلُموَن} فعليه أن يتحمل كافة  ِ َفُأوَلِئَك ُهُم الظَّ َيَتَعــدَّ ُحُدوَد اهللاَّ
ِ َفَال َتْعَتُدوَها َوَمْن  ُجَناَح َعَلْيِهَمــا ِفيَما اْفَتَدْت ِبِه ِتْلَك ُحُدوُد اهللاَّ
اِلُموَن} فعليه أن يتحمل كافة  ِ َفُأوَلِئَك ُهُم الظَّ َيَتَعــدَّ ُحُدوَد اهللاَّ
ِ َفَال َتْعَتُدوَها َوَمْن  ُجَناَح َعَلْيِهَمــا ِفيَما اْفَتَدْت ِبِه ِتْلَك ُحُدوُد اهللاَّ

تبعات الطالق وال يأخذ شــيئًا مّمــا قّدمه لها إّال إذا تنازلت هي 
عنه بمحض إرادتهــا وبطيب نفس؛ فليس له أن يرغمها على 

التنازل عن حقوقها مقابل تسريحها.
فنحن نعيــش اليوم في مجتمع يقســو في نظرتــه للمطّلقة؛ 
بل نعيش فــي مجتمع رّبما يجرؤ فيه الرجــل على ظلم المرأة 
فــال تكون زوجــة وال أّيما؛ فكثير ما نســمع أن هناك من يهجر 
زوجتــه هجــرا طويًال؛ دون أن يحســم األمر، األصــل أن يكون 
واضحــًا مع نفســه إن أرادها زوجة له عليــه أن يرّدها إليه؛ وإال 
فعليه تســريحها بإحسان؛ ألّن إمســاكه بها مع عدم رغبته في 
اســتمرار الحياة معها ُيعّد إضرارًا بها؛ وهنا يكون امتناعه عن 
فعليه تســريحها بإحسان؛ ألّن إمســاكه بها مع عدم رغبته في 
اســتمرار الحياة معها ُيعّد إضرارًا بها؛ وهنا يكون امتناعه عن 
فعليه تســريحها بإحسان؛ ألّن إمســاكه بها مع عدم رغبته في 

تطليقهــا إما ليجبرها علــى التنازل عن كافــة حقوقها المالية 
كي ال يخســر شيًئا، أو ليمنعها من أن تقترن بزوج غيره قادر 
على إســعادها؛ فيذرهــا كالمعّلقــة... وكال األمرين منهّي 

كي ال يخســر شيًئا، أو ليمنعها من أن تقترن بزوج غيره قادر 
على إســعادها؛ فيذرهــا كالمعّلقــة... وكال األمرين منهّي 

كي ال يخســر شيًئا، أو ليمنعها من أن تقترن بزوج غيره قادر 

عنــه... لذا كان لزامًا عليكم أيهــا األزواج أن تعوا جيدًا أن 
على إســعادها؛ فيذرهــا كالمعّلقــة... وكال األمرين منهّي 
عنــه... لذا كان لزامًا عليكم أيهــا األزواج أن تعوا جيدًا أن 
على إســعادها؛ فيذرهــا كالمعّلقــة... وكال األمرين منهّي 

الزوجات عواٍن عندكم فأحســنوا إليهّن بإمساكهّن بمعروٍف 
أو تسريحهن بإحسان... فإّن كرهتموهّن فُلطفًا بهّن 

الزوجات عواٍن عندكم فأحســنوا إليهّن بإمساكهّن بمعروٍف 
أو تسريحهن بإحسان... فإّن كرهتموهّن فُلطفًا بهّن 

الزوجات عواٍن عندكم فأحســنوا إليهّن بإمساكهّن بمعروٍف 

وأطلقوا الصفارة!!

.
 


َّـ الشتاء..  وقاية النفس
مقصد إسالمي بمحاذير شرعية !!


" """

. " "  " " "

(ويسألونك)  (ويسألونك)  

األصــل عدم جواز تفرد الرجــل بالمرأة إذا كانت وحدها أو كان هو وحده، ولو كانت زميلته 
في العمل، ألنه نوع من الخلوة، والفتنة هنا ال تؤمن، وقد قال - صلى اهللا عليه وسلم -: " 

ال يخلو رجل بامرأة إال كان الشيطان ثالثهما"، لكن لو كان مع المرأة نسوة أخريات، أو كان 
مع الرجل رجال فال بأس، لعدم المفسدة غالبًا، واهللا تعالى أعلم.  



 .

وأوضح في حديث مع صحيفة 
"فلســطين"، أن "الرخــص" 
الشــريعة  أباحتهــا  التــي 
اإلسالمية للمسلم في فصل 
البارز  ولكن  متعددة،  الشتاء 
منها والمتبع في الغالب هما 
رخصتا "الجمــع في الصالة" 
الخفيــن"،  علــى  و"المســح 
موضحًا شروط ومحاذير كل 

منهما.
في المساجد فقط

إبراهيم،  الدكتــور  وأوضــح 
الصــالة  فــي  الجمــع  أن 
يكون بســبب حــدوث ظرف 

اســتثنائي، فمثًال في حــاالت "المطــر" و"البرد" 
و"الريح"، وأي ظرف اســتثنائي آخــر يمنع الناس 
مــن الوصول للمســجد يتم الجمــع بين صالتي 

الظهر والعصر، وصالتي المغرب والعشاء. 
وقــال:" إن مذهب الجمهور من العلماء أفتى بأن 
الجمع في الصالة يكون في المســجد وليس في 
المنــزل إال بعذر المرض لو شــق على اإلنســان 
الصالة في وقتها بســبب المرض يجوز له الجمع 

في المنزل".
وبين أن شروط الجمع في الصالة، يمكن التخفف 
منها بدرجة كبيرة، فمثــًال إن الجمع في الصالة 
وبين أن شروط الجمع في الصالة، يمكن التخفف 
منها بدرجة كبيرة، فمثــًال إن الجمع في الصالة 
وبين أن شروط الجمع في الصالة، يمكن التخفف 

مظنة وجود المطر يجوز ، وفي حال البرد الشديد مظنة وجود المطر يجوز ، وفي حال البرد الشديد 
ووجــود حرج في الذهاب للمســجد فهو يجوز، و 

في حال وجود "طين" في الشارع أو ُظلمة شديدة 
لدرجة خشية التعثر، أيضًا يجوز الجمع. 

في حال وجود "طين" في الشارع أو ُظلمة شديدة 
لدرجة خشية التعثر، أيضًا يجوز الجمع. 

في حال وجود "طين" في الشارع أو ُظلمة شديدة 

ومن بين شــروط الجمع في الصالة عدد أســتاذ 
الفقــه، ضرورة عدم الفصل بيــن الصالة إال من 
خالل إقامة الصالة فقط، أما استحضار نية الجمع 

فهو محبب و ليس شرطًا، مشيرًا إلى أن  
السنن تأجلت إلى ما بعد صالة الجمع. 

وحــذر من اإلكثار من صالة الجمع بدون ســبب، 
وقال:" يجب أال يكون هناك تســاهل وتحلل من 
شروط صالة الجمع حتى ال تصبح العبادة فاسدة 
علــى كل المذاهب"، مضيفــًا:" إن الجمع لصالة 
المغرب والعشاء شروطه ومحاذيره أخف من جمع المغرب والعشاء شروطه ومحاذيره أخف من جمع 

صالة الظهر مع العصر". 

وأوضح أن الحكمة من صالة وأوضح أن الحكمة من صالة 
الجمــع، هــي التحصــل على الجمــع، هــي التحصــل على 
أجــر الجماعــة، ســيما لمن أجــر الجماعــة، ســيما لمن 
يجــد حرجًا فــي الذهاب إلى يجــد حرجًا فــي الذهاب إلى 
المســجد، مؤكــدًا أن الجمع المســجد، مؤكــدًا أن الجمع 
يجــد حرجًا فــي الذهاب إلى 
المســجد، مؤكــدًا أن الجمع 
يجــد حرجًا فــي الذهاب إلى يجــد حرجًا فــي الذهاب إلى 
المســجد، مؤكــدًا أن الجمع 
يجــد حرجًا فــي الذهاب إلى 

فــي المنازل بابــه أضيق وال فــي المنازل بابــه أضيق وال 
يتحقــق إال فــي صــور قليلة يتحقــق إال فــي صــور قليلة 
منهــا المريــض أو من يجد منهــا المريــض أو من يجد 
مشــقة فــي أداء الصالة في مشــقة فــي أداء الصالة في 

الثانية في موعدها .
بابه أوسع

أمــا فيمــا يتعلــق بشــروط أمــا فيمــا يتعلــق بشــروط 
المســح على الخفين، فقال:" المســح على الخفين، فقال:" 
إن المســح بابه واســع فهو إن المســح بابه واســع فهو 
أصل وليس بدال عن غسل القدمين، إذ ال يشترط أصل وليس بدال عن غسل القدمين، إذ ال يشترط 
فيه العذر بســبب سفر أو مرض وال فصل  الشتاء فيه العذر بســبب سفر أو مرض وال فصل  الشتاء 

أو فصل الصيف فجميعها يجوز فيها المسح".
وعدد شروط المسح على الخفين وهي: أن يلبس وعدد شروط المسح على الخفين وهي: أن يلبس 
الخفين على تمام الطهارة، و أن يتأقت المســح الخفين على تمام الطهارة، و أن يتأقت المســح 
للمقيــم يــوم وليلة من بعد أول مســح من بعد للمقيــم يــوم وليلة من بعد أول مســح من بعد 
الحــدث، وأن يكــون الخفان طاهرين وســاترين الحــدث، وأن يكــون الخفان طاهرين وســاترين 

لمحل الفرض.
وأشــار إلــى أن وجود خرق بســيط في الخفين وأشــار إلــى أن وجود خرق بســيط في الخفين 
ال يلغي صالحيتهما للمســح بشرط أال يكشف ال يلغي صالحيتهما للمســح بشرط أال يكشف 
عن القدم بشــكل واضح، مؤكــدًا أن "الجراب" عن القدم بشــكل واضح، مؤكــدًا أن "الجراب" 
ال يلغي صالحيتهما للمســح بشرط أال يكشف 
عن القدم بشــكل واضح، مؤكــدًا أن "الجراب" 
ال يلغي صالحيتهما للمســح بشرط أال يكشف ال يلغي صالحيتهما للمســح بشرط أال يكشف 
عن القدم بشــكل واضح، مؤكــدًا أن "الجراب" 
ال يلغي صالحيتهما للمســح بشرط أال يكشف 

الخفيف الشــفاف للقدم والذي تستعمله النساء الخفيف الشــفاف للقدم والذي تستعمله النساء 
ال يصلح للمسح.

ما بني "الجمع َّـ الصالة" و"مسح على الخفني"


