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)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

معنى »بيعتني في بيعة«
هل يجوز أن أشتري شقة بـ 35 ألفا وأطلب 

من البائع أن تتم البيعة بـ 70 ألفا؟ وأرجو 
أن تبني لي معنى »بيعتني في بيعة« التي ورد 
فيها »له أوكسهما أو الربا« حيث يشكل على 

كثير من الناس.
٭ يراد بـ »الصفقتني 
فـــي صفقـــة« جمع 
صفقتـــني فـــي عقد 
واحد، كأن يبيع بيته 
من فالن ويشـــتري 
أنه  منه دابته، على 
إذا وجبت هذه وجبت 
األخرى،  الصفقـــة 
أو يبيـــع بيتـــه من 
فالن ويستأجر منه 
دابته، علـــى أنه إذا 
البيع وجبت  وجب 

اإلجارة.

حكم البيعتين في بيعة:

البيعتان في بيعة أحد البيوع املنهي عنها، وقد 
ورد النهــــي عنها في: رواية أبي هريرة ÿ، قال: 
»نهى النبي ژ عن بيعتني في بيعة )أخرجه أحمد 
)2/ 432 ط امليمنية(، والترمذي )3/ 533 ط مصطفي 
احللبي(. وقال الترمذي: حديث حســــن صحيح. 
ورواية عبداهلل بــــن عمرو بن العاص رضي اهلل 
عنهما »نهى النبي ژ عن بيعتني في بيعة، وعن 
ربح ما لم يضمن« أخرجه أحمد )2/ 174 - 175 ط 
امليمنية(، وصححه أحمد شــــاكر في تعليقه على 
املسند )10/ 160 ط دار املعارف(. وعن أبي هريرة 
ÿ أن النبــــي ژ قال: »من باع بيعتني في بيعة 
فله أوكسهما أو الربا«، وقال الشوكاني: في إسناده 
محمد بن عمرو بن علقمة، وقد تكلم فيه غير واحد 
 ÿ نيل األوطار 5/ 172. الثالثة: عن ابن مسعود
قال »نهى النبي ژ عن صفقتني في صفقة« أخرجه 
أحمد )1/ 398 ط امليمنية( وصححه أحمد شــــاكر 

في تعليقه على املسند )2/ 295 (.

اإلميان صفحة اسبوعية تصدر كل يوم جمعة

 ٭ ملقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر 
Lailaelshafie1@hotmail.com :االمييل

 ٭ يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة 
املهمالت ملا حتتويه من آيات قرآنية.

من إعداد: ليلى الشافعي  ٭

للتواصل

الشيخ عجيل النشمي

املتاجرة بالقطط

احللف

وسواس الشيطان للمتدين

أتاجر ببيع القطط السيامية والشيرازية وأنواع 
أخرى جمالية، فهل علي في ذلك شيء؟ وهل 
اتنجس أو تتنجس مالبسي باملسك بالقطط؟

٭ القط أو الهر طاهر الشــــك في ذلك لقول النبي 
ژ فــــي الهرة: »إنها ليســــت بنجس، إمنا هي من 
الطوافني عليكم والطوافات«. أخرجه أبو داود )1/ 
60 والترمذي 1/ 154 وقال: حسن صحيح، واللفظ 

للترمذي(. 
وأما املتاجرة فيها فتحكمه القواعد العامة وهي أن 
ما جــــاز اقتناؤه أو االنتفاع به جاز التصرف فيه 
بالتصرفات الشرعية بالبيع والشراء مادام ينتفع 
بــــه، والقطط ينتفع بها في اجلملة من نحو صيد 
الفئران بها، ويجوز اقتناؤها ولو للزينة واالستمتاع 
بجمالها واللعــــب معها ونحو ذلك، على أال تكون 

مبالغا في أسعارها يصل الى حد اإلسراف.

أنا أعمل مدرسا ولدي مشكلة وهي العصبية، 
فكثيرا ما أحلف بانزال عقوبة على الطلبة ثم 

اتراجع بسبب أوامر إدارية مثل »واهلل لن حتضر 
حصتي هذه«.. ثم يدخل الطالب بأمر إداري، 

»واهلل لن أعيد االختبار«.. ثم أعيده ألمر إداري، 
فهل علي كفارة حلف؟ وكم تبلغ؟

٭ ال شــــيء عليــــك ألنه حدث خــــالف حلفك من 
غيرك.

أنا شخص مسلم ومتدين كثيرا واحلمد هلل 
ولكن أحيانا يخطر على البال أمور كفرية فماذا 

أفعل؟ وهل أنا محاسب على ذلك؟
٭ هذا من تعرض الشــــيطان فهو يتعرض ألهل 
اإلميان، وخاصة أهل العلم منهم بوساوس الكفر 
التي يلقيها إليهم من أجل فتنتهم عن دينهم. قال ابن 
تيمية: املؤمن يبتلى بوساوس الكفر التي يضيق بها 
صدره، كما ورد أن »الصحابة قالوا: يا رسول اهلل، 
إن أحدنا ليجد في نفسه ما ألن يخر من السماء إلى 
األرض أحب إليه من أن يتكلم به، فقال ژ: احلمد 
هلل الذي رد كيده إلى الوسوسة« أخرجه أحمد في 
املسند )1/ 235( من حديث ابن عباس. وفي حديث 
آخر: »سئل النبي ژ في الوسوسة: قال: تلك محض 
اإلميان« أخرجه مسلم )1/ 119(. يعني أن حصول 
هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه 
عن القلب هــــو من صريح اإلميان، كاملجاهد الذي 
جاءه العدو فدافعه حتى غلبه. وإمنا صار صريحا 
ملا كرهوا تلك الوســــاوس الشــــيطانية فدفعوها، 
فخلص اإلميان فصــــار صريحا، قال: ومن الناس 
من يجيب تلك الوساوس فيصير كافرا أو منافقا، 
والشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد اإلنابة إلى 
ربه، والتقرب إليــــه، واالتصال به، فلهذا يعرض 
للمصلني ما ال يعرض لغيرهم، ويعرض للخاصة 
أهل العلم والدين أكثر مما يعرض للعامة، ولهذا 
يوجد عند طالب العلم والعبادة من الوســــاوس 
والشــــبهات ما ليس عند غيرهم  ومن وســــاوس 
الشــــيطان في هذا الباب ما نبه إليه النبي ژ في 
قوله: »يأتي الشيطان أحدكم، فيقول: من خلق كذا؟ 
من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه 
فليستعذ باهلل ولينته« أخرجه البخاري )الفتح 6/ 

336(، ومسلم )1/ 120( من حديث أبي هريرة.

)وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا(

الدعاة: رافضو السنة النبوية منكرون ملا جاء في كتاب اهلل تعالى
النبوية مصدرا ثانيا للقرآن، 
مبينا له، كما قال تعالى لرسوله 
)وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس 
ما نزل اليهم( فالرسول هو املبني 
للقرآن بقوله وعمله وتقريره، 
والســــنة هي التفسير العملي 
للقــــرآن والتطبيــــق الواقعي 
واملثالي أيضا لإلســــالم، وزاد 
ولقــــد أدركت هــــذا املعنى أم 
املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها 
بفقهها وبصيرتها ومعايشتها 
لرســــول اهلل ژ فعبرت عن 
ذلك بعبارة مشرقة بليغة حني 
سئلت عن خلق رسول اهلل ژ 
فقالت: كان خلقه القرآن، فمن 
أراد أن يعــــرف املنهج العملي 
لإلســــالم بخصائصه وأركانه 
فيلعرفه مفصال مجســــدا من 

السنة النبوية الشريفة.

فكر منحرف

ويؤكد د.ســــعد العنزي أن 
حفظ اهلل تعالى للقرآن يستلزم 
حفظ السنة، وأن قوله تعالى 
)إنا نحــــن نزلنا الذكر وإنا له 
حلافظــــون( يــــدل على حفظ 
القرآن بداللــــة املطابقة ويدل 
على حفظ السنة املبنية للقرآن 
بداللة التضمني، فإن حفظ املبني 
يتضمــــن ويســــتلزم حفظ ما 
يبينه، ألن هذا من جملة احلفظ 
كما بني ذلك اإلمام الشــــاطبي 

.ÿ
وبني د.العنزي أن للحفظ 
مظهرين، مظهــــر مادي، وهو 
األلفــــاظ والعبارات أن  حفظ 
تنســــى أو تتبــــدل، ومظهــــر 
معنوي وهو حفظ املعاني أن 
حترف أو تشــــوه، وأن الكتب 
السماوية السابقة لم يتكفل اهلل 
بحفظها واستحفظها أهلها فلم 
يحفظوها، فتعرضت للتحريف 
اللفظــــي والتحريف املعنوي، 
وقــــد حفظ اهلل القرآن من كال 
التحريفني وكان البيان النبوي 
بالنســــبة من متام حفظ اهلل 
تعالى لكتابه وتصديقا لوعده 
بذلك حني قــــال: )ثم إن علينا 

بيانه(.
أما عن حكم منكري السنة 
فأكد د.العنزي أن من يرفض 
الســــنة ككل، يكــــون رافضا 
للرسالة احملمدية، وقائل ذلك 
ومعتقــــده كافر عنــــد جميع 
العلماء ويستحق التعزير وال 
يكون مؤمنا ويعطل الشريعة 

اإلسالمية.

الشريعة والدراسات االسالمية 
الطبطبائي أن هؤالء  د.محمد 
املنكرين للســــنة خرجوا عن 
املنهج اإلسالمي القومي ألن اهللـ  
سبحانه وتعالىـ  قد أنزل القرآن 
الكرمي وأرسل نبيه محمد ژ 
لكي يتأسى ويقتدى به، كما قال 
اهلل تعالى فــــي محكم تنزيله 
)قل أطيعوا اهلل والرســــول( 
)من يطع الرســــول فقد أطاع 
اهلل( )قل إن كنتم حتبون اهلل 
فاتبعونــــي يحببكم اهلل( )إن 
الذين يبايعونك إمنا يبايعون 
اهلل( )لقد كان لكم في رسول 

اهلل أسوة حسنة(.

متابعة النبي

وبني د.الطبطبائي أن السنة 
النبويــــة هي البيــــان النبوي 
للبالغ القرآني، وهي التطبيق 
العملي لآليــــات القرآنية التي 
أشــــارت إلى فرائض وعبادات 
وتكاليف وشــــعائر ومناسك 
ومعامالت اإلسالم، فكثير من 
األحــــكام كالصــــالة والصيام 
واحلج والزكاة ال ميكن معرفة 
أدائها إال من خالل السنة النبوية 
املطهرة، مؤكدا أن السنة متممة 
»مفسرة للقرآن الكرمي«، ومن 
أنكر السنة فهو بعيد عن متابعة 
النبي ژ ومخالفة لقوله »عليكم 
بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين 

املهديني من بعدي«. 

منهج اهلل

ويضيف د.بســــام الشطي 
مجيبا هو اآلخر عن هذا السؤال 
املهم ويقول: القرآن الكرمي هو 
كتاب اهلل احملفوظ اخلالد الذي 
ال يأتيه الباطل من بني يديه وال 
من خلفه وهــــو اآلية العظمى 
واملعجزة الكبرى حملمد ژ وهو 
املصدر األول املقطوع بثبوته 
من أوله إلى آخره، وتأتي السنة 

بن عطيــــة: كما ينزل بالقرآن، 
ولهذا جاء االمر االلهي بوجوب 
االخذ عن الرسول ژ فيما امر 
واتى باالنتهــــاء عما نهى عنه 
مطلقا، اي سواء أكان ذلك فيما 
جاء في القرآن او فيما استقلت 
به الســــنة عنه او فيما كانت 
ناسخة له، والســــنة النبوية 
موحى بها، امــــا ابتداء بنزول 
جبريل گ بهــــا، واما انتهاء 
باقرار اهلل لنبيه ژ فيما اجتهد 
فيه، ولهذا كانت السنة ضرورية 
في بيان الكتاب العزيز سواء ما 
اقر اهلل لنبيه عليه او ما كلفه 
ابالغه فيما اوجاه اليه فيقول 
تعالى: )وانزلنا اليك الذكر لتبني 
للناس ما نــــزل اليهم ولعلهم 
يتفكــــرون( وقال تعالى: )وما 
آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا(. وأكد د.املذكور 
ان القرآن الكرمي هو الدستور 
الشامل للمسلمني، لكن السنة 
النبوية هي املنهاج التفصيلي 
حلياة املســــلم، وهي تفسر ما 
القرآن، وحتتوي على  اوجزه 
احكام وشــــروح تفصيلية ال 
ميكن للمســــلم ان يســــتغني 
عنها، فقد كان الرسول ژ هو 
املبني للقرآن، واملجسد لالسالم 
بقوله وعمله وسيرته كلها، ومن 
واجب املسلمني ان يعرفوا هذا 
النبــــوي املفصل وان  املنهاج 
يلتزموا مبافيه، وان يتخذوا من 
اقوال الرسول وافعاله االسوة 
احلســــنة في حياتهم كلها كما 
قال تعالــــى: )لقد كان لكم في 
رســــول اهلل اسوة حسنة ملن 
كان يرجو اهلل واليوم اآلخر، 
وذكر اهلل كثيرا(، وقال تعالى: 
)وما اتاكم الرسول فخذوه وما 

نهاكم عنه فانتهوا(.

مخالفة صريحة

ويؤكد العميد السابق لكلية 

يقول الرسول الكرمي عليه 
افضل الصلوات وأمت التسليم: 
»تركت فيكم ما ان متسكتم به 
لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب اهلل 
وسنتي« ومع ذلك يوجد قلة 
من املســــلمني ينكرون السنة 
ويؤمنــــون بالقرآن فقط، فهل 
ما يعتقده هؤالء صحيح؟ وهل 
احتوى القرآن الكرمي على كل 
املتعلقة  الشــــرعية  االحــــكام 
بالعبادات واملعامالت وغيرها 
مما يحتاج اليه املسلم واملسلمة 
لكي ينظــــم حياته على منهج 
اهلل؟ فكيــــف نرد على هؤالء؟ 
هذا ما سنتعرف عليه من خالل 

توضيح العلماء والدعاه.
رئيس اللجنة االستشارية 
العليــــا للعمل علــــى تطبيق 
الشريعة االســــالمية د.خالد 
املذكور يقول: الدعوة الى ترك 
السنة قدمية، وهي دعوة يراد بها 
باطل، والذين يسعون الى ترك 
السنة يتمسكون بظاهر النص 
في القرآن الكرمي ويندسون بني 

الناس ينشرون فكرهم.
ولفت الى ان الرســــول ژ 
قد تنبأ بهؤالء املنكرين للسنة، 
فيروى ان النبي ژ حرم اشياء 
يوم خيبر ثم قال: ليوشك الرجل 
متكئا على اريكته يحدث بحديث 
فيقول: »بيننــــا وبينكم كتاب 
اهلل ما وجدنــــا فيه من حالل 
استحللناه، وما وجدنا فيه من 
اال وان ماحرم  حرام حرمناه، 
رســــول اهلل فهو مثل ما حرم 

اهلل«.
القــــرآن الكرمي  كما حتدث 
عــــن الســــنة باعتبارها وحيا 
فقال تعالــــى: )واذكروا نعمة 
اهلل عليكم ومــــا انزل عليكم 
من الكتــــاب واحلكمة يعظكم 
به( واحلكمة هنا السنة، وقال 
تعالى: )وما ينطق عن الهوى 
ان هو اال وحي يوحى( وقال ژ 
الكتاب ومثله  اني اوتيت  »اال 
معه«، فكيف يستقيم باملنطق 
ان يقبل او يعمل املسلم بجزء 
من الوحــــي ويأبى أو يرفض 

العمل بجزء آخر؟

أمر إلهي

واشــــار د.املذكــــور الى ان 
جبريل گ نزل بالسنة كما نزل 
بالقرآن على قلب رسول اهلل 
ژ، فنزل جبريل بالسنة املبينة 
حينا واملستقلة بالتشريع حينا 
آخر، يقول التابعي الثقة حسان 

د.سعد العنزيد.بسام الشطيد.محمد الطبطبائيد.خالد املذكور

املذكور: السنة 
رفيق للقرآن وهي 
املنهاج التفصيلي 

حلياة املسلم تفسر 
ما أوجزه القرآن 

الكرمي

الطبطبائي: من 
أنكر السنة بعيد عن 

متابعة النبي ژ 
ومخالف له وأكثر 
األحكام ال يعرف 

أداؤها إال من خالل 
السنة

الشطي: هي 
التفسير العملي 
للقرآن والتطبيق 
الواقعي واملثالي 

لإلسالم وهي 
املصدر الثاني في 

التشريع

العنزي: من يرفضها 
ككل يكون رافضا 

للرسالة احملمدية 
وقائل ذلك ومعتقده 
كافر يستحق التعزير

حجج أعداء السنة
يقول القرآنيون: لسنا في حاجة إلى السنة، وأن القرآن 

يغنينا عنها، وأنه وحده مصدر الدين كله، عقائده 
وشرائعه، ومفاهيمه وقيمه، وأخالقه وآدابه. واستندوا 

فيما زعموا ككل صاحب بدعة وضاللة إلى شبهات 
حسبوها أدلة، وهي مردودة عليهم بحجج أهل العلم التي 

ال تخلو األرض منهم. فاستدل الذين يزعمون انهم أهل 
القرآن وأنصاره فيقول اهلل تعالى )ما فرطنا في الكتاب 

من شيء(. كما استدلوا بأن اهلل تعالى تكفل بحفظ القرآن 
فقال: )إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون(.

ولم يتكفل بحفظ السنة، وأيضا أن النبي ژ جعل للقرآن 
كتابا يكتبونه منذ نزل به جبريل عرفوا باسم »كتاب 
الوحي« ولم يجعل ذلك للسنة، بل صح عنه قوله: »ال 

تكتبوا عني شيئا غير القرآن« وكذلك أن السنة من أجل 
ذلك دخلها املنكر واملوضوع وما ال اصل له من احلديث، 

فضال عن الضعيف والواهي وما ال يصلح لالحتجاج، 
واختلط احلابل بالنابل، فلم يعد في اإلمكان التميز بني ما 

يصح وما ال يصح.

حكى االصمعي عن رجـــل من العــرب قال: 
خرجـت في ليلـة مظلمـة فـاذا انا بجاريـة 
كأنها فلقة القمر تضيء ســـواد الليل ببهاء 
طلعتها فوقعت في قلبي، فراودتها عن نفسها، 
فقالت: يا هذا فأيـــن مكوكب الكواكب، اتق 

اهلل في نفسك وفّي، قال االعرابي: فشعرت 
باخلجل واخلزي واستغفرت اهلل تعالى.

أشر من يوم القيامة

جيء باعرابي الـــى احد الوالة حملاكمته 

على جرمية اتهم بارتكابها.
فلمــا دخــل على الـوالي في مجلســــه 
اخـرج الكتـــاب الذي ضمنه قصته، وقـــدم 

للــوالي وهـو يقول:
هاؤم اقرأوا كتابيه.

فقال االعـــرابي: هــذا واهلل يوم شــــر 
من يوم القيامــة، ففي يــوم القيامــة يؤتى 

بحسنــاتي وسيئاتي..
اما اليـوم فقد جئتـــم انتــم بسيئــــاتي 

وتركتــم حسنـــاتي.

مكوكب الكواكب
من التراث

نالت الشهادة في بيتها

أم ورقة األنصارية
أم ورقة واحدة من النساء األنصاريات الالئي سطرن أروع 
الصفحات في التاريخ االسالمي، وقد أسلمت مع السابقات 

وبايعت رسول اهلل ژ وروت عنه.
كانت من فواضل نساء عصرها ومن كرائم نساء املسلمني 
فقد نشأت على حب كتاب اهلل تعالى وراحت تقرأ آياته أثناء 
الليل وأطراف النهار. حتى غدت إحدى العابدات الفاضالت 

الالئي ذاع صيتهن في التقوى واإلميان.
جمعت أم ورقة القرآن وكانت تتدبر معانيه وتتقن فهمه 
وحفظه، كما كانت قارئة مجيدة للقرآن واشتهرت بكثرة 

الصالة وحسن العبادة حتى ان النساء كن يأتني اليها 
للتعلم عنها والتزود من تقواها.

أدرك رسول اهلل ژ مكانة ام ورقة وكبر حفظها للقرآن 
واتقانها تالوته وكان يأمرها بأداء الصالة في بيتها جماعة 
مع النساء. اما عن حبها رضي اهلل عنها للجهاد والشهادة 

في سبيل اهلل فالتاريخ االسالمي يحدثنا عن ذلك، ان النبي 

ژ ملا غزا بدرا قلت له يا رسول اهلل ائذن لي في الغزو 
معك امرض مرضاكم لعل اهلل يرزقني الشهادة.

فقال النبي ژ »قري في بيتك فإن اهلل تعالى يرزقك 
الشهادة«.

وألن طاعة رسول اهلل ژ واجبة. فقد عادت الصحابية 
العابدة الى بيتها سامعة مطيعة أمر النبي ژ لها.

وغدت أم ورقة رضي اهلل عنها تعرف بهذا االسم املعطر 
»الشهيدة« بسبب قوله ژ »قري في بيتك فإن اهلل تعالى 
يرزقك الشهادة« وملا ذكره ابن االثير ان النبي ژ كان اذا 

أراد زيارتها اصطحب معه قلة من اصحابه الكرام وهو 
يقول لهم: انطلقوا بنا نزور الشهيدة.

وظلت الصحابية اجلليلة أم ورقة رضي اهلل عنها حتافظ 
على شعائر اهلل تعالى طوال حياة الرسول وتنتظر ما 

بشرها ژ.
وانتقل رسول اهلل ژ الى الرفيق األعلى وهو راض عن 

أم ورقة ثم جاء عهد أبي بكر فتابعت حياة العبادة والتقوى 
على الصورة التي كانت عليها أيام الرسول محمد ژ.

وفي عهد عمر كان ÿ يتفقدها ويزورها اقتداء بنبيه ژ 
لكن كيف اصبحت شهيدة وهي التقية الورعة وليس لها 

أي أعداء؟
كانت أم ورقة متلك غالما وجارية وكانت قد وعدتهما 

بالعتق بعد موتها فسولت لهما أنفسهما ان يقتال أم ورقة 
وذات يوم، وفي ليلة قاما اليها فعمياها وقتالها وهربا.

فلما اصبح عمر ÿ قال: واهلل ما سمعت قراءة خالتي ام 
ورقة البارحة فدخل الدار فلم ير شيئا، فدخل البيت فإذا 

هي ملفوفة في قطيفة في جانب البيت.
فقال عمر: صدق اهلل ثم صعد املنبر فذكر اخلبر وقال: 
علي بهما، فأتى بهما فصلبهما فكانا أول مصلوبني في 

املدينة.
رحم اهلل الصحابية األنصارية والشهيدة العابدة.


