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إسالميات
إذا أهمك رزق غد فمن يكفل لك قدوم غد ، وإذا أحزنك ما حدث 

باألمس فمن يعيد لك األمس   ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ ِتي،  ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: «َلْوَال َأْن َأُشقَّ َعَلى ُأمَّ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاَّ
ْرُت َصَالَة اْلِعَشاِء ِإَلى ُثُلِث اللَّْيِل، َأْو ِنْصِف اللَّْيِل» َألَخَّ

ِتي،  ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: «َلْوَال َأْن َأُشقَّ َعَلى ُأمَّ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاَّ
ْرُت َصَالَة اْلِعَشاِء ِإَلى ُثُلِث اللَّْيِل، َأْو ِنْصِف اللَّْيِل» َألَخَّ

ِتي،  ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: «َلْوَال َأْن َأُشقَّ َعَلى ُأمَّ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاَّ



—Ìãí@sÌáy—Ìãí@sÌáy

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على رسولنا األمين، أما بعد:
بالنســبة للنذر ال بد من وقوعه حســب شرط الناذر فلو نذر أن يذبح شاة هللا بعد أن 
يشــفي اهللا له مريًضا أو يقضي له فال يجري على الشاة المنذورة حكم األضحية من 
ناحية أنها تقســم أثالثًا بل توزع كلها على الفقراء والمساكين وهذا هو الراجح من 
يشــفي اهللا له مريًضا أو يقضي له فال يجري على الشاة المنذورة حكم األضحية من 
ناحية أنها تقســم أثالثًا بل توزع كلها على الفقراء والمساكين وهذا هو الراجح من 
يشــفي اهللا له مريًضا أو يقضي له فال يجري على الشاة المنذورة حكم األضحية من 

أقوال العلماء وال بأس أن يطعم أقاربه إن كانوا فقراء شــريطة أن ال يأكل هو أو من 
ينفق عليهم ومن العلماء من اســتثنى أهله الفقراء ألنهــم اعتبروا أن النذر مقصور 
على الناذر فقد اقتطعه من ماله هبة لغيره وكل ذلك إذا كان النذر في طاعة اهللا أما 

فــي معصيــة اهللا فال. أما ذبح العقيقة فتجري عليها أحــكام األضحية تمامًا اللهم إال 
في الســن فقد اختلف الفقهاء على قولين األول: أنه يشــترط في العقيقة ما يشترط 
في األضحية من حيث الســن، والثاني: ال يشــترط فأي شاة تجزئ واستدلوا بحديث 
عن النبي – صلى اهللا عليه وسلم – أنه قال: ” عن الغالم شاتان متكافئتان(أي شبًها 
وسًنا) وعن الجارية شاة ” فالنبي لم يشترط السن في العقيقة بقوله: “شاتان” وهي 
عن النبي – صلى اهللا عليه وسلم – أنه قال: ” عن الغالم شاتان متكافئتان(أي شبًها 
وسًنا) وعن الجارية شاة ” فالنبي لم يشترط السن في العقيقة بقوله: “شاتان” وهي 
عن النبي – صلى اهللا عليه وسلم – أنه قال: ” عن الغالم شاتان متكافئتان(أي شبًها 

نكرة يصلح لموافاتها أي شــاة باإلضافة إلى اشتراط المكافأة فشرطه التوافق بين 
الشاتين في السن فقط. وهذا الذي أميل إليه، واهللا أعلم.

  .
 




 (ويسألونك) (ويسألونك)


.

ِحــــــــــــَرف ...

ْمَع  يقول اهللا ســبحانه وتعالى: "َوَال َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّ
َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوًال".

ْمَع  يقول اهللا ســبحانه وتعالى: "َوَال َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّ
َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوًال".

ْمَع  يقول اهللا ســبحانه وتعالى: "َوَال َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّ

إعالٌم يبني وينفع، وآخر يهدم ويقلع... إعالمنا سالٌح ذو حّدين!!!
وعليــك أن تختار أحدهمــا!.. مراعيًا الغاية التــي ُخلقَت من أجلها.. 

إعالٌم يبني وينفع، وآخر يهدم ويقلع... إعالمنا سالٌح ذو حّدين!!!
وعليــك أن تختار أحدهمــا!.. مراعيًا الغاية التــي ُخلقَت من أجلها.. 

إعالٌم يبني وينفع، وآخر يهدم ويقلع... إعالمنا سالٌح ذو حّدين!!!

محّققًا لها عبر الوسائل اإلعالمّية!!
وعليــك أن تختار أحدهمــا!.. مراعيًا الغاية التــي ُخلقَت من أجلها.. 

محّققًا لها عبر الوسائل اإلعالمّية!!
وعليــك أن تختار أحدهمــا!.. مراعيًا الغاية التــي ُخلقَت من أجلها.. 

لــذا ينبغــي عليك أخــي اإلعالمــي أن تقــّدم مادتك بــكّل وضوح 
وصراحــة، بــكّل دقــة وموضوعّيــة،،، أن تلتــزم بمعاييــر الصدق 
لــذا ينبغــي عليك أخــي اإلعالمــي أن تقــّدم مادتك بــكّل وضوح 
وصراحــة، بــكّل دقــة وموضوعّيــة،،، أن تلتــزم بمعاييــر الصدق 
لــذا ينبغــي عليك أخــي اإلعالمــي أن تقــّدم مادتك بــكّل وضوح 

واألمانــة، وأن تقّدم ما فيــه تنوير وتثقيف،،، وعليك نشــر األخبار 
والمعلومــات الصادقــة التــي تصل إلــى عقول النــاس وترفع من 
مســتواهم، وتشــّجعهم على التعــاون من أجل المصلحــة العامة، 
فبقدر ما يحتويــه اإلعالم من حقائق صحيحــة، ومعلومات دقيقة، 

بقدر ما يكون اإلعالم سليمًا وقويًا.
ه األمة كان لزامًا أن يكــون له دوٌر رائٌد في  وحيــث إّن اإلعالم يوجِّ
نشــر الفضائل واألخــالق الحميدة، ومحاربة الرذائــل والمنكر، وما 
يخل باآلداب العامة، واألخالق السامية؛ فقد روى أبو سعيد الخدري 

(رضــي اهللا عنه) عن النبي (صلى اهللا عليه وســلم) أّنه قال: "من (رضــي اهللا عنه) عن النبي (صلى اهللا عليه وســلم) أّنه قال: "من 
رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لـم يســتطع فبلسانه فإن لم 
(رضــي اهللا عنه) عن النبي (صلى اهللا عليه وســلم) أّنه قال: "من 
رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لـم يســتطع فبلسانه فإن لم 
(رضــي اهللا عنه) عن النبي (صلى اهللا عليه وســلم) أّنه قال: "من 

يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمان".
فلتحّقــق مصلحًة للجمهور من خــالل ما تقّدمه في المجاالت 
م لهم ما ينفعهم وما يحتاجون إليه، واربأ بهم عّما  كاّفة؛ قدَّ

فلتحّقــق مصلحًة للجمهور من خــالل ما تقّدمه في المجاالت 
م لهم ما ينفعهم وما يحتاجون إليه، واربأ بهم عّما  كاّفة؛ قدَّ

فلتحّقــق مصلحًة للجمهور من خــالل ما تقّدمه في المجاالت 

قد يضرهم ويؤذيهم..

.. " " "

مــن  كثيــًرا  أن  يلحــظ 
األمهــات وكذا اآلبــاء إذا 
فإنــه  أوالده؛  ببعــض  تبــرم 
بالمصائــب  عليهــم  يدعــو 
والشــرور، وقد قــال (تعالى): 
ُدَعاَءُه  رِّ  ِبالشَّ اْإلِنَســاُن  "َوَيْدُع 
َعُجوًال"،  اْإلِنَساُن  َوَكاَن  ِباْلَخْيِر 
ُدَعاَءُه  رِّ  ِبالشَّ اْإلِنَســاُن  "َوَيْدُع 
َعُجوًال"،  اْإلِنَساُن  َوَكاَن  ِباْلَخْيِر 
ُدَعاَءُه  رِّ  ِبالشَّ اْإلِنَســاُن  "َوَيْدُع 

ومعنى اآلية أن الدعاء بالشــر 
َعُجوًال"،  اْإلِنَساُن  َوَكاَن  ِباْلَخْيِر 
ومعنى اآلية أن الدعاء بالشــر 
َعُجوًال"،  اْإلِنَساُن  َوَكاَن  ِباْلَخْيِر 

يــكاد يــوازي الدعــاء بالخير، 
بالشــر مثل  اإلنســان  فيدعو 
دعائــه بالخيــر، غيــر أن اهللا 
(عــز وجــل) ال يســتجيب في 
كثيــر مــن األحيــان؛ لقولــه 
 ُ اهللاَّ ــُل  ُيَعجِّ "َوَلــْو  (تعالــى): 
كثيــر مــن األحيــان؛ لقولــه 
 ُ اهللاَّ ــُل  ُيَعجِّ "َوَلــْو  (تعالــى): 
كثيــر مــن األحيــان؛ لقولــه 

اْســِتْعَجاَلُهم  ــرَّ  الشَّ ِللنَّــاِس 
َأَجُلُهْم"،  ِإَلْيِهْم  َلُقِضَي  ِباْلَخْيِر 
اْســِتْعَجاَلُهم  ــرَّ  الشَّ ِللنَّــاِس 
َأَجُلُهْم"،  ِإَلْيِهْم  َلُقِضَي  ِباْلَخْيِر 
اْســِتْعَجاَلُهم  ــرَّ  الشَّ ِللنَّــاِس 

أي ألفنــى البشــرية من كثرة 
َأَجُلُهْم"،  ِإَلْيِهْم  َلُقِضَي  ِباْلَخْيِر 
أي ألفنــى البشــرية من كثرة 
َأَجُلُهْم"،  ِإَلْيِهْم  َلُقِضَي  ِباْلَخْيِر 

دعــاء أهلهــا بالشــر، لكنه ال 
يســتجيب للكثير منها، خاصة 
ا. و  إذا لــم يكن الداعــي محقًّ

"إن المســلم ليــس بطعان وال لعــان وال فاحش وال 
بــذيء"، فكيف يكــون كذلك في حــق األبناء الذين 
هم قطعة من اإلنســان، فمن دعا على بنيه فقد دعا 
على نفســه. الدعاء على األبناء في وقت الغضب رأي 
الشــرع فيه يتحدث عنه عضو رابطة علماء فلسطين 

د.يونس األسطل: 
التحلي بالصبر

ويؤكــد د. األســطل في هــذا الجانــب أهمية عدم 
التحلي بالصبر

ويؤكــد د. األســطل في هــذا الجانــب أهمية عدم 
التحلي بالصبر

التعجل في الدعاء أو ســب األبنــاء، ولذلك إن الواجب 
يقتضي من األمهات واآلباء أن يتحلوا بالصبر الجميل 
اقتداء بســيدنا يعقوب (عليه السالم) حينما أذاه بنوه 

باختطاف يوسف، وادعاء أن الذئب قد أكله. 
ويقول: "فإنهم ســيندمون أشــد الندم، لو اســتجاب 
اهللا لهم فأنزل ســخطه على أولئــك األبناء، واألفضل 
أن يدعوا لهم بالهداية والتوفيق والســداد والرشــاد 
وحســن األخــالق؛ عســى أن يكونــوا مــن الباريــن 
بآبائهم". ويشــير إلى أن ضيق الصــدر من تصرفات 

األبناء نــوع من االبتالء 
الذي يريد اهللا به أن يؤجر 

اآلبــاء عليــه بغيــر حســاب، 
طاقــة  فيهــم  يربــي  وأن 
االحتمال التــي ال حدود لها، 
وأن يؤهلهــم بالقــدرة على 
قيــادة األســرة بالحكمة إلى 
إدارة ما هو أكبر من األســرة 
والــوزارات  كالمؤسســات 
والمســئوليات  والحكومــات 
"فإنــه من  قائــًال:  الكبــرى، 
فشــل في الصغرى كان أكثر 
فشــًال فيمــا هو أكبــر منها، 
فشــل في الصغرى كان أكثر 
فشــًال فيمــا هو أكبــر منها، 
فشــل في الصغرى كان أكثر 

واهللا أعلم". 
الدعاء بالهداية

يكــون  قــد  أنــه  ويبيــن 
الدافــع للدعاء بالشــر صدور 
سلوكيات شــائنة من األبناء 
تجــاه اآلبــاء، متابًعــا: "ومع 
ذلــك نؤكــد ضــرورة الصبر 
والدعــاء لألبناء بالهداية؛ ألن كثيًرا من األبناء بعد 
دقائق معدودة أو ساعات أو أيام يعود إلى صوابه، 

ويطلب من والديه العفو والمسامحة". 
ويضيف: "فــإذا كان الوالدان قد دعــوا عليه فربما 
يكــون عقابــه أن يتركــه اهللا في ضاللــه وتيهه، 
وعندئذ يســتمر عقوقه لوالديه مدة أطول، ويكون 
دعاء الوالدين هو الســبب في اســتمرار األوالد في 

عقوق اآلباء". 


 .
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قضايا منهجية (3)قضايا منهجية (3)

 .



اختلــف الفقهــاء في مفهوم الــزكاة هل هي عبــادة كالصالة، والصيــام؟ أم هي 
استحقاق مالي للفقراء على األغنياء؟.

وترتــب على اختالفهم هــذا اختالفاٌت في الفروع فمْن قــال إنَّها عبادة كالصالة، 
استحقاق مالي للفقراء على األغنياء؟.

وترتــب على اختالفهم هــذا اختالفاٌت في الفروع فمْن قــال إنَّها عبادة كالصالة، 
استحقاق مالي للفقراء على األغنياء؟.

والصيام اشــترط فيها البلــوغ، ومْن قال إّنها حق واجب للفقراء والمســاكين في 
وترتــب على اختالفهم هــذا اختالفاٌت في الفروع فمْن قــال إنَّها عبادة كالصالة، 
والصيام اشــترط فيها البلــوغ، ومْن قال إّنها حق واجب للفقراء والمســاكين في 
وترتــب على اختالفهم هــذا اختالفاٌت في الفروع فمْن قــال إنَّها عبادة كالصالة، 

أموال األغنياء لم يعتبر ذلك، فأوجبها في أموال الصغار، والمجانين.
وعلى فرض أنَّها عبادة فمن المقطوع به أنَّها ليســت كعبادة الصالة فهي عبادة 

أموال األغنياء لم يعتبر ذلك، فأوجبها في أموال الصغار، والمجانين.
وعلى فرض أنَّها عبادة فمن المقطوع به أنَّها ليســت كعبادة الصالة فهي عبادة 

أموال األغنياء لم يعتبر ذلك، فأوجبها في أموال الصغار، والمجانين.

يظهــر فيها معنــى المالية، بينما الصــالة عبادة بدنية بحتــة ال يظهر فيها هذا 
المعنى.

ومما يظهر مــن أثر فقهي لهذا التفريق، أنَّ الزكاة تجري فيها اإلنابة، وأنه يجوز 
تعجيلهــا قبل تمام الحــول، بل إنَّ بعض الفقهاء كاإلمــام األوزاعي ذهب إلى أنَّ 
ومما يظهر مــن أثر فقهي لهذا التفريق، أنَّ الزكاة تجري فيها اإلنابة، وأنه يجوز 
تعجيلهــا قبل تمام الحــول، بل إنَّ بعض الفقهاء كاإلمــام األوزاعي ذهب إلى أنَّ 
ومما يظهر مــن أثر فقهي لهذا التفريق، أنَّ الزكاة تجري فيها اإلنابة، وأنه يجوز 

الزكاة ال تجب فيها النية باعتبارها دين، وسداد الديون ال يحتاج لنية.
وكذلك فإنه يجوز فيها االنتقال من المنصوص عليه إلى ما هو أرفق للمســلمين 

كما جاء عن معاذ لما أخذ الزكاة من أهل اليمن. 
وأنــه لو زاَد المزكي فيهــا فأْعَطى أكثَر مما يجب عليه لجاز ولــه زيادة أجر، بينما 
لــو زاَد المصلِّــي ِفي ركعات الصالة فإنه ال يجوز له، وال ُيقبل منه، وما ذاك إال ألنَّ 
وأنــه لو زاَد المزكي فيهــا فأْعَطى أكثَر مما يجب عليه لجاز ولــه زيادة أجر، بينما 
لــو زاَد المصلِّــي ِفي ركعات الصالة فإنه ال يجوز له، وال ُيقبل منه، وما ذاك إال ألنَّ 
وأنــه لو زاَد المزكي فيهــا فأْعَطى أكثَر مما يجب عليه لجاز ولــه زيادة أجر، بينما 

الزكاة ليست عبادة محضة. وتأسيًسا على ما سبق فإنه سيكون من السهل علينا 
القبــول بالقول القائل بإخراج القيمة فــي زكاة الفطر حيث ال فرق عند الفقير بين 

القيمة والعين، بل قد تكون القيمة أيسر للمعطي، وأنفع لآلخذ.
وهــذا التفريــق بين ما هــو عبادة محضــة، وما هو عبــادة يظهر فيهــا المعنى 
المالــي أمٌر في غاية األهمية في فهم ما جاءت به الشــريعة، وواحد من ضمانات 
عــدم الخلط بين ما يســمح فيه باالجتهاد، وإعمال العقل وبين ما ال يســمح فيه 

باالجتهاد ويكتفى فيه بموارد النص.


