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األربعاء  2018/6/13الموافق  28رمضان  1439هـ العدد  8101السنة الثالثة والعشرون

امساكية
{ َيـ َأيُّهَ ا َّ
ض َّ
اج َتنِ ُبو ْا كَثِ ير ًا مِ نَ َّ
الظ ِّن ِإ َّن َب ْع َ
الظ ِّن ِإ ْث ٌم َو َال َت َج َّس ُسو ْا َو َال
آم ُنو ْا ْ
الذِ ينَ َ
ات ُقو ْا َ
َي ْغ َتب َب ْع ُ
ض ُكم َب ْعض ًا َأ ُي ِح ُّب َأ َح ُد ُك ْم َأن َي ْأ ُك َل َل ْح َم َأ ِخيهِ َم ْيت ًا َف َك ِرهْ ُت ُمو ُه َو َّ
هلل
ِإ َّن َ
اب َر ِحي ٌَم}  (الحجرات )12
هلل َت َّو ٌ

عن ابن عمر رضي هلل عنهما قال :رأيت رس����ول هلل صلى هلل عليه وس����لم يطوف بالكعبة
ويقول“ :ما أطيبك وأطيب ريحك ،ما أعظمك وأعظم حرمتك ،والذي نفس محمد بيده لحرمة
املؤمن أعظم عند اهلل حرمة منك ،ماله ودمه وأن يظن به إال خيرا” ( .رواه ابن ماجه)
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توضيح وبيان لمعالم الصراط المستقيم
د .جمال محمد بواطنه*
ُ ْ
كث ٌر هم من يظنون أنفسهم من المهتدين وهم غير ذلكّ ،زين
ّ
لهم الش���يطان أعمالهم فصدقوه ،وصدق الل���ه العظيم إذ يقول:
َّ َّ َ لاَ
َ َ ْ َ َ ُّ َّ َّ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ ً ِّ َ َّ
ْ
َ
���ه ِإن الله يه ِدي
﴿ وم���ن أضل ِمم ِن اتب���ع هواه ِبغي ِر هدى من الل ِ
َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ
َّ
الظالم َ
َْْ
ين ﴾ (القصص ، )50 :وقوله تعالى ﴿ :أفرأيت م ِن اتخذ
القو َم ِ ِ
َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َّ ُ َّ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ
ِإلهه هواه وأضله الله على ِعل ٍم وختم على سم ِع ِه وقل ِب ِه وجعل على
َ ً َ
ْ َّ
ْ
الله َأ َف اَل َت َذ َّك ُر َ
ون ﴾ (الجاثية)23 :
يه ِمن َبع ِد ِ
َب َص ِر ِه ِغش َاوة ف َمن َيه ِد ِ
 ،وله���ذا جاء قول النبي صلى الله عليه وس���لم صارمًا في هذا األمر
الذي ال مهادنة فيه{ :ال يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب
إليه مما س���واهما وحتى يقذف في النار أحب إليه من أن يعود إلى
الكفر بعد أن نج���اه الله منه وال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه
من ولده ووالده والناس أجمعين} مسند أحمد .
ّ
وفي عودة إلى موضوع الحدي���ث نقول ّإن من يحدد طبيعة األمر
أهو م���ن الهدى أم من الضالل هو خالق هذا اإلنس���ان ،الذي يعلم

حقيق���ة األمور وباطنها وثمرتها ومآله���ا وعاقبة أمرها .ولم ال وهو
خالق كل ش���يء وإليه يرجع األمر كله ؟ قال تعالىَ ﴿ :يا َأ ُّي َها َّالذ َ
ين
ِ
ُ ْ َ ُ َ ُ
َ َّ َ َ ُ َ ّ
ُ َ ُ ُ
َآمن���وا َعل ْيك ْم أنف َس���ك ْم ال َيض ُّركم َّمن ض���ل ِإذا ْاهت َد ْيت ْم ِإلى الل ِه
َ
ُ
ُ َ ِّ ُ َ ُ ُ
نت ْم َت ْع َم ُل َ
َم ْرج ُع ُك ْ
���ون ﴾ (المائدة، )105 :
���م َج ِميع���ًا فينبئكم ِبما ك
ِ
وعندما حزن النبي صلى الله عليه وسلم على موت عمه على الضالل
ّ
م���ع ّأن هذا العم ّ
قدم للنبي صلى الله عليه وس���لم النصرة والعون
وكان يطمع في هدايته وفي موته على دين اإلس�ل�ام نزل قول الله
َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َّ
َّ َ لاَ َ
الل َه َي ْهدي َمن َي َش ُ
���اء َو ُه َو
تعالىِ ﴿ :إنك ت ْه ِدي من أحببت ول ِكن
ِ
ََْ ُ ْ َ
َ
���م ِبال ُم ْهت ِدين ﴾ (القصص ، )56 :وه���ذا يعني أن المتحكم في
أعل
َّ
الهدى واإلضالل ه���و ّ
رب العالمين جل في ع�ل�اه ،وليس من قبيل
المصادف���ة وال من زيادة الحب في التكرار ّأن المؤمن في كل ركعة
ِّ َ َ ُ َ
َ
ست ِق َ
يم ﴾
اهدنــــا الصراط الم
من ركعات الصالة يقرأ في الفاتحةِ ﴿ :
ّ
ّ
(الفاتحة ، )6 :بمعنى ُدلنا على طريق الهدى وثبتنا عليه ،وكان من
دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت { :اللهم اهدني فيمن
هديت ،وعافني فيمن عافيت ،وتولني فيمن توليت ،وبارك لي فيما

أعطيت ،وقني ّ
ش���ر ما قضيت ،فإنك تقضي بالحق وال يقضى عليك
ّ
وإنه ال يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت } رواه الترمذي .
والذي أريد أن أصل إليه ّأن العبد في س���لوكه مع الله تعالى ومع
تامة ّ
الناس ومع نفس���ه ال ّبد أن يكون على قناعة ّ
بأن المنهج الذي
ّ
يسلكه ال يمكن أن يكون فوضويًا وإنما هو منهج مرسوم ومحدد له
معالمه وله ضوابطه ،وال يمكن أن يكون سليمًا إال على هذا األساس
ووفق هذه الضوابط والمعايير ،ويتجاوز اإلنسان قدره ويهيم على
وجه���ه عندما ّ
يظن أنه في انعت���اق وفي انفالت من هذه الضوابط
وم���ن هذه المعايير ،ومن المالح���ظ أن المهتدين إلى هذا المنهج
ً
الحق هم أكثر الناس تواضعًا وأس���هلهم تعام�ل�ا ،وألينهم أخذًا
وردًا ،وأكرمه���م أخالقًا على خالف العت���اة والمنحرفين الذين هم
غالظ ّ
الرقاب فظاظ األخالق غالظ القلوب جناة الطباع .
ُ ْ َّ ُ َ ّ ُ َ ْ
ُ
َ
وعندما يقول الله تعالى ﴿ :قل ِإن هدى الل ِه هو الهدى ﴾ (البقرة)120 :
ّ ،
ف���إن هذا يعني ب���كل وضوح أال هداية إال من عند الل���ه  ،وأال توفيق إال
ُ
َ
َّ
من الله تعالى ولهذا؛ قال ش���عيب عليه السالمِ ﴿ :إ ْن أ ِر ُيد ِإال ِاإل ْصال َح َما

َّ ّ َ َ ْ َ َ َّ ْ ُ
َ َْ ُ َ َْ
���ت َوإ َل ْي ِه ُأ ِن ُ
يب ﴾ (هود، )88 :
ْاس���تطعت و َما تو ِف ِ
يقي ِإال ِبالل ِه علي ِه توكل ِ
وهذا فيه درس عظيم لكل من يجنحون على الهداية ويهيمون في طرق
الغواية ويرسلون في الضالل المبين ،ظانين أنهم على هدى مستقيم .

والخالصة:

على كل من ُّ
يحب نفسه ويريد لها الخالص من العذاب ،والسعادة
في الدارين أن يس����تقي مس����لكه ومنهج حياته من خالل شرع الله ال
من األوه����ام والتخبطات والهيام هنا وهن����اك .فالخير كل الخير في
ّ
ش����رع الله تعالى ،والشر والضالل واالنتكاس����ة في مخالفة شرع الله
َْ ْ
َ
ُ َ َ
ُ ْ ُّ
َ ْ ْ ُ َّ
تعالى﴿َ :وق ِل ال َحق ِمن َّر ِّبك ْم ف َمن ش����اء فل ُيؤ ِمن َو َمن ش����اء فل َيكف ْر ِإنا
ُ
َ ُ َ ُ
َ َ َ َ
َ َ َ َّ
ين نارًا أ َحاط ِب ِه ْم ُس َر ِادق َها َو ِإن َي ْست ِغيثوا ُيغاثوا ِب َماء
أ ْعت ْدنا ِللظا ِل ِم
َ ْ ُ ْ َ ْ ْ ُ ُ َ ْ َ َّ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ
كالمه ِل يش ِوي الوجوه ِبئس الشراب وساءت مرتفقًا﴾ (الكهف. )29 :
اللهم إنا نس���ألك اله���دى والتق���ى والعفاف والغن���ى  .وبالله
التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
* وزير األوقاف والشؤون الدينية السابق

بجزء من الهوية اإلسالمية
مانيال ال تزال تحتفظ ٍ
تنتمي مدينة ماني�ل�ا ،عاصمة الفلبين الواقعة في الجنوب
الش���رقي اآلس���يوي ،إلى المناطق الكثيرة ح���ول العالم التي
يوم���ا ما ً
كانت ً
جزء ا من الممالك واإلمارات اإلس�ل�امية قبل أن
تتكال���ب عليها العوام���ل ،وفي مقدمتها االس���تعمار وأعداء
ُ
َ
لتس���لبها من بين أيدي المس���لمين وتلق���ي بها في
الدي���ن
بجزء من
المناطق
تلك
تحتفظ
تزال
ال
بينما
أخرى،
قوى
تبعية
ٍ
هويتها اإلس�ل�امية .وبنظرة واحدة على تاريخ تلك المدينة-
ً
ُ
التي ت َع ُّد واحدة من كبرى مدن جنوب الشرق اآلسيوي -يمكن
َّ
ُّ
التعرف على ما كانت عليه مانيال وما تحولت إليه.
دخل اإلس�ل�ام الفلبين في العام 800هـ  ،وقد كانت طريقة
ً
َ
س���رى به���ا في الكثير من أنحاء
دخوله مماثلة للطريقة التي
ً
َّ
العالم ،وخاصة في المناطق اآلسيوية على يد َّ
والرحالة،
التجار
الذين َّ
توجهوا إلى هذه المناطق من عمان والساحل الجنوبي
ً
لليم���ن ،وبعد ذلك من الهند؛ ً
طلبا ل���رزق الله تعالى وتطبيقا
لتعاليم���ه في التنقل بين البلدان للتع���رف على خلقه ،وكان
من أبرزهم ش���ريف كابونج���وان وكريم المخ���دوم ،وقد تأثر
َ
السكان األصليين بالتعاليم
هؤالء الوافدون إلى تلك المناطق
السمحة للدين اإلسالمي.
وبدأ انتش���ار اإلسالم من الش���مال إلى الجنوب في الفلبين،
وأس���س المس���لمون العديد من الممالك التي لم تكن ترتبط
بوحدة سياس���ية ،وإنم���ا جمع بينها الدي���ن برابطته القوية،
فتعايشت في سالم ،وأطلق السكان على بالدهم اسم «عذراء
ماليزيا» لجمال طبيعتها وقربها من ماليزيا.
ِّ
وكانت تلك الممالك تشكل ثلث مس���احة الفلبين الحالية،
ومن بين الممالك اإلس�ل�امية هناك مملك���ة صولو والتي كان
الشريف الهاش���مي أبو بكر القادم إلى الفلبين من حضرموت
ه���و أول من تولى الحك���م فيها ،ثم س���لطنة ماجنداناو التي
توالها السلطان الشريف محمد فبونصوان ،والذي تقول بعض
ٍّ
عربي ،ثم تأتي مانيال كثالث كبرى
أصل
المصادر إن أباه م���ن ٍ
َّ ْ
السلطنات التي تأسس���ت في البالد ،ومن بين أبرز سالطينها
رجا سليمان ،الذي يقال إنه هو من أسسها وأطلق عليها اسم
«أمان الله» ،وهو االسم الذي استولى عليه األسبان َّ
وحولوه إلى
ماني�ل�ا َّلما اجتاحوا تلك المناط���ق واحتلوها في العام 923هـ
أي في العام 1521م ،وهو القرن الـ 16الميالدي ،كذلك استولوا
على اس���م البالد كلها «عذراء ماليزي���ا» َّ
وحولوه إلى «الفلبين»
ً
َّ
نس���بة إلى الملك األس���باني فيليب الثاني الذي تم الغزو في
عه���ده لتفقد المدينة َّ
هويتها اإلس�ل�امية وإن كانت ال تزال
ً
البصمات اإلسالمية موجودة على وجهها اآلن.
َّ
ولما كان من قاموا بتأسيسها هم من َّ
الرحالة أو التجار الذين
ُّ
قدموا عن طري���ق البحر ،فقد جاء تأسيس���ها على خليج يطل
ِ
على المحيط الهندي ،وهو الخليج الذي اكتس���ب نفس اس���م
المدينة فيما بعد ،فأصبح اسمه خليج مانيال ،كما يتسم موقع
ّ
مصب نهر
المدين���ة بـ»طاب���ع مائي» آخر وهو أنها تق���ع على

ً
حقيقيا عن َّ
ًّ
باسيج؛ مما جعلها ِّ
هوية مؤسسيها
تعبيرا
تعبر
ً
َّ
الذي���ن رغبوا في أن تك���ون مرفأ يس���تقبل التجار ويودعهم
ومعهم تأتي الثقاف���ات األخرى ،وهو األمر الذي ال يزال يطبع
مانيال لآلن؛ حيث تتس���م بالتعددي���ة العرقية؛ حيث يعيش
فيها اآلن حوالي  13جماعة بشرية مختلفة األعراق والمذاهب
أكبرها التاجلوج ،فيم���ا ال يزال هناك الكثير من ذوي األصول
ُ
نس���هم االستعمار أو تبعدهم السنون عن
العربية الذين لم ُي ِ
أصولهم وجذورهم اإلسالمية.

معالم إسالمية
وعلى الرغم من الحرب الضارية التي تعرض لها المس���لمون
في مانيال على يد االستعمار األسباني والحكومات التي توالت
ً
ً
من بعده ،س���واء كانت أسبانية أو محلية يشكلها المتعاملون
ً
م���ع االحتالل ،ف���إن الهوية اإلس�ل�امية ال ت���زال موجودة في
ً
المدين���ة ممثلة في العديد من األحياء والمعالم اإلس�ل�امية،

ِّ
ومن بين أبرز تلك المعالم حي كويابو الذي يمثل مركز الثقل
والتجمع للمس���لمين في مانيال وال يزال الحي يحتفظ بالكثير
ّ
من الس���مات اإلس�ل�امية فيه؛ حيث تكثر محال بيع األعشاب
الطبية والغذائية ،وهو ما كان يميز المسلمين في السابق.
ومن ناحية أخرى فإن الحي له سمة تطبع كل األحياء المسلمة
في المناطق التي كانت في الس���ابق تخضع للحكم اإلسالمي
ثم استولى عليها االس���تعمار ،وهذه السمة هي الفقر؛ حيث
يعاني ذلك الحي من الفقر الشديد ،على الرغم من أنه يقع في
َّ
وس���ط المدينة ومثل في الس���ابق المركز التجاري لها؛ ما دعا
الحكومة إلى تنظيم حملة من أجل إعادة ترتيبه وتنسيقه بما
ً
يعيده إلى سابق عهده ،ويوجد في العاصمة الفلبينية أيضا
المركز اإلس�ل�امي الذي يقوم ببعض األنشطة الدعوية ،إال أنه
ال يستطيع القيام باألنش���طة التي تكفل للمسلمين التعرف
على أصول دينهم بالدرجة الكافية.
وفي الحي يق���ع معلم من المعالم اإلس�ل�امية في المدينة

وهو «المس���جد الذهبي» ال���ذي ُيعد أحد أكبر المس���اجد في
الفلبي���ن كلها ال في مدينة مانيال وحدها ،وقد اكتس���ب ذلك
المسجد اسمه من أن َّ
قبته ومئذنته ذهبيتان وقد تأسس في
العام 1976م بأمر من الس���يدة األولى في الفلبين وقتها وهي
إيميلدا ماركوس ،ولم يكن ذلك من أجل مصلحة المس���لمين
في البالد ،وإنما كان الس���تقبال العقي���د معمر القذافي قائد
الثورة الليبية ،وبصفة عامة فإن الزيارة في النهاية لم تتم!!
ويقبل المس���لمون في مانيال على الصالة في هذا المسجد،
بخاصة في أيام الجمع ألداء صالة الجمعة ،إال أن هناك الكثير
من المؤش���رات عل���ى عدم االهتم���ام به ،وعلى أن تأسيس���ه
ُّ
تع���رض المئذنة والقبة
جاء وفق ظروف سياس���ية ،ومن ذلك
الذهبيتي���ن إلى الص���دأ بمرور الس���نين لعدم القي���ام بأية
عمليات صيانة أو تأهي���ل ففقدتا بريقهما ،إال أنه في الوقت
الحالي توجد بعض مح���اوالت ترميمه في إطار عمليات إعادة
تأهيل العاصمة مانيال ككل.

تجيب عنها
دار اإلفتاء
الفلسطينية
• ه���ل يج���وز لي ص���رف ال���زكاة ألخ���ي وأخت���ي غير
المتزوجين ،أو عمل رخصة س���واقة ألخ���ي من مال الزكاة،
علمًا أني أنفق عليهم؟
الجوابّ :بين الله س���بحانه وتعال���ى مصارف الزكاة في
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يل ف ِريضة ِمن الله والله ع ِليم ح ِكيم}( التوبة:
���ب ِ
واب ِن الس ِ
 ،)60وال يعطى من الزكاة أو صدقة الفطر أحد غيرهم.
ف���إن أردت أن تعطي الزكاة لألقارب؛ كاإلخوة واألخوات
واألعمام والعمات واألخوال والخاالت ،فيجوز ذلك ،شريطة
أن يكونوا من األصناف المس���تحقة لل���زكاة ،وأن ال تكون
أنت المعيل لهم.
وعلي���ه؛ فال يجوز لك إخراج زكاة مالك ألخيك وأختك ،ما
دامت نفقتهما واجبة عليك؛ ألن منفعة ذلك تعود عليك،
فتصبح وكأنك تخرج الزكاة إلى نفس���ك ،وبالنس���بة إلى
تسديد رسوم رخصة السواقة عن فقير أو مستحق للزكاة،
فاألفضل أن تعطي له الزكاة لينفقها على حاجاته حسب
رغبته واجتهاده ،والله تعالى أعلم.
• تحملنا دية ناتجة عن دم منذ ثماني س���نوات ،ودخل
زوجي وأوالدي بس���ببها الس���جن ،وال توجد لدينا أموال وال
أمالك ضمن تصرفنا تمكننا من س���داد الدية ،فهل يجوز
لنا جمع أموال الزكاة من الناس لسد ما تبقى علينا من دين
من الدية ،من أجل إطالق سراح أبنائنا المعتقلين؟
الج���واب :يج���وز دف���ع الزكاة في س���داد الدي���ة لمن ال
يستطيع سدادها من ماله الخاص ،وذلك ألنه يصبح مدينًا
معسرًا ال يستطيع الوفاء بدينه .
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والله ع ِليم ح ِكيم} ( التوبة ،)60:والمدين المعس���ر يدخل
ضم���ن مصرف )الغارمين( ،وه���م المدينون العاجزون عن
الوفاء بديونهم .والله تعالى أعلم.
• توف���ي أخ لي وعليه ديون كثيرة ،والورثة عاجزون
عن س���دادها ،فهل يجوز دفع الزكاة لسداد دين أخي
ّ
الميت؟
الجواب :الغارم هو المدين ،وهو من مس���تحقي الزكاة؛
َّ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ْ
َّ
ين
لقول���ه تعال���ى{ِ :إن َم���ا الصدقات ِللفق
���ر ِاء وال َم َس ِ
���اك ِ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َّ
ُ
الرقاب َوالغارم َ
َو ْال َعامل َ
وب ُه ْم َو ِفي ِّ
ين َع َل ْي َها َو ْال ُمؤلف ِة قل ُ
ين
ِِ
ِِ
ِ
َ
ً
َ
يضة ِم َن الله َوالله َع ِل ٌ
َو ِفي َس���بيل الله َو ْابن َّ
يم
يل ف ِر
ب
الس
ِ
ِ ِ
ِ ِ
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فرق القرآن الكريم في اآلية بين
صنفين؛ صنف عبر عنهم بح���رف الالم المفيد للتمليك،
وصنف بحرف )في) ومنهم الغارمون ولم يقل للغارمين،
فالغ���ارم ال يش���ترط تمليك���ه ،فيجوز الوف���اء عنه(انظر:
مجموع فتاوى اب���ن تيمية .)188/4 ،وأما المدين المتوفى
فيج���وز دفع الزكاة لقضاء دينه ،ق���ال اإلمام النووي ( :لو
مات رجل وعليه دين وال تركة له ،يقضى دينه من س���هم
الغارمي���ن؛ لعموم اآلية؛ وألنه يص���ح التبرع بقضاء دينه
كم���ا الحي ،وهذا م���ا قاله الفقيه أبو ثور من الش���افعية)
( انظ���ر :المجموع ش���رح المهذب )211/6،ق���ال ابن مفلح:
(وحكى ابن المن���ذر ،عن أبي ثور ،يجوز ،وعن مالك وبعض
أصحابه مثله ،واختاره شيخنا(كتاب الفروع ،)342/4،وهو
إحدى الروايتين عن أحمد؛ ألن الغارم ال يش���ترط تمليكه؛
ألن الله تعالى قال{ :والغارمين} ولم يقل وللغارمين)( أي:
ابن تيمية) .والله أعلم.

