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إسالميات
نعمتان خفيتان: الصحة في البدن واألمن في األوطان. نعمتان 

ظاهرتان: الثناء الحسن، والذرية الصالحة.  
نعمتان خفيتان: الصحة في البدن واألمن في األوطان. نعمتان 

ظاهرتان: الثناء الحسن، والذرية الصالحة.  
نعمتان خفيتان: الصحة في البدن واألمن في األوطان. نعمتان  ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " أعطيت فواتح الكلم وخواتمه، قلنا: يا رسول 

اهللا علمنا مما علمك اهللا عز وجل ، فعلمنا التشهد. " .   —Ìãí@sÌáy—Ìãí@sÌáy

""""



التدّرج َّـ تطبيق 
الشريعة اإلسالمية

الحمــد هللا رّب العالمين الــذي أنزل الفرقان علــى عبده ليكون 
للعالميــن نذيــرًا، والصــالة والســالم علــى أشــرف األنبيــاء 
الحمــد هللا رّب العالمين الــذي أنزل الفرقان علــى عبده ليكون 
للعالميــن نذيــرًا، والصــالة والســالم علــى أشــرف األنبيــاء 
الحمــد هللا رّب العالمين الــذي أنزل الفرقان علــى عبده ليكون 

والمرسلين، سيدنا محّمد بن عبد اهللا الصادق األمين؛ الذي جاء 
للبشرّية بمنهاج حياة وسراجًا منيرًا؛ وبعد،،،

والمرسلين، سيدنا محّمد بن عبد اهللا الصادق األمين؛ الذي جاء 
للبشرّية بمنهاج حياة وسراجًا منيرًا؛ وبعد،،،

والمرسلين، سيدنا محّمد بن عبد اهللا الصادق األمين؛ الذي جاء 

مــن الثابت أّن تطبيق الشــريعة اإلســالمية أمــٌر واجب، وحكٌم 
ثابت بالقرآن والســّنة، وعليه فال يحّق ألّي كان أن ُيغّير أو ُيلغي 

منه شيئًا؛ إذ إّن ذلك يوقع في غضب اهللا وسخطه.
ثابت بالقرآن والســّنة، وعليه فال يحّق ألّي كان أن ُيغّير أو ُيلغي 

منه شيئًا؛ إذ إّن ذلك يوقع في غضب اهللا وسخطه.
ثابت بالقرآن والســّنة، وعليه فال يحّق ألّي كان أن ُيغّير أو ُيلغي 

وقد ربط القرآن الكريم بين تطبيق الشريعة وبين اإليمان باهللا 
ُموَك ِفيَما  : {َفَال َوَربَِّك َال ُيْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكِّ
وقد ربط القرآن الكريم بين تطبيق الشريعة وبين اإليمان باهللا 
ُموَك ِفيَما  : {َفَال َوَربَِّك َال ُيْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكِّ
وقد ربط القرآن الكريم بين تطبيق الشريعة وبين اإليمان باهللا 

عز وجل فقــال تعالى
ا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا  َشَجَر َبْيَنُهْم ُثمَّ َال َيِجُدوا ِفي َأْنُفِسِهْم َحَرًجا ِممَّ
ُموَك ِفيَما  : {َفَال َوَربَِّك َال ُيْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكِّ
ا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا  َشَجَر َبْيَنُهْم ُثمَّ َال َيِجُدوا ِفي َأْنُفِسِهْم َحَرًجا ِممَّ
ُموَك ِفيَما  تعالى: {َفَال َوَربَِّك َال ُيْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكِّ
ا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا  َشَجَر َبْيَنُهْم ُثمَّ َال َيِجُدوا ِفي َأْنُفِسِهْم َحَرًجا ِممَّ

تعالى

َتْســِليًما}؛ فالشريعة أثر تســتدعيه العقيدة فال يمكن أن توجد 
ا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا  َشَجَر َبْيَنُهْم ُثمَّ َال َيِجُدوا ِفي َأْنُفِسِهْم َحَرًجا ِممَّ
َتْســِليًما}؛ فالشريعة أثر تســتدعيه العقيدة فال يمكن أن توجد 
ا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا  َشَجَر َبْيَنُهْم ُثمَّ َال َيِجُدوا ِفي َأْنُفِسِهْم َحَرًجا ِممَّ

بمعزٍل عنها.
والشــريعة اإلســالمية امتّدت لتشــمل جميع مناحي الحياة في 
كافــة األزمنة واألمكنة، كما أنها امتــازت واتصفت بأنها أحكام 
متكاملــة مترابطة فال تتحّقق باســتقالل حكم وجانب عن بقية 
أحكامها فالشــريعة اإلســالمية بناٌء متكامل ال يظهر جماله إال 

بتالحم أحكامه.
والناظــر إلى واقعنا المعاصر يجد أّن األمر ليس على النحو الذي والناظــر إلى واقعنا المعاصر يجد أّن األمر ليس على النحو الذي 
أراده اهللا تعالى ؛ فمنذ ســقوط الخالفة اإلسالمّية أصبح الفصل 
بين أمــور الدنيا وأمور الدين أمرًا ســائدًا ومستســاغًا، فجعلت 
الدول ما تؤمن به من آيات وأحكام شيء، وما تطبّقه على أرض 
الواقع شــيء آخر؛ فجعلت من الربا مثًال وسيلة إلنقاذ اقتصادها 
الدول ما تؤمن به من آيات وأحكام شيء، وما تطبّقه على أرض 
الواقع شــيء آخر؛ فجعلت من الربا مثًال وسيلة إلنقاذ اقتصادها 
الدول ما تؤمن به من آيات وأحكام شيء، وما تطبّقه على أرض 

وهكذا.
وأمام هــذا الواقع األليم وفي ظّل نهوض الحركات اإلســالمّية 
ووصول بعضها إلى سدة الحكم تلك الحركات التي تحمل شعار 
تطبيق الشــريعة اإلســالمية كاملة جعلها تقــف حائرة بين أن 
تفرض الشــريعة بالكامل وأن تجبر الجهات التنفيذية على ذلك 

وبين أن تفرض ما تقدر عليه حسب إمكانياتها.
ومــن هنا أجد أّن التــدّرج في التطبيق هو الســبيل للخروج من 
ذلك، والتدّرج ســّنة اهللا تعالى وسّنة التشريع بشكل عام؛ فكان 
ومــن هنا أجد أّن التــدّرج في التطبيق هو الســبيل للخروج من 
ذلك، والتدّرج ســّنة اهللا تعالى وسّنة التشريع بشكل عام؛ فكان 
ومــن هنا أجد أّن التــدّرج في التطبيق هو الســبيل للخروج من 

هو المنهج في عصر النّبوة في تطبيق األحكام الشرعية.
فالتدّرج في تطبيق الشــريعة اإلســالمية: إّنما هو أخذ األحكام 

هو المنهج في عصر النّبوة في تطبيق األحكام الشرعية.
فالتدّرج في تطبيق الشــريعة اإلســالمية: إّنما هو أخذ األحكام 

هو المنهج في عصر النّبوة في تطبيق األحكام الشرعية.

الشرعّية شيئًا فشيئًا وليس جملة واحدة، فهو ينسجم تمامًا مع 
فالتدّرج في تطبيق الشــريعة اإلســالمية: إّنما هو أخذ األحكام 
الشرعّية شيئًا فشيئًا وليس جملة واحدة، فهو ينسجم تمامًا مع 
فالتدّرج في تطبيق الشــريعة اإلســالمية: إّنما هو أخذ األحكام 

طبيعة النفس البشــرّية؛ كيف ال؟؟!! وفيه نوٌع من التيسير وينّفر 
من التشديد

أجــل!! إّن التــدّرج إّنما هو ســّنة اهللا صلى اهللا عليه وســلم في 
كونه؛ فإّن اإلنسان يتدّرج مع نفسه، واألم تدّرج مع طفلها وكّل 
أجــل!! إّن التــدّرج إّنما هو ســّنة اهللا صلى اهللا عليه وســلم في 
كونه؛ فإّن اإلنسان يتدّرج مع نفسه، واألم تدّرج مع طفلها وكّل 
أجــل!! إّن التــدّرج إّنما هو ســّنة اهللا صلى اهللا عليه وســلم في 

مسئول يتدّرج مع رعيته.
ولّما كان تطبيق شــريعة اهللا وتحكيمها أمــر حتمّي ال بّد منه، 
ولّما كان من الصعب تطبيقها جملًة واحدًة،،، لما كان ذك كان 
ولّما كان تطبيق شــريعة اهللا وتحكيمها أمــر حتمّي ال بّد منه، 
ولّما كان من الصعب تطبيقها جملًة واحدًة،،، لما كان ذك كان 
ولّما كان تطبيق شــريعة اهللا وتحكيمها أمــر حتمّي ال بّد منه، 

ال ُبّد من التدّرج؛ فإن تطبيق الجزء سبيل لتطبيق الكًل.
واألهّم من هذا وذاك... أّن الهدف من الشــريعة اإلسالمية إّنما 
هــو تحقيق المقاصد الشــرعية بجلب المصالح ودرء المفاســد؛ 

فالتدّرج يعمل على تحقيق هذا الهدف الّسامي.
لذا ينبغي أن نســتّن بهذه الســّنة؛ بل يجب علينا ذلك... إذا 

فالتدّرج يعمل على تحقيق هذا الهدف الّسامي.
لذا ينبغي أن نســتّن بهذه الســّنة؛ بل يجب علينا ذلك... إذا 

فالتدّرج يعمل على تحقيق هذا الهدف الّسامي.

علمنــا بأّنه مطلب ضروري... إذ ما ال يتم الواجب إّال به فهو 
لذا ينبغي أن نســتّن بهذه الســّنة؛ بل يجب علينا ذلك... إذا 
علمنــا بأّنه مطلب ضروري... إذ ما ال يتم الواجب إّال به فهو 

لذا ينبغي أن نســتّن بهذه الســّنة؛ بل يجب علينا ذلك... إذا 

واجب.
وأختــم بــأّن تطبيق الشــريعة اإلســالمية ال يبــدأ إال بقناعة 

المسلمين أنفسهم بشريعتهم، لذا فالواجب على درب 
التدرج إعادة ثقة المسلمين بشريعتهم ودينهم...

  .
 

.

لتغتنم فضائل عاشوراء 
أدرك األحكام وتجنب البدع








"فلســطين" اســتطلعت اإلجابة من رئيس لجنة 
اإلفتاء في كلية الدعوة اإلســالمية- فرع الشمال 

المحاضر بها الشيخ عبد الباري خلة.
يبيــن خلــة أن الفقهاء قــد اختلفوا فــي تحديد 
يوم عاشــوراء، إذ قيل إنه اليوم التاســع، والراجح 
أنه اليوم العاشــر، وذلك ما قالــه جمهور العلماء 
بأنه اليوم العاشر، َوُهَو َظاِهُر اْألََحاِديِث َوُمْقَتَضى 
أنه اليوم العاشــر، وذلك ما قالــه جمهور العلماء 
بأنه اليوم العاشر، َوُهَو َظاِهُر اْألََحاِديِث َوُمْقَتَضى 
أنه اليوم العاشــر، وذلك ما قالــه جمهور العلماء 

إْطَالِق اللَّْفِظ، َوُهَو اْلَمْعُروُف ِعْنَد َأْهِل اللَُّغِة. 
بأنه اليوم العاشر، َوُهَو َظاِهُر اْألََحاِديِث َوُمْقَتَضى 

إْطَالِق اللَّْفِظ، َوُهَو اْلَمْعُروُف ِعْنَد َأْهِل اللَُّغِة. 
بأنه اليوم العاشر، َوُهَو َظاِهُر اْألََحاِديِث َوُمْقَتَضى 

ويلفــت إلى أن صيــام عاشــوراء كان معروًفا في 
إْطَالِق اللَّْفِظ، َوُهَو اْلَمْعُروُف ِعْنَد َأْهِل اللَُّغِة. 

ويلفــت إلى أن صيــام عاشــوراء كان معروًفا في 
إْطَالِق اللَّْفِظ، َوُهَو اْلَمْعُروُف ِعْنَد َأْهِل اللَُّغِة. 

الجاهلية قبل البعثة النبوّية، إذ روي عن عائشــة 
(رضــي اهللا عنهــا): "إن أهــل الجاهليــة كانــوا 
يصومونه"، وفيما بعد ثبت أن الرسول (صلى اهللا 
عليه وســلم) كان يصومه في مكــة قبل الهجرة 
إلى المدينة، وبعد الهجرة عندما وجد اليهود في 
المدينة يحتفلون به أمــر بمخالفتهم في اّتخاذه المدينة يحتفلون به أمــر بمخالفتهم في اّتخاذه 
عيًدا، مشيًرا إلى أن صيام يوم عاشوراء كان فرًضا 
المدينة يحتفلون به أمــر بمخالفتهم في اّتخاذه 
عيًدا، مشيًرا إلى أن صيام يوم عاشوراء كان فرًضا 
المدينة يحتفلون به أمــر بمخالفتهم في اّتخاذه 

فنسخ بصوم رمضان.
وعن إفراد يوم عاشــوراء بالصيــام يبين خلة أن 
بعض الفقهاء قد ذهبوا إلى كراهة ذلك، والراجح 
هو أنه يجوز إفراده من غير كراهة، وذلك كما قال 
اَرُة  شيخ اإلســالم وغيره: "ِصَياُم َيْوِم َعاُشوَراَء َكفَّ

ْوِم". َسَنٍة َوال ُيْكَرُه إْفَراُدُه ِبالصَّ
اَرُة  شيخ اإلســالم وغيره: "ِصَياُم َيْوِم َعاُشوَراَء َكفَّ

ْوِم". َسَنٍة َوال ُيْكَرُه إْفَراُدُه ِبالصَّ
اَرُة  شيخ اإلســالم وغيره: "ِصَياُم َيْوِم َعاُشوَراَء َكفَّ

ولكن ماذا لو وافق يوم عاشــوراء يوم الجمعة أو 
ْوِم". َسَنٍة َوال ُيْكَرُه إْفَراُدُه ِبالصَّ

ولكن ماذا لو وافق يوم عاشــوراء يوم الجمعة أو 
ْوِم". َسَنٍة َوال ُيْكَرُه إْفَراُدُه ِبالصَّ

السبت؟، يوضح خلة أن النهي عن إفراد الجمعة أو 
السبت بالصيام يتعلق بصيامهما من غير سبب، 
أمــا إذا كان هنــاك ســبب أو مناســبة منصوص 

عليها فال كراهة.
ثمــة بــدع مرتبطة بيــوم عاشــوراء، يمارســها 
بعــض في هذا اليوم اعتقاًدا أنها من الســنن أو 
مســتحبات عاشــوراء، ومنها الكحل واالغتســال 
والمصافحة وإظهار الســرور وطبخ الحبوب، فهل والمصافحة وإظهار الســرور وطبخ الحبوب، فهل 
ــا؟، وهــل ورد أي منها في  ذلــك مــن الســنة حقًّ
والمصافحة وإظهار الســرور وطبخ الحبوب، فهل 
ــا؟، وهــل ورد أي منها في  ذلــك مــن الســنة حقًّ
والمصافحة وإظهار الســرور وطبخ الحبوب، فهل 

أحاديث النبي؟
يســتدل خلة على نفي كل ما ســبق بفتوى لشيخ يســتدل خلة على نفي كل ما ســبق بفتوى لشيخ 
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ِة اْألَْرَبَعــِة, َوال َغْيِرِهْم،  ــِة اْلُمْســِلِميَن ال اَألِئمَّ ِة اْألَْرَبَعــِة, َوال َغْيِرِهْم، َأِئمَّ ــِة اْلُمْســِلِميَن ال اَألِئمَّ َأِئمَّ
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َوال َرَوى َأْهــُل اْلُكُتِب اْلُمْعَتَمَدِة ِفي َذِلَك َشــْيًئا, َال َوال َرَوى َأْهــُل اْلُكُتِب اْلُمْعَتَمَدِة ِفي َذِلَك َشــْيًئا, َال 
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َحاَبِة,  َحاَبِة, َعْن النَِّبــيِّ (صلى اهللا عليه وســلم) َوال الصَّ َعْن النَِّبــيِّ (صلى اهللا عليه وســلم) َوال الصَّ
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َوال  اْلَمَســاِنيِد,  َوال  ــَنِن,  السُّ ِفــي  َوال  ِحيــِح,  َوال الصَّ اْلَمَســاِنيِد,  َوال  ــَنِن,  السُّ ِفــي  َوال  ِحيــِح,  الصَّ
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ُيْعَرُف َشــْيٌء ِمْن َهِذِه اَألَحاِديِث َعَلى َعْهِد اْلُقُروِن ُيْعَرُف َشــْيٌء ِمْن َهِذِه اَألَحاِديِث َعَلى َعْهِد اْلُقُروِن 
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ِريَن ِفي َذِلَك  ِريَن ِفي َذِلَك اْلَفاِضَلــِة. َوَلِكْن َرَوى َبْعــُض اْلُمَتَأخِّ اْلَفاِضَلــِة. َوَلِكْن َرَوى َبْعــُض اْلُمَتَأخِّ
ُيْعَرُف َشــْيٌء ِمْن َهِذِه اَألَحاِديِث َعَلى َعْهِد اْلُقُروِن 
ِريَن ِفي َذِلَك  اْلَفاِضَلــِة. َوَلِكْن َرَوى َبْعــُض اْلُمَتَأخِّ
ُيْعَرُف َشــْيٌء ِمْن َهِذِه اَألَحاِديِث َعَلى َعْهِد اْلُقُروِن ُيْعَرُف َشــْيٌء ِمْن َهِذِه اَألَحاِديِث َعَلى َعْهِد اْلُقُروِن 
ِريَن ِفي َذِلَك  اْلَفاِضَلــِة. َوَلِكْن َرَوى َبْعــُض اْلُمَتَأخِّ
ُيْعَرُف َشــْيٌء ِمْن َهِذِه اَألَحاِديِث َعَلى َعْهِد اْلُقُروِن 

َأَحاِديــَث ِمْثَل َما َرَوْوا َأنَّ َمْن اْكَتَحَل َيْوَم َعاُشــوَراَء َأَحاِديــَث ِمْثَل َما َرَوْوا َأنَّ َمْن اْكَتَحَل َيْوَم َعاُشــوَراَء 
ِريَن ِفي َذِلَك  اْلَفاِضَلــِة. َوَلِكْن َرَوى َبْعــُض اْلُمَتَأخِّ
َأَحاِديــَث ِمْثَل َما َرَوْوا َأنَّ َمْن اْكَتَحَل َيْوَم َعاُشــوَراَء 
ِريَن ِفي َذِلَك  ِريَن ِفي َذِلَك اْلَفاِضَلــِة. َوَلِكْن َرَوى َبْعــُض اْلُمَتَأخِّ اْلَفاِضَلــِة. َوَلِكْن َرَوى َبْعــُض اْلُمَتَأخِّ
َأَحاِديــَث ِمْثَل َما َرَوْوا َأنَّ َمْن اْكَتَحَل َيْوَم َعاُشــوَراَء 
ِريَن ِفي َذِلَك  اْلَفاِضَلــِة. َوَلِكْن َرَوى َبْعــُض اْلُمَتَأخِّ

َلْم َيْرَمْد ِمْن َذِلَك اْلَعاِم, َوَمْن اْغَتَسَل َيْوَم َعاُشوَراَء َلْم َيْرَمْد ِمْن َذِلَك اْلَعاِم, َوَمْن اْغَتَسَل َيْوَم َعاُشوَراَء 
َأَحاِديــَث ِمْثَل َما َرَوْوا َأنَّ َمْن اْكَتَحَل َيْوَم َعاُشــوَراَء 
َلْم َيْرَمْد ِمْن َذِلَك اْلَعاِم, َوَمْن اْغَتَسَل َيْوَم َعاُشوَراَء 
َأَحاِديــَث ِمْثَل َما َرَوْوا َأنَّ َمْن اْكَتَحَل َيْوَم َعاُشــوَراَء َأَحاِديــَث ِمْثَل َما َرَوْوا َأنَّ َمْن اْكَتَحَل َيْوَم َعاُشــوَراَء 
َلْم َيْرَمْد ِمْن َذِلَك اْلَعاِم, َوَمْن اْغَتَسَل َيْوَم َعاُشوَراَء 
َأَحاِديــَث ِمْثَل َما َرَوْوا َأنَّ َمْن اْكَتَحَل َيْوَم َعاُشــوَراَء 

َلْم َيْمــَرْض َذِلَك اْلَعاِم, َوَأْمَثاِل َذِلــَك، َوِرَواَيُة َهَذا َلْم َيْمــَرْض َذِلَك اْلَعاِم, َوَأْمَثاِل َذِلــَك، َوِرَواَيُة َهَذا 
َلْم َيْرَمْد ِمْن َذِلَك اْلَعاِم, َوَمْن اْغَتَسَل َيْوَم َعاُشوَراَء 
َلْم َيْمــَرْض َذِلَك اْلَعاِم, َوَأْمَثاِل َذِلــَك، َوِرَواَيُة َهَذا 
َلْم َيْرَمْد ِمْن َذِلَك اْلَعاِم, َوَمْن اْغَتَسَل َيْوَم َعاُشوَراَء َلْم َيْرَمْد ِمْن َذِلَك اْلَعاِم, َوَمْن اْغَتَسَل َيْوَم َعاُشوَراَء 
َلْم َيْمــَرْض َذِلَك اْلَعاِم, َوَأْمَثاِل َذِلــَك، َوِرَواَيُة َهَذا 
َلْم َيْرَمْد ِمْن َذِلَك اْلَعاِم, َوَمْن اْغَتَسَل َيْوَم َعاُشوَراَء 

 َكِذب".
َلْم َيْمــَرْض َذِلَك اْلَعاِم, َوَأْمَثاِل َذِلــَك، َوِرَواَيُة َهَذا 

 َكِذب".
َلْم َيْمــَرْض َذِلَك اْلَعاِم, َوَأْمَثاِل َذِلــَك، َوِرَواَيُة َهَذا 

ُكلِِّه َعْن النَِّبيِّ (صلى اهللا عليه وسلم)
َلْم َيْمــَرْض َذِلَك اْلَعاِم, َوَأْمَثاِل َذِلــَك، َوِرَواَيُة َهَذا 

ُكلِِّه َعْن النَِّبيِّ (صلى اهللا عليه وسلم)
َلْم َيْمــَرْض َذِلَك اْلَعاِم, َوَأْمَثاِل َذِلــَك، َوِرَواَيُة َهَذا 

مــا أخذ بالحياء فهو من أنواع الّســحت، والرواية تقول : "ما ُأخذ بســيف الحياء فهو حرام" 
وإن كنت لم أقف على حديث بهذا اللفظ، إال أن هناك حديثا صحيحا: " وال يحل المرئ من 
مال أخيه شــيء إال بطيــب نفس منه"، رواه أحمد، وهو يــؤدي المعنى المطلوب فما أخذه 

بالحياء ليس صادرًا عن طيب نفس من المأخوذ منه، ولم يملكه الشــخص اآلخذ وال يحل 
له التصرف فيه، ومن هذا الصورة المسئول عنها فال تجوز وهي في حكم المغصوب، وعلى 

اآلخذ رده، أو التعويض عنه، ويكون التعويض بقيمة ما أخذ، واهللا تعالى أعلم.

  


 .(ويسألونك)  (ويسألونك)  


