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 املقدمة

احِلاُت, احلَْمدُد  للِهحلَْمُد ا عد  ذدذا احلداِ   للِهالذي بِنِْعَمتِِه َتتِمُّ الصَّ

ََ مدا َبُدنَُ ا,  للِهوع  ُكلِّ حاٍ , احلَْمدُد  داواِت وارَِِ,, وِمدْل ََ الََّّ ِمدْل

 َبعُد, احلَْمُد 
ٍ
نَا من ََشَ بُّ َِ  ََ ََ ما شا َمندا بِنِْعَمدِة ااِمِداِ , للِهوِمْل ََ ْك ََ  الدذي 

نا لإِلسالِم. َِ َح ُصُدو  وََشَ

ََْشَ ُد َْ  ال إَِلَه إال  َِك َلدُه, َشدَ اَةَ  َعٍدٍد ُمدْذنٍِ   اللِهو َوْحَدُه, ال ََشِ

 َّ ََ ََْشدَ ُد  دِه َعَهُدِه, و بِّ َِ ٍف بِنِْعَمدِة 
ٍَّ وُمعدََتِ ٍف بَِذْنٍِِه, وُمِق

ٍَّ وُمعََتِ  ُمِق
ٍ
َخطَّاَ

د َُِّدنا وَموالنا ُُمَمَّ ُسوُ  َس َِ َم,  اللِهَص َّ  اللِه ًا  ُِْه َوع  آلِِه َوَصْحٍِِه َوَسدهَّ َعَه

ََْكَمَل  َِعَتُه خ اللِهالذي  َِن, وَجَعَل ََشِ دتعاىل بِِه الدِّ  اللِهاِئِع, َصد َّ اِِتََة الَشَّ

ُِْه َوع  آلِِه َوَصْحٍِِه َوَسهََّم, وَمن َتٍَِع ُ  ِِن.َعَه وِم الدِّ َِ  م بِإِحَّاٍ  إىل 

ا بَ   ْعُد:َمَّ

َفنِي بِكِتاَبِة  َقنِي وََشَّ ََْ  َوفَّ ِه احلَْمُد والنِّْعَمُة والَفْضُل واملِنَُّة   َفهِهَّ
ِ
َ ْْ اجلُد

َُِّة, سالثَّاِمِن من الَفتاو ِع نِدي ااِمْخدالَ , اِئاًل امَلوىلى الَشَّ ََ ُُ َ َِ َِم َ   َِ  الَك
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ُكوَ  ذذا الَعَمُل يف ِمُْ َِ وَم الِقُااِ  احلَََّنوَ   َِ الِدَديَّ َمِة, يف َصدِحَُفِة واِت 

َُُصوِِل ََجُِع وِعي, وساةاِِت وَمشداِخِي, وخو َُ وَجَتيَّ وُف َُ ُِِّدي ًا و دًة َسد اصَّ

َُسددت ُِِّدي وَشددُِيي و ددي الُكددَِةي, وَسدد ددُا الدددكتوِ َحلددد احلكِّ اِذي الشَّ

د سدتوَشُِيي وَُ  دد الشِّ دُا ُُمَمَّ مداِ  بُِمَاَجعَ اِذي الشَّ ََ ْك ََ تِدِه اِِب, الهَّدذاِ  

ُكدوَ  يف َصدِحَُفتِي. آمد .  َِ َكدتِِ ْم َ   ََُِجدوُه بَِرَ وَتْصِحُِحِه وَتْصِوٍِِِه, و

َم وب اللِهوَص َّ  ُِِّدنوَسهَّ َك َع  َس َِ ََََجِعَ .ا ٍد َوع  آلِِه َوَصْحٍِِه   ا ُُمَمَّ

 

 حه  

 ذد1435/ َجاةى اروىل/21 ثالثاَال
 م2015/شٍاط/24املوافق 

 
 َّا َحلد َشِف النع

 

** ** ** 
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 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿كيف ميكن فهم اآلية القرآنية: : 1السؤال

, [90آل عمران: ] ﴾ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 أن باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها؟ ًاعلم

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿ :َو  اهلل تعاىل :اجلواب

ث عن صنف من  ﴾ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ِتحدَّ

صناف الكفاِ ذم الذِن كفَوا بعد إِاهنم وش اةِِتم َ  الَسو  ص  َ

وبعد َ  َِشدِتم اآلِات  ,اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم حق  

الواضحات من القَآ  والَّنة والكت  الَّابقة وسائَ املعكْات الدالة 

 .ع  صدق نٍوته وصحة ِسالته ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

وتُئُس لَُّدنا  ,إشاِ  إىل استٍعاة ذؤالَ عن اهلداِةويف اآلِة 

رهنم عَفوا احلق  ,ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم من م

 .وذداِة العقل ,وتَكوا ةاللة النٍو  ,وحاةوا عنه

 ,والطَة من ِحلته ,فكْاَ ذؤالَ استحقاق غض  اهلل وسيطه

والدعاَ عهُ م بالطَة  , مالهعنات عهُ وص ِّ  ,وسيط املالئكة والناس

 .من ِحلته تعاىل يف الدنُا واآلخَ 

نًا يف القه  بعمل واآلِة تشري إىل َ  الكفَ ِْةاة َو  واستقَاًِا وِتكُّ 

من طَِق القُام بأعا  تنايف اامِا  د والعُاذ  ,ُهِه وِنمِّ ما ِقتضُه وِقوِّ 
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 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ :باهلل تعاىل د كا َا  تعاىل

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 .[125د124 :]التوبة ﴾ڍ ڍ

 ڦ ڦ﴿ :كا َا  تعاىل ,والتوبة سٍُل التْكُة والتط ري واامصالح

فمن َمهل  ,[10د9 :]الشمس ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 ,فإذا تَاكمت املَّاوئ ,ومن حاو  اامصالح نكح ,إصالح نفَّه خرس

يف العاة   َ  صعُ  ,يص الكثري وتدنَّت باملعا ,مههت تْكُة النفسوَُ 

 :َا  تعاىل ,وذذا ما َشاِت إلُه آِات التوبة ,  االستقامةالَجوع إىل جاةَّ 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻں ں ڱ ڱ

 .[18د17 :]النَّاَ ﴾ہ ہ

 :وبناء عىل ذلك

مفتوح حتى  وَ  باب التوبة ,مةالكَِ اتفال تعاِ, ب  ذذه اآلِ

ف ذه اآلِة الكَِمة ُممولة ع  من َرصَّ وبقي  ؛تطهع الشمس من مغَهبا

 :كا َا  تعاىل ,ف ذا ال تقٍل توبته ,مقًُا ع  الكفَ حتى َةِكه املوت

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک﴿
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 .﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

إ  » :وِؤِد ذذا َو  النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

َْ اهلل ِغ َْ َغ ُِ حدِث  :ِواه ااممام َحلد والَتمذي وَا  « ِقٍل توبة العٍد ما ي  

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .حَّن

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ}قؤؤؤؤال تعؤؤؤؤا  :  ؤؤؤؤو    :  : 2السؤؤؤؤؤال

قال تعا : )إخوان  َمفِل ,[13ؤ12 : ] {ې ې ې ې ۉ ۉ
 وهو نيبٌّ مر ل؟   ,لوط( بدالً من )قوم لوط( , علمًا أنهم كفر 

ر  اهلل  ,َومه ﴾ې ې﴿ :املقصوة من َوله تعاىل :واباجل

ع ارسالُ  يف وصف ارَوام الذِن َِسل اهلل إلُ م  تٍاِك وتعاىل نوَّ

واملقصوة من م ذو  ,)َصحاب( :)َوم( ومَ  ِقو  :فمَ  ِقو  ,الَسل

 .الذِن َِسل إلُ م الَسو  عهُه الَّالم

وَطعًا  ,َص اِهاملقصوة باامخوا  ذنا ذم  :وبعض املفرسِن َا 

 .ذم لَُّوا إخو  له يف النَّ 

َُّ  ,من ذذه اآلِات العر ُ  وامل مُّ  ه فعاٍَته عاٍَة وذي َنه من كذب نٍ

ب ومات ع  فمن كذَّ  ,وذذا سواَ كانوا ََاِب َم َباعد ,من سٍق

َّْ َي  ِقل موالنا  ,التكذِ  بدو  توبة ف و مطَوة من ِحلة اهلل تعاىل ع

 ٻ ٻ ٱ﴿ :ِْ يف حق ولد سُدنا نوح عهُه الَّالميف كتابه العْ وجلَّ 

 .[46 :]ذوة ؟﴾ڀ ڀ پ پ پ ٻ ٻ
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ولَُّت ِابطة  ,فالَابطة مع ارنٍُاَ ذي ِابطة اَتداَ واتٍاع وتأسٍّ 

 ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿ :َا  تعاىل ,فالنَّ  بدو  اتٍاع ال ِنفع ,نَّ 

 عهُه لقوله ص  اهلل ,بإذ  اهلل تعاىل واتٍاع ولو بدو  نَّ  نافع   ,[1 :]املَّد

 .ِواه الطرا  واحلاكم «سها  منا َذل الٍُت» :وع  آله وصحٍه وسهم

قنا ملتابعة سُدنا ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع   نَّأ  اهلل تعاىل َ  ِوفِّ

وَ  جينٍِّنا خمالفة َمَه حتى ال نقع يف الفتنة َو العذاب  ,آله وصحٍه وسهم

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ﴿ :َا  تعاىل ,ارلُم

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .[63 :]النوِ ﴾ڳ ڳ ڳ

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى}ما املقصود من قول اهلل تعا : : 3السؤال
 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

 خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ىئ ىئ

 .[61يونس: ] ؟{مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب
ص  اهلل عهُه وع  آله  اً خر سُدنا ُممد جلَّ جالله احلقُّ  :اجلواب

وَجُع اخلالئق يف كل  ,وَحوا  َمته ,م َنه ِعهم َجُع َحوالهوصحٍه وسه

وما  ,َمَ من َموِك اخلاصة والعامة فا تكو  ِا ِسو  اهلل يف َيِّ ؛ حلظة

تتهو من َجل ذلك الشأ  من ََآ  ِنْ  عهُك لنَشه ب  الناس إال ونحن 

 .ش وة عهُكم

ُه وع  آله ويف التعٍري بالشأ  ةلُل ع  َ  َجُع َموِه ص  اهلل عه
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رنه ص  اهلل عهُه وع   ؛حتى العاةات ,ٍه وسهم كانت عظُمةوصح

 ,وإما مٍهغ بالفعل ,رنه إما مٍهغ بالقو  ,ه عظُمآله وصحٍه وسهم كهُّ 

 .وإما بكهُ ا

 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ﴿ :َما َوله تعاىل

 مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ىئ ىئ

 فأيُّ  ,ف و خطاب لألمة ﴾مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب

إال كنا عهُكم شاذدِن  ,اً َو صغري اً كٍري ,اً َو َش اً خري ,عمل تقومو  فُه

 .هع  نحصُه عهُكموٍَِاَ مطَّ 

عو  إىل العمل بنشاط رستُ  :َي ﴾ىئ ىئ ىئ﴿ :َوله تعاىل

 .عمل منكم فاحلق ِش د كلَّ  ,وحُوِة وإٍَا 

 خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی﴿ :َوله تعاىل

ٍِعد عن  وما :َي ﴾مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب

 .يف كتاب ه ُمص  وكهُّ  ,اهلل وال ِغُ  عن عهمه َشَ ولو كا  مثقا  ذِ 

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا

 أ جو تفسري  و   التني بشرح واضح.: 4السؤال

َّْ وجلَّ ِقو  ِبنا  :اجلواب  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :ع

  .[3د1 :]الت  ﴾ڀ پ پ پ

َّْ وجلَّ نا ِقَّم ِبُّ  اختاِذا  ,لوحي فُ ابأِبعة َماكن كا  هيٍط ا ع
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 ﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿ :َا  تعاىل ,اهلل تعاىل من عموم َِضه

 .من َُمنة وَمكنة وَشيا  [105 :]الٍقَ 

َّْ وجلَّ َََّم ِبنا  وذي يف بالة  ,منابت شكَ الت  :َي ,بالت  ع

 ,منابت شكَ الِْتو  وذي بالة فهَّط  :َي ,وَََّم بالِْتو  ,الشام

 .الشكَت  من ثمَ  مٍاِكة ويف ذلك إشاِ  إىل ما يف ذات 

َّْ وجلَّ   م ابط وحي اهلل طوَد كانت بالة الشام وما حوهلا من فهَّ  ع

َّْ وجلَّ لطائفة جهُهة من َنٍُاَ اهلل   .وِسهه عهُ م الصال  والَّالم ع

َّْ وجلَّ وَََّم ِبنا  وذو اجلٍل الذي كهَّم اهلل تعاىل  ,بطوِ سُن  ع

 :ومعنى سُن  ,وِاَ حكاب نا موسى عهُه الَّالم عنده منسُدَ 

  .يف لغة احلٍشة «املٍاِك»

َّْ وجلَّ نا وَََّم ِبُّ  وذو مكة الٍهد احلَام الذي ذو  ,بالٍهد ارم  ع

َو  م ٍٍط وَعظمه من م ابط وحي اهلل تعاىل خلاتم َنٍُائه وِسهه سُدنا 

وفُه َو  بُت وضع لهناس  ,ُممد ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

 .اهلل يف ارِ,لعٍاة  

 ُِّ ج يف ارََّام بحَّ  َفضهُات م ابط الوحي املقَّم وِالحظ التد

َّْ وجلَّ فأفضه ا عند اهلل  ,هبا ثم بالة  ,ثم طوِ سُن  ,مكة الٍهد ارم  ع

 .الت  والِْتو 

وذكَ م ابط الوحي إشاِ  إىل الوحي ومضمونه من ِساالت ِبانُة 

َُ واملَسهو    .عهُ م الصال  والَّالملهناس ٍِهِّغ ا ارنٍُا
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 [4 :]الت  ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿ :َما َوله تٍاِك وتعاىل

ِعني تأكُد ع  َ  اهلل تٍاِك وتعاىل خهق اامنَّا  يف  ,ف و جواب القَّم

 .وذذا اامنَّا  حيتاج إىل ِساالت لتنري له ةِبه يف ذذه احلُا  ,َحَّن تقوِم

 :َي [5 :]الت  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ :ثم ِقو  اهلل تٍاِك وتعاىل

َّْ وجلَّ ذذا اامنَّا  الذي خهقه اهلل  مه ِبنا  ,يف َحَّن تقوِم ع ََّ َّْ وجلَّ وك  ع

 ,بإِسا  الَسل وإنْا  الوحي عهُ م من َجل إسعاةه يف الدنُا واآلخَ 

 ,واتٍاعه رذوائه وش واته ,ن َنْ  نفَّه بإِاةته احلَ ن َفَاةه مَ كا  مِ 

 ,والكفَ والطغُا  فاختاِ اجلحوة ,ووساوس الشُاط  وتَّوِالِتم

فعاٍَه اهلل تعاىل  ,حتى بهغ هبا َحطَّ الدِكات ,والظهم والٍغي والعدوا 

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿ :َا  تعاىل ,فكعهه َسفل الَّافه 

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

  .[176د175 :]ارعَاف ﴾ائ ائ ى ى ې ې ې

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ :وَا  تعاىل

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 ,ذذا العٍد خهقه اهلل تٍاِك وتعاىل يف َحَّن تقوِم .[5 :]اجلمعة ﴾ڻ

َّْ وجلَّ ولكن بٍَّ  عدم انصُاعه واتٍاعه روامَ اهلل  ه اهلل تعاىل إىل  ع ِةَّ
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فكعهه اهلل تعاىل يف َحطِّ الدِكات  ,َسفل الَّافه  والعُاذ باهلل تعاىل

  .  الكه  واحلاِوَخَِّّ ا فصاِ ةو

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ :ثم ِقو  اهلل تٍاِك وتعاىل

 ,َما الذِن آمنوا وعمهوا الصاحلات الظاذَ  والٍاطنة .[6 :]الت  ﴾ڦ ڦ

 ,والتْموا َمَ اهلل تعاىل وَمَ ِسوله ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

م َجَ ذؤالَ هل ,ففعهوا املأموِات وتَكوا املحظوِات الظاذَ  والٍاطنة

م م اهلل تعاىل يف الدنُا ويف سائَ العواي  ,غري مقطوع ََّ وجعه م  ,ذؤالَ ك

 .جعهنا اهلل من م ,اهلل تعاىل يف نعُم ةائم

َيُّ  :َي .[7 :]الت  ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ :ثم ِقو  اهلل تعاىل

ب بالدِن بُوم اجلْاَ ِوِم القُامة؟  :َي ,َشَ حيمهك وجيعهك ُتكذِّ

ب  ب  الَسو بوجيعهك ُتكذِّ والكتاب الذي َنْله اهلل عهُه؟ وجيعهك ُتكذِّ

 باجلْاَ ع  ارعا  ِوم القُامة؟

 :]الت  ؟﴾ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ :وختمت الَّوِ  بقوله تعاىل

َّْ وجلَّ فاهلل  [8  .وذو َفضل من حيكم بالعد  ,اكم َحكم احل ع

َا   :َحلد وَبو ةاوة عن َِب ذََِ  ِيض اهلل عنه َا ااممام َخَج 

 ٱ﴿ :منكم َمن ََ» :ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهمِسو  اهلل 

نا َو ,ب  :؟ فهُقل﴾ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ :فانت ى إىل َوله ﴾ٻ

فانت ى  [1 :]القُامة ﴾ڑ ڑ ژ ژ﴿ :ومن َََ ,ع  ذلك من الشاذدِن
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َّْ  :فهُقل [40 :]القُامة ؟﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿ :إىل َوله   ب  وع

 ىت مت خت﴿ :هغفٍ [1 :]املَسالت ﴾ک﴿ :ومن َََ ,ناِبِّ 

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .«آمنا باهلل :فهُقل [50 :]املَسالت ؟﴾يت

مؤؤؤؤؤا هؤؤؤؤؤي ايكمؤؤؤؤؤة : ترتيؤؤؤؤؤ   كؤؤؤؤؤر ا   وا م وا ب  : 5السؤؤؤؤؤؤال

 جئ ی ی ی ی ىئ ىئ}: والزوجة والولؤد : قولؤت تعؤا    
 .[36ؤ34عبس: ] ؟{يئ ىئ مئ حئ

ثنا عن مش د عصُ  من مشاذد ِوم ذذه اآلِة حتدِّ  :اجلواب

َُّ  ,القُامة  ,املََ من اجلمُع لٍُحث عن نكاته من عذاب اهلل تعاىل حُث ِف

ق به وِطالٍه بحقٍّ من احلقوق من خشى َ  ِتعهَّ  د ذذا الفَاِ من كلِّ وِتأكَّ 

 .ٍة عهُهالتي كانت مَتتِّ 

ج ذكَ الفَاِ من ارةنى إىل ارع  َِّ فقد  ,ويف ذذه اآلِة الكَِمة تد

حُث بدَ بارةنى ثم اِتقى إىل ارع ؛  ,َدم ذكَ ارخ ع  ارم وارب

ور  حقَّ ا  ,ر  ارم وارب َكثَ التصاًَا وََبًا إىل َه  الولد من َخُه

 .عهُه َكثَ من حقِّ َخُه

َُّ من ُوجته وبنُه وذو كذلك اِتقاَ من ارم وارب  ,وكذلك ِف

د َش , ار  ذوى اامنَّا  مَتٍط بْوجته التي حيٍُّ  ,إىل الْوجة والٍن 

واِتٍاط عاطفته بٍنُه َشد اِتٍاطًا من  ,من اِتٍاط عاطفته بأمه وَبُه

 .عاطفته بْوجته
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َُّ من َخُه ثم من  ,ثم من َمه وَبُه ,فالعٍد ِوم القُامة إذا كا  ِف

َُّ ممن  ,وذلك ملا عهُه من حقوق ,ُوجته وبنُه ف و من باب َوىل وَوىل ِف

نَّأ  اهلل تعاىل َ   .وبنُه ذو َبعد ََابة من َخُه وَمه وَبُه وصاحٍته

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .آم  .جيعل ذمتنا بَِئة

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ ک ک}ما تفسري قولؤت تعؤا :   : 6السؤال

؛  ن بعؤ  النؤاي يسؤي ون فهمهؤا, فيعتقؤدون      [71مؤريم:  ] {ڳ

هؤؤم  ؤؤوخ  ا ؤؤ   هؤؤم  ؤؤوخ يؤؤدخلون النؤؤا , وكل  النؤؤاي كلَّ أنَّ

 .بقي من يشاءيشاء, وُي خرج منفإن شاء اهلل ُي بعملت,

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ ک ک﴿ :َو  اهلل تعاىل :اجلواب

الوِوة ذو  :فمن م من َا  ,اختهف املفرسو  يف تفَّري الوِوة .﴾ڳ

َد َىض اهلل سٍحانه  ,وكا  ذلك املَوِ َمًَا ُمتوماً  ,املَوِ ع  الرصاط

 .وتعاىل َنه ال بدَّ من وَوعه ال ُمالة

وذو موضع  ,وَ  ِصريوا حوهلا ,ن ج نمالوِوة ذو الدنوُّ م :وَُل

 .املحاسٍة

وَد جاَ يف احلدِث الَشِف عن َِب  ,الوِوة ذو الدخو  :وَُل

ََُّة ِيض اهلل عنه َا  ال ِدخه ا  :فقا  بعضنا , نا يف الوِوة)اختهفنا ذ   :ُسَم

فهقُت  ,ِدخهوهنا َجُعًا ثم ِنكي اهلل الذِن اتقوا :وَا  بعضنا ,مؤمن

ال  :فقا  بعضنا ,إنا اختهفنا يف ذلك الوِوة :هلل فقهت لهبن عٍد ا جابَ
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ذوى بإصٍعُه إىل َذنُه أف ,ِدخهوهنا َجُعاً  :وَا  بعضنا ,ِدخه ا مؤمن

تا إ  ي  َكن سمعت ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه  :وَا  ُصمَّ

َ  وال فاجَ إال ةخه ا ,الوِوة الدخو » :وسهم ِقو  فتكو   ,ال ٍِقى َب

حتى إ  لهناِ د َو َا   ,كا كانت ع  إبَاذُم ,ع  املؤمن بَةًا وسالماً 

ثم ِنكي اهلل الذِن اتقوا وِذِ الظامل  فُ ا  ,جل نم د ضكُكًا من بَةذم

َُةَ  ويف ِواِة الطرا  عن ِع  .ِواه ااممام َحلد «جثُاً  عن النٍي  ,بن ُمنْ

و  الناِ لهمؤمن ِوم تق» :َا  ,ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

ْْ ِا مؤمن :القُامة  .«فقد َطفا نوِك هلٍي ,ُج

 :وذلك لقوله تعاىل ,ومن ظاذَ اآلِة ِتٍ َّ بأ  الوِوة ذو الدخو 

  .[72 :]مَِم ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿

 ,وع  كلِّ حا  امل مُّ بالنٍَّة لهمؤمن َ  ِعمل بعمل َذل اجلنة

وَِجو اهلل  , ِعمل بعمل َذل الناِالوَ ,تعاىل َ  ِكو  من َذه اوَِجو اهلل 

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا . ِكو  من َذه اتعاىل َالَّ 

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿: يقول اهلل تبا ك وتعا : 7السؤال

. ما ايكمة من [86ؤ85مريم: ] ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 ومل يقل إ  اجلنة؟ ﴾ڱ ڱ ڱ﴿قولت تعا : 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ :ِقو   اهلل تٍاِك وتعاىل :اجلواب

 .[30د27 :]الفكَ ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ
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م ِبنا  َّْ وجلَّ فقدَّ وِقو  اهلل  ,ذكَ الَجوع إىل اهلل تعاىل ع  ةخو  اجلنة ع

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿ :تعاىل حكاِة عن الَُّد  آسُة ُوجة فَعو 

َِّ  .[11 :]التحَِم ﴾ۈ مت ذكَ العند  .ة ع  اجلنةفقدَّ

 ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ :ويف ذذه اآلِة الكَِمة ِقو  اهلل تعاىل

ر  ذؤالَ العٍاة امليهص  الذِن سمعوا  ,وي  ِقل اجلنة ﴾ڱ ڱ

 ,[5 :]الٍُنة ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿ :َوله تٍاِك وتعاىل

وطٍعًا  ,وي  ِقصدوا سوى اهلل تعاىل يف عٍاةِتم ,ذؤالَ عٍدوا اهلل تعاىل هلل

ن ومن الدعاَ َِّألو  اهلل اجلنة وِعوذو  به م ,من َجهة العٍاة  الدعاَ

نا لذلك كافأذم ِبُّ  ,فامليهص يف عٍاةته ِطه  ِبه يف تهك العٍاة  ,الناِ

َّْ وجلَّ   ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ :بأ  ِكونوا وفدًا عهُه ع

َّْ وجلَّ وذكَ ِبنا  .والوفد ذم القاةمو  ِكٍاناً   ,يف اآلِة اسم الَحلن ع

ر  ذذا االسم الَشِف  ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ :فقا 

واجلوة والكَم واامنعام والفضل  ,ٍداملٍاِك من صفات الهطف بالع

َّْ وجلَّ والتقَِ  واملواذ  لهعٍد الذي َخهص يف عٍوةِته هلل   .ع

َّْ وجلَّ وهلذا َا  ِبنا   .﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ :ع

َّْ وجلَّ وذذا جْاَ من تَك اختُاِه الختُاِ ِبه  ,وي  ِقل إىل اجلنة  .ع

عا  والعُاذ َّاق القطِةًا كا تُ َما املكَمو  فَُّاَو  إىل ج نم وِ 

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .باهلل تعاىل
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 : أ جؤؤؤؤو تفسؤؤؤؤري هؤؤؤؤرمي اآليؤؤؤؤا  الكرميؤؤؤؤة مؤؤؤؤن  ؤؤؤؤو   النسؤؤؤؤاء:   8السؤؤؤؤؤال
 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 ڳ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 ھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 ې ۉ ۉ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې

 .[26د24 :]النََّا ﴾ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ وئ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ :َو  اهلل تٍاِك وتعاىل :اجلواب

ذو َو  معطوف ع  اآلِة الَّابقة  ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ

مات ََّ جات ,يف ذكَ املح   فا ةامت املََ ,واملقصوة باملحصنات ذنا املتْوِّ

جة فال حيلُّ نكاح ا  .متْوِّ

ُِطهق وَِاة منه العفة كا يف َوله  ,واامحصا  يف القَآ  العظُم 

 .[12 :]التحَِم ﴾ائ ائ ى ى ې ې﴿ :تعاىل
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 ََّ  ڌ ڌ ڍ ڍ﴿ :كا يف َوله تعاىل ,وَِاة منه كذلك احل

 .[25 :]النَّاَ ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

جة  ٻ ٻ﴿ :كا يف َوله تعاىل ,وَِاة منه كذلك املتْوِّ

جة :َي ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻ ٻ  ,حيَم نكاح املتْوِّ

ل موثَّق ,وذذا ما كتٍه اهلل عهُكم  .وذو َمَ مَّكَّ

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ :َما َوله تعاىل

 َحلَّ اهلل لكم ما وِاَ ذلكم َ  تتْوجوذنَّ  :َي ﴾ٹ ٹ ٹ

واحذِوا َ  تدفعوا ذذا املا  بقصد  ,وتدفعوا هلنَّ امل وِ املتَّفق عهُ ا

 .اةفعوه بقصد الْواج واامعفافبل  ,الَّفاح

مات النَّ  ََّ مات الَضاع ,إذًا املحَمات ذنَّ ُم ََّ مات  ,وُم ََّ وُم

جات د  .باامحصا  د ِعني املتْوِّ

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ :َوله تعاىل

 ڇ ڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

د وِؤكِّ  ,ضع )االستمتاع(وذو يف مقابل الٍُ  ,امل َ َِّمى َجَاً  ,﴾ڇ

  ََِا امَ» : اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهمذذا حدِث النٍي ص 

 ,فنكاح ا باطل ,فنكاح ا باطل ,نكحت بغري إذ  ولُ ا فنكاح ا باطل

 فإ  اشتكَوا فالَّهطا  وِلُّ  ,من فَج ا فإ  ةخل هبا فه ا امل َ با استحلَّ 

 .حدِث حَّن :ِواه ااممام َحلد والَتمذي وَا  «له من ال وِلَّ 
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مه ِسو  اهلل ص   ,نكاح املتعة وال حُتمل اآلِة ع  ََّ رنه نكاح ح

 ڱ ڱ﴿ :اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم؛ ر  اهلل تعاىل ِقو 

ومعهوم َ  النكاح بإذ  ارذه  ذو النكاح الَشعي بوِل  ,﴾ڱ

 .ونكاح املتعة لُس كذلك ,وعدم التوَُت ,وشاذدي عد 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ :تعاىلتٍاِك ووة َّ َوله 

ف و سائغ وجائْ  ,جواُ الِْاة  والنقصا  يف امل َع   ﴾چ ڃ

 .َشعًا عند الَتايض بعد استقَاِ املتفق عهُه

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿ :تعاىلتٍاِك وَما َوله 

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 ں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 ف و إِشاة ﴾ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

ن من الْواج باحلَائَ ج باامماَفهه َ  ِتْ ,ملن ي  جيد املا  والَّعة لُتمكَّ  .وَّ

 :وظاذَ اآلِة ِد ُّ ع  َ  الْواج من اامماَ مَشوط بثالثة َشوط

 . جيد الْوج صداق احلَ د َالَّ 1

 .ىد َ  خشى الوَوع يف الْن2

 .د َ  تكو  ارمة مؤمنة غري كافَ 3

ع يف احلدِث فالتوسُّ  ,وع  كلِّ حا  اامماَ غري موجوةات الُوم

 .عنه اآل  يف غري ُمهِّه
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ال مَّتأجَات  ,استحقاق اامماَ امل وِ َ  ِكنَّ عفُفات وَشط

 .ذات ارخدا ًا وذنَّ متَّيِ وال سر  ,وذنَّ املَّافحات ,لهٍغاَ ج َاً 

واملَاة باملَّافحة ذي الْانُة  ,العفُفات :فاملَاة باملحصنات ذنا

 .والتي تتيذ اخلد  ذي التي تتيذ صاحًٍا ساً  ,ج َاً 

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿ :َما َوله تعاىل

 ٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

ع   فقد ب َّ اهلل تٍاِك وتعاىل عقوبة احلدِّ  ﴾ۉ ۉ ۅ ۋ ۋ

 :وذلك لقوله تعاىل ,فكعل عقوبت ا نصف عقوبة احلَ  ,الْانُة ارمة

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿

ذنَّ نصف  ,اامماَ إذا ُن  بعد إحصاهننَّ بالْواج :َي ,﴾ڭ فحدُّ

 .جهد وذو مخَّو   ,حدِّ احلَائَ

 ے ے ھ﴿ :تعاىلتٍاِك وفاملقصوة من املحصنات يف َوله 

جات ﴾ڭ ڭ ۓ ۓ كا َهنا  ,ذنَّ احلَائَ ال املتْوِّ

 .سابقًا يف معنى اامحصا 

 ,ر  ذناك من حياو  إلغاَ حد الَجم استش اةًا هبذه اآلِة الكَِمة

 .واهلل تعاىل َعهم ,وذو خالف َِي َج وِ الفق اَ والعهاَ

 ,﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿ :بقوله تعاىل وختمت اآلِة

 .الْنىوذو اخلوف من  ,فذكَت َشطًا آخَ امباحة نكاح اامماَ
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نا تٍاِك وتعاىل بقوله  ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿ :ثم َوىص ِبُّ

 ,إ  صركم عن نكاح اامماَ خري لكم من نكاح نَّ  :َي ,﴾ۉ ۉ

 .وإ  َبُح لكم ذلك لهرضوِ  بالَشوط

 ائ ائ ى ى ې ې ې﴿ :َما َوله تعاىل

فريِد اهلل تٍاِك وتعاىل  ﴾ۆئ ۆئ ۇئ ۇئوئ وئ ەئ ەئ

ُِّ  ,َ  ٍِ  لكم التكالُف وارحكام الَشعُة  ,ْ لكم احلال  من احلَاموِم

وَِِد َ  ِقٍل توبتكم من اامثم  ,وَِشدكم إىل ما فُه مصهحتكم

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .واملحاِم

 ڃ ڃ ڄ}: : قول  يدنا يو ؤف عليؤت السؤلم للملؤ :     9السؤال

بع  النؤاي يقؤول: لقؤد كؤان      [55يو ف: ] {چ چ چ ڃ
 يدنا يو ف عليت السلم حريصًا على املكان واملاد , حاشامي من 

  ل , فما  دُّكم على قول هؤالء؟

 مما ال شكَّ فُه بأ  اامنَّا  الٍعُد عن اهلل تعاىل ِظنُّ  :أولا  :اجلواب

ق ب  الَسو  وغري الَسو  ,بالناس كا ِظنُّ بنفَّه َِّ  .وال ِف

عي َ  ِكو  أ  الٍعُد عن اهلل تعاىل من الطٍلك مما ال شكَّ فُه بوكذ

َال وذم الَّاة  ارنٍُاَ  ,ُمَومًا من ارةب مع الصفو  امليتاِ  من اخلهق

 .واملَسهو  عهُ م الصال  والَّالم

ذو  عن َجُع  :ثانياا  َّْ ارنٍُاَ واملَسهو  عهُ م الصال  والَّالم من
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ذو  ,النواَص وارةناس َّْ وِتعامهو  مع ا بمقداِ  ,عن ح ِّ الدنُا ومن

 .احلاجة والرضوِ  يف شؤو  َنفَّ م عهُ م الصال  والَّالم

 ,ارةب مع ارنٍُاَ واملَسه  َجُعًا فَ, ع  ارمة كهِّ ا :ثالثاا 

 .وسوَ ارةب مع م َد ُخَج العٍد من ةائَ  اامِا  والعُاذ باهلل تعاىل

 :وبناء عىل ذلك

ا ِوسف عهُه الَّالم من املهك َ  جيعهه ع  ي  ِكن طه  سُدن

بل  ,حاشاه من ذلك ,َو حَصًا ع  ةنُا ,خْائن ارِ, من َجل املكانة

ََّع  ک ک ڑ﴿ :من خال  َوله ,كا  طهٍه إنقاذًا لألمة من الرضِ املتو

 .[48 :]ِوسف ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا

اليت أشا  اهلل تعا  إليها بقولت:  : ما هي منافع اخلمر10السؤال

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ۉ﴿

 ؟[219 :]البقر  ﴾ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ

واآلِة ذذه  ,اخلمَ بحدِّ ذاته ال منافع صحُة فُه َبداً  :اجلواب

ث عا كا  عهُه الناس ٍَل حتَِم اخلمَ كهِّ   ٱ﴿ :ًا بقوله تعاىلُر تتحدَّ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
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  ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 .[91د90 :]املائد 

 ,لعن اهلل اخلمَ» :وبقوله ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

ذا ,وعارصذا ,وساَُ ا ,ولعن شاِهبا ٍْتاع ا ,وبائع ا ,وُمعَترِصَ  ,وُم

 .ِواه ااممام َحلد وَبو ةاوة «كل ثمن اآو ,واملحمولة إلُه ,وحامه ا

 .واامثم والعُاذ باهلل تعاىل فالكلُّ مشمو  بالهعنة

 :وبناء عىل ذلك

وكا  النفع ٍَل  ,فاخلمَ من حُث اخلمَ ال منافع صحُة فُه َبداً 

 ِّ ِر ِر لهيمَ نفعًا ماةِّ  التحَِم الكلر ق لنفَّه بذلك  حُث ,اً ًا جتاِ الٍائع حيقِّ

مًا كذلك ,ولكن بعد حتَِم اخلمَ كهُاً  ؛ِبحاً  ََّ وآخذ  ,صاِ النفع املاةي ُم

قه التاجَ  ,ثمن مشَتك يف اامثم ولو ي  َِشب اخلمَال فالنفع الذي حيقِّ

وصاحٍه مشمو  بالهعنة كا جاَ يف احلدِث  ,باخلمَ صاِ حَاماً 

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .«كَِل َثَمنِ اآو» :الَشِف

 هل تصحُّ قراء  القرآن دون حتري  اللسان والشفامي؟: 11السؤال

ِفة بفضُهة اجل َ وِفع الصوت قد جاَت َحاةِث َشل :اجلواب

فمن ارحاةِث الواِة  بأفضهُة  ,وَحاةِث بفضُهة اامساِ ,بالقَآ 

ما َذ  اهلل ليشَ » :اجل َ َو  النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

ِواه ااممام مَّهم عن  «ى بالقَآ  جي َ بهما َذ  لنٍي حَّن الصوت ِتغنَّ
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 .َِب ذََِ  ِيض اهلل عنه

بأفضهُة اامساِ َو  النٍي ص  اهلل عهُه الواِة  رحاةِث ومن ا

وامُلرِسُّ  ,اجلاذَ بالقَآ  كاجلاذَ بالصدَة» :وع  آله وصحٍه وسهم

ٍَ ِيض اهلل «بالصدَة بالقَآ  كاملرسِّ  ٍََة بن عاِم  ِواه ااممام َحلد عن ُعْق

 .عنه تعاىل

 ,الَِاَ َ  اامخفاَ َفضل ملن خاف ع  نفَّه من :واجلمع بُن ا

ع  نفَّه  وي  خَش  ,واجل َ َفضل إذا ي  ِؤذ َحداً  ,تأذي َحد بك َه َو

 .من الَِاَ

ع  ذلك ما ِواه ااممام َحلد عن َِب سعُد اخلدِي ِيض اهلل  وِد ُّ 

)اعتكف ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم يف  :عنه َا 

ٍَّةٍ   فَّمع م جي َو داملَّك َُ توِ وَا  ,له بالقَاَ  وذو يف   :فكشف الَُّّ

ْؤذِنَّ بعضكم بعضاً ِبَّ  كم ُمناٍج َال كهُّ » ُِ َفَعنَّ بعضكم ع   ,ه فال  َْ َِ وال 

 .(«يف الصال » :َو َا  ,«بعض يف القَاَ 

َُِِّمع اامنَّا  نفَّه َو من بقَبه وَةنى حدٍّ   .يف اامساِ َ  

 :وبناء عىل ذلك

َُِِّمع اامنَّا  نفَّه َشَ يف اامساِ َثناَ تالو  القَآ  فأَلُّ    َ, 

 .وذذا ال ِكو  إال بتحَِك الهَّا  والشفت 

 َِّ بل  ,تالًُا لهقَآ  دُّ ك لَّانه وشفتُه َثناَ التالو  فال ِعَما من ي  حي

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .ذو ناظَ فُه
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 هل جتوز قراء  القرآن الكريم من غري وضوء؟: 12السؤال

 ,لكَِم استحٍاب الوضوَ لقَاَتهمن آةاب تالو  القَآ  ا :اجلواب

وَد َا  النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه  ,رنه َفضل ارذكاِ

 .«إ  كَذت َ  َذكَ اهلل تعاىل إال ع  ط َ» :وسهم

ولكن جتوُ تالو  القَآ  عن ظ َ َه  بدو  مسِّ القَآ  الكَِم 

 ,هةر  مسَّ القَآ  تشَتط له الط اِ  الكام ,لهمحدث حدثًا َصغَ

 .«القَآ  إال طاذَ ال ِمسر » :لهحدِث الَشِف

وجيوُ هلا النظَ يف  ,َما احلائض واجلن  فتحَم عهُ ا القَاَ 

  .املصحف وإمَاِه ع  القه  فقط ةو  حتَِك الهَّا 

 :وبناء عىل ذلك

ولكن اركمل  ,فتكوُ تالو  القَآ  الكَِم من غري وضوَ

َما إذا َِاة  ,كا  ِقََ عن ظ َ َه َ  ِتوضأ تاِل القَآ  إذا  واملَّتح َّ 

 ,ذذا .القَآ  فتشَتط له الط اِ  الكامهة من احلدث ارصغَ واركر مسَّ 

 .واهلل تعاىل َعهم

هؤؤل زؤؤوز قؤؤراء   ؤؤو   اإلخؤؤلم م ؤؤة ألؤؤف مؤؤر  للميؤؤت         : 13السؤؤؤال

 لعتقت من النا ؟

 ثٍت يف ارحاةِث الصحُحة بأ  ََاَ  سوِ  اامخال ِ ي  :اجلواب

ولكن  ,ذذا فضاًل عن ََاَِتا ملُت ,ف مَ  تعتق صاحٍ ا من الناِمئة َل
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 .نَجو اهلل تعاىل َ  جيعل َجَ التالو  يف صحُفة القاِئ وامل دى إلُه

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا

** ** ** 
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: لقؤؤد تعؤؤت حؤؤديثًا عؤؤن  ؤؤيدنا   ؤؤول اهلل  ؤؤلى اهلل     1السؤؤؤال

 ؤؤؤلم يقؤؤول فيؤؤت: )لؤؤو لبثؤؤؤت :    وحبت عليؤؤت وعلؤؤى آلؤؤت و ؤؤ    

فهؤؤؤؤل هؤؤؤؤرا  لبؤؤؤؤس يو ؤؤؤؤف  جبؤؤؤؤت الؤؤؤؤداعي(السؤؤؤؤون  ؤؤؤؤول 

 ايديس  حيح, وما معنامي؟

الٍياِي ومَّهم  ا احلدِث الَشِف صحُح ِواه ااممام :اجلواب

ص  اهلل عهُه اهلل عن َِب ذََِ  ِيض اهلل عنه َ  ِسو   ,والهفظ ملَّهم

 عهُه الَّالملشك من إبَاذُم با نحن َحقُّ » :وع  آله وصحٍه وسهم َا 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻ ٻ﴿ :إذ َا 

وي إىل أوَِحم اهلل لوطًا لقد كا  ِ :َا  .[260 :]الٍقَ  ﴾ٿ ٺ

ٍْث ِوسف رجٍت الداعي ,ِكن شدِد  .«ولو لٍثت يف الَّكن طو  َل

نحن َحق » :سهموَوله ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه  :أولا 

إبَاذُم عهُه  مَّتحُل يف حقِّ  َ  الشكَّ  :معناه «بالشك من إبَاذُم

ََّ  فإ  الشكَّ  ,الَّالم  َحقَّ  ق إىل ارنٍُاَ لكنُت يف إحُاَ املوتى لو كا  ِتط

لذلك اعهموا َ   ,وَد عهمتم َ  ي  َشك ,به من إبَاذُم عهُه الَّالم

 .إبَاذُم عهُه الَّالم ي  ِشكَّ 

وصحٍه آله وذذا من َخالق سُدنا ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  

فإ  من  ,وكذلك ذذا خَج خمَج العاة  يف اخلطاب ,ومن تواضعه وسهم
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معه   لفال  َو فاعاًل ما كنَت َائاًل  :َا  لهمتكهم فُه َِاة املدافعة عن إنَّا 

 .واملقصوة من ذلك ال تقل ذلك فُه ,وافعهه معي ,من مكَوه فقهه ِل

وَِحم اهلل لوطًا » :وصحٍه وسهمَوله ص  اهلل عهُه وع  آله  :ثانياا 

سٍحانه اهلل فاملَاة بالَكن الشدِد ذو  «وي إىل ِكن شدِدألقد كا  ِ

 :د واهلل َعهم د ومعنى احلدِث ,منع اَواذا وََفإنه َشد ارِكا  و ,وتعاىل

ا خاف ع  َضُافه وي  ِكن له عشري  ِتنعه من ملعهُه الَّالم َ  لوطًا 

فقا  يف ذلك  ,فغه  ذلك عهُه ,حْنه عهُ م ضاق ذِعه واشتدَّ  ,الظامل 

 ,ِل بكم َو  يف الدفع بنفيس َو آوي إىل عشري  ِتنع ملنعتكم لو َ َّ  :احلا 

نه لو استطاع ةفع َو ,إظ اِ العذِ عند َضُافهعهُه الَّالم وَصد لوط 

نه بذ  وسعه يف إكَام م واملدافعة َو ,املكَوه عن م بطَِق ما لفعهه

 ,تعاىلاهلل عن االعتاة ع  عهُه الَّالم نه وي  ِكن ذلك إعَاضًا م ,عن م

وجيوُ َ  ِكو  نيس  .نا كا  ملا ذكَناه من تطُُ  َهوب ارضُافإو

اهلل فُا بُنه وب   أوجيوُ َ  ِكو  التك ,تعاىل يف حلاِت ماهلل االلتكاَ إىل 

 .واهلل َعهم .ِ وضُق الصدي ُّ أظ َ لألضُاف التَتعاىل و

ولو لٍثت يف » :وصحٍه وسهمهلل عهُه وع  آله َما َوله ص  ا :ثالثاا 

ف و ثناَ ع  ِوسف عهُه  «الَّكن طو  لٍث ِوسف رجٍت الداعي

اهلل واملَاة بالداعي ِسو  املهك الذي َخر  ,ُهنِّ أالَّالم وبُا  لصره وت

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿ :سٍحانه وتعاىل َنه َا 
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فهم خَج ِوسف  [50 :]ِوسف ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

ٍَّ  ,مٍاةًِا إىل الَاحة ومفاَِة الَّكن الطوِلالَّالم  عهُه ََّ بل تث  ,َت وتو

ولتظ َ بَاَته عند املهك  ,وِاسل املهك يف كشف َمَه الذي سكن بٍٍَّه

ََ  ,وغريه كل من ِوسف وال وال َخ  ,مما نَّ  إلُه هُ تَ وِهقاه مع اعتقاةه بَا

ُُّ فٍ َّ  ,غريه فضُهة ِوسف يف  نا ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم نٍ

وَا  النٍي ص  اهلل  ,وكا  صره وحَّن نظَه ,وَو  نفَّه يف اخلري ,ذذا

ِثاًِا لإلبالغ يف إو ,عهُه وع  آله وصحٍه وسهم عن نفَّه ما َاله تواضعاً 

 .واهلل َعهم ,عهُه الَّالمبُا  كا  فضُهة ِوسف 

 .ف َهُلكا ذكَ ااممام النووي يف َشحه صحُح مَّهم بترصُّ 

 :ء عىل ذلكوبنا

وبُا   ,وذذا مدِح لَُّدنا ِوسف عهُه الَّالم ,فاحلدِث صحُح

وما َا  سُدنا ِسو  اهلل  ,وكا  صره وحَّن نظَه ,لقو  نفَّه باخلري

عن نفَّه الَشِفة من باب  وصحٍه وسهمص  اهلل عهُه وع  آله 

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .التواضع

 , لؤؤدين النصؤؤيحة ا»: لقؤؤد جؤؤاء : ايؤؤديس الصؤؤحيح:   2السؤؤؤال

سؤؤؤلمني ئمؤؤؤة املولكتابؤؤؤت ولر ؤؤؤولت و  هلل قلنؤؤؤا: ملؤؤؤن؟ قؤؤؤال:   

 . فما معنى هرا ايديس الشريف؟«تهموعامَّ

َُ  :اجلواب كا  ,باملعَوف والن ي عن املنكَ َوْصُف ذذه ارمة ارم
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 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ :َا  تعاىل

  .[110 :]آ  عمَا  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ

 ,َ جي  َ  ِكو  باملعَوف بال منكَوارمَ باملعَوف والن ي عن املنك

ق اآلمَ الناذي بأخالق سُدنا بحُث ِتيهَّ  ,وَ  ِكو  بأسهوب حَّن

 .ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

 ہ ہ﴿ :وكا َا  تعاىل لَُّدنا موسى وذاِو  عهُ ا الَّالم

  .[44 :]طه ﴾ے ے ھ ھ ھ ھ

 :َما معنى احلدِث

تكو  بامتثا  َمَه تٍاِك وتعاىل  :وجل   عز  النصيحة هلل  :أولا 

 .وال ِفقده حُث َمَه ,فال َِاه حُث هناه ,وباجتناب هنُه

 :النصيحة لرسوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم :ثانياا 

وَ  جيعهه املَّهم َدوً  له يف سائَ  ,باتٍاعه وامتثا  َمَه يف املنشط واملكَه

 ک ک ک ڑ﴿ :لك لقوله تعاىلوذ , خالفه َبداً وَالَّ  ,َحواله

  .[63 :]النوِ ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 ,َه والعمل بمقتضاهبقَاَ  القَآ  وتدبُّ  :النصيحة لكتابه تعاىل :ثالثاا 

َِّ  ,حالله حيلُّ و ,هفُقُم حَفه ومدَّ   .مهمه وِعهِّ ِتعهَّ  ,م حَامهوحي

عصا الطاعة عهُ م ما   ِشقَّ َالَّ  :النصيحة ألئمة املسلمني :رابعاا 

َّْ وجلَّ ةاموا يف طاعة اهلل   ِفضح م ع  ِووس اخلالئق ما ي  وَالَّ  ,ع
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 .والدعاَ هلم بظ َ الغُ  بصالح احلا  ,واحاً ُِظ َوا كفًَا بَ 

وتذكريذم  ,وذلك بنقل اخلري هلم :النصيحة لعامة املسلمني :خامساا 

َّْ وجلَّ باهلل   وَ  تأمَذم باملعَوف ,لنفَّك هلم ما حت ُّ  وَ  حت َّ  ,ع

كا يف  ,وَ  تعطُ م حقوق املَّهم التي ذي ع  َخُه ,وتن اذم عن املنكَ

 .ةارحاةِث الَشِف

قنا لهعمل هبذا احلدِث الَشِف ع  النحو َسأ  اهلل تعاىل َ  ِوفِّ 

 ُِ َّْ وجلَّ نا َيض ِبَّ الذي   .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .آم  .ع

 املسؤود  ال  ؤل  جلؤا   » ما مدى  حة ايديس القائؤل: : 3السؤال

 ؟«إال : املسود

جاَ يف املَّتدِك ع  الصحُح  لهحاكم عن َِب ذََِ   :اجلواب

 :َا  ,َ  ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم ,ِيض اهلل عنه

  .«ال صال  جلاِ املَّكد إال يف املَّكد»

 ,والَّنن الكرى لهٍُ قي ,وكذلك وِة يف مصنف ابن َِب شٍُة

 .والَّنن لهداَِطني ,قومصنف عٍد الَُا

جلاِ املَّكد إال يف  ارجَ َنه ال صال  كامهة ,ومعنى احلدِث

ت صالته ,املَّكد ت ع  نفَّه سنة من  ,فمن ص  يف بُته صحَّ ولكنه فوَّ

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .سنن اهلدى

: قرأ  حؤديثًا منسؤوبًا إ  الؤنيب  ؤلى اهلل عليؤت وعلؤى       4السؤال
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وكَّؤؤل علؤؤى  عؤؤزَّ وجؤؤلَّن فيؤؤت أن اهلل آلؤؤت و ؤؤحبت و ؤؤلم, يبؤؤي  

كل جا حة مؤن جؤوا ح اإلنسؤان ملكؤًا اف هؤا, فهؤل هؤرا        

 ايديس  حيح؟

 ڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ :ِقو  اهلل تعاىل :اجلواب

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وِقو  ,[80 :]الْخَف ﴾ڈ ڈ ڎ

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻ

 :]ق ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿ :وِقو  ,[18د16

 .[12د10 :]االنفطاِ ﴾ڈ ڈ

َ  النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه  ,وِوى احلاكم والطرا 

ل بإحصاَ ذنوبه ما من مَّهم ِعمل ذنًٍا إال وَف املهك املوكَّ » :َا  وسهم

فإ  استغفَ اهلل من ذنٍه ذلك يف َشَ من تهك الَّاعات ي   ,ثالث ساعات

 .«ِوم القُامة وي  ِعذب ,ِوَفه عهُه

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک﴿ :وِقو  اهلل تعاىل

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 ﴾ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 .[11د10 :]الَعد
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ٍات حيفظونه من  ل بابن آةم مالئكة معقِّ فاهلل سٍحانه وتعاىل وكَّ

ِِّ وامل هكات  .املضا

 :وبناء عىل ذلك

 ,من م امحصاَ ما ِصدِ عنه من ََوا  وَفعا  ,عٍد مالئكة فهكلِّ 

ِِّ وامل هكات  ,وذذا ما جاَ يف القَآ  والَّنة ,ومن م لهحفظ من املضا

وَما تفصُل ذلك ع  كلِّ جاِحة من اجلواِح فا ثٍت يف ارحاةِث 

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .الصحُحة َشَ من ا

وعلؤؤؤى آلؤؤؤت و ؤؤؤحبت  : مؤؤؤا معنؤؤؤى قولؤؤؤت  ؤؤؤلى اهلل عليؤؤؤت5السؤؤؤؤال

 ؟«إمنا اإلمام ُجنَّة»و لم: 

احلدِث ِواه ااممام مَّهم عن َِب ذََِ  ِيض اهلل عنه  :اجلواب

إنا ااممام » :َا  ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم :َا 

 :سمع اهلل ملن حلده فقولوا :وإذا َا  ,وا َعوةاً ذا ص  َاعدًا فصهُّ إف ,ُجنَّة

ََ له إف ,ا لك احلمداله مَّ ِبن ذا وافق َو  َذل ارِ, َو  َذل الَّاَ ُغِف

 .«ما تقدم من ذنٍه

ومانع من خهل ِعَ, لصالِتم  ,َي ساتَ ملن خهفه :ومعنى ُجنَّة

 ٍِّ وذو الَتس الذي ََِّت من  ,كاجلُنَِّة ملن خهفه :َي ,بَّ و َو مَوِ ما

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .وفُه تشٍُه بهُغ ,وِاَه وِمنع وصو  مكَوه إلُه

: مؤا هؤي الرقيؤة الشؤرعية الؤيت  قؤى بهؤا  ؤيدنا ج يؤل عليؤت           6السؤال



 

 الفتاوى الَشعُة

 

40 

 السلم  يدنا حممدًا  لى اهلل عليت وعلى آلت و حبت و لم؟

 :ِوى ااممام مَّهم عن الَُّد  عائشة ِيض اهلل عن ا َالت :اجلواب

 كا  إذا اشتكى ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم َِاه)

ُِْرِك :جرِل َا  َِشفُك ,باسم اهلل  ومن َش حاسد إذا  ,ومن كل ةاَ 

 .(وَشِّ كل ذي ع  ,حَّد

َ  ) :عنهتعاىل وِوى ااممام مَّهم َِضًا عن َِب سعُد ِيض اهلل 

ِا ُممد  :جرِل َتى النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم فقا 

من  ,ن كل َشَ ِؤذِكم ,باسم اهلل ََُِك :َا  ,«نعم» :شتكُت؟ فقا َ

واهلل  ,ذذا .(باسم اهلل ََُِك ,اهلل ِشفُك ,نفس َو ع  حاسد كلِّ  َشِّ 

 .تعاىل َعهم

: قرأ  فتوى بأن ايديس الشؤريف: )مؤن  ؤاخ بالبيؤت     7السؤال

مخسؤؤؤؤني مؤؤؤؤر  خؤؤؤؤرج مؤؤؤؤن  نوبؤؤؤؤت كيؤؤؤؤوم ولدتؤؤؤؤت أمؤؤؤؤت(  وامي  

 الرتمري وقال: غري , فما املقصود بالغري ؟

ِ  ذو َ  ِنفَة ِاٍو مع  يف َي طٍقة من احلدِث الغَ :اجلواب

 .َحد وال ِشاِكه فُه ,د بَواِة احلدِثطٍقات الَّن

وال ِشاِكه  ,َ  ِنفَة َحد الَوا  بَواِة احلدِث عن شُيه :َو ذو

 .ِغم َنه مَوي من طَق عد  ,يف الَواِة عن شُيه َحد

إنا ارعا  » :وَد ِكو  احلدِث الغَِ  صحُحًا كحدِث
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من طاف بالٍُت مخَّ  مَ  » :وِبا َ  ِكو  ضعُفًا كحدِث ,«بالنُات

 .ِواه الَتمذي «خَج من ذنوبه كُوم ولدته َمه

 :وبناء عىل ذلك

فحدِث الطواف بالٍُت مخَّ  مَ  ذو حدِث غَِ  ضعُف ِواه 

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .وِعمل به يف فضائل ارعا  ,الَتمذي

يقؤول فيؤت الؤنيب  ؤلى اهلل     : لقد تعت حديثًا شؤريفًا  8السؤال

اقني عليؤؤت وعلؤؤى آلؤؤت و ؤؤحبت و ؤؤلم: )إن اهلل ال  ؤؤ  الؤؤرو   

 اقا (, فما معنى هرا ايديس الشريف؟والرو 

عن َِب موسى ارشعَي  ,جاَ يف املعكم الكٍري لهطرا  :اجلواب

 :َا  ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم :ِيض اهلل عنه َا 

 .«اَاتاَ  وال الذوَّ فإ  اهلل ال حي  الذوَّ  ,نَّاَ إال من ٍِِةال تطهقوا ال»

فَُّدنا ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم ِن ى عن 

كناِة عن د  الْوجة الثانُة ةَ هَ ُْ ََّ ثانُة لُذوق عُ من الطالق بقصد الْواج 

 .ثم حتصل املفاَِة بُنه وبُن ا كذلك د لذ  اجلاع

 ,وذذا ِولِّد الضغائن ,املََ  الثانُة والتي تهُ ا ويف ذلك ِكرس َه 

وكذلك بالنٍَّة لهمََ  التي تطه  الطالق من ُوج ا من غري بأس 

وةوام  ,؛ ر  املقصوة يف النكاح ذو النَّلهُ تَ هَ ُْ ََّ لتتْوج من آخَ لتذوق عُ 

لذلك هنى  ,ولُس املقصوة منه لذ  املعاَش  ,وحصو  ارلفة ,العَش 
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 , عهُه وع  آله وصحٍه وسهم عن الطالق إال من ٍِِةص  اهلل النٍيُّ 

 ا فإ  اهلل تعاىل تِ هَ ُْ ََّ ج ثانُة من َجل تذوق عُ ومن طهَّق من غري ٍِِة لُتْوَّ 

ٍُّه  ,ذذا .وكذلك إذا طهٍت املََ  الطالق من ُوج ا هبذا القصد ,ال حي

 .واهلل تعاىل َعهم

** ** ** 
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يقسؤؤم إ  قسؤؤمني: قضؤؤاء  تعؤؤا  ع أن قضؤؤاء اهلل: نسؤؤم1السؤؤال 

ق, فمؤؤا الفؤؤر  بينهمؤؤا؟ والعمؤؤر والؤؤرز    مؤؤ م, وقضؤؤاء معلَّؤؤ 

 والسعاد  من أي  نوع من أنواع القضاء؟

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿ :ِقو  اهلل تٍاِك وتعاىل :اجلواب

ع  َ   ف ذه اآلِة الكَِمة تد ُّ  .[39 :]الَعد ﴾ٴۇ ۈ ۈ

  :القضاَ ِنقَّم إىل ََّم 

 .م ال َِةُّ رَ َضاَ مُ  :الثاينو .َضاَ َابل لهَةِّ  :لاألو

حُث  :فالشطَ ارو  من اآلِة الكَِمة ِد  ع  القَّم ارو 

ده سُدنا ِسو  اهلل وذذا ما َكَّ  .﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿ :ِقو 

ََ  ال َِةُّ » :بقوله وصحٍه وسهمص  اهلل عهُه وع  آله  َُ  القضا  ,إال الدعا

  .ِواه الَتمذي عن سها  ِيض اهلل عنه «وال ِِْد يف العمَ إال الرُّ 

حُث  ,ع  القَّم الثا  َما الشطَ الثا  من اآلِة الكَِمة فإنه ِد ُّ 

َّْ وجلَّ ِقو  اهلل  وذو من القضاَ املرم  ﴾ٴۇ ۈ ۈ﴿ :ع

 :كا َا  تعاىل , وال ٍِدَّ  وذذا القَّم ال َِةُّ  ,املثٍت يف الهوح املحفوظ

 .[29 :]ق ﴾ۇئ ۇئ وئ وئ﴿

ق وَهيا املرم ال ندِي َهيا املعهَّ  ,بقَّمُه غُ  بالنٍَّة لنا والقضاَ

َّْ وجلَّ إال ما َخرنا اهلل  من  ,عنه يف القَآ  العظُم ويف الَّنة املط َ  ع
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 ڳ﴿ :َجهة ذلك َخرنا اهلل تعاىل عن بعض القضاَ املرم مثل َوله تعاىل

  .[88 :]القصص ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ

  .[26 :حلن]الَ ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ﴿ :ومثل َوله تعاىل

  .[30 :]الْمَ ﴾يئ ىئ مئ حئ﴿ :ومثل َوله تعاىل

 :وصحٍه وسهمومثل َو  سُدنا ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله 

ثم ِكو  عهقة مثل  ,إ  َحدكم جُيمع خهقه يف بطن َمه َِبع  ِوماً »

 ,ثم ٍِعث اهلل مهكًا فُؤمَ بأِبع كهات ,ثم ِكو  ُمضغة مثل ذلك ,ذلك

ِواه الٍياِي عن  «َو سعُد جهه وشقي  َعمهه وَُِه واكت   :وِقا  له

 .عٍد اهلل ِيض اهلل عنه

اهلل تعاىل بعهمه الَّابق  ولكنَّ  ,بالنٍَّة لنا ه غُ   ُْ فالقضاَ بشقَّ 

ه فُرصفه ذذا العٍد سُحصل له َمَ كذا وسوف ِدعو ِبَّ  ِعهم بأ َّ  ارُِلِّ 

ه ف ذا كهُّ  ,تعاىل وِعهم بأنه سُمَ, فُأخذ ةواَ فُشفى بإذ  اهلل ,عنه

ثٍت ِبُّ  ,ِكت  وِمحى ُِ َّْ وجلَّ نا و  .النتائج يف الهوح املحفوظ ع

َّْ وجلَّ نا وكا ِعهم ِبُّ  ََِةُّ  ,بأ  ذناك َمًَا مرمًا سُنْ  بالعٍد ع  وال 

َ  وال سٍ   من ارسٍاب كاملوت  .ذذا ارمَ ةعا

َما  ,املحفوظق ظاذَ بالنٍَّة لهَّوح م واملعهَّ ه املرَ ُْ فالقضاَ بشقَّ 

رنه تٍاِك وتعاىل إ  عهم  ,بالنٍَّة لعهم اهلل تعاىل فكمُع ارشُاَ مرمة

وإ  عهم اهلل تعاىل عدم حصوله  ,ق وال بدَّ ق عهُه حصل املعهَّ حصو  املعهَّ 
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 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ﴿ :َا  تعاىل ,ي  حيصل وال بدَّ 

 .[82 :]ِس ﴾ۆئ

ارخذ بارسٍاب  العٍد من يذذا ارمَ ال ِعف ,حا  وع  كلِّ 

والوسائل التي َشع ا اهلل تعاىل له من َجل حصو  اهلداِة والفالح 

ع  القضاَ املرم الذي ذو  كااًل والنكاح والفوُ بَّعاة  الدنُا واآلخَ  اتِّ 

ع  إبَام اهلل ارمَ   ال َِتك الطعام والَشاب اتكااًل كا ,غُ  بالنٍَّة لنا

 ,ِدِي ما كت  اهلل ع  ذذا العٍد من نتائج العٍد ال ر َّ  ,يف الشٍع والَيِّ 

وبعد ذلك  ,ولذلك عهُه بالدعاَ وارخذ بارسٍاب وذي وظُفة العٍد

واهلل  ,ذذا .وَِّأ  اهلل تعاىل الهطف فُه ,, العٍد َمَه إىل اهلل تعاىلِفوِّ 

 .تعاىل َعهم

 : هل كت  اهلل  بحانت وتعا  على الكافر أن يكون كؤافرًا؟ 2السؤال

ان كرل  فكيف  ا ؤبت علؤى أمؤر  ال علقؤة لؤت بؤت؟       وإ ا ك

آدم ومو ى, فقال لت مو ى:  وما شرح ايديس التالي: )احتجَّ

أنت آدم الري أخرَجْت  خطي ت  مؤن اجلنؤة, فقؤال لؤت آدم:     

أنت مو ى الري ا طفاك اهلل بر االتت وبكلمت, ثم تلومين 

 ؤؤلى اهلل ؟ فقؤؤال   ؤؤول اهلل أخلؤؤق قبؤؤل أن علؤؤى أمؤؤر ق ؤؤد   علؤؤيَّ

 آدم مو ى مرتني(؟ عليت وعلى آلت و حبت و لم: فحجَّ

تعاىل  ,ولُس عهمه كعهم الٍَش ,اهلل تٍاِك وتعاىل عاي  إ َّ  :اجلواب
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فاهلل تٍاِك وتعاىل ِعهم ارشُاَ ٍَل وجوةذا وَثناَ  ,ًا كٍرياً عن ذلك عهور 

د ولو كا  اهلل تعاىل ال ِعهم ارشُاَ إال بع ,وجوةذا وبعد وجوةذا

ه عن مشاهبة اخلهق ,وجوةذا لكا  عهمه كعهم الٍَش َّْ َا   ,واهلل تعاىل من

  .[11 :]الشوِى ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ :تعاىل

بمعنى َهنا  ,وصفة العهم كا ِقو  عهاَ التوحُد ذي صفة كاشفة

 ِْ فاهلل تعاىل بعهمه الَّابق ِعهم بأ  ذذا العٍد  , مة كصفة القدِلَُّت مه

 ,وَخفى ع  الناس عهمه ,ده بأ  ذذا العٍد كافَفكت  عن ,سُكو  كافَاً 

وِكو  ذذا  ,وطه  منه اامِا  فإذا ذو باختُاِه ختاِ الكفَ ع  اامِا 

َّْ وجلَّ االختُاِ موافقًا لعهم اهلل   ۋ ۋ ٴۇ﴿ :َا  تعاىل ,ع

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 .[17 :]فصهت ﴾ائ

 :وبناء عىل ذلك

لَُّت إلْامًا لهعٍد َ  ِكو  كا فكتابة اهلل تعاىل ماذا سُكو  العٍد 

 ,ر  اهلل تعاىل َعطاه حَِة االختُاِ ,بل صفة العهم صفة كاشفة ,كت 

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿ :َا  تعاىل

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍ ڍ

  .[29 :]الك ف ﴾ک ک ک ک

فعندما ختاِ اخلري  ,واهلل تٍاِك وتعاىل سوف حياسٍه ع  اختُاِه
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 ڈ ڎ﴿ :َا  تعاىل ,اِ الَش جياُِه عهُهوعندما خت ,جياُِه عهُه

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

  .[8د7 :]الْلْلة ﴾گ

فاحلدِث ِواه ااممام الٍياِي  ,وَما بالنٍَّة لهحدِث الَشِف

َا  ِسو  اهلل  : ا عن َِب ذََِ  ِيض اهلل عنه َا ُومَّهم يف صحُح

له  فقا  ,آةم وموسى احتجَّ » :وصحٍه وسهمص  اهلل عهُه وع  آله 

َنت  :فقا  له آةم ,َنت آةم الذي َخََجْتك خطُئتك من اجلنة :موسى

دِّ  َُ  ِ علَّ موسى الذي اصطفاك اهلل بَساالته وبكالمه ثم تهومني ع  َمَ 

 :ٍَل َ  َخهق؟ فقا  ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

ََّ  ,آةم موسى فحجَّ   .«ت م

ة إما َ  تكو :أولا  وإما  ,  يف عاي  الرُخ بارِواحذذه املحاجَّ

وَد ثٍت يف حدِث املعَاج  ,باالجتاع مع بعض ا الٍعض يف عاي  الرُخ

وإما  ,اجتمع بارنٍُاَ وصحٍه وسهمص  اهلل عهُه وع  آله  النٍيَّ  بأ َّ 

 .الش داَ اَحُاذم اهلل تعاىل كا َحُ

بعد خَوج ا ا سُدنا آةم وسُدنا موسى عهُ ا الَّالم حتاجَّ  :ثانياا 

َُِّقط  ,من ةاِ التكهُف ومها يف ذلك سواَ ال ِقدِ َحدمها ع  َ  

ٍُِطل الفعل الذي ذو الٍَّ  ,ارصل الذي ذو القدِ  .وال 

ةفع سُُدنا آةم عهُه الَّالم حكَة سُدنا موسى عهُه الَّالم  :ثالثاا 
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ِ عهُه ٍَل َ  ُخهق بأ َّ  ,بالهوم له ُه فكا  سُدنا آةم عه ,ذذا َمَ مقدَّ

 .الَّالم ذو الغال 

ِ  :ِقو  ااممام النووي ِحله اهلل تعاىل :رابعاا  معناه َنك تعهم َنه مقدَّ

وإذا تاب اهلل عهُه وغفَ له ُا   ,ال عقل وَِضًا الهوم َشعي   ,فال تهمني

 .فمن المه كا  ُمكوجًا بالَشع ,عنه الهوم

اهلل تعاىل ي   ذذه املعصُة كانت بتقدَِ :ا لو َا فالعايص منَّ  :فإ  َُل

 .تَّقط عنه املالمة

ٍِ عهُه َحكام املكهَّ  :َهنا ويف لومه  ,ف ذو باٍق يف ةاِ التكهُف جا

ن ذذه الداِ وعن احلاجة إىل موَما آةم فمُت خاِج  .ُجَ له ولغريه

 .فهم ِكن يف ذذا القو  فائد  سوى التيكُل ونحوه ,الْجَ

 :لصال  والَّالملُس من معنى َو  آةم عهُه ا :وَا  التوِبشتي

( َلْمني به وَوجٍه علَّ فهم ِكن ِل يف تناو  الشكَ  كَّ    )كتٍه اهلل علَّ

وَحَكَم بأ َّ ذلك كائن   ,َثٍته يف َمِّ الكتاب ٍَل كو  :وإنا املعنى ,واختُاِ

َِ عني خالُف عهِم اهلل ,لعهمه الَّابق ,ال ُمالةَ   ,ف ل ِمكن َ  ِصد

وتنَّى  ,وتذكَ الكَّ  الذي ذو الٍَّ  ,فكُف تغفُل عن العهم الَّابق

وَنت ممن اصطفاك اهلل من املصطف  ارخُاِ  ,ارصل الذي ذو القدِ

  .واهلل تعاىل َعهم ,الذِن ِشاذدو  سَّ اهلل من وِاَ ارستاِ؟ ذذا

هؤؤل قرينؤؤة اجلؤؤن موجؤؤود  أم هؤؤي مؤؤن إبؤؤداع املشؤؤعو ين      : 3السؤؤؤال
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 الشؤيا ني ضؤمن  واجلهال؟ وهل ميكن حبس القرينة أو اجلؤن و 

قؤؤوا ير أو علؤؤ ؟ وإ ا كانؤؤت القرينؤؤة موجؤؤود  فمؤؤا هؤؤي  ؤؤر   

 التخلص منها؟ وما حكم اإلميؤان بوجودهؤا أو عؤدم وجودهؤا؟    

ومؤؤؤا حكؤؤؤم الؤؤؤرهاب إ  املشؤؤؤعو ين أو الؤؤؤدجالني وتصؤؤؤديقهم 

 فيما يقولون؟ وما حكم ا تداء التمائم )ايوابا (؟

وذلك لقوله  ,َانهوال جما  لنك ,القَِن من اجلن موجوة :اجلواب

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ :تعاىل

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿ :وَا  تعاىل .[36 :]الْخَف

  .[27 :]ق ﴾ۉ

ْوِج  ِيض اهلل تعاىل عن ا وِوى ااممام مَّهم عن عاِئَشةَ  النٍي ص   َُ

اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم )َ  ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله 

ََ فَ ,فغَت عهُه :عندذا لُاًل َالت وصحٍه وسهم خَج من ى ما َفكا

وما ِل ال ِغاِ مثل ع   :فقهت ,«ما لك ِا عائشة؟ َغَت» :َصنع فقا 

ََد » :فقا  ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم ,مثهك

 ,«نعم» :ِا ِسو  اهلل َو معي شُطا ؟ َا  :َالت «جاَك شُطانك؟

 :ومعك ِا ِسو  اهلل؟ َا  :َهت ,«منع» :َا  ؟ومع كل إنَّا  :َهت

 .(«ولكن ِِب َعانني عهُه حتى َسهم ,نعم»

واامِا  بوجوة عاي  اجلن فَ,  ع  املَّهم؛ رنه ثٍت وجوةه يف 
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 َ فمن َنكَ  ,وانعقد اامَجاع ع  ذلك ,القَآ  الكَِم ويف الَّنة املط َّ

 .لرضوِ وجوةذم د والقَِن من م د كافَ امنكاِه ما ُعهم من الدِن با

ل يف صوِ اامنس والٍ ائم ولهكنِّ   ,َدِ  ع  التطوِ والتشكُّ

ِو  يف صوِ احلُات والعقاِب واامبل والٍقَ واحلمري والٍغا   فُتصوَّ

ه م ثابت  :وِقو  العالمة ابن عابدِن ,ويف صوِ بني آةم تشكُّ

 .بارحاةِث واآلثاِ واحلكاِات الكثري  اذد

َا   ,ال َِاذم اامنس إال ناةِاً نس وومن خصائص م َهنم َِو  اام

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ :تعاىل

 .[27 :]ارعَاف ﴾ہ ہ ہ

 :وبناء عىل ذلك

ل اجلنيُّ فَبا  ,واامِا  بوجوةه فَ, ,فالقَِن موجوة وإذا تشكَّ

وال ِمكن لهٍَش إُالة ذذا العاي  من اجلن  ,َ  ِقٍض عهُه اامنَّا  وحيٍَّه

َّْ وجلَّ هوَو  هلل د والقَِن من م د رهنم خم وجي  َ  ِعهم املَّهم بأنه  ,ع

 ڭ ۓ﴿ :َا  تعاىل ,ذمال سهطا  هلم ع  اامنَّا  إال ملن توالَّ 

  .[100 :]النحل ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 :وَما طَِقة الوَاِة من القَِن فتكو 

 ھ ھ ھ ھ ہ﴿ :َا  تعاىل ,باالستعاذ  منه :أولا 

 .[36 :]فصهت ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ ے ے
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ِوى الَتمذي عن َِب سعُد ِيض اهلل عنه  ,ذت املعوِّ ََاَ   :ثانياا 

ذ من )كا  ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم ِتعوَّ  :َا 

ذتا  ,وع  اامنَّا  اجلا ِّ  فها نْلتا َخذ هبا وتَك ما  ,حتى نْلت امُلعوِّ

 .سوامها(

 .ََاَ  آِة الكَيس :ثالثاا 

الَشِف عن َِب ذََِ  ِيض اهلل ََاَ  سوِ  الٍقَ  لهحدِث  :رابعاا 

ََ َّ ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم َا  ال جتعهوا » :عنه 

 «فُه سوِ  الٍقَ  َإ  الشُطا  ِنفَ من الٍُت الذي تقَ ,بُوتكم مقابَ

 .ِواه مَّهم

لهحدِث الَشِف الذي ِواه  ,ََاَ  خاِتة سوِ  الٍقَ  :خامساا 

َا  ِسو  اهلل  :صاِي ِيض اهلل عنه َا نة ارااممام مَّهم عن َِب مَّعو

ذات  اآلِت  من آخَ  َمن ََ» :ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

 .«سوِ  الٍقَ  يف لُهة كفتاه

وعن النعا  بن بشري ِيض اهلل عنه عن النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله 

وارِ, إ  اهلل كت  كتابًا ٍَل َ  خهق الَّموات » :وصحٍه وسهم َا 

  يف ةاِ ثالث آوال ِقَ ,َنْ  منه آِت  ختم هبا سوِ  الٍقَ  ,بألفي عام

 .ِواه الَتمذي «لُا  فُقَهبا شُطا 

له املهك وله احلمد  ,ال إله إال اهلل وحده ال َشِك له :َو  :سادساا 

لهحدِث الذي ِواه ااممام مَّهم يف صحُحه  ,وذو ع  كل َشَ َدَِ
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عنه َ  ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه  عن َِب ذََِ  ِيض اهلل

له املهك وله  ,ال إله إال اهلل وحده ال َشِك له :من َا » :وسهم َا 

كانت له عد  عَش  ,يف ِوم مئة مَ  ,وذو ع  كل َشَ َدَِ ,احلمد

وكانت له حًَُا من  ,ة سُئةئوُمُت عنه م ,وكتٍت له مئة حَّنة ,َِاب

إال َحد  ,أفضل مما جاَ بهبت َحد أوي  ِ ,ِميسالشُطا  ِومه ذلك حتى 

سٍحا  اهلل وبحمده يف ِوم مئة مَ  ُحطَّت  :ومن َا  ,عمل َكثَ من ذلك

 .«خطاِاه ولو كانت مثل ُبد الٍحَ

وذلك لقو   ,ال  فحَام َشعاً وَما الذذاب إىل املشعوذِن والدجَّ 

ََّ م» :سُدنا ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم افًا ن َتى ع

ِواه ااممام مَّهم عن صفُة  «له عن َشَ ي  تقٍل له صال  َِبع  لُهةأفَّ

 .ِيض اهلل عن ا

ويف ِواِة عن َِب ذََِ  ِيض اهلل عنه عن النٍي ص  اهلل عهُه وع  

ََّ » :آله وصحٍه وسهم َا  افًا فصدَه با ِقو  فقد كفَ من َتى كاذنًا َو ع

ِواه ااممام  « عهُه وع  آله وصحٍه وسهمبا َنْ  ع  ُممد ص  اهلل

 .َحلد وغريه

َما بالنٍَّة لهتائم د احلكابات د فال خالف ب  الفق اَ يف عدم 

ُِعَف معناه ُِؤمن  ,جواُ التمُمة إذا كا  فُ ا اسم ال  ُِف م ال  ر  ما ال 

ُِطه  ةفع  ,ورنه ال ةافع إال اهلل ,َ  ِكو  فُه َشَ من الَشك وال 

 .إال باهلل تعاىل وَسائه املؤذِات
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مل إال ع  َشَ من القَآ  الكَِم وارةعُة تَما إذا كانت ِتُمة ال تش

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .فقد ذذ  َج وِ الفق اَ إىل جواُذا ,املأثوِ 

:  جؤؤل مصؤؤاب اؤؤرع الصؤؤرع الصؤؤغري, فيفقؤؤد عقلؤؤت       4السؤؤؤال

 مؤن  لفرت  قصري , فهل  ا   على ما يفعلؤت : هؤرمي الفؤرت    

أفعؤؤال؟ مؤؤع العلؤؤم أنؤؤت قؤؤد يؤؤتلفر بكلمؤؤة الكفؤؤر أو الطؤؤل   

 وهو ال يد ي.

الَجل املصاب بمَ, الرصع ال ِؤاخذ وال حياس   إ َّ  :اجلواب

ف بغري إِاةته ,ع  َفعاله وال ع  ََواله ِوم القُامة  :وَالوا ,ما ةام ِترصَّ

 .َسقط ما َوج  ,إذا َخذ ما َوذ 

ظ بكهمة ف ذا  ,الكفَ َو الطالق يف حالة الرصع والعٍد عندما ِتهفَّ

 .فُه إشاِ  إىل َ  ذذه الكهات جتَي ع  لَّانه َثناَ الصحو

ٍَّه إىل َلفاظه يف حا  صحته وَ  تكو   ,لذلك جي  ع  العٍد َ  ِتن

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .مضٍوطة بضوابط الَشِعة

 : ما حكم الشرع : إنسان أنكر حتريم الربا؟5السؤال

َّْ وجلَّ ال جيوُ لهمَّهم َ  ِنكَ شُئًا من ةِن اهلل  :اباجلو ولكنَّ  ,ع

من َنكَ َمًَا من َموِ الدِن ال حُيكم عهُه بالكفَ إال إذا كا  ما َنكَه 

وَد عهم َنه جاَ به سُدنا ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع   ,َمًَا جُممعًا عهُه
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َُ جاذاًل باحلكم و ,آله وصحٍه وسهم
ََ وي  ِكن املنكِ  .ذًا عهُهال ُمك

املكمع عهُ ا  ,وحتَُِم الَبا من ارموِ املعهومة من الدِن بالرضوِ 

َ  رصاحةً  ,سهفًا وخهفاً  وذلك  ,وَد جاَ هبا القَآ  الكَِم والَّنَّة املط َّ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :بقوله تعاىل

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 .[279د275 :]الٍقَ  ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

لعن اهلل آكل الَبا » :وبقوله ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

يض ِواه ااممام َحلد عن عٍد اهلل بن مَّعوة ِ «وموكهه وشاذده وكاتٍه

 .اهلل عنه

ِوى الٍياِي عن َِب ذََِ  ِيض اهلل  ,وذو من الٍَّع املوبقات

اجتنٍوا الٍَّع » :عنه عن النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم َا 

 ,والَّحَ ,الَشك باهلل» :؟ َا ِا ِسو  اهلل وما ذنَّ  :َالوا ,«املوبقات
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 ََّ  ,كل ما  الُتُمَو ,كل الَباَو ,م اهلل إال باحلقوَتل النفس التي ح

 .«وَذف املحصنات املؤمنات الغافالت ,والتوِل ِوم الْحف

 ۓ ۓ﴿ :َا  تعاىل ,وَد ثٍتت حَمته يف َجُع الَشائع الَّاوِة

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 .[161د160 :]النَّاَ ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 :وبناء عىل ذلك

رنه  ,فمن َنكَ حتَِم الَبا واستحهَّه فقد كفَ والعُاذ باهلل تعاىل 

فإ   ,وجي  ع  احلاكم َ  َِّتتٍُه ,َنكَ َمًَا معهومًا من الدِن بالرضوِ 

تل ,تاب َُ   .وإال 

وال  ,َما من تعامل بالَبا د والعُاذ باهلل تعاىل د وذو ِعتقد حَمته

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .ولُس كافَاً  ,ف و فاسق عا ٍ  ,َِّتحهُّه

 نيب أم غري نيب؟ : هل  يدنا اخلضر عليت السلم6السؤال

كَت وَد ذُ  ,اخلرض ذو صاح  سُدنا موسى عهُه الَّالم :اجلواب

ِتم ,َصته يف سوِ  الك ف  .وذو معدوة يف ارنٍُاَ غري املكمع ع  نٍوَّ

 ,عند اجلم وِ اخلرض نٍي   :ِقو  ااممام القَطٍي ِحله اهلل تعاىل

 .ذو عٍد صالح غري نٍيٍّ  :وَُل

 ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿ :وَوله تعاىل



 

 الفتاوى الَشعُة

 

58 

تهح القو  َِجِّ  [65 :]الك ف  ے ھ﴿ :د ذذا َوله تعاىلومما ِؤكِّ  ,بنٍوَّ

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

عندما  ,[32د31 :]الْخَف ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 ,﴾ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ﴿ :َالت ََِش

واملقصوة  ,﴾ۈ ۈ ۆ ۆ﴿ :جاَ الَةُّ عهُ م من اهلل تعاىل

 .ىل َعهم د  د واهلل تعابالَحلة ذنا النٍوَّ 

  د واهلل تعاىل َي النٍوَّ  ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ﴿ :فقوله تعاىل

 .َعهم د

 :وبناء عىل ذلك

إنه عٍد  :وَُل ,من ارنٍُاَ فقو  اجلم وِ من العهاَ بأنه نٍي  

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .صالح

 : هل اخلمر حمرَّم : التشريعا  السابقة؟7السؤال

ر َّ  , ل فُه واملعَفة سواَذذا املوضوع بالنٍَّة لنا اجل :اجلواب

وبالنٍَّة لغرينا نحن ندعوذم َوالً لإلِا   ,حتَِمه يف َشِعتنا مقطوع فُه

بنٍُنا سُدنا ُممد ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم ولإلِا  بالقَآ  

وإ  ي  ِؤمنوا فارمَ َعظم من مَّألة  ,فإ  آمنوا انت ت القضُة ,العظُم

 .حتَِم اخلمَ

حا  فقد َا  ااممام وِل اهلل الدذهوي يف كتابه )حكة اهلل  وع  كلِّ 
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)ولذلك اتفق َجُع املهل والنحل  :الٍالغة( بعد بُا  ٍَح اخلمَ ومرضاته

ف ذه العٍاِ  تد ُّ ع  َ  اخلمَ مما كا  ُمَمًا يف ارةِا   ,ع  ٍَحه باملَ (

ُِف م من كالم ااممام ارنوِ يف فُض ا .الَّاوِة كه ا )كا   :لٍاِيوذكذا 

 .ُمَمًا يف ةِن نوح وغريه من املَسه  الَّابق  ص  اهلل عهُ م ََجع (

عاَ النصاِى وغريذم من َذل الكتاب إباحته وحهَّه  وَما اةِّ

وَمَتنا  ,وحتَِفاً  د كذباً د ِعني كذبًا ومُنًا  ,فكاةعائ م إباحة اخلنَِْ

, ملا ِعتقدونه من َحكام وفَعَشِعتنا َالَّ  ََّ ات بناَ ع  ةِانت م َُّ  نتع

وَما إباحته يف  ,ال رجل إباحته يف َشِعت م ارصهُة ,واعتقاةذم فقط

بل ملا اعتاةوا عهُه يف ُمن الفَت   ,صدِ اامسالم فهم ِكن إباحة َشعُة

وِبا ِعر  ,من خهط ارحكام وفقدا  الَشائع واختالط احلابل بالنابل

وذو من  ,اً ُر ولذا جاَ التحَِم تدِجي ,عنه باامباحة ارصهُة يف ذذه الفَت 

  .ات اخلمَّةَُّ الكهَّ 

 :وبناء عىل ذلك

م يف َجُع التَشِعات الَّاوِة الَّابقة ََّ واهلل تعاىل  ,ذذا .فاخلمَ ُم

 .َعهم

** ** ** 
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رى دمًا : فرت  حيضؤها,  : امرأ  ا تؤ ل  محها وهي ت1السؤال

 ضة؟حيضًا أم ا تحا دُّفهل يع

 ,احلُض ذو ةم خَج من ِحم امََ  سهُمة عن ةاَ وصغَ :اجلواب

وال بد من َشوط تتحقق فُه حتى  ,يف َوَات معهومة ,من غري سٍ 

 :ذذه الَشوط ذيو ,ِكو  الدم اخلاِج حُضاً 

 .َ  ِكو  من ِحم امََ  ال ةاَ هبا :أولا 

 . ِكو  بٍَّ  الوالة َالَّ  :ثانياا 

مه ط َ  :ثالثاا  ونصاب الط َ عند َج وِ الفق اَ  ,كاملَ  ِتقدَّ

 .وذو ََل مد  فاصهة ب  حُضت  ,مخَّة عَش ِوماً 

 .ه ثالثة َِاموََهُّ  ,احلُض  ِنقص الدم عن ََلِّ َالَّ  :رابعاا 

تَّع سن   َ  ِكو  عمَ الفتا  وذو ,َ  ِكو  يف َوانه :خامساا 

 َِّ  .فا بعدذا ةَمَ

 :وبناء عىل ذلك

م كهه فالدم الذي تَاه املََ  ذو ةم استحاضة فإذا تمَّ استئصا  الَح

وَما إذا استؤصل جَْ من الَحم ف و حُض بالَشوط التي  ,ال حُض

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .ُذكَت

مؤؤا حكؤؤم الوضؤؤوء بعؤؤد ا ؤؤتخدام الفؤؤازلني ل يؤؤدي أو   : 2السؤؤؤال

 الوجت أو القدمني؟
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موِ من َشوط صحة الوضوَ وصو  املاَ إىل الٍَش  املأ :اجلواب

فإذا وجد عهُ ا طٍقة عاُلة ِتنع وصو  املاَ إىل الٍَش  وج   ,بغَّه ا

 .ِ املتوضئ بذلكإُالة تهك الطٍقة إذا ي  ِترضَّ 

 :وبناء عىل ذلك

فإ  ماة  الفاُل  ماة  عاُلة ِتنع وصو  املاَ إىل الٍَش  فال بد من 

املتوضئ ِ ِ ذلك وِترضَّ وإذا تعذَّ  ,الوضوَ إُالت ا بالصابو  حتى ِصحَّ 

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .من إُالته فال حَج من الوضوَ مع وجوةه

 هل ز  الوضوء من أكل يم اإلبل؟: 3السؤال

ذذ  َج وِ الفق اَ من احلنفُة والشافعُة يف اجلدِد  :اجلواب

واحلنابهة يف َو  َ  حلم اامبل لُس بناَض لهوضوَ كأكل سائَ 

الوضوَ مما » :ع  آله وصحٍه وسهمولقوله ص  اهلل عهُه و ,ارطعمة

 .ِواه الداَِطني عن ابن عٍاس ِيض اهلل عن ا «خَج ولُس مما ِدخل

إنه ِنقض  :وذذ  بعض احلنابهة ويف َو  لهشافعي يف القدِم

 :لهحدِث الذي ِواه مَّهم عن جابَ بن سمَ  ِيض اهلل عنه ,الوضوَ

 أتوضََ :وصحٍه وسهم  ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله أ)َ  ِجاًل س

 :َا  ,«أ  شئت فال توضإو أإ  شئت فتوض» :من حلوم الغنم؟ َا 

 .(«من حلوم اامبل أنعم فتوض» :من حلوم اامبل؟ َا  أَتوض
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 :وبناء عىل ذلك

ولكن َِّتح ُّ الوضوَ  ,فأكل حلم اجلمل لُس بناَض لهوضوَ

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .بعد اركل منه خَوجًا من اخلالف

وقعت جنا ة على السواد , فهل جتوز الصل  عليهؤا  : 4لسؤالا

 بعيدًا عن مكان النوا ة؟

وذي ط اِ   ,من َشوط صحة الصال  الط اُِ  احلقُقُة :اجلواب

 ۇئ وئ وئ ەئ﴿ :لقوله تعاىل ,املكا  عن النكاسة احلقُقُة

ورنه وِة يف احلدِث الذي  .[125 :]الٍقَ  ﴾ۆئ ۆئ ۇئ

ِيض اهلل عن ا َ  ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه َِوِه الَتمذي عن ابن عمَ 

ُِص َّ يف سٍعة مواطن بهة :وع  آله وصحٍه وسهم هنى َ   ْْ  ,)يف امَل

م ,وَاِعة الطَِق ,واملقر  ,واملكِْ  وفوق  ,ويف َمعاطِن اامبل ,ويف احلار

فإ  ي   ,ر  بعض ذذه املواطن مظنة لوجوة النكاسة .ظ َ بُت اهلل(

ت الصال تٍاَش النكاسة َ  .عضاَ الَّكوة صحَّ

 :وبناء عىل ذلك

وسكد عهُ ا بأحد َعضائه  ,فمن ص  ع  سكاة  عهُ ا نكاسة

 .صالته رنه مالٍق لهنكاسة ال تصحُّ  ,الٍَّعة

َما إذا سكد بأعضائه الٍَّعة ع  املوضع الطاذَ من الَّكاة  التي 

ت صالته باتفاق الفق اَ َجُعاً    .تعاىل َعهم واهلل ,ذذا .عهُ ا نكاسة صحَّ
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هؤؤل زؤؤوز للحؤؤائ  مؤؤسُّ القؤؤرآن الكؤؤريم مؤؤع وجؤؤود        : 5السؤؤؤال

حائل كالقفؤازين أو غريهمؤا؟ وهؤل يعؤدُّ اجللؤد اخلؤا جي       

 للمصحف حائًل؟

وذلك  ,ال جيوُ مسُّ القَآ  الكَِم إال ع  ط اِ  تامة :اجلواب

ولقوله ص  اهلل  ,[79 :]الواَعة ﴾ڀ ڀ ڀ پ﴿ :لقوله تعاىل

َ  » :ه وصحٍه وسهمعهُه وع  آل آَ  إال طاِذ َْ ََِمسُّ الُق ِواه ااممام  «ال 

 .مالك واحلاكم والٍُ قي

وحلل اامنَّا  القَآ   ,ولكن إذا وجد عاُ  عن القَآ  الكَِم

ه فال حَج يف ذلك َشعاً   .الكَِم بدو  مَِّّ

 :وبناء عىل ذلك

بأي  َو ,فال مانع من حلل القَآ  لغري الطاذَ إذا كا  البًَّا القفاُِن

 .عاُ  آخَ

بل له حكم  ,اجلهد اخلاِجي املتصل بالقَآ  العظُم عاُالً  دُّ وال ِع

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .املوصو  به

 هل زوز للحائ  تاع القرآن الكريم؟: 6السؤال

ِشَتط لتالو  القَآ  الكَِم الط اِ  من احلدث اركر  :اجلواب

َو بدو   ,الو  عن ظ َ َه إذا كانت الت ,والط اِ  من احلُض والنفاس

 .وال تشَتط الط اِ  لَّاع القَآ  الكَِم ,القَآ  مسِّ 
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 :وبناء عىل ذلك

فال حَج من ساع القَآ  الكَِم لهمََ  وإ  كانت حائضًا َو 

 ,ذذا .وسواَ كا  ذذا الَّاع من شيص َو من التهفاُ ,نفَّاَ َو جنٍاً 

 .واهلل تعاىل َعهم

للتحاليؤؤؤل الطبيؤؤؤة, ويتعؤؤؤرع :  جؤؤؤل يعمؤؤؤل :  ؤؤؤ  7السؤؤؤؤال

 بشكل دائم للمس البول والدم, فهل ينتق  وضوءمي؟

 ,ولكن ا نكَّا  ,ملس الدم والٍو  لُس بناَض لهوضوَ :اجلواب

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .الصال  ٍَل تط ري ارِدي من ا فال تصحُّ 

: إ ا أ ابت النوا ة الثؤوب, فهؤل زؤ  إزالؤة اللؤون, أم      8السؤال

 لة النوا ة؟يكفي إزا

لو  النكاسة و ذذ  َج وِ الفق اَ إىل وجوب إُالة :اجلواب

 ,ر  بقاَه ةلُل ع  بقاَ ع  النكاسة ,النكاسة إ  كا  س اًل ومتُرساً 

 ,بقاَ الهو  وإ  تعرسَّ ُوا  الهو  فإ  الثوب ِط َ بالغَّل وال ِرضُّ 

ِيض  ااممام َحلد عن َِب ذََِ يف مَّند وذلك لهحدِث الَشِف الذي 

َ  خولة بنت َِّاِ َتت النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه  ,اهلل عنه

نا َو ,)ِا ِسو  اهلل لُس ِل إال ثوب واحد :وسهم يف حج َو عمَ  فقالت

 :َالت ,«ثم صل فُه ,ذا ط َت فاغَّل موضع الدمإف» :َا  ,َحُض فُه
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 .(«ك َثَهِكفُك املاَ وال ِرضُّ » :ِا ِسو  اهلل إ  ي  خَج َثَه؟ َا 

واتفق الفق اَ ع  َنه ال جي  استعا  الصابو  وال تَّي  املاَ 

 .امُالة الهو 

 :وبناء عىل ذلك

وإال فال  ,فإ  كانت إُالة لو  النكاسة س هًة فُك  إُالة لوهنا

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .جي 

: بؤؤدأ  بالوضؤؤوء, ونسؤؤيت التسؤؤمية عنؤؤد بؤؤدء الوضؤؤوء, 9السؤؤؤال

 ح؟فهل وضوئي  حي

التَّمُة عند بدَ الوضوَ من سنن الوضوَ َو من  :اجلواب

 ٍَّ والنفي يف َو  سُدنا ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله  ,اتهمَّتح

 وضوَ ال ملن صال  ال» :ِواه ااممام َحلد وَبو ةاوةالذي  وصحٍه وسهم

وإنا  ,ال ِعني بطال  الوضوَ «عهُه اهلل اسم ِذكَ ي  ملن وضوَ وال ,له

ال صال  » :كقوله ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم ,هفي كالذو ن

ال  :َي ,ِواه احلاكم والٍُ قي والداَِطني «جلاِ املَّكد إال يف املَّكد

 .ارجَ صال  كامهة

 :وبناء عىل ذلك

فإذا نيس العٍد التَّمُة  ,فتَّتح ُّ َو تَّنُّ التَّمُة عند بدَ الوضوَ
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بيالف  ,َ فال حتصل الَّنةوإ  سمى خال  الوضو ,فوضوَه صحُح

فإهنا حتصل يف الٍاَي الستدِاك ما  ,من نيس التَّمُة عند بدَ الطعام

إذا َكل َحدكم » :لقوله ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم ,فات

 «هَخآبَّم اهلل يف َوله و :فإ  نيس يف َوله فهُقل ,بَّم اهلل :طعامًا فهُقل

 ,ذذا .حدِث حَّن صحُح :وَا ِواه ااممام َحلد وَبو ةاوة والَتمذي 

 .واهلل تعاىل َعهم

: بعؤؤد أن توضؤؤأ  تؤؤركَّر  أنؤؤي مل أمسؤؤح  أ ؤؤي, فهؤؤل   10السؤؤؤال

 ز  عليَّ أن أعيد الوضوء كلَّت, أم أمسح  أ ي فقط؟

 ٱ﴿ :لقوله تعاىل ,مَّح الََس يف الوضوَ فَ, :أولا  :اجلواب

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 .[6 :]املائد  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

فريى  ,اختهف الفق اَ يف حكم تَتُ  غَّل َعضاَ الوضوَ :ثانياا 

َُّة الَتتُ  وَِى فق اَ الشافعُة واحلنابهة  ,فق اَ احلنفُة واملالكُة سن

َُّة الَتتُ   .فَض

 :وبناء عىل ذلك

ذذا عند الشافعُة  ,عهُك َ  ِتَّح َِسك ثم تغَّل الَجه  فقط

 .د احلنفُة واملالكُةوِكفُك مَّح الََس ةو  غَّل الَجه  عن ,واحلنابهة
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واغَّل ِجهُك  ,وخَوجًا من اخلالف ب  الفق اَ امَّح َِسك

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .حتى ِكو  وضوَك صحُحًا باتفاق الفق اَ

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿: يقول اهلل تعا : 11السؤال

 ڭ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

ي فهل بالو ع أن نعلم ما ه .[222البقر : ] ﴾ۋ

 ا ضرا  املرتتبة على معاشر  ايائ  والنفساء؟

 ڻ ڻ﴿ :املؤمن عندما ِقََ َو  اهلل تعاىل :أولا  :اجلواب

الُق  بأ  معاَش  املََ  احلائض  مفإنه ِعهم عه .﴾ہ ۀ ۀ ڻ

الذي ِعهم  جلَّ جاللهر  اخلالق  ,والنفَّاَ ذو َذى لهَجل ولهمََ 

 :ذو الذي َا  [14 :هك]امل ؟﴾ٺ ٺ ڀ ڀ﴿ :والقائل ,الرس وَخفى

و ارذى الذي ِهحق الَجل َو ذسواَ عَف ارطٍاَ ما  ,﴾ہ ۀ﴿

 .املََ  َو كهُ ا َم ي  ِعَفوا

وال  ﴾ھ ہ ہ ہ﴿ :أمَ اهلل تعاىلبواملؤمن ِهتْم 

 ﴾ہ ۀ﴿ :ر  اهلل تعاىل َا  ,ِنتظَ ََاِ ارطٍاَ ملعَفة ما ذو ارذى

 .من َصدق من خر ارطٍاَوخر اهلل تعاىل عند املؤ ,فقطعًا ذو َذى

ن ذذا ارذى الذي َشاِ إلُه موَد ذكَ بعض ارطٍاَ صوًِا  :ثانياا 
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 :من ا ﴾ہ ۀ ۀ﴿ :موالنا بقوله تعاىل

 ,وِنحَف مْاج ا ,ةوِ  احلُض تٍَّ  لهمََ  آالمًا شتَّى د1

وتعا  من حد   ,وتقايس من َي  يف صهٍ ا ,وتشعَ بتع  عام يف جَّدذا

 .يف طٍع ا

وتصحٍه عاة  َعَا, ذَُّتريِة وَد  ,املََ  بمغص شدِدتشعَ  د2

 .والعرس يف الطمث ,ِغمى عهُ ا

مما ِدعو الَجل امل ذب َ  ِكو   ,َذاِ  الدم وِةاَ  املوضع د3

 .ه نفَّهعفُفًا ال َِّتعٍده ذواه وال تذلُّ 

نًا يف ِحم الَجل ُوجته وذي حائض ٍَِّ  تعفُّ  َإ  وط د4

 .عقمالْوجة فضاًل عن َنه ٍَِّ  ال

 .ٍَِّ  احلُض َملًا يف حو, املََ  فضاًل عن اِتفاع ةِجة احلَاِ  د5

الَجل إذا عاَش ُوجته  َما فُا ِتعهق يف حقِّ  ,ذذا فُا ِتعهق باملََ 

 :فمن ارذى الذي ِصٍُه ,وذي حائض

 .الت ابات حاة  تصُ  َعضاَه التناسهُة د1

د تصُ  املثانة وَ ,َد ِتتد اجلَاثُم إىل ةاخل القنا  الٍولُة د2

 .واحلالٍ 

 .  بٍَّ  االلت اباتَد ِتعذِ عهُه التٍوُّ  د3

إذا امتد االلت اب إىل املكَى اخلهفي تتضاعف اآلالم وِشتد  د4

َُّ  الضعف وتقلُّ   .ة لهطعامالش 
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إذا َصٍُت القنا  الٍولُة بااللت اب َد ِصاب الَجل باحلمى  د5

 .م الدمويالتَّمُّ   ع  ذلك وَد َِتتَّ  ,وسعة رضبات القه 

 ىئ ېئ ېئ﴿ :واهلل تعاىل ِقو  ,ذذا الذي اكتشفه بعض ارطٍاَ

 ,ذذا .﴾ہ ۀ ۀ﴿ :وصدق اهلل القائل .[85 :]اامساَ ﴾ی ىئ ىئ

 .واهلل تعاىل َعهم

 

** ** ** 
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 : ملا ا ال جتعل مساجد خا ة بالنساء؟1السؤال

ََ  املَّهمة ع  َساس من امل َمَ لقد بنى اامسالم :أولا  :اجلواب

ََّ ََّتُّ التَّ   ﴾ڃ ڃ ڃ﴿ :فقا  تعاىل ,, لهفتنة حتى ال تتع

فإذا خَجت  ,ةاخل بُت اَ  ِكو  عمل املََ  َصل ر   [33 :]ارحْاب

ضت م مت ا التي َُ  ََّ  . ا لهضُاعإلُوكهت من بُت ا ع

َّكد من صالِتا يف م ب َّ اامسالم بأ  صال  املََ  يف بُت ا خري   :ثانياا 

كا جاَ يف  ,سُدنا ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

عن  ,احلدِث الَشِف الذي ِواه ااممام َحلد عن َم سهمة ِيض اهلل عن ا

خري مَّاجد » :ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم َنه َا 

َُ بُوِتن ْع ََ   .«النَّاَ 

 ,ارنصاِي ِيض اهلل عنهعن عٍد اهلل بن سوِد َحلد وِوى ااممام 

ُْد امَ ُْد الَّاعدي ِيض اهلل عن اَعن عمته َم حُلَ َهنا جاَت  ,  َِب حُلَ

)ِا ِسو  اهلل إ   :النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم فقالت

وصالتك  ,َد عهمت َنك حتٍ  الصال  معي» :َا  ,الصال  معك َح ُّ 

تك يف حكَتك خري وصال ,يف بُتك خري لك من صالتك يف حكَتك

وصالتك يف ةاِك خري لك من صالتك يف مَّكد  ,من صالتك يف ةاِك

 ,«وصالتك يف مَّكد َومك خري لك من صالتك يف مَّكدي ,َومك
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ٍُني هلا مَّكد يف ََىص َشَ من بُت ا وأف :َا  فكانت  ,ظهمهَمَت ف

َّْ وجلَّ تصل فُه حتى لقُت اهلل   .(ع

وة ِيض اهلل عنه عن النٍي ص  وِوى َبو ةاوة عن عٍد اهلل بن مَّع

صال  املََ  يف بُت ا َفضل من » :اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم َا 

  .«وصالِتا يف خمدع ا َفضل من صالِتا يف بُت ا ,صالِتا يف حكَِتا

 ,ع  َفضهُة صال  املََ  يف َعَ بُت ا  ذه ارحاةِث الَشِفة تد ُّ ف

لقوله ص  اهلل عهُه وع  آله  ,نع من الذذاب إىل املَّكدولكن ال ِتُ 

ِواه الٍياِي عن عٍد « ال ِتنعوا إماَ اهلل مَّاجد اهلل» :وصحٍه وسهم

 .ذذا من حُث اجلواُو .اهلل بن عمَ ِيض اهلل عن ا

 :وبناء عىل ذلك

 ,وخاصة يف ُمن كثَت فُه الفتن ,فال تٍنى املَّاجد اخلاصة بالنَّاَ

وَد ِوى ااممام الٍياِي ومَّهم  ,اَوَهة مَاٍَة اهلل تعاىل عند بعض النَّ

)لو َ  ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله  :َالت اِيض اهلل عن  ةعن عائش

من املَّاجد كا منعت بنو  ِنا ملنع نَّ َى من النَّاَ ما َِوصحٍه وسهم ِ

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .إسائُل نَّاَذا(

 ًا وأنؤوي قضؤاء  هل زوز أن أ لي الرتاويؤح باملسؤود مقتؤدي   : 2السؤال

 ل  الصبح الفائتؤة؟ وكيؤف تكؤون النيؤة والقؤراء  أثنؤاء       

 الصل ؟ وهل ز  علي قضاء  لوا  الوتر الفائتة علي؟
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ذذ  َج وِ الفق اَ إىل َنه ال ِصل املفَت, خهف  :اجلواب

إنا » :وذلك لقو  النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم ,لاملتنفِّ 

 .ِواه الٍياِي «ه فال ختتهفوا عهُهُجعل ااممام لُؤتم ب

وخالف يف ذلك الشافعُة ِيض اهلل عن اجلمُع فقالوا بكواُ صال  

 .لاملفَت, خهف املتنفِّ 

لقوله ص  اهلل عهُه وع  آله  ,َما صال  الوتَ فُك  َضاوذا

 «تَ َو نَُّه فهُوتَ إذا ذكَه َو استُقظمن نام عن الو» :وصحٍه وسهم

 .لَتمذي وابن ماجهِواه ااممام َحلد وا

 :وبناء عىل ذلك

فال حَج من َضاَ صال  الفكَ مقتدًِا مع إمام ِصل صال  

ع  َ  ِقََ املقتدي سوِ  الفاحتة مع  ,وذلك بنُة القضاَ ,الَتاوِح

 .وذلك تقهُدًا لهَّاة  الشافعُة ,ااممام

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .َما بالنٍَّة لصال  الوتَ فُك  َضاوذا كذلك

 جؤؤل  ؤؤلى فوؤؤر العيؤؤد ونؤؤام, وملؤؤا ا ؤؤتيقر وجؤؤد أن       : 3ؤالالسؤؤ

 ؤؤؤل  العيؤؤؤد قؤؤؤد فاتتؤؤؤت ولكنؤؤؤت أد ك اخلطبؤؤؤة, ثؤؤؤم  ؤؤؤلى       

 بعدها العيد منفردًا, فهل ما فعلت  حيح؟

 ,من جت  عهُه صال  اجلمعة صال  العُد واجٍة ع  كلِّ  :اجلواب

فَّ ا ن إال اخلطٍة ,وِشَتط هلا الَشوط الواجٍة املطهوبة يف صال  اجلمعة
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 .فإهنا تكو  بعد الصال 

قىض عند احلنفُة رهنا ال وإذا فاتت صال  العُد مع ااممام فإهنا ال تُ 

خالفًا لهشافعُة حُث ِعترو  صال  العُد سنة  ,تؤةى عندذم إال بكاعة

 .هلا اجلاعة لغري احلاج وتَّنُّ  ,د ع  مؤكَّ 

 :وبناء عىل ذلك

من ا َجاعة مع ااممام  فإ  صالتك العُد منفَةًا بعد االنت اَ

خالفًا لهَّاة  احلنفُة الذِن ِقولو  بعدم  ,مَشوعة عند الَّاة  الشافعُة

  .وما فعهته ذو ارحوط ,وجوب َضائ ا

 ٍَّ   .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .ل منا ومنكم آم نَّأ  اهلل تعاىل َ  ِتق

 : ما حكم مرو  الطفل بني يدي املصلي؟4السؤال

لفق اَ يف َ  املَوِ وِاَ سَت  املصل ال ال خالف ب  ا :اجلواب

ُِّ ب  ِدِه ,وَ  املَوِ ب  املصل وسَتته من ي  عنه ,ِرض لقو   ,فُأثم املا

ُِّ  ِعهم لو» :سُدنا ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم  املا

 ب  ِمَ َ  من له خرياً  َِبع  ِقف َ  لكا  عهُه ماذا املصل ِدي ب 

ِواه  .سنةً  َو ش َاً  َو ِوماً  َِبع  ََا  َةِي ال :النرض َبو َا  «ِدِه

 .الٍياِي ومَّهم

يذ َمامه سَت  ِتنع وَِّنُّ لهمصل إذا كا  منفَةًا َو إمامًا َ  ِتَّ 

 .املَوِ ب  ِدِه
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وجي  ع  اآلباَ وارم ات تَبُة اربناَ ع  معَفة ارحكام 

 .ِدي املصل ومن َجهة ذلك حَمة املَوِ ب  ,الَشعُة

 :وبناء عىل ذلك

وجي  ع   ,فا ةام الطفل ما ةخل سنَّ التكهُف ال ِكو  آثاً 

 .هذا أولا  .اربوِن تعهُم الطفل حكم املَوِ ب  ِدي املصل

إ  املَوِ ب  ِدي املصل والََّت  ال ِقطع الصال  وال  :ثانياا 

 ِقطع ال» :ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهموذلك لقوله  ,ِفَّدذا

وذذا  .ِواه َبو ةاوة «شُطا  ذو فإنا استطعتم ما واوواةِ ,َشَ الصال 

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .عند َج وِ الفق اَ

 : ملا ا تكرمي الصل  عند اال تواء؟5السؤال

ذذ  َج وِ الفق اَ إىل كَاذُة الصال  عند طهوع  :اجلواب

استوائ ا يف وسط وعند  ,الشمس حتى تَتفع بمقداِ ِمح َو ُِم 

وذلك حلدِث النٍي  ,وعند اصفَاِذا إىل َ  تغَب ,الَّاَ حتى تْو 

إ  الشمس تطهع ومع ا ََ  » :ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

 ,ذا ُالت فاَِ اإف ,ثم إذا استوت َاِهنا ,ذا اِتفعت فاَِ اإف ,الشُطا 

اهلل ص  اهلل  وهنى ِسو  ,ذا غَبت فاَِ اإف ,ذا ةنت لهغَوب َاِهناإف

ِواه ااممام  «عهُه وع  آله وصحٍه وسهم عن الصال  يف تهك الَّاعات

 .مالك والنَّائي
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 :وبناء عىل ذلك

 ,فالصال  مكَوذة عند استواَ الشمس يف وسط الَّاَ حتى تْو 

وإنا كانت ذذه اروَات  ,وذذا ِكو  ٍَل َذا  الظ َ بدَائق َهُهة

َُّ ب  ََ  الشُطا َوَات كَاذة ر  الشمس تطهع وتَّ  ,توي وتصف

ٍُّ ًا بمن ِعٍدو  الشمس واهلل  ,ذذا .فتكو  الصال  يف ذذه اروَات تش

 .تعاىل َعهم

 : دخلت لصل  ال هر مجاعؤة : املسؤود, وعنؤدما شؤرعت    6السؤال

  ؤؤل  السؤؤنة بصؤؤل  السؤؤنة القبليؤؤة أقيمؤؤت الصؤؤل , فهؤؤل أ ُّ  

  ل  السنة؟ة وأد ك  ل  اجلماعة, أم أقطع القبليَّ

 .[33 :]ُممد ﴾ڈ ڈ ڎ﴿ :ِقو  اهلل تٍاِك وتعاىل :اجلواب

 .ج  إِتامه ولو كا  نافهةووالَشوع بالعمل ِ

 :وبناء عىل ذلك

 فُتمُّ  ,وََُمت الصال  ,وكانت سنة غري مؤكد  ,فمن َشع يف نافهة

د  َما إذا كانت سنة مؤكَّ  ,صال  ِكعت  وِهتحق باجلاعة لصال  الفَِضة

َو َشع ااممام  ,وََُمت الصال  ,لظ َ القٍهُة َو سنة اجلمعةكَّنة ا

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا . ا َِبعاً باخلطٍة فإنه ِتمُّ 

صؤؤؤلى النافلؤؤؤة الرباعيؤؤؤة؟ هؤؤؤل تصؤؤؤلى أ بعؤؤؤًا    : كيؤؤؤف ُت7السؤؤؤؤال

 متصل  أم  كعتني  كعتني؟
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 ,د الَّاة  احلنفُة صال  التطوع يف الن اِ َِبع َِبععن :اجلواب

َشِف الذي ِواه َبو ةاوة عن َِب َِوب ِيض اهلل عنه عن لهحدِث ال

َِبع ٍَل الظ َ لُس » :النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم َا 

 .«ُتفتح هلن َبواب الَّاَ ,فُ ن تَّهُم

 َِّ  .ة َِبعاً وكذلك بالنٍَّة لَّنة العشاَ الٍعد

 ,ثنىصال  النافهة لُاًل َو هناًِا مثنى مفَما عند َج وِ الفق اَ 

 الهحدِث الَشِف الذي ِواه ااممام َحلد عن ابن عمَ ِيض اهلل عن 

صال  الهُل » :َا  ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم :َا 

واهلل  ,ذذا .وحلل ذلك احلنفُة ع  اجلواُ ال تفضُالً  .«والن اِ مثنى مثنى

  .تعاىل َعهم

يت أفضؤؤل أم : : هؤؤل  ؤؤل  الفريضؤؤة : بؤؤييت مؤؤع زوجؤؤ 8السؤؤؤال

 ,سؤؤود؟ وإ ا أ د  أن أ ؤؤلي : بؤؤييت مجاعؤؤة أنؤؤا وزوجؤؤيت  امل

 فكيف يكون وقوخ زوجيت أثناء  ل  اجلماعة؟

مكا   ذذ  الفق اَ إىل جواُ إَامة صال  اجلاعة يف َيِّ  :اجلواب

وذلك لقوله ص  اهلل عهُه  ,َّكديف الٍُت َو يف الصحَاَ َو يف امل ,طاذَ

 ,وجعهت ِل ارِ, طٍُة ط وًِا ومَّكداً » :وع  آله وصحٍه وسهم

ِواه الٍياِي عن جابَ بن  «ا ِجل َةِكته الصال  ص  حُث كا ُِّ أف

 .اعٍد اهلل ِيض اهلل عن 
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يف املَّكد َفضل من ا يف غري لهَجا  إال َ  اجلاعة لهفَائض 

وذلك لقو  سُدنا ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه  ,املَّكد

فإ  َفضل الصال  صال  املََ يف بُته  ,وا َهيا الناس يف بُوتكمصهُّ » :وسهم

وذلك لهفوائد  .ِواه الٍياِي عن ُِد بن ثابت ِيض اهلل عنه «إال املكتوبة

 .الكثري  التي حيصه ا املَّهم يف صال  اجلاعة يف املَّكد

 :وبناء عىل ذلك

فصالتك يف املَّكد مع اجلاعة َفضل من صالتك يف بُتك مع 

 .فإ  صهُت مع ا ُكتٍت لك صال  اجلاعة إ  شاَ اهلل تعاىل ,كُوجت

وال تقف عن ِم   ,وتقف املََ  يف صال  اجلاعة خهف الَجل

فُقُم الَجل عن ِمُنه واملََ   واحد وإ  كا  مع ااممام ِجل ,ااممام

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .خهف الَجل

لوحؤدمي مؤع    : هل  حيح بؤأن املصؤلي إ ا  ؤلى :  ؤف     9السؤال

 اجلماعة, فصلتت با لة؟

ارصل يف صال  اجلاعة َ  ِكو  املأمومو  صفوفًا  :اجلواب

ة ومتَّ  وذلك لقو  سُدنا ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله  ,صهةمَتاصَّ

ِا  :فقهنا «؟املالئكة عند ِهبا و  كا تصفُّ َال تصفُّ » :وصحٍه وسهم

تمُّ  :َا »ا؟ املالئكة عند ِهب وكُف تصفُّ اهلل ِسو     وَ و  الصفوف ارُ ُِ

 .ِواه مَّهم عن جابَ بن سمَ  ِيض اهلل عنه «و  يف الصفوَِتاصُّ 
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والشافعُة إىل كَاذُة َ  واملالكُة وذذ  َج وِ الفق اَ من احلنفُة 

فإ  ص  فصالته  ,ِصل الَجل لوحده منفَةًا خهف الصفوف ةو  عذِ

 .العذِ وتنتفي الكَاذة بوجوة ,صحُحة مع الكَاذة

من ص  وحده ِكعة كامهة خهف  :وخالف يف ذلك احلنابهة وَالوا

 .وعهُه إعاة  الصال  ,الصف منفَةًا ةو  عذِ فصالته باطهة

 :وبناء عىل ذلك

فصال  الَجل خهف الصفوف منفَةًا بغري عذِ صحُحة مع 

 ,خالفًا لهحنابهة الذِن َالوا بٍطالهنا ,الكَاذة عند َج وِ الفق اَ

وال  فهُكن املصل ضمن الصفِّ  ,من اخلالف ب  الفق اَ َفضل واخلَوج

فإ  ص َّ لعذِ منفَةًا خهف  ,ِصل منفَةًا خهف الصفوف إال لعذِ

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .الصفوف فال حَج عند َجُع الفق اَ

ما هو الفر  بؤني قيؤام الليؤل والتهوؤد؟ ومتؤى يكؤون       : 10السؤال

 وقت كل منهما؟

ٍَل خالف ب  الفق اَ يف َ  َُام الهُل ال ِكو  إال ال  :اجلواب

 .سواَ سٍقه نوم َو ي  ٍَِّقه ,بعد صال  العشاَالفكَ و

 ,بعد نومبالهُل َما بالنٍَّة لهت كد فقد ذكَ الفق اَ َنه ال ِكو  إال 

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ :لقوله تعاىل ,وذو مَّنو  يف حقِّ ارمة

 اهلل ولقوله ص  ,[79 :]اامساَ ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ
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ب الصاحل  َفإنه ة ,عهُكم بقُام الهُل» :عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

 .ِواه الَتمذي «ومن ا  لإلثم ,ومكفَ  لهَُّئات ,وذو ََبة إىل ِبكم ,ٍَهكم

لقوله ص  اهلل عهُه  ,وَفضل َوَات الت كد جوف الهُل اآلخَ

َّاَ الدنُا ِنْ  ِبنا تٍاِك وتعاىل كل لُهة إىل ال» :وع  آله وصحٍه وسهم

من ِدعو  فاستكُ  له؟ من َِّألني  :ح  ٍِقى ثهث الهُل اآلخَ ِقو 

 .؟ ِواه الٍياِي ومَّهم«غفَ لهأعطُه؟ من َِّتغفَ  فأف

واتفق الفق اَ ع  َ  ََلَّ صال  الت كد وَُام الهُل ِكعتا  

إذا َام َحدكم » :خفُفتا ؛ لقوله ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

 .ِواه مَّهم «ل فهُفتتح صالته بَكعت  خفُفت من الهُ

ال حرص  :وَا  بعض الفق اَ ,َما َكثَ َُام الهُل فثا  ِكعات

 :وبعض م َا  ,اثنتا عَش  ِكعة اَما صال  الت كد فأكثَذ .لعدة ِكعاته

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .اركثَذ ال حدَّ  :وبعض م َا  ,ثا  ِكعات

ن القبليؤة والبعديؤة لصؤل  ال هؤر     : يرجؤى بيؤان السؤن   11السؤال

والعصؤؤر, كؤؤم عؤؤدد  كعاتهؤؤا؟ وهؤؤل تصؤؤلى مثنؤؤى أم أ بعؤؤًا   

أ بعؤًا أم   متصل ؟ وإ ا نوى أ بعًا وأقيمت الصل  فهل يتمُّ

 م بعد الركعتني؟يسلِّ

سنة الظ َ القٍهُة ذي َِبع ِكعات بتَّهُمة واحد  عند  :اجلواب

 ,ة فَكعتا  سنة مؤكد َما الَّنة الٍعدِ ,وذي سنة مؤكد  ,احلنفُة
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 بتَّهُمة وتص َّ  ,وِضاف إلُ ا ِكعتا  فتصٍح َِبعًا سنة غري مؤكد 

 .واحد 

َما عند الَّاة  الشافعُة فَّنة الظ َ املؤكد  ِكعتا  ٍَل الفَ, 

َما غري املؤكد  ف ي إضافة ِكعت  مع الَّنة القٍهُة  ,وِكعتا  بعده

اة  الشافعُة ِكعت  ِكعت   عند الَّوتص َّ  ,وِكعت  مع الَّنة الٍعدِة

 .وإ  َجع ب  الَكعات ارِبع فال حَج ,القٍهُة والٍعدِة

َما سنة العرص القٍهُة ف ي َِبع ِكعات غري مؤكد  عند الَّاة  

 وعند الشافعُة ُتص َّ  , بتَّهُمة واحد عند احلنفُة ُتص َّ  ,الشافعُةواحلنفُة 

 .َو بتَّهُمت  ,متصالت بتَّهُمة واحد 

تِمُّ مؤكدات نوى صال  َِبع ِكعات وإذا  ُِ وََُمت الصال  فإنه 

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .الصال  َِبعاً 

 ن  ؤؤؤل  اجلمعؤؤؤة الأ كؤؤؤر  : كتؤؤؤابكم الفتؤؤؤاوى : 12السؤؤؤؤال

 ,وا ال هؤر فقؤط  ن يصّلأوالواج  عليهم  ,تصح للمساجني

   ؟الشافعية : هرمي املسألة فما هو قول ,حناخا  عند وهرا

من َشوط صحة ووجوب صال  اجلمعة عند احلنفُة إذ   :اجلواب

رنه ذكذا كا  شأهنا ع  ع د  ,َو حضوِ نائٍه ,الَّهطا  َو حضوِه

ويف ع وة  ,سُدنا ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

  .اخلهفاَ الَاشدِن
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فال جت  ع  العٍد املمهوك النشغاله  ,ومن َشوط وجوهبا احلَِة

  .بيدمة سُده

  ِقلَّ واشَتطوا َالَّ  ,ومن َشوط صحت ا عند الَّاة  الشافعُة اجلاعة

 . م اجلمعةمعو  عن َِبع  ِجاًل جت  يف حقِّ تاملك

 :وبناء عىل ذلك

اجلمعة من املَّاج  عند َج وِ الفق اَ إال عند الَّاة   فال تصحُّ 

 فإذا كا  عدة املَّاج  َِبع  ِجاًل من الذكَا  الٍالغ  ,الشافعُة

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .ت صالِتم بإذ  اهلل تعاىلارحَاِ املقُم  صحَّ 

 : هل زوز اخلروج من املسود بعد ا  ان وقبل الصل ؟13السؤال

ذذ  َج وِ الفق اَ إىل َنه ال جيوُ لهمَّهم َ  خَج من  :اجلواب

 :سهموصحٍه ولقوله ص  اهلل عهُه وع  آله  ,املَّكد بعد ارذا  إال لعذِ

وذو  تهاجحلَج خ ِجل إال ,من املَّكد بعد النداَ إال منافقَحد ال خَج »

 :وصحٍه وسهمولقوله ص  اهلل عهُه وع  آله  .«ة إىل املَّكدَِِد الَجع

من َةِكه ارذا  يف املَّكد ثم خَج ي  خَج حلاجة وذو ال َِِد الَجعة »

 . عنهِيض اهلل عن عثا  بن عفا  ِواه ابن ماجه «ف و منافق

 :وبناء عىل ذلك

 وخَج فإ  ص ر  ,فُكَه اخلَوج من املَّكد بعد ارذا  بدو  صال 

وإ  ََُمت الصال  بعد صالته وٍَل  ,ٍَل إَامة الصال  فال حَج عهُه
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ًَ حتى ال  خَوجه ِصل نافهة مع ااممام إذا كانت الصال  ظ ًَا َو عشا

ال ِصل لكَاذة النافهة َما يف بقُة الصهوات ف , م بميالفة اجلاعةتَّ ُِ 

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .بعدذا

: أقمؤؤت الصؤؤل   داء الفريضؤؤة وكانؤؤت زوجؤؤيت معؤؤي  14السؤؤؤال

: البيؤؤت تريؤؤد الصؤؤل  معؤؤي, فأحرمؤؤت زوجؤؤيت : الصؤؤل    

 قبلي, وهي تريد االقتداء, فهل  حَّت  لتها مجاعة؟

ه ص  لقول ,من َشوط صحة صال  اجلاعة متابعة ااممام :اجلواب

وإذا  ,إذا كرَّ فكروا ,ال تٍاةِوا ااممام» :اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

وإذا  ,وإذا ِكع فاِكعوا ,آم  :فقولوا [7 :]الفاحتة ﴾ڄ ڄ﴿ :َا 

ِواه مَّهم عن َِب  «اله مَّ ِبنا لك احلمد :فقولوا ,سمع اهلل ملن حلده :َا 

 .صحَّ اَتداوهِ  اامحَام ي  فمن سٍق ااممام يف تكٍري .ذََِ  ِيض اهلل عنه

 :وبناء عىل ذلك

فإ  كا   ,فا صحَّ اَتداَ ُوجتك بك؛ رهنا َحَمت بالصال  ٍَهك

فصالِتا باطهة جي  عهُ ا  ,مذذٍ ا حنفًُا وتابعتك يف َفعا  الصال 

 .إعاةِتا

َُّد بحَكاتك فصالِتا صحُحة  َما إذا كانت شافعُة املذذ  وي  تتق

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .ي  حتَّ  هلا صال  اجلاعةو ,إ  شاَ اهلل تعاىل

 جؤؤل أ اد السؤؤفر بالطؤؤائر , فؤؤره  إ  املطؤؤا  الؤؤري    : 15السؤؤؤال
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يقع خا ج املدينة, فهل زؤوز لؤت أن زمؤع ويقصؤر الصؤل       

 : املطا  قبل إقلع الطائر ؟

 ,إذا كا  املطاِ خاِج املدِنة والٍناَ ي  ِكن متصاًل به :اجلواب

وذذا عند  ,َِد الَّفَ يف الطائَ  َ  جيمع َجع تقدِم َو تأخريفُكوُ مل

َما عند الَّاة  احلنفُة فإنه ِقرص فقط ةو  اجلمع؛ رنه  ,الَّاة  الشافعُة

 .الستٍدا  وسُهة الَّفَ ولُس املكا  ذنا سوى ُملٍّ  ,صاِ منشئًا لهَّفَ

نه ال اجلمع؛ رال القرص و َما إذا كا  الٍناَ متصاًل باملطاِ فال ِصحُّ 

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .مَّافًَا حتى تقهع به الطائَ  ِعدُّ 

مؤؤؤؤا هؤؤؤؤي  ؤؤؤؤنن الصؤؤؤؤل  الؤؤؤؤيت ميكؤؤؤؤن أن جتمؤؤؤؤع مؤؤؤؤع : 16السؤؤؤؤؤال

بعضؤؤؤها؟ وهؤؤؤل يصؤؤؤح مجؤؤؤع الؤؤؤوتر مؤؤؤع  كعؤؤؤتني مؤؤؤن قيؤؤؤام  

 الليل ومع  كعيت اال تخا   و نة الوضوء؟  

َ  فإما  ,َد ِنوي يف صالته نُت  العٍد ذكَ الفق اَ بأ  :اجلواب

 .ِنوي فَض  َو نفه  َو فَضًا ونفالً 

كمن نوى  ,واحد  من ا فمن نوى فَض  يف وَت واحد ي  تصحَّ 

 .الظ َ والعرص يف وَت واحد صال  فَيض

ت الفَِضة وي  جتْئ النافهة  .ومن نوى فَضًا ونفاًل صحَّ

كا لو نوى بَكعتي سنة الفكَ حتُة  ,ومن نوى نافهت  َجَْت عن ا

 .املَّكد
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 :بناء عىل ذلكو

فمن  ,ر  صال  الوتَ واجٍة ,فال جيمع ب  صال  الوتَ والنافهة

ت صال  الوتَ  .صال  النافهة وي  تصحَّ  منه َجع بُن ا صحَّ

َما لو َجع سنة الوضوَ مع سنة االستياِ  َجَْت إ  شاَ اهلل 

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .تعاىل

للصؤل  : املؤراه    ما هو مقدا  ايركا  املفسؤد   : 17السؤال

 ا  بعة؟

ذكَ فق اَ احلنفُة بأ  العمل الكثري املتواِل يف الصال   :اجلواب

الناظَ لفاعهه َنه لُس  العمل الكثري ذو الذي ال ِشكُّ  :وَالوا ,ِفَّدذا

 .وصالته صحُحة ,فإ  اشتٍه ف و َهُل ع  ارصح ,يف الصال 

ًَ كا  بأ  العمل الكثري ٍِطل ا :وذكَ فق اَ املالكُة لصال  سوا

ووضع ِةاَ ع   ,وعٍث بهحُة ,كحكِّ جَّد ,العمل عمدًا َو س واً 

ٍِّ  ,كتف  .وال تٍطل الصال  بالفعل القهُل َو الَُّري ,وةفع ما

بأ  العمل الكثري الذي ٍِطل  ,وذكَ فق اَ الشافعُة واحلنابهة

إحداذا منقطعة عن  بحُث ال تعدُّ  ,الصال  ذو ثالث حَكات متوالُات

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .خَىار

 هل من السنة :  ل  اال تسقاء قل  الرداء وحتويلت؟: 18السؤال

ذذ  َج وِ الفق اَ من املالكُة والشافعُة واحلنابهة إىل  :اجلواب
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ًُا بَُّدنا ِسو  اهلل وذلك تأسِّ  ,استحٍاب حتوِل الَةاَ لإلمام واملأموم

  .ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

... ) :جاَ يف سنن َِب ةاوة عن الَُّد  عائشة ِيض اهلل عن ا َالت

ثم حوَّ  إىل الناس  ,ثم ِفع ِدِه فهم ِْ  يف الَفع حتى بدا بُا, إبطُه

 .ظ َه وَه  َو حوَّ  ِةاَه وذو ِافع ِدِه(

 ,وحتوِل الَةاَ بحُث جيعل الَُّاِ ع  الُم  والُم  ع  الَُّاِ

 .بتحوِل احلا  وذو نوع من َنواع التفاو 

 :وبناء عىل ذلك

فعند َج وِ الفق اَ حتوِل الَةاَ لإلمام واملقتدِن يف صال  

رنه عند ااممام  ,وخالف يف ذلك ااممام َبو حنُفة ,االستَّقاَ من الَّنة

 .الدعاَ فقط بدو  صال 

َسأ  اهلل تعاىل َ  حيوِّ  حالنا  ,وحتوِل الَةاَ تفاو  بتحوِل احلا 

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .إىل َحَّن حا وحا  املَّهم  

: كنت أ لي آخر  كعؤة مؤن السؤنة القبليؤة لل هؤر,      19السؤال

أنؤؤي أ ؤؤلي الفؤؤرع, فلمؤؤا  ؤؤلَّمت     ًافاقتؤؤدى  جؤؤل بؤؤي  ان ؤؤ  

وبدأ إكمال الصل  اقتدى بت عد  مصلني, ثم اقتديت بت 

  داء الفرع, فهل تصح  لتنا؟

ُ اَتداَ املفَت, ذذ  َج وِ الفق اَ إىل عدم جوا :اجلواب
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إنا ُجعل » :وذلك لقوله ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم ,باملتنفِّل

 ,وإذا ِفع فاِفعوا ,وإذا سكد فاسكدوا ,وا فكرِّ ذا كرَّ إف ,به ااممام لُؤتمَّ 

وإذا ص  َاعدًا  ,ِبنا ولك احلمد :فقولوا ,سمع اهلل ملن حلده :وإذا َا 

 .اه مَّهم عن َنس بن مالك ِيض اهلل عنهِو «وا َعوةًا ََجعو فصهُّ 

ِواه  «ااممام ضامن» :ولقوله ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

وذذا ِد ُّ ع  َنه جي  َ  ِكو   .ااممام َحلد عن َِب ذََِ  ِيض اهلل عنه

  .ااممام ََوى من املقتدي

 ملا جاَ يف سنن ,لوذذ  الشافعُة إىل صحة اَتداَ املفَت, باملتنفِّ 

ِيض ِيض اهلل عنه َنه سمع جابَ بن عٍد اهلل  َِِب ةاوة عن عمَو بن ةِنا

)إ  معاذًا كا  ِصل مع النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله  :ِقو اهلل عن ا 

َُُؤمُّ َومه(  .وصحٍه وسهم ثم َِجع ف

 .واختهف الفق اَ يف صحة االَتداَ باملٍَّوق بعد هناِة صال  إمامه

 :وبناء عىل ذلك

صحُحة عند  ,الَجل مقتدًِا بك باطهة عند َج وِ الفق اَفصال  

َ  ِكو  إمامًا عند َج وِ الفق اَ بٍَّ   وال ِصحُّ  ,الَّاة  الشافعُة

َو غري شافعي إذا نوى  ,َ  ِقتدي به شافعي مثهه وِصحُّ  ,بطال  صالته

تقهُد الشافعُة وكا  مَاعًُا يف َحكام ط اِته وصالته مذذ  الَّاة  

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذاذ .الشافعُة
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عليؤت   : إنسان وهو : الصل  يقرأ القرآن الكريم, متؤرُّ 20السؤال

إمؤؤا مؤؤن أدعيؤؤة   ,أحيانؤؤًا بعؤؤ  ا دعيؤؤة مؤؤن القؤؤرآن الكؤؤريم   

وإمؤؤؤا مؤؤؤن   ,ا نبيؤؤؤاء علؤؤؤيهم الصؤؤؤل  والسؤؤؤلم والصؤؤؤايني   

ا دعية العامؤة املؤركو   : القؤرآن الكؤريم, فهؤل زؤوز أن       

 إضافة إ  نية التلو ؟ يقرأها بنية الدعاء

َُّ  :أولا  :اجلواب بمعنى  ,ة القَآ جي  ع  املصل َ  ِقََ القَآ  بن

ِتهو القَآ  الذي َنْله اهلل تعاىل ع  سُدنا ُممد ص  اهلل عهُه وع  آله 

ال  ,وصحٍه وسهم بواسطة سُدنا جرِل عهُه الَّالم ع  وجه اامخٍاِ

 .ع  وجه اامنشاَ

 دُّ ن القَآ  وخاصة ارةعُة بنُة اامنشاَ فإنه ال ِعفمن َََ شُئًا م

ومن ذذا املنطهق َجاُ الفق اَ ََاَ  بعض اآلِات  ,تالًُا لهقَآ  العظُم

والَّوِ التي حتمل معنى الدعاَ لهحائض والنفَّاَ واجلن  بنُة الدعاَ ال 

 .بنُة تالو  القَآ 

تالو  القَآ   ال جيوُ اجلمع ب  نُة اامنشاَ واامخٍاِ َثناَ :ثانياا 

إنا ارعا  » :وذلك لقوله ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم ,الكَِم

ِواه الٍياِي عن عمَ بن اخلطاب  «وإنا لكل امَئ ما نوى ,بالنُات

 ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿ :ولقوله تعاىل .ِيض اهلل عنه

  .[5 :]الٍُنة

  بنُة عهُه َ  ِقََ القَآففمن َِاة َجَ التالو  خاِج الصال  
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صالته إذا  وال تصحُّ  ,وإال ي  ِؤجَ ع  تالوته خاِج الصال  ,اامخٍاِ

 َُّ  .ة اامنشاََََذا بن

 :وبناء عىل ذلك

بل جي   ,صال  العٍد إذا َََ القَآ  يف صالته بنُة الدعاَ فال تصحُّ 

عهُه َ  ِقََ القَآ  حتى ارةعُة الواِة  يف القَآ  بنُة اامخٍاِ ال 

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .اجلمع ب  نُة التالو  والدعاَ حُّ وال ِص ,اامنشاَ

: هؤؤل  ؤؤحيح بؤؤأن قؤؤراء  القؤؤرآن الكؤؤريم منكو ؤؤًا :        21السؤؤؤال 

   إعاد  الصل ؟وجتالصل  مكروهة حترميًا, 

ئل عمن ِقََ ِوي عن ابن مَّعوة ِيض اهلل عنه َنه ُس  :اجلواب

طرا  وابن َِب شٍُة ِواه ال .ذلك منكوس القه  :القَآ  منكوسًا؟ فقا 

 .وعٍد الَُاق

ثم ِقََ بعدذا َخَى ذي ٍَه ا يف  ,َنه ِقََ سوِ  :ومعنى منكوساً 

 .)يف تَتُ  الَّوِ يف املصحف( النظم

وذذ  َج وِ الفق اَ إىل َ  القَآ  الكَِم َِّتح ُّ ََاَ  سوِه 

ٍة كا ذي يف املصحف وكَذوا لهقاِئ يف الصال  وخاِج الصال  َ   ,مَتَّ

 :ثم ِقََ بعدذا [1 :]الَشح ﴾ہ ۀ﴿ :كأ  ِقََ ,كس الَّوِِن

 .[1 :]الضحى ﴾ڄ﴿

فهو َََ  ,جي  الَتتُ  يف سوِ القَآ  :)َالوا :وجاَ يف ِةِّ املحتاِ
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ر  ذلك من واجٍات القَاَ   ,لكن ال ِهْمه سكوة الَّ و ,منكوسًا َثم

 .ال من واجٍات الصال (

 :وبناء عىل ذلك

إال لتعهُم  ,َِم منكوسًا يف الصال  وخاِج اََاَ  القَآ  الككَه تف

ُ ذلك العهاَ لرضوِ  التعهُم ,الصغاِ  .فقد جوَّ

ٍة كا ذي يف القَآ  العظُم من واجٍات  وإ  القَاَ  يف الصال  مَتَّ

التالو  ال من واجٍات الصال ؛ فمن َََ يف الصال  ََاَ  منكوسة 

ذذا  .جي  سكوة الَّ و وال ,وال جي  إعاةِتا ,فالصال  مكَوذة حتَِاً 

 .إذا َََ ناسًُا َو جاذالً 

َما إذا َََ القَآ  يف الصال  منكوسًا عامدًا َاصدًا فعهُه اامعاة  ما 

 .ةام الوَت باَُاً 

َُد يف الٍحَ يف باب َضاَ الفوائت  :تنٍُه :جاَ يف ِة املحتاِ

 ,وجوب اامعاة  يف َةاَ الصال  مع كَاذة التحَِم با ٍَل خَوج الوَت

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .َما بعده فَُّتح ُّ 

: لقؤؤد تعؤؤت حؤؤديثًا عؤؤن  ؤؤيدنا   ؤؤول اهلل  ؤؤلى اهلل 22السؤؤال 

حنؤو  أ عليت وعلى آلت و حبت و ؤلم يقؤول فيؤت: )مؤن توضؤ     

وضؤؤؤوئي هؤؤؤرا ثؤؤؤم قؤؤؤام فركؤؤؤع  كعؤؤؤتني ال ُيحؤؤؤد   فيهمؤؤؤا    

نفسؤؤت غ ِفؤؤر لؤؤت مؤؤا تقؤؤدم مؤؤن  نبؤؤت(. والسؤؤؤال: هؤؤل ميكؤؤن          
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 دون أن  د   نفست أيَّ حديس؟لإلنسان أن يصلي 

احلدِث صحُح َوِةه ااممام الٍياِي ِحله اهلل تعاىل يف  :اجلواب

ى عثا  ةعا َ)َنه ِ :ِيض اهلل عنه عن حُلَْا  موىل عثا  ,كتاب الوضوَ

يف اامناَ  نهثم َةخل ِمُ ,فَغ ع  كفُه ثالث مَاِ فغَّه اأبإناَ ف

وِدِه إىل املَفق   ,اتثم غَّل وج ه ثالث مَ ,فمضمض واستنثَ

َا   :ثم َا  ,ثم غَّل ِجهُه ثالث مَات ,سهَثم مَّح بَ ,ثالث مَات

نحو  أمن توض» :ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

ث فُ ا نفَّه ,وضوئي ذذا فَ له ما تقدم من غُ  ,ثم ص  ِكعت  ال حُيدِّ

 .أولا  هذا .(«ذنٍه

َّْ وجلَّ ِقو  موالنا  :ثانياا   ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ :يف كتابه العظُم ع

وِقو  ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه  .[286 :]الٍقَ  ﴾ۈ ۈ

 «تتكهم َو تعمل ي  ما َنفَّ ا به ثتحدَّ  ما َمتي عن جتاوُ اهلل إ َّ » :وسهم

 .ِواه الٍياِي ومَّهم

 :وبناء عىل ذلك

ه وال منه  :فحدِث النفس ََّا  ما ِكو  بالق َ وال ِمكن ِةُّ

ومنه ما ِكو  باالختُاِ وََِّتسل اامنَّا  معه  ,َّا  فُهةخل لإلن

 .وِمكن َطعه

واحلدِث الَشِف ِقو  فُه النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه 
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ث فُ ا نفَّه» :وسهم ث تفُد التكَُّّ  .«حُيدِّ   من َحاةِث وكهمة حُيدِّ

 .مع إمكانُة رصفه ,ِعني ذو َِّتكه  احلدِث وََِّتسل معه ,النفس

يف احلدِث الَشِف َوله ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه  واملقصوة

ث فُ ا نفَّه» :وسهم َما  ,ذو احلدِث املكتَّ  وامُلَتَكهَّف «ال حُيدِّ

احلدِث الذي هيكم ع  اامنَّا  بدو  َصد منه وال َِّتطُع َ  ِدفعه 

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .عنه فمعفو  

ل, ومل يكؤؤؤن قؤؤؤد  : مؤؤؤا   جؤؤؤل قبؤؤؤل أ ان العشؤؤؤاء بقليؤؤؤ  23السؤؤؤؤال

  لى املغرب, فما ا يرتت  على أهلت بعد وفاتت؟

سئل سُدنا ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه  :اجلواب

ِواه  «الصال  ع  وَت ا» :فقا  ,وسهم عن َح ِّ ارعا  إىل اهلل

 .الٍياِي ومَّهم

وال  ,وِنٍغي ع  الَجل املَّهم َ  حيافظ ع  صالته يف َو  وَت ا

وإال وَع  ,هيا ضمن وَت امن التأخري رمَ رضوِي ع  َ  ِؤةِّ  حَج

 چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ﴿ :حتت َوله تعاىل

 .[5د4 :]املاعو  ﴾ڇ

 :وبناء عىل ذلك

ٍَل ةخو  وَت  وتويف ذذا الَجل ,فا ةام وَت املغَب ي  خَج بعد

فال َشَ عهُه إ  شاَ اهلل  ,العشاَ بْمن َصري ال ِكفي لهوضوَ والصال 
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ولكن ذذا ال ِمنع من  ,وخاصة إذا كا  مَِضًا مغهوبًا ع  َمَه ,ىلتعا

 .وإذداَ ثواب الصدَة له ,والصدَة با تُرسَّ  ,الدعاَ واالستغفاِ له

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .نَّأ  اهلل تعاىل لنا َجُعًا حَّن اخلتام

 هل زوز إ ها  قدمي املرأ  : الصل  عند اينفية؟: 24السؤال

واملََ  يف الصال   ,من َشوط صحة الصال  سَت العوِ  :اجلواب

 عند احلنفُة كه ا عوِ  ما عدا الوجه والكف  والقدم  ظاذَمها وباطن ا

 .لعموم الرضوِ 

 :وبناء عىل ذلك

عهًا َ   ,فال جي  سَتمها ,فالقدما  لَُّا بعوِ  يف حقِّ الصال 

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .سَتمها َفضل

 متى يبدأ وقت  ل  الضحى؟: 25السؤال

ال خالف ب  الفق اَ بأ  َوَّ  وَت صال  الضحى من  :اجلواب

اِتفاع الشمس بمقداِ مُل د ما ِقاِب ِبع ساعة من الَشوق د وِمتدُّ 

ووَت  ,ما ي  ِدخل وَت الن ي ,وَت ا إىل ٍَُل ُواهلا عن كٍد الَّاَ

 .الن ي ذو عند استواَ الشمس يف وسط الَّاَ

ال خالف ب  الفق اَ يف َ  َفضل وَت لصال  الضحى إذا وكذلك 

ذا ,عهت الشمس َُّ لقوله ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه  ,واشتدَّ ح

َمُض  ح  واب ار صال » :وسهم َْ  .ِواه مَّهم «الِفصاُ   َت
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ومعنى تَمض  ,واملقصوة بصال  ارواب  ذنا صال  الضحى

َِّ د فترك الفصا  من شدَّ  َي عندما حتمى الَمضاَ د الَمل :الفصا   .  احل

 .وذو الصغري من اامبل ,والفصا  َجع فصُل

 :وبناء عىل ذلك

فأو  وَت صال  الضحى بعد طهوع الشمس واِتفاع ا بمقداِ 

ولكن ال حَج من صالِتا كامهة بعد  ,وَفضل وَت ا ح  ِشتدُّ احلَ ,مُل

 ,ذذا .اوخاصة إذا خاف العٍد من فواِت ,َشوق الشمس بمقداِ مُل

 .واهلل تعاىل َعهم

: دخلؤؤت املسؤؤود لصؤؤل  اجلمعؤؤة, واإلمؤؤام علؤؤى املنؤؤ    26السؤؤؤال

ن بني يدي اخلطيؤ , فهؤل أ ؤلي حتيؤة     جالس, واملؤ ن يؤ  

 املسود أواًل, أم أجي  املؤ ن؟

ذذ  الَّاة  املالكُة واحلنفُة إىل َنه إذا صعد اخلطُ   :اجلواب

وذلك  ,ص  حتُة املَّكد وال نافهةال تُ  :وَالوا ,املنر فال صال  وال كالم

 ﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿ :لقوله تعاىل

 .وذذه اآلِة نْلت يف خطٍة اجلمعة .[204 :]ارعَاف

ملا  ,وذذ  الشافعُة واحلنابهة إىل استحٍاب صال  ِكعت  خفُفت 

وِة يف احلدِث الصحُح الذي ِواه ااممام الٍياِي عن جابَ بن عٍد اهلل 

والنٍي ص  اهلل عهُه وع   ,)ةخل ِجل ِوم اجلمعة :َا  اِيض اهلل عن 
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 َم فصلِّ » :َا  ,ال :َا  «؟َصهُت» :فقا  ,آله وصحٍه وسهم خط 

َ  النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله  :ويف ِواِة ثانُة لإلمام مَّهم .(«ِكعت 

فهريكع  ,إذا جاَ َحدكم ِوم اجلمعة وااممام خط » :وصحٍه وسهم َا 

 .«ُ فُ الُتكوَّ ِكعت  و

 :وبناء عىل ذلك

رنه  ,فعند احلنفُة واملالكُة جتهس مٍاَش  إذا كا  اخلطُ  ع  املنر

 .ال صال  وال كالم عندذم إذا صعد اخلطُ  املنر

 ,عندذم صال  ِكعت  خفُفت  وعند الشافعُة واحلنابهة املَّتح ُّ 

 ,  ثم ِصل ِكعت واروىل ملن ةخل املَّكد وارذا  َائم َنه جيُ  املؤذ

إذا سمعتم املؤذ  » :وذلك لقوله ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

صال  ص  اهلل عهُه   علَّ فإنه من ص َّ  ,ا علوثم صهُّ  ,فقولوا مثل ما ِقو 

فإهنا منْلة يف اجلنة ال تنٍغي إال لعٍد  ,ثم سهوا اهلل ِل الوسُهة ,هبا عَشاً 

 «  ِل الوسُهة حهت له الشفاعةأفمن س ,و  َنا ذوِجو َ  َكَو ,من عٍاة اهلل

 .اِواه ااممام مَّهم عن عٍد اهلل بن عمَو بن العا  ِيض اهلل عن 

وال خالف ب  الفق اَ يف طه  اامنصات لهمؤذ  وإجابته يف 

وَما صال  ِكعت  وااممام ع  املنر  ,ارذا  ارو  والثا  ِوم اجلمعة

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .اجلمُعواخلالف َِّع  ,خالف محلُّ ف

** ** ** 
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 : إنسان ما  حرقًا هل يغسَّل؟1السؤال

ذذ  الفق اَ إىل َ  من احَتق بالناِ عمدًا َو خطأ فإنه  :اجلواب

ر  الذي ال ِغَّل ذو ش ُد  ,ِغَّل كغريه من املوتى إ  َمكن تغَُّهه

 .فعاهلااملعَكة ولو كا  ُمَتًَا بفعل من َ

َما املحَتق خاِج املعَكة إ  كا  ظهًا َو خطًأ ف و من ش داَ 

 .ولكن ال جتَي عهُه َحكام ش داَ املعَكة ,اآلخَ 

 :وبناء عىل ذلك

وإ  خُف  ,فمن احَتق خاِج املعَكة ِغَّل كا ِغَّل غريه

ٍراً  فإ  خُف تقطعه بص   ,وال ِمس تقطعه بالغَّل ِص  عهُه املاَ ص

واهلل  ,ذذا .  اهلل تعاىل العفو والعافُةأونَّ .م إ  َمكنُمَّ ُِ املاَ ي  ِغَّل و

 .تعاىل َعهم

: ما حكم  فع اليدين عند تكبريا   ل  اجلنؤاز ؟ وإ ا  2السؤال

 ُ بق املقتدي :  ل  اجلناز  ببع  التكبريا  فما ا يفعل؟

 ,بالنٍَّة لصال  اجلناُ  ِكر التكٍري  اروىل مع ِفع ِدِه :اجلواب

وبه َا  ااممام  ,ذذا عند احلنفُة , بقُة التكٍريات فال َِفع ِدِهَما يف

ال تَفع ارِدي يف الصال  ع   :فقد ِوي عنه ,مالك ِحله اهلل تعاىل

 .اجلناُ  إال يف َو  تكٍري 
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 .َِّنُّ َ  َِفع ِدِه يف كلِّ تكٍري  :وَا  الشافعُة واحلنابهة

 ,وىل وي  ِكن حارضاً وإذا جاَ ِجل وَد كرَّ ااممام التكٍري  ار

فإذا فَغ ااممام كر املٍَّوق التكٍري   ,انتظَه حتى إذا كرَّ الثانُة كرَّ معه

وكذا إذا فاتته تكٍريتا  َو ثالث  ,التي فاتته ٍَل َ  ُتَفع اجلناُ 

وإذا كرَّ املٍَّوق وي  ِنتظَ ااممام حتى ِكرِّ التكٍري  الثانُة ي   ,تكٍريات

 .ال ِعتدُّ بتكٍريته ذذهولكن  ,تفَّد صالته

 :وبناء عىل ذلك

وإذا كا  مٍَّوًَا ِنتظَ ااممام  ,ال َِفع ِدِه إال عند التكٍري  اروىل

فإذا انت ى ااممام كرَّ املٍَّوق ما فاته  ,حتى ِكرِّ التكٍري  الثانُة ثم ِتابعه

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .ٍَل ِفع اجلناُ  من ارِ,

ل, وبعؤؤؤد تغسؤؤؤيلت قبَّلتؤؤؤت زوجتؤؤؤت, فهؤؤؤل   : إ ا مؤؤؤا  الرجؤؤؤ3السؤؤؤؤال

 ينتق  وضوءمي؟

 ,تقٍُل املََ  ُوج ا بعد وفاته وتغَُّهه ال ِنقض وضوَه :اجلواب

فإذا  ,وجي  ع  ارمة وجوب كفاِة تغَُّل املُت ,ر  املُت غري مكهَّف

 .َام به الٍعض سقط عن الٍاَ 

إذا ي  وال خالف ب  الفق اَ يف َ  لهمََ  تغَُّل ُوج ا املتوىف 

 .حيدث ٍَل موته ما ِوج  الٍُنونة
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 :وبناء عىل ذلك

وال ِنقض ذلك  ,فال حَج من تقٍُل الْوجة لْوج ا املتوىف

هه بعد موته ,وضوَه  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .رنه حيقُّ لهْوجة َ  تغَِّّ

:  جؤؤل ميسؤؤو  ايؤؤال, وكؤؤان قؤؤاد ًا علؤؤى الؤؤرهاب إ         4السؤؤؤال

 جل, فهل يصلى عليت أم ال؟ايج, ومل  ج, وما  هرا الر

 ,من تَك فَِضة احلج وكا  مَّتطُعًا ال ِكو  بذلك كافَاً  :اجلواب

َو  ,َو حَصًا ع  متابعة عمٍل ما ,رنه تَك احلج كَّالً  ,بل ِكو  فاسقاً 

فاً   .كا  مَّوِّ

َما من تَك فَِضة احلج جحوةًا د والعُاذ باهلل تعاىل د ف و كافَ 

ِ  ,مَتد   ُِتصوَّ  ,وحَّن الظن باملؤمن  مطهوب ,من إنَّا  مؤمنوذذا ال 

ح باجلحوة اً  ,إال إذا رصَّ  .فُكو  كافًَا مَتدر

 :وبناء عىل ذلك

ُِص َّ عهُه وع   ,وِدفن يف مقابَ املَّهم  ,فمن مات وي  حيجَّ 

َّع وجوبًا إ  َوىص بذلك وكا  ثهث تَكته ِتَّ  وا عنهوِثته َ  حيكُّ 

حًا بإنكاِ احلج د وذذا ال  ,وا عنه ندباً وإال حكُّ  ,لذلك إال إذا كا  مرصِّ

 .وال ِدفن يف مقابَ املَّهم  ,ِ من مؤمن د فإنه ال ِص  عهُهِتصوَّ 

وَما احلدِث الَشِف الذي َِوِه ااممام الَتمذي ِحله اهلل تعاىل 

َا  ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه  :َا ِيض اهلل عنه عن َعل 
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غه إىل بُت اهلل وي  حيج فال عهُه َ  وِاحهة تٍهِّ  من مهك ُاةاً » :وسهم

إ  ذذا فُمن اعتقد عدم  :فقد َا  العهاَ «ِموت هيوةًِا َو نرصانُاً 

 ,ذذا .َو ذو نوع من َنواع التغهُظ الشدِد واملٍالغة يف الوعُد ,الوجوب

 .واهلل تعاىل َعهم

** ** ** 
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حول زكا  الؤره  بشؤكل عؤام, وعلؤى     أ يد أن ا تفيت : 1السؤال

 كافة املراه .

 ,اتفق الفق اَ ع  وجوب الْكا  يف الذذ  بشكل عام :اجلواب

وكذلك اتفقوا ع  وجوب الْكا  يف ذذ  احلل إذا استعمل استعاالً 

 .حَامًا د كأ  َِّتيدمه الَجا  د

وكذلك اتفقوا ع  وجوب الْكا  يف الذذ  وإ  كا  حهًُا إذا كا  

 .نوُاً مك

واختهف الفق اَ يف ذذ  احلل إذا كا  َِّتعمل استعاالً مٍاحًا 

 :كحل املََ 

إذا كا  يف حدوة  فذذ  َج وِ الفق اَ إىل عدم وجوب الْكا  فُه

بوجوب الْكا  يف ذذ  احلل إذا  :وخالف يف ذلك احلنفُة وَالوا ,َمثاهلا

ذلك ذناك َو  آخَ وك ,بنفَّه َو مع َمواله الْكوِة ارخَى ,بهغ نصاباً 

واستدلوا لذلك بحدِث عمَو بن  ,لهَّاة  الشافعُة بوجوب الْكا  فُه

  َتت ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله ََ  امَ ,شعُ  عن َبُه عن جده

 ,ويف ِد ابنت ا َمَََّكتا  غهُظتا  من ذذ  ,وصحٍه وسهم ومع ا ابنة هلا

ِك اهلل هبا » :َا  ,ال :َالت «َتعط  ُكا  ذذا؟» :فقا  هلا َُِّوِّ ك َ   َِرسُّ

لقت ا إىل النٍي ص  اهلل أفيهعت ا ف :َا  «ِوم القُامة ِسواِِن من ناِ
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َّْ وجلَّ مها هلل  :وَالت ,عهُه وع  آله وصحٍه وسهم ولَسوله ص  اهلل  ع

 .ِواه َبو ةاوة .عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

 :وبناء عىل ذلك

وَما ُكا  احلل املٍاح لهمََ   ,فتك  الْكا  يف الذذ  بشكل عام

ُِّ ا إذا بهغ نصابًا خَوجًا من َفارحوط لدِن املَ   َ  تؤةي ُكا  حه

وبذلك  ,ولتكن ع  ِق  بأ  الصدَة ال تنقص املا  ,اخلالف ب  الفق اَ

ويف ذلك  ,واحلَّد من َهوب احلاسدِن ,تغَّل احلقد من َهوب احلاَدِن

 . َعهمواهلل تعاىل ,ذذا .مصهحة لهفقري

: إنسؤؤان قتؤؤل آخؤؤر خطؤؤًأ, وأ اد بعؤؤ  أقا بؤؤت الؤؤرين هؤؤم   2السؤؤؤال

من عاقلتت أن يعينت على دفع الدية, فهل زوز أن يؤدفعها  

 لت من الزكا ؟

وذلك ملا  ,اتفق الفق اَ ع  َ  ةِة اخلطأ جت  ع  العاَهة :اجلواب

)اَتتهت  :جاَ يف صحُح الٍياِي عن َِب ذََِ  ِيض اهلل عنه َا 

ِْل فَمت إحدامها ارخَى بحكَ فقتهت ا وما يف بطن اَامَ  ,تا  من ُذَذ

ةِة   فقىض َ ,فاختصموا إىل النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

ََّ  عٍد َو ولُد   .وَىض َ  ةِة املََ  ع  عاَهت ا( ,جنُن ا ُغ

فالدِة يف َتل اخلطأ جت  ع  عاَهة القاتل د العصٍة وارَاِب من 

َو ي  ِكن لهقاتل عاَهة  ,ارب د فإ  عكْت العاَهة َو ِفضتٍَل 



 

 ْكا كتاب ال

 

111 

ه ا بُت ما  املَّهم  فإ  ي  ِمكن َخذذا من بُت ما  املَّهم   ,حتمَّ

 .ِجعت ع  القاتل

 :وبناء عىل ذلك

وال جيوُ يف ذذه احلالة َ  ِكو   ,فالعاَهة تدفع بذلك عن نفَّ ا

 .هلل تعاىل َعهموا ,ذذا .رهنا من واجٍاِتا ,الدفع من الْكا 

: إنؤؤي  ؤؤيد  متزوجؤؤة, ويعطؤؤيين زوجؤؤي مؤؤااًل مؤؤن أجؤؤل     3السؤؤؤال

   منت؟النفقة عليَّ وعلى أوالدي, فهل زوز لي أن أتصدَّ

 إ  العٍد إذا َِاة َ  ِتصدَّ  :اجلواب
ٍ
ق من فعهُه َ  ِتصدَّ  ,ماق بيشَ

 .ماله اخلا  ال من ما  غريه

 ,ق منه كُف تشاَفإهنا تتصدَّ  ,ًا هبا  ِتهك ماالً خاصر َوإذا كانت املَ

فإ َّ ذذه  ,إذا كا  صاح  ةِن وخهق ,واروىل َ  ِكو  باستشاِ  ُوج ا

 .وإال فال ,املشوِ  َةعى لدوام الوفاق ب  الْوج 

م الَجل ذدِة لْوجته من ما  َو غريه فإنه ِصٍح مهكًا هلا  ,وإذا َدَّ

 .ا شابه ذلكوهلا حَِة الترصف فُه إنفاًَا َو صدَة َو ذدِة َو م

َُّدذا بالترصُّ  ف فُه ع  نفَّ ا وإذا َعطى الْوج ُوجته ماالً وَ

َُّدذا بههلا الترصُّ  فال حيقُّ  ,وع  َوالةذا وإال  ,ف فُه إال وفق القُد الذي َ

 .  تَّتأذنه يف اليشَ الذي تَِدهَفُك  عهُ ا 
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 :وبناء عىل ذلك

وَوالةك فال فا ةام ُوجك َعطاك املا  من َجل إنفاَه ع  نفَّك 

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .َي منه شُئًا إال بعد إذنهجيوُ لك َ  تتصدَّ 

: أنشأ   ندوقًا للمساعد  : زواج أحد أفؤراد العائلؤة,   4السؤال

فهل زؤوز أن توضؤع أمؤوال الزكؤا  : هؤرا الصؤندو , مؤع        

العلؤؤؤم أنؤؤؤت قؤؤؤد يسؤؤؤتفيد  ؤؤؤاح  مؤؤؤال الزكؤؤؤا  مؤؤؤن هؤؤؤرمي        

 املساعد  يومًا ما؟

ال حَج من الناحُة الَشعُة بوضع املا  الْكوي يف ذذا  :اجلواب

 :وجي  التقُد بالضوابط التالُة ,الصندوق

 .وِمهك له ِتهُكاً  ,د َ  ِدفع املا  لهفقري1

 تكو  وَالَّ  ,ي وال من فَوعه ِكو  الفقري من َصو  املْكِّ د َالَّ 2

 .بُن ا ِابطة ُوجُة

صندوق يف ِوم من ارِام إ   ِشَتط املْكي ارخذ من ذذا الد َالَّ 3

وحيَم عهُه َ  ِأخذ من ُكا  ماله التي وضع ا يف ذذا  ,احتاج لهمَّاعد 

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .الصندوق

خؤؤؤر مؤؤؤن أجؤؤؤل  تَّج الؤؤؤري ُيوى زكؤؤؤا  الفؤؤؤرُّ: كيؤؤؤف تؤؤؤؤد5َّالسؤؤؤؤال

م : أكثؤر؟ هؤل يقؤوَّ    وأالبي  ويبقى عند  احبت  ؤنتني  

 أم عند بيعت؟ ,عام كل 
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تَّيذ َنُة من َجل حلمه وبُضه فال جت   :باجلوا ُِ إذا كا  الدجاج 

 .فُه الْكا 

تَّيذ بقصد التكاِ  بٍُضه ثم حلمه فُع ُِ من العَو,  دُّ وَما إذا كا  

 .التكاِِة التي جت  فُ ا الْكا  يف كلِّ عام

 :وبناء عىل ذلك

 َُّ ذ لهتكاِ  جت  فُه الْكا فالدجاج الٍ م  ,ا, الذي اختُّ قوَّ ُِ و

وتؤةَّى  ,عام مع الٍُض إ  كا  موجوةًا عند َِس احلو  دجاج يف كلِّ ال

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .ُكاته

: أقرضؤؤؤت  ؤؤؤديقي مبلغؤؤؤًا مؤؤؤن املؤؤؤال زائؤؤؤدًا عؤؤؤن مقؤؤؤدا  6السؤؤؤؤال

النصاب, ملد   نوا , فهل ز  على املدين أداء زكا  هرا 

 زكاتت عليَّ؟جت  املال؟ أم 

وِبا َ  ِفوق  ,عند اهلل تعاىل القَ, احلَّن َجَه عظُم :اجلواب

بارجَ ع  الصدَة؛ ملا ِوى ابن ماجه عن َنس بن مالك  احلَّنُ  القَُ, 

 :َا  ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم :ِيض اهلل عنه َا 

 ,الصدَة بعَش َمثاهلا :ِت لُهة َسي ِب ع  باب اجلنة مكتوباً َِ»

رِل ما با  القَ, َفضل من الصدَة؟ ِا ج :فقهت ,والقَ, بثانُة عَش

 .«واملَّتقَ, ال َِّتقَ, إال من حاجة ,ر  الَّائل َِّأ  وعنده :َا 

رنه لو  ,وال جت  ع  املدِن ,والْكا  جت  ع  صاح  املا  الدائن
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 ,ةفع املدُِن الْكاَ  عن الدائن لكا  الدائن مَّتفُدًا من ذذا القَ,

ََّ نفعًا ف و ِباً والقاعد  الفق ُة تنصُّ ع  َ َّ   .كلَّ ََ, ج

 :وبناء عىل ذلك

ولك ارجَ العظُم يف ذذا  ,فْكا  املا  عهُك ال ع  صدِقك 

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .القَ, احلَّن

: ما هؤو مقؤدا   ؤدقة الفطؤر, وهؤل زؤوز دفؤع القيمؤة,         7السؤال

 أم ال بد من دفعها من اينطة؟

َّهم, وذلك حلدِث ابن عمَ م ُكا  الفطَ واجٍة ع  كلِّ  اجلواب:

ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم  اهلل ِسو  َ ِيض اهلل عن ا )

 شعري من صاعاً  َو ِتَ من صاعاً  ساالن ع  ِمضا  من الفطَ ُكا  فَ,

ٍَّ  كلِّ  ع  ( ِواه الٍياِي ومَّهم املَّهم  من َنثى َو ذكَ عٍد َو ح

 والهفظ له.

 َ ابن عٍاس ِيض اهلل عن ا: )وِوى ااممام َحلد يف مَّنده عن 

 ِمضا  صدَة فَ,ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم  اهلل ِسو 

ٍَّ  من صاع نصف َِّ  العٍد ع  ِتَ من صاعاً  َو شعري من صاعاً  َو ُب  واحل

 .لا أو   هذا(. وارنثى والذكَ

فق الفق اَ ع  َ  الواج  إخَاجه يف الفطَ  صاع من َجُع اتَّ  ثانياا:
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ناف التي جيوُ إخَاج الفطَ  من ا عدا القمح والْبُ , فقد اختهفوا ارص

 يف املقداِ فُ ا:

فذذ  املالكُة والشافعُة واحلنابهة إىل َ  الواج  إخَاجه يف 

القمح ذو صاع, وذذ  احلنفُة إىل َ  الواج  إخَاجه من القمح نصف 

 صاع.

 /غ.3800َما مقداِ الصاع ف و / ثالثاا:

نٍَّة رةاَ َُمة ُكا  الفطَ, فقد ذذ  َج وِ الفق اَ َما بال رابعاا:

إىل َنه ال جيوُ ةفع القُمة, وذذ  احلنفُة إىل جواُ ةفع القُمة, بل ذو 

 لهفقري َ  ِشَتي َيَّ َشَ َِِده يف ِوم العُد, رنه َد ال اروىل لُتُرسَّ 

 ِكو  ُمتاجًا إىل احلٍوب بل ذو ُمتاج إىل مالبس َو حلم َو غري ذلك.

 بناء عىل ذلك:و

ما  :فأَل ما ِدفع الصائم ُكا  فطَه ذو نصف صاع من َمح, َي

 كغ/ من احلنطة, ومن ُاة ُاة اهلل يف حَّناته. 2ِعاة  /

واروىل َ  ِدفع َُمة صدَة الفطَ رنه َصهح لهفقري, وبذلك 

 ِكو  موافقًا ملذذ  الَّاة  احلنفُة. ذذا, واهلل تعاىل َعهم.

** ** ** 
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:  جل  ائم : نها   مضان, وأثناء املداعبة بينؤت وبؤني   1السؤال

زوجتؤؤؤؤت   التقؤؤؤؤاء اخلتؤؤؤؤانني وغابؤؤؤؤت ايشؤؤؤؤفة, ومل ينؤؤؤؤزل 

 الرجل, فما ا يرتت  على كل  من الزوجني؟

ذذ  َج وِ الفق اَ إىل َ  َجاع الصائم يف هناِ ِمضا   :اجلواب

احلشفة يف َحد الٍَُّه  مفطَ  عامدًا خمتاًِا بأ  ِهتقي اخلتانا  وتغُ 

 .َنْ  َو ي  ِنْ  ,ِوج  القضاَ والكفاِ 

 :وبناء عىل ذلك

 ,مع الكفاِ  الكرى ,وج  ع  ذذا الَجل وُوجته َضاَ ذذا الُوم

فإ  ي  جيدا فصُام ش َِن  ,وذي عتق ٍَِة عن كل واحد من الْوج 

صُام بٍَّ  مَ, متتابع  د ست  ِومًا د فإ  عكْ كل  من الْوج  عن ال

 .لا هذا أو   .مْمن َو شُيوخة فُطعم كل واحد من ا ست  مَّكُناً 

ما فعهه ذذا الَجل مع ُوجته يف هناِ ِمضا  وذو صائم ال جيوُ  :ثانياا 

فعهُه وع  ُوجته بالتوبة  ,الصُامبوذو نوع من َنواع االستيفاف  ,َشعاً 

 ٹ﴿ :ك لقوله تعاىلوذل ,وعدم العوة  إىل ذلك ثانُة ,الصاةَة النصوح

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .[32 :]احلج ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

ما حكؤم املداعبؤة الزوجيؤة : نهؤا   مضؤان دون مجؤاع       : 2السؤال

 ودون إنزال؟ هل تفسد الصيام؟
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اتفق الفق اَ ع  كَاذة تقٍُل َحد الْوج  اآلخَ يف حا   :اجلواب

 .ا  َو اجلاعالصوم إذا خاف َحدمها من إفَّاة الصوم باامنْ

 ,وكذلك املٍاَش  واملعانقة وةواعي الوطَ كالهمس وتكَاِ النظَ

  .ور  من حام حو  احلمى ِوشك َ  ِقع فُه ,خشُة اامنْا  َو اجلاع

 :وبناء عىل ذلك

 ,فُكَه لهْوج  املداعٍة َثناَ الصُام خشُة اامنْا  َو اجلاع

 .مواهلل تعاىل َعه ,ذذا . وخاصة إذا كانا شابَّ 

 ن ر إ   و   وأنزل؟  اهل يفسد  وم الصائم إ: 3السؤال

بالتوبة واالستغفاِ  هوعهُ ,هحَام عهُ ذا الصائمه ذما فعه :اجلواب

لت تذكَّ لُو ,عوة إىل ذذه املعصُة مَ  ثانُةِوالعْم ع  َال  َ املوت كهَّا سوَّ

ِ لو َ  ارجل انت ى والعٍد ع  ذذه احلاللُو ,ذذا هنفَّ هل فا ذو  ,ةتصوَّ

َّْ وجلَّ َائل لَبه   .لا هذا أو  ِوم القُامة؟  ع

 :اختهف الفق اَ يف صُام من َنْ  بالفكَ َو النظَ :ثانياا 

فذذ  احلنفُة والشافعُة إىل َ  اامنْا  بالفكَ َو النظَ بش و  ال 

 .ِفَّد الصوم

 .وذذ  احلنابهة إىل َ  اامنْا  بالنظَ ِفَّد الصوم

إ  َمنى بمكَة الفكَ َو النظَ من غري  وذذ  املالكُة إىل َنه

وإ   ,استدامة هلا فإنه ِفَّد صومه وجي  عهُه القضاَ ةو  الكفاِ 

 .استدام ا حتى َنْ  فعهُه القضاَ مع الكفاِ 
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 :وبناء عىل ذلك

عوة ِ والعْم ع  َالَّ  ,بة واالستغفاِ والندم ع  ما فعلبالتو هفعهُ

قلُو ,إىل ذذه املعصُة ثانُة فإ  الصدَة تطفئ غض   ,با تُرسَّ  تصدَّ

بقضاَ ذذا الُوم ةو  الكفاِ  خَوجًا من اخلالف ب   هثم عهُ ,الَب

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .الفق اَ

 ما حكم ا تعمال قطر  ا  ن أثناء الصيام؟ يرجى التفصيل.: 4السؤال

ذذ  َج وِ الفق اَ إىل فَّاة الصوم بتقطري الدواَ َو  :اجلواب

 ,رنه واصل من َحد املنافذ الواسعة يف الٍد  ,و املاَ يف ارذ الدذن َ

ما وصل إىل املعد  من منفذ عا   كلَّ  وَ َّ  ,وذي الفم وارنف وارذ 

 .سواَ كا  املنفذ واسعًا َم ضُقاً  ,موج  لهقضاَ

 :وبناء عىل ذلك

وذذا  ,وتوج  القضاَ ةو  الكفاِ  ,فإ  َطَ  ارذ  تفطَ الصائم

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .الفق اَعند َج وِ 

تعؤؤؤؤؤت املؤؤؤؤؤؤ ن يقؤؤؤؤؤول : أ ان الفوؤؤؤؤؤر: اهلل أكؤؤؤؤؤ ,  : 5السؤؤؤؤؤؤال

 فشربت املاء, فما حكم  يام هرا اليوم؟

جي  ع  املؤمن يف هناِ ِمضا  َ  ِمَّك عن الطعام  :اجلواب

فإذا َكل َو  ,والَشاب من طهوع الفكَ الصاةق إىل غَوب الشمس

 .َشعي فقد َفطَ َشب من غري ِخصة وال عذِ
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 :وبناء عىل ذلك

يف َو  الوَت فأكل الَجل َو  «اهلل َكر» :فإذا كا  املؤذ  َا 

َما إذا كا  ِؤذ  ٍَل الوَت  ,وعهُه القضاَ مع الكفاِ  ,َشب فقد َفطَ

واهلل  ,ذذا .وَكل الَجل ٍَل ةخو  وَت الفكَ فال َشَ عهُه ,بقهُل

 .تعاىل َعهم

ي اخلدمؤة اإللزاميؤة الفطؤر    الؤري يؤؤد   : هل زوز لإلنسان 6السؤال

 الشديد؟ ة وخا ة : اير :  مضان بسب  التد يبا  الشاقَّ

ب  بقو  سُدنا ِسو  اهلل َذكِّ  :أولا  :اجلواب ِِّ ص  اهلل َ اامخو  املد

 له اهلل غفَ فُه ممهوكه عن فخفَّ  من» :عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

وذؤالَ املكنَّدو  بحكم  .الٍُ قيِواه ابن خِْمة و «الناِ من وَعتقه

ب ِِّ فمن سعاةته َ  خفِّف عن م حتى خفِّف اهلل  ,املمهوك  ب  ِدي املد

َّْ وجلَّ ومن شقَّ عهُ م فَُّشقُّ اهلل  ,تعاىل عنه  ,عهُه عاجاًل َم آجالً  ع

 اله مَّ » :ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهموذلك لدعاَ سُدنا ُممد 

 َمتي َمَ من وِل ومن ,عهُه فاشُقق عهُ م فشقَّ  شُئاً  تيَم َمَ من وِل من

 .ِواه مَّهم «به فاُِفق هبم فَفق شُئاً 

ي اخلدمة ااملْامُة َ  ٍِدَ هناِه ال جيوُ لهَجل الذي ِؤةِّ  :ثانياا 

بل جي  عهُه َ  ٍِدَ هناِه  ,مفطًَا بحكة التدٍِِات التي ستكو  صٍاحاً 

جل د الشدِد بحُث ال َِّتطُع َ  حتى إذا وصل إىل ةِجة من ا ,صائاً 
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ٍِقى صائًا فهه َ  ِفطَ ذلك الُوم بٍَّ  اجل د الشدِد ال بٍَّ  

واامثم ع  من َج ده  ,وعهُه َضاَ ذلك الُوم ةو  الكفاِ  ,التدٍِِات

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .إذا ي  ِكن ارمَ رضوِِاً 

برجؤل قليؤل    عؤزَّ وجؤلَّ  : امرأ   اية  ائمة, ابتلهؤا اهلل  7السؤال

ديؤؤؤؤن يفطؤؤؤؤر : شؤؤؤؤهر  مضؤؤؤؤان بؤؤؤؤدون حيؤؤؤؤاء, ويلؤؤؤؤزم زوجتؤؤؤؤت    

 آمثة إ ا أحضر  لت الطعام؟ دُّبتحضري الطعام لت, فهل تع

وعهُ ا َ   ,ذذا من َجهة االبتالَ لهمََ  الصاحلة :أولا  :اجلواب

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ :تتذكَ َو  اهلل تعاىل

 .فعهُ ا بالصر واملصابَ  ,[20 :]الفََا  ﴾ېئ ېئ ۈئ

ر  ذذا من شعاِ  ,جي  ارمَ باملعَوف والن ي عن املنكَ :ثانياا 

عنة وتَك ارمَ باملعَوف والن ي عن املنكَ موج  لهَّ  ,ارمة املحمدِة

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ :َا  تعاىل .والعُاذ باهلل تعاىل

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 ڌ ڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

َوف والن ي وجي  َ  ِكو  ارمَ باملع ,[79د78 :]املائد  ﴾ڎ ڎ

 .وبدو  فظاظة وال غالظة , ل ِّ عن املنكَ بطَِق معَوف ذ ِّ 

ص  اهلل عهُه وع  آله الطاعة هلل تعاىل ولَُّدنا ِسو  اهلل  :ثالثاا 

َُّ  ,طبدو  َُد وال َش وصحٍه وسهم د  بطاعة َما طاعة من ذو ةوهنا فمق
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 وذلك لقوله ,مص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهاهلل تعاىل وطاعة ِسوله 

 الطاعة إنا ,اهلل معصُة يف طاعة ال» :ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

 ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍهولقوله  .ِواه الٍياِي ومَّهم «املعَوف يف

َّْ وجلَّ  اهلل معصُة يف مليهوق طاعة ال» :وسهم  .ِواه ااممام َحلد «ع

 :وبناء عىل ذلك

َ ُوج ا باهلل فُك  ع  ذذه املََ  َ  وتأمَه باملعَوف وتن اه  ,تذكِّ

رنه إعانة  ,وَ  تعتذِ إلُه عن تقدِم الطعام ,عن املنكَ بأسهوب لطُف

وَ  تكثَ من الدعاَ له بظ َ الغُ   ,لهعايص ع  معصُة اهلل تعاىل

 .باهلداِة والتوبة

ِ اهلل تعاىل د ع  تقدِم الطعام له بطاعة  فع  املََ  ,فإ  َرصَّ د ال َدَّ

َّْ وجلَّ اهلل   وال طاعة ,ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهموطاعة ِسوله  ع

م ,مليهوق يف معصُة اخلالق  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .وحقُّ اهلل تعاىل مقدَّ

هل زوز :  مضان : وقت الصيام وضع ال ق علؤى  : 8السؤال

جسم املؤدخن, وهؤي عبؤا   عؤن مؤاد  النيكؤوتني نفِّؤف مؤن         

  تركت للتؤدخني : نهؤا   مضؤان, وهؤي تسؤاعدمي شؤي ًا       حدَّ

 فشي ًا إن شاء اهلل على تركت؟

وضع الهصاَات ع  اجلَّد ال ِرض يف صوم الصائم إ   :اجلواب

رنه ال ِنفذ إىل اجلوف عن طَِق  ,من املفطَات دُّ وال ِع ,شاَ اهلل تعاىل
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ب ,املنافذ الواسعة إ  شاَ اهلل  وذذا ال ِرضُّ  ,بل ِنفذ عن طَِق التَشُّ

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .تعاىل

:  جل عاشر زوجتت :  مضؤان وهؤو ي ؤن أن الفوؤر مؤا      9السؤال

ن لؤت دخؤول وقؤت الفوؤر, فمؤا ا      دخل وقتت, وبعد  ل  تبؤيَّ 

 يرتت  عليت وعلى زوجتت؟

ر   ,التقصري يف حفظ الصوم ال ِهُق باامنَّا  املؤمن :اجلواب

فُك  ع  املؤمن َ   ,اة  ع  خري وجهاملؤمن حَِص ع  َةاَ العٍ

وةخو  وَت  ,ِكو  م تًا بمعَفة ةخو  وَت الفكَ وذلك لإلمَّاك

 .املغَب وذلك لهفطَ

فمن َرصَّ يف ذلك فأكل َو َشب َو جامع ُوجته وذو ِظنُّ بأ  

فإنه ِفطَ وجي  عهُه القضاَ ةو   ,واحلا  َ  الفكَ طالع ,الفكَ ما طهع

 وكذلك من َكل َو َشب وذو ِظنُّ  , وِ الفق اَوذذا عند َج ,الكفاِ 

فقد َفطَ وعهُه  ,بأ  املغَب ةخل وَته واحلا  بأ  املغَب ما ةخل وَته

 .وذذا عند َج وِ الفق اَ ,القضاَ ةو  الكفاِ 

 :وبناء عىل ذلك

والواَع  ,فالَجل الذي عاَش ُوجته وذو ِظنُّ بأ َّ الفكَ ما طهع

فعهُه وع  ُوجته  ,ووج  ااممَّاك َنه طالع وَد ةخل وَت الفكَ

وذي جناِة  ,واجلناِة َارص  ,ر  ارصل بقاَ الهُل ,القضاَ ةو  الكفاِ 

 ٍُّ   .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .تعدم التث
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امرأ  مريضة, توفيت ومل تقؤ  مؤا فاتهؤا مؤن  ؤيام      : 10السؤال

 :  مضان, فهل زوز الصوم عنها؟

بَخصة َشعُة وج  عهُه من َفطَ يف ِمضا  بعذِ َو  :اجلواب

 ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿ :وذلك لقوله تعاىل ,َضاَ ما َفطَه

  .[185 :]الٍقَ  ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ

فإذا مات اامنَّا  املَِض َو املعذوِ َو صاح  الَخصة الَشعُة 

ر  الصوم واج  بأصل الَشع ال  ,وي  ِقض ما فاته فال ِصوم عنه َحد

 .كذلك بعد املات كالصال رنه ال تدخهه النُابة يف احلُا  ف ,ِقىض عنه

 وذذا ذو مذذ  َج وِ الفق اَ من احلنفُة واملالكُة واحلنابهة واجلدِد

ح ااممام النووي والٍَّكي َو  الشافعي يف القدِم .عند الشافعُة  ,وَد ِجَّ

 باحلدِث الذي ِواه الٍياِي واستدالَّ  ,بأنه جيوُ َ  ِصوم عنه ولُه

َ  ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه  ,ن اومَّهم عن الَُّد  عائشة ِيض اهلل ع

 .«من مات وعهُه صُام صام عنه ولُه» :وع  آله وصحٍه وسهم َا 

ن من القضاَ َ  ِويص العذِ َو الَخصة إذا ي  ِتمكَّ  هْم صاحَ  وَِ 

 .ِوم وذي إطعام مَّك  عن كلِّ  ,بإخَاج الفدِة عنه

 :وبناء عىل ذلك

إطعام  ج من تَكت اوخَ ,فال جيوُ َ  ِصوم َحد عن ذذه املََ 

 .مَّك  عن كلِّ ِوم َفطَته



 

 صُامكتاب ال

 

127 

 وَد َضاف َستاذنا الفاضل الدكتوِ الشُا َحلد احلكي الكَةي

 :ع  اجلواب ما ِل حفظه اهلل تعاىل

وإن  ,هذا إذا شفيت وقدرت عىل الصوم بعد شفائها ومل تقضه]

وبذلك تربأ  ,ماتت قبل الشفاء والقدرة عىل قضاء الصوم فال يشء عليها

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .[تها بإذن اهلل تعاىلم  ذ

: امرأ  أفطر  : شهر  مضان بعؤر  شؤرعي, و: شؤهر    11السؤال

شوال  امت  تًا منت, ومل تتمكن مؤن قضؤاء مؤا عليهؤا :     

شؤؤوال وأد كهؤؤا املؤؤو , فهؤؤل تعتؤؤ  آمثؤؤة برتكهؤؤا القضؤؤاء,   

 حيس قدَّمت النافلة على الواج ؟

ته من ذمَّ  إبَاَ ه بأ َّ املؤمن حَِص ع مما ال شكَّ فُ :اجلواب

ر  اهلل تعاىل ِقو  يف احلدِث  ,احلقوق والواجٍات ٍَل َُامه بالنافهة

َا  ِسو   :القديس الذي ِواه الٍياِي عن َِب ذََِ  ِيض اهلل عنه َا 

ما و ... :إ  اهلل تعاىل َا » :اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

 ََّ  .«إِل مما افَتضت عهُه ي بيشَ َح َّ عٍد ب إِلَّ تق

 َُّ  ,  فاتت فُك  َضاوذاإف ,ب إىل اهلل تعاىل َوالً بالفَِضةفالتق

ومن املعهوم بأ  القضاَ ال جي   ,واامساُع يف َضائ ا َوىل من التأخري

 .ع  الفوِ بل ع  الَتاخي
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 :وبناء عىل ذلك

ما عهُ ا من ف ذه املََ  التي صامت ستًا من شوا  نافهة ٍَل َضاَ 

رنه من فعه ا ِظ َ َهنا  ,صُام ِمضا  لَُّت آثمة إ  شاَ اهلل تعاىل

إال َ  املنُة  ,كانت ناوِة وعاُمة ع  َضاَ ما َفطَته من ش َ ِمضا 

 .اختطفت ا بغتة

فإذا كانت ذذه املََ  نوت يف صُام ا اجلمع ب  القضاَ والنافهة فقد 

ت عن القضاَر ,من َضاَ ذذه ارِام ت ابَئت ذمَّ  وإ   ,  النُة صحَّ

 ,ت ا مشغولة بالقضاَوبقُت ذمَّ  ,نوت صُام نافهة صحَّ صوم النافهة

إال إذا َوصت َ  خَج من  ,ولُس ع  وِثت ا إال الدعاَ هلا باملغفَ 

وذي إطعام  ,ِةبمقداِ الفد من تَكت ا َوا عن افطَذا فُتصدَّ فدِة تَكت ا 

 .عوا استحٍابًا ال وجوباً فه م َ  ِترَّ  وإ  ي  تو ِ  ؛ِوم مَّك  عن كلِّ 

وعند الَّاة  الشافعُة ُخَجو  من  ,ذذا مذذ  الَّاة  احلنفُة

وإال  ,ذذا إ  تَكت ماالً  ,تَكت ا إطعام مَّك  عن كل ِوم وإ  ي  تو ِ 

 .فاهلل غفوِ ِحُم

ثم بعد  ,التعكل يف َضاَ ِمضا بوَنا َويص ارخوات خاصة 

 ,  اامنَّا  ال ِدِي متى ِنت ي َجههر ,ذلك صُام ست من شوا 

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .وترئة الذمة مطهوبة َشعاً 

** ** ** 
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 ما حكم إهداء العمر  لشخص آخر حيًا كان أو ميتًا؟: 1السؤال

ال حَج من إذداَ ثواب العمَ  امنَّا  مؤمن حًُا كا  َم  :اجلواب

 ﴾خب حب جب يئ ىئ مئ﴿ :ناَض مع َوله تعاىلوذذا ال ِت ,مُتاً 

ه اامنَّا  من َجَ ع  َعا  يف ر  اآلِة تتحدث عا َِّتحقُّ  .[39 :]النكم

 .حا  حُاته

َما اهلٍة د والتي ذي من عمل اآلخَِن د فتصل إىل املوذوب له إ  

َلُس الدعاَ من  ,شاَ اهلل تعاىل ةو  َ  ِنقص من َجَ الواذ  َشَ

 ,مع َنه لُس من عمل املدعو له؟ ذذا ,واصاًل إلُه املؤمن رخُه املؤمن

 .واهلل تعاىل َعهم

:  جل بعد أداء منا   العمؤر  أ اد أن ينشؤع عمؤر  ثانيؤة,     2السؤال

فلبس ثياب اإلحرام من منزلت وبدون نية  هؤ  و ؤاخ و ؤعى    

 وقصَّر دون أن يره  إ  التنعيم, فما ا يرتت  عليت؟

 ,  عند َج وِ الفق اَ ذو نُة العمَ اامحَام بالعمَ :أولا  :اجلواب

َو ما ِقوم  ,وعند احلنفُة ذو نُة العمَ  مع التهٍُة ,والنُة ُمهُّ ا القه 

ٍُد   .مقام ا من سوق اهلدي َو تقهُد ال

املُقات املكا  لهعمَ  بالنٍَّة رذل مكة َو من كا  ناُالً  :ثانياا 

فكا  ال بد من َ  ِكو   ,َمر  َِكا  العمَ  كهُّ ا يف احل ,بمكة ذو احِللُّ 
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وارصل يف ذلك  ,وال خالف يف ذلك ب  العهاَ ,اامحَام يف احِللِّ 

ص   اهلل ِسو  مع خَجنا) :حدِث الَُّد  عائشة ِيض اهلل عن ا َالت

 :َا  ثم ,بعمَ  ذههناأف الوةاع حكة يفاهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم 

ُُِ لَّ  ذدي معه كا  من»  ,«من ا حَيِلَّ  حتى حَيِلُّ  ال ثم , والعمَ باحلج فه

نا َضُنا فها ,حائض ناَو مكة فقدمت  إىل الَحلن عٍد مع َِسهني حكَّ

 .(فاعتمَت التنعُم

 :وبناء عىل ذلك

ََب ف ذا الَجل الذي َةى العمَ  وي  خَج إىل منطقة احِللِّ د وَ

َُّ مناطق احِللِّ ذو التنعُم د  قَاَ احلَم ع بكامه ا ع  فعهُه ذبح شا  تو

 .وعهُه اامَجاع ,وذو اخلَوج إىل احللِّ  ,امخالله باملُقات املكا 

َما إذا كا  ذذا اامنَّا  ي  ِنِو ال بالقه  وال بالهَّا  د وذذا ال 

ِه رنه ال ِتع  نفَّه يف الطواف والَّعي بدو  نُة د فهُس عهُه  ,َتصوَّ

 . تعاىل َعهمواهلل ,ذذا .كا َنه لُس له َجَ العمَ  سوى التع  ,َشَ

امؤرأ  تؤتغري عادتهؤؤا الشؤهرية, وال تعؤرخ وقؤت  هرهؤؤا      : 3السؤؤال 

   ؤؤاعة 12إال جبفؤؤاخ الؤؤدم, وبعؤؤد أ ؤؤبوع مل تؤؤر دمؤؤًا ملؤؤد     

تقريبًا, فاعتقؤد  أنهؤا  هؤر  كعادتهؤا السؤابقة, فؤرهبت       

 داء العمؤؤؤر , وبعؤؤؤد أن أمتتهؤؤؤا عؤؤؤاد  إ  البيؤؤؤت فؤؤؤرأ  :     

 ثيابها دمًا, فما ا يرتت  عليها؟
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الط اِ  من  عند َج وِ الفق اَ من َشوط صحة الطواف :اجلواب

ومن طاف بالٍُت ُمدثًا فطوافه  ,احلدث ارصغَ واركر ومن ارنكاس

له  وال حتلُّ  ,وعهُه َ  ِعوة رةائه إ  كا  واجٍاً  ,باطل عند َج وِ الفق اَ

 .النَّاَ إ  كا  طواف إفاضة حتى ِؤةِه

 كتوِ الشُا َحلد احلكي الكَةيوَد َضاف َستاذنا الفاضل الد

 :ع  اجلواب ما ِل حفظه اهلل تعاىل

ولذلك  ,أن الطهارة واجب ل رشط يف الطواف وذهب احلنفية إىل]

 .[وإل وجب عليه الفداء ,وجوب إعادته ما دام يف مكة املكرمة فعليه

 :وبناء عىل ذلك

د ذلك َهنا وتٍ  هلا بع ,َهنا طاذَ  فا ةامت املََ  طافت وذي تظنُّ 

وج  عهُ ا َ  تعوة لهطواف ثانُة ٍَل خَوج ا من مكة  ,حائض

وُتذبح الشا  يف مكة املكَمة  ,فإ  خَجت وج  عهُ ا شا  ,املكَمة

ع حلم ا ع  فقَاَ احلَم َُّ  .ذذا من احلَما  إ  شاَ اهلل تعاىل دُّ وال ِع ,وِو

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا

حؤؤج عنؤؤت بؤؤاإلفراد, فقؤؤام    : أو ؤؤى  جؤؤل قبؤؤل موتؤؤت أن يُ   4السؤؤؤال

 الوكيل بايج عنت متمتعًا, فهل  حَّ ايج عن املتوفى؟

وذلك  ,ة املتوىفوبه ترَ ذمَّ  ,احلج عن الغري مَشوع :اجلواب

اهلل بن عٍاس ِيض اهلل لهحدِث الَشِف الذي ِواه الٍياِي عن عٍد 
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 )كا  الفضل ِةَِف النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه :عن ا َا 

 ,فكعل الفضل ِنظَ إلُ ا وتنظَ إلُه ,   من َخْثَعمَ َفكاَت امَ ,وسهم

فكعل النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم ِرصف وجه الفضل 

َةِكت َِب شُيًا كٍريًا ال ِثٍت اهلل إ  فَِضة  :فقالت ,اآلخَ قِّ إىل الشِّ 

 .وذلك يف حكة الوةاِع( ,«نعم» :حج عنه؟ َا أَف ,ع  الَاحهة

َ  حيَم الوكُل باحلج من  ,ومن َشوط حج الفَ, عن الغري

مَ به من غري وِذكَ اسمه حٍَّا َُ  ,عنه مُقات الشيص الذي حيجُّ 

وِضمن  ,ه عنهفهو َمَه باامفَاة فتمتع عن اآلمَ ي  ِقع حكُّ  ,خمالفة

 ,َما إذا َمَه باامفَاة فقَ  عن اآلمَ ففُه خالف ب  الفق اَ ,الوكُل

 .َِب حنُفة ال ِقع والوكُل ضامن وعند ااممام

 :وبناء عىل ذلك

ما َجَْ  ,فتمتع الوكُل ,فا ةام املتوىف َوىص باحلج عنه باامفَاة

والوكُل  ,ر  الوكُل ما نوى باحلج من مُقات املتوىف ,احلج عن املتوىف

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .ضامن لهنفقات

ني بعؤؤؤؤد أداء : أحرمؤؤؤؤت بؤؤؤؤايج متمت عؤؤؤؤًا, فهؤؤؤؤل بإمكؤؤؤؤا   5السؤؤؤؤؤال

منا   العمر  أن أ وخ  ؤواخ نافلؤة وأقؤد م  ؤعي ايؤج      

 على الوقوخ بعرفة؟

ارصل يف وَت الَّعي ذو ِوم النحَ بعد طواف  :اجلواب
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ر  طواف القدوم سنة  ,وال ِكو  الَّعي بعد طواف القدوم ,اامفاضة

َما طواف اامفاضة  .وال ِكو  الواج  تٍعًا لهَّنة ,والَّعي واج 

 .وذذا عند َج وِ الفق اَ ,لواج  جيوُ َ  ِكو  تٍعًا لهفَ,وا ,ففَ,

وذذ  احلنفُة إىل جواُ تقدِم سعي احلج ٍَل الوَوف بعَفة بعد 

 .طواف القدوم َو طواف نافهة

فهو  ,ومن َشائط صحة الَّعي َ  ٍَِّقه اامحَام باحلج َو العمَ 

 .سعى ثم َحَم ي  ِصح سعُه

واط الثالثة اروىل يف كل طواف وَِّنُّ االضطٍاع واهلَولة يف ارش

 .واالضطٍاع سنة يف َجُع َشواط الطواف ,بعده سعي

 :وبناء عىل ذلك

فُكوُ لهمتمتع عند احلنفُة تقدِم سعي احلج ٍَل الوَوف 

 .وِطوف طواف نافهة ,بَشط َ  حيَم باحلج ,بعَفات

 ,ولو سعى ٍَل اامحَام باحلج ال ِصحُّ سعُه ولو طاف طواف نافهة

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .َشوط صحة الَّعي اامحَام باحلجر  من 

: لقؤؤد أكرمنؤؤا اهلل تعؤؤا  بؤؤايج : هؤؤرا العؤؤام, وكؤؤان  6السؤؤؤال

 ئؤؤيس القافلؤؤة أعلؤؤن بؤؤأن الرمؤؤي : اليؤؤوم الثؤؤاني والثالؤؤس      

,  نؤت بعؤد    من أيام العيؤد يكؤون بعؤد السؤاعة الثانيؤة عشؤر      

لؤؤى هؤؤؤرا  لؤؤيًل يؤؤدخل يؤؤوم جديؤؤد, و مينؤؤا ع       الثانيؤؤة عشؤؤر  
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 ا  اي, فهل  حَّ َ مُينا أم ال؟

إ  وَت ِمي اجلاِ الثالث يف الُوم الثا  والثالث من  :اجلواب

َِام العُد ٍِدَ بعد الْوا  د ِعني بعد الظ َ د وال جيوُ الَمي فُ ا ٍَل 

إال يف ِواِة عن ااممام َِب حنُفة بكواُ الَمي يف  ,الْوا  باتفاق الفق اَ

ل يف النفَ ارو الُوم الثالث بع  .د الفكَ وٍَل الْوا  ملن َصد َ  ِتعكَّ

  :وبناء عىل ذلك

فمن ِمى يف الُوم الثا  َو الثالث من َِام العُد بعد الَّاعة الثانُة 

وجي  عهُه َ  ِتداِكه يف َِام  ,عَش لُاًل وٍَل الفكَ فَمُه غري صحُح

وج  عهُه الدم فإ  انقضت َِام التَشِق وي  َِِم بعد الْوا   ,التَشِق

 .باتفاق الفق اَ

بعض الناس َ  الُوم اجلدِد ِدخل يف  َسف ِظنُّ  رنه وبكلِّ 

 .ِعهم بأ  الن اِ ال ٍِدَ إال بعد َذا  الفكَ وال ,الَّاعة الثانُة عَش لُالً 

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا

ل, و هبؤت لرمؤي اجلمؤا     ر  : الرمي ومل أتعوَّ: لقد تأخ7َّالسؤال

ليؤؤوم الرابؤؤع مؤؤن أيؤؤام العيؤؤد بعؤؤد العصؤؤر, فرميؤؤت   الؤؤثل  : ا

اجلمؤر  ا و  والثانيؤؤة, وعنؤؤدما و ؤلت إ  اجلمؤؤر  الثالثؤؤة   

 أ َّن املغرب, فرميتها, فهل  حَّ هرا الرمي أم ال؟

 اتفق َج وِ الفق اَ ع  َ  آخَ وَت الَمي يف الُوم :اجلواب
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تَشِق ذو بغَوب الَابع من َِام العُد الذي ذو الُوم الثالث من َِام ال

ووج   ,فإذا غَبت شمس الُوم الَابع انت ى وَت الَمي ,الشمس

  .الفداَ ع  من تَك شُئًا من الَمي

 :وبناء عىل ذلك

ر   ,فُك  عهُك الدم بَتك ِمي اجلمَ  الثالثة يف الُوم الَابع

والَمي بعد غَوب الشمس كا  يف غري  ,وَت ا خَج بغَوب الشمس

  .اىل َعهمواهلل تع ,ذذا .وَته

لؤس انؤتق    ا:  افت امرأ   واخ اإلفاضة, و: الشؤوط الث 8السؤال

 ؟ها, فأمتَّت الطواخ من غري  ها  , فما ا يرتت  عليهاءوضو

ذذ  َج وِ الفق اَ إىل َ  طواف اامفاضة ِكن من َِكا   :اجلواب

 ﴾ڭ ڭ ۓ﴿ :لقوله تعاىل ,وَِّمى بطواف الفَ, ,احلج

 .  ذلكوََجع العهاَ ع .[29 :]احلج

وذي فَ,  ,ةعدة َشواط ذذا الطواف سٍع :وَا  َج وِ الفق اَ

العدة املفَو,  :وخالف يف ذلك احلنفُة وَالوا ,ال جُيْئ ََل من ا َبداً 

 .والٍاَي واج  ولُس فَضاً  ,ع  الطائف َكثَ الٍَّع

فمن  ,واشَتط َج وِ الفق اَ لصحة الطواف الط اِ  من ارحداث

 .صغَ َو َكر فطوافه غري صحُحطاف ُُمِدثًا حدثًا َ

  الط اِ  من اجلنابة واحلُض إ :وَالوا ,وخالف يف ذلك احلنفُة



 

 الفتاوى الَشعُة

 

138 

 .والنفاس واحلدث ارصغَ واجٍة يف الطواف

 :وبناء عىل ذلك

ارشواط الٍَّعة من غري ط اِ  ذو طواف َكثَ فطواف ذذه املََ  

 ا حتى وحتَم ع  ُوج ,وجي  عهُ ا إعاةته ,باطل عند َج وِ الفق اَ

 .تطوف طواف اامفاضة ع  ط اِ 

وارحوط ارخذ  ,َما عند احلنفُة فطواف ا صحُح وعهُ ا ةم شا 

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .بقو  َج وِ الفق اَ

 : متى يبدأ الوقوخ الواج  : أ ع عرفة, ومتى ينتهي؟9السؤال

عني  خذوا» :وصحٍه وسهمِقو  ص  اهلل عهُه وع  آله  :اجلواب

وَد وَف سُدنا ِسو  اهلل ص  اهلل  ,ِواه مَّهم وااممام َحلد «سككممنا

 .سهم بعد الْوا وعهُه وع  آله وصحٍه 

وع  ذذا ذذ  َج وِ الفق اَ إىل َ  َو  وَت الوَوف بعَفة ٍِدَ 

إىل طهوع الفكَ الصاةق ِوم عُد  وِمتدُّ  ,من ُوا  الشمس من ِوم عَفة

 .كا  وَوفه وعدمه سواَ فهو وَف يف غري ذذا الوَت ,النحَ

فمن ي   ,إ  وَت الوَوف ذو الهُل :وخالف يف ذلك املالكُة وَالوا

َما الوَوف هناًِا  ,وعهُه َضاَ احلج ,ِقف جًَْا من الهُل ي  جيْ وَوفه

 .فإذا فات الوَوف هناًِا فعهُه ةم عندذم ,فواج 

فمن َفا, من عَفات ٍَل الغَوب وي  َِجع إلُ ا حتى الغَوب 
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وبطل حكه  ,وَِّتح  له الدم عند الشافعُة ,عهُه ةم عند احلنفُة وج 

 .عند املالكُة

ومن َفا, من عَفات ٍَل الغَوب وعاة إلُ ا بعد الغَوب وج  

 .عهُه الدم عند احلنفُة واحلنابهة

ومن وَف لُاًل وي  ِدِك جًَْا من الن اِ بعَفة فحكه صحُح وال 

 .ُه الدم عند املالكُةووج  عه ,َشَ عهُه عند َج وِ الفق اَ

 :وبناء عىل ذلك

احلاج َ  ِقف جًَْا من الن اِ بعَفة وذلك بعد  فاروىل يف حقِّ 

وَ  َِّتمَ واَفًا إىل غَوب الشمس خَوجًا من اخلالف ب   ,الْوا 

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .الفق اَ

مؤؤؤا حكؤؤؤم  ؤؤؤواخ الؤؤؤوداع؟ وإ ا كؤؤؤان واجبؤؤؤًا و ؤؤؤافر     : 10السؤؤؤؤال

مي )الطائف( فهل ز  عليت العؤود  للطؤواخ   اياج إ  بلد

 أم ززئت الدم؟

دِ د خلتام مناسك احلجل :اجلواب ع طواف الوةاع د الصَّ ِفعهه  ,قد َُشِ

وَد ذذ  َج وِ الفق اَ إىل  ,احلاج إذا عْم ع  الَّفَ عن مكة املكَمة

َُمَ الناس َ  ِكو  آخَ  :وذلك لقو  ابن عٍاس ِيض اهلل عن ا ,وجوبه (

 .ف عن املََ  احلائض( ِواه مَّهمبالٍُت إال َنه ُخفِّ  ع دذم

  طواف الوةاع سنة إ :فقالوا ,وخالف يف ذلك الَّاة  املالكُة
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ولو وج  ي  جيْ  ,رنه جاُ لهحائض تَكه ةو  فداَ ,ولُس واجٍاً 

 .لهحائض تَكه

وال َشَ  ,فمن تَك طواف الوةاع جي  عهُه ةم عند َج وِ الفق اَ

إ  خَج بال وةاع وج  عهُه  :وَا  الشافعُة واحلنابهة ,ةعهُه عند املالكُ

 ,وبذلك َِّقط اامثم والدم ,الَجوع لتداِكه إ  كا  ةو  مَّافة القرص

 ََّ  .فهو عاة وطاف ي  َِّقط عنه الدم ,عهُه الدم وإ  جتاوُ مَّافة القرص استق

فإ   ,جي  عهُه العوة لهطواف ما ي  ِتكاوُ املُقات :وَا  احلنفُة

فإ   , ب  إِاَِة الدم والَجوِع بإحَام جدِد بعمَ املُقات فُيريَّ جتاوُ 

 .وال َشَ عهُه ,انت ى من ا طاف لهوةاع

 :وبناء عىل ذلك

وال جي  عهُه العوة إىل  ,َشَ عند املالكُة فال جي  ع  ذذا احلاجِّ 

 .مكة لهطواف

َو  ,ذو خمريَّ ب  العوة  بإحَام عمَ  ثم طواف الوةاع :وعند احلنفُة

 .بدٍم ِذبح يف مكة املكَمة

وإال  ,جي  عهُه الَجوع إذا كا  ةو  مَّافة القرص :وعند الشافعُة

ََّ الدم عهُه وال َِّقط عنه ولو عاة وطاف   .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .استق

: أحرمؤؤت امؤؤرأ  بؤؤايج وبعؤؤد الوقؤؤوخ : أ ع عرفؤؤة     11السؤؤؤال

بلؤدها   اإلغمؤاء معهؤا حتؤى عؤاد  إ      أغمي عليها وا ؤتمرَّ 
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جؤؤة, حولؤؤت إ  املشؤؤفى خؤؤا ج أ ع عرفؤؤة قبؤؤل      وهؤؤي متزو 

الغروب ومل ترِم اجلمرا  الؤثل , ومل تطؤف البيؤت  ؤواخ     

اإلفاضؤؤؤؤؤة وال الؤؤؤؤؤوداع ومل تبؤؤؤؤؤت : املزدلفؤؤؤؤؤة وال : منؤؤؤؤؤى,     

 وعاشرها زوجها, فهل  حَّ حوها وما ا يرتت  عليها؟

ة إىل مكة وجي  عهُ ا َ  تعو ,ما ُالت ذذه املََ  ُمَمة :اجلواب

لْوج ا َ   وما ةامت ُمَمة فال حيلُّ  ,املكَمة رةاَ طواف اامفاضة

 .فإذا ََهبا ُوج ا وج  عهُ ا ةم ,ِقَهبا

 :وبناء عىل ذلك

جي  ع  ذذه املََ  ةم بٍَّ  معاَش  ُوج ا هلا ٍَل طواف 

وجي  عهُ ا ةم  ,وجي  عهُ ا ةم ثاٍ  بٍَّ  تَك ِمي اجلاِ ,اامفاضة

 .ٍُت باملْةلفةثالث لَتك امل

وجي  عهُ ا َ  تعوة إىل مكة املكَمة لتطوف طواف اامفاضة ثم 

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .طواف الوةاع

بعمؤؤر   ل بؤؤايلق, وبعؤؤد أيؤؤام أتؤؤى  :  جؤؤل اعتمؤؤر وحتلَّؤؤ 12السؤؤؤال

 وبعد أيام كرل  أتى بعمر  ثالثة, وكؤان : كؤل    ,ثانية

لؤؤة, فمؤؤا ا كؤؤان أقصؤؤر مؤؤن أمن مؤؤر  يقص ؤؤر مؤؤن شؤؤعرمي الؤؤري

 يرتت  عليت؟

 .[27 :]الفتح ﴾ۅ ۅ ۋ﴿ :ِقو  اهلل تعاىل :اجلواب



 

 الفتاوى الَشعُة

 

142 

 :ويف احلدِث الصحُح الذي ِواه الٍياِي عن َنس ِيض اهلل عنه َا 

ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم مكة َمَ َصحابه َ   )ملا َدم النٍيُّ 

 .وا(وحيهقوا َو ِقرص ,واثم حيهُّ  ,وبالصفا واملَو  ,ِطوفوا بالٍُت

َما التقصري فأَهه َ  ِأخذ من ِووس شعَه  :وَا  َج وِ الفق اَ

 .مقداِ ارنمهة

احلهق  :وذناك ِواِة عند الشافعُة لَُّت ذي املذذ  تقو 

ل بالهٍاس بدالً وجيوُ التحهُّ  ,ل فقط ولُس من الشعائَوالتقصري لهتحهُّ 

 .من احلهق

 :وبناء عىل ذلك

َو  ,  عهُه ةموبذلك َِتتَّ  ,جلم وِقو  ابأخذ يف َ  ِفالَجل خمريَّ 

 ,ِأخذ بالَواِة عند الشافعُة بأ  احلهق َو التقصري لُس من الشعائَ

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .وبذلك خهص من الدم

: امؤؤرأ  أحرمؤؤت بؤؤالعمر  : أشؤؤهر ايؤؤج, وحاضؤؤت قبؤؤل        13السؤؤؤال

الطواخ والسعي, ومل تتمكن مؤن أداء العمؤر  قبؤل الوقؤوخ :     

فمؤؤا ا تفعؤؤل؟ هؤؤل تؤؤرف  العمؤؤر , أم تقلؤؤ  النيؤؤؤة إ        عرفؤؤة,  

 ِقران؟ وإ ا قلبت النية إ  ِقران فكيف يكون  وافها و عيها؟

)وَد اتفق  :جاَ يف َشح النووي ع  صحُح مَّهم :اجلواب

عض الناس ب وشذَّ  ,َج وِ العهاَ ع  جواُ إةخا  احلج ع  العمَ 
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 , ال تدخل صال  ع  صال كا ,ال ِدخل إحَام ع  إحَام :فمنعه وَا 

وذو َو   ,يَُه َصحاب الَفُكوِّ  ,واختهفوا يف إةخا  العمَ  ع  احلج

ومن ا حدِث الَُّد  عائشة ِيض اهلل عن ا  ,هلذه ارحاةِث ,الشافعي

)خَجنا مع ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم عام  :َالت

هلل ص  اهلل عهُه وع  آله ثم َا  ِسو  ا ,ذههنا بعمَ أف ,حكة الوةاع

ُُِ لَّ باحلج مع العمَ » :وصحٍه وسهم ثم ال حيل  ,من كا  معه ذدي فه

نا حائض ي  َطف بالٍُت َفقدمت مكة و :َالت .«حتى حيل من ا َجُعاً 

فشكوت ذلك إىل ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع   ,وال ب  الصفا واملَو 

ذل باحلج وةعي َامتشطي وسك وَانقيض ِ» :فقا  ,آله وصحٍه وسهم

فها َضُنا احلج َِسهني ِسو  اهلل ص  اهلل  ,ففعهت :َالت ,«العمَ 

عهُه وع  آله وصحٍه وسهم مع عٍد الَحلن بن َِب بكَ إىل التنعُم 

ا بالعمَ  وفطاف الذِن َذه ,«ذذه مكا  عمَتك» :فقا  ,فاعتمَت

ِجعوا من   ًا آخَ بعد َثم طافوا طواف ,واثم حهُّ  ,بالٍُت وبالصفا واملَو 

ما الذِن كانوا َجعوا احلج والعمَ  فإنا طافوا طوافًا َو ,منى حلك م

 .واحدًا( ِواه مَّهم

ومنعه آخَو  وجعهوا ذذا خاصًا بالنٍي ص  اهلل عهُه وع  آله 

ُِت :َا  ,وصحٍه وسهم؛ لرضوِ  االعتاِ حُنئذ يف َش َ احلج و  أوكذلك 

ِتتع بفعل العمَ  يف َش َ احلج وفعه ا مع  :َي ,كا  متمتعاً  :َو  من َا 

 .(فانتظمت ارحاةِث واتفقت ,احلج؛ ر  لفظ التمتع ِطهق ع  معا 
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 :وبناء عىل ذلك

وتأخذ  ,فُمكن هلذه املََ  َ  ُتدخل احلج مع العمَ  وتصٍح َاِنة

ثم  ,وذو طواف اامفاضة ,بقو  َج وِ الفق اَ بأنه ِكفُ ا طواف واحد

َي  ,وِكو  طواف ا وسعُ ا بعد الوَوف بعَفة ,سعًُا واحداً  تَّعى بعده

 ,ذذا .وِقع طواف ا لإلفاضة وسعُ ا عن احلج والعمَ  ,بعد ِوم العُد

 .واهلل تعاىل َعهم

, وهنؤاك خصؤومة بؤيين وبؤني      : أ يد السؤفر إ  العمؤر  14السؤال

أحؤؤؤد مؤؤؤن أقؤؤؤا بي, وأ  ؤؤؤلت إليؤؤؤت للمصؤؤؤاية فؤؤؤأبى, وأخؤؤؤر   

هؤل أخخؤؤر   دني إ ا  هبؤت إليؤؤت, فمؤا ا أفعؤؤل؟  دني ويتوعَّؤؤيهؤد  

 الرهاب إ  العمر  حتى نصطلح أم أ افر إ  العمر ؟

ِوى ااممام مَّهم عن َِب َِوب ارنصاِي ِيض اهلل عنه  :اجلواب

ملَّهم  ال حيلُّ » :َ  ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم َا 

 ,ذذا وِعَ, ذذاِهتقُا  فُعَ,  ,َ  هيكَ َخاه فوق ثالث لُا 

 .«بالَّالم َوخريمها الذي ٍِد

َا  ِسو  اهلل ص   :وِوى احلاكم عن َِب ذََِ  ِيض اهلل عنه َا 

 ,نَّاوكم ا عن نَّاَ الناس تعفَّ وعفُّ » :اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

 َُّ  اً فهُقٍل ذلك منه ُمقر  الً ومن َتاه َخوه متنصِّ  ,كم َبناوكما آباَكم ترُّ ووب

  .«احلو, فإ  ي  ِفعل ي  َِة علَّ  ,مٍطالً كا  َو 
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 :وبناء عىل ذلك 

فعهُك َ  تصل من حصهت بُنك وبُنه خصومة بعد إعاة  احلقوق 

إلُه إذا وال تذذ   ,فإ  َبى فُكو  اامثم عهُه ال عهُك ,إلُه إ  ُوِجدت

ةك وتو وَكثَ  ,وال حَج من سفَك إىل العمَ  ,دك باامساَ  إلُكعَّ ذدَّ

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .لهمن الدعاَ 

ر , وملا و لت إ  امليقا  املكاني : امرأ  قصد  العمر  بالَب15السؤال

 لإلحرام حاضت, فما ا ز  عليها أن تفعل وهي حائ ؟

واامحَام  ,من َشوط صحة العمَ  اامحَام من املُقات :اجلواب

وذلك بأ   , والتهٍُة بالهَّا ,والنُة تكو  بالقه  ,ذو النُة مع التهٍُة

ٍَُّك ال َشِك لك لٍُك ,لٍُك اله مَّ لٍُك :ِقو  املعتمَ إ  احلمد  ,ل

 .ال َشِك لك ,والنعمة لك واملهك

 .بل ِصحُّ اامحَام بدو  ط اِ  ,وال ِشَتط امحَام العمَ  الط اِ 

 :وبناء عىل ذلك

َ  تنوي العمَ   ,فُك  ع  ذذه املََ  التي حاضت ٍَل املُقات

وتذذ  إىل مكة وِتكث يف الٍُت حتى تط َ  ,نت حائضاً وتهٍي وإ  كا

ه إىل احلَم رةاَ العمَ  بالنُة التي نوِتا عند املُقات ,وتغتَّل  .ثم تتوجَّ

فإذا جتاوُته بدو  إحَام وج   ,وحيَم عهُ ا جماوُ  املُقات بدو  إحَام

 .عهمواهلل تعاىل َ ,ذذا .إال إذا ِجعت إىل املُقات وَحَمت منه ,عهُ ا الدم
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يصؤؤلي املغؤؤرب والعشؤؤاء :     : هؤؤل  ؤؤحيح بؤؤأن ايؤؤاجَّ    16السؤؤؤال

 مزدلفة بأ ان وإقامة واحد ؟

)وص   :]َوله :جاَ يف حاشُة ابن عابدِن ِحله اهلل تعاىل :اجلواب

ر  العشاَ يف وَت ا( عهة لالَتصاِ ذنا ع  إَامة  ,العشاَِن بأذا  وإَامة

ر  الصال  الثانُة ذناك  ؛ بيالف اجلمع يف عَفة فإنه بإَامت ,واحد 

 .فتقع احلاجة إىل إَامة َخَى لإلعالم بالَشوع فُ ا ,تؤةى يف غري وَت ا

فتَّتغني عن  ,َما الثانُة ذنا )ِعني العشاَِن يف مْةلفة( ففي وَت ا

 .جتدِد اامعالم كالوتَ مع العشاَ[

 :وبناء عىل ذلك

فة بأذا  وإَامة  َجعًا لُهة النحَ يف مْةلص َّ فاملغَب والعشاَ تُ 

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .واحد 

: شؤؤاب دخؤؤل  ؤؤنَّ التكليؤؤف, يريؤؤد أداء فريضؤؤة ايؤؤج,    17السؤؤؤال

ووالدمي مينعت من الرهاب إ  ايج, فهل ميتثؤل أمؤر والؤدمي    

 أم يره   داء فريضة ايج؟

 ,ته يف الكتاب والَّنةَُّ ثٍتت فَض ,احلجُّ فَِضة ُمكمة :أولا  :اجلواب

َُّ وََجعت ار  .ته ع  كلِّ مَّتطُع يف العمَ مَ  واحد مة ع  فَض

َُّ  :ثانياا  ذل جي  ع  الفوِ َم ع   ,ة احلجاختهف الفق اَ يف فَض

 الَتاخي؟
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 ,احلج ع  الفوِ ملن كا  مَّتطُعاً جي  عند َج وِ الفق اَ ف

َه كا  آثاً  ,وارموِ مُرسَّ  له لقوله ص  اهلل عهُه وع  آله  ,فإ  َخَّ

فال  ,غه إىل بُت اهلل وي  حيجمن مهك ُاةًا وِاحهة تٍهِّ » :وسهم وصحٍه

 .«عهُه َ  ِموت هيوةًِا َو نرصانُاً 

فال ِأثم  ,وذذ  الشافعُة إىل َ  فَِضة احلج جت  ع  الَتاخي

وإذا كا   ,بَشط َ  ِكو  عاُمًا ع  َةائه يف املَّتقٍل ,املَّتطُع بتأخريه

 ,ولكن من الَّنَّة التعكُل ,ُه التأخريخشى العكْ َو ذالك املا  حَم عه

]آ   ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿ :لقوله تعاىل

ة وَتاً  ,فاآلِة مطهقة .[97 :عمَا   .وي  حتدِّ

لُس لهوالد َ  ِمنع ولده الٍالغ العاَل الَاشد من الذذاب  :ثالثاا 

وي  ِكن َحد  ,إذا كا  الولد َاةًِا والطَِق آمناً  ,إىل َةاَ فَِضة احلج

 .ِن بحاجة إلُهالوالد

 :وبناء عىل ذلك

فهُس لهوالد َ  ِمنع ولده الٍالغ العاَل الَاشد من َةاَ فَِضة 

وي  ِكن َحد والدِه بحاجة  ,وال خاف ع  ولده ,احلج إذا كا  مَّتطُعاً 

 .إىل خدمته

عه ع   وَنا َنصح الوالد إذا كا  مَّتغنًُا عن خدمة ولده َ  ِشكِّ

ولعهه بدعو  صاحلة  ,عظُم لهولد والوالد وذذا َشف ,َةاَ ذذه الفَِضة
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ولُشكَ  ,مَّتكابة من الولد ِنتفع الوالد هبا يف حُاته يف الدنُا واآلخَ 

َّْ وجلَّ ه ِبَّ  الوالدُ  وخاصة يف ُمن كثَ  ,َ  جعل اهلل تعاىل ولده صاحلاً  ع

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .فُه فَّاة الشٍاب إال من ِحم اهلل تعاىل

ا مقؤيم : دولؤة أجنبيؤة, وأ يؤد أداء العمؤر  ا و ,      : أنؤ 18السؤال

فهؤؤل زؤؤوز أن أتؤؤرك زوجؤؤيت مؤؤع أ فا ؤؤا لوحؤؤدهم, وأ هؤؤ   

  داء العمر  ا و ؟

ذذ  الشافعُة واحلنابهة إىل َ  العمَ  واجٍة يف العمَ مَ   :اجلواب

د  يف العمَ مَ  واحد  :وَا  احلنفُة واملالكُة ,واحد   .ذي سنة مؤكَّ

 : ذلكوبناء عىل

 ,وخاصة لهمَ  اروىل ,فال حَج يف ذذابك رةاَ نَّك العمَ 

بحُث تأمن ع  ةِن ونفس ُوجتك  ,بَشط َ  ِكو  ُملُّ إَامتك آمناً 

ر  بعض  ,وإال فُحَم عهُك الذذاب ,وَوالةك خال  غُابك عن م

َُّت ا ع  الَتاخي بَشط العْم ع   ,الفق اَ ِقولو  بوجوب العمَ  َو سن

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .يف املَّتقٍلارةاَ 

** ** ** 
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, : لقؤد قؤرأ  أكثؤر أحاديؤس ا ضؤاحي فوجؤدتها ضؤعيفة       1السؤال

 فكيف ميكننا القول بأن ا ضحية واجبة أو  نة مؤكد ؟

جي  عهُنا َ  نكو  ع  ثقة با ِقوله َصحاب  :أولا  :اجلواب

َّْ وجلَّ  ,م َذل اجت اةرهن ,املذاذ  ارِبعة حُث نظَوا يف كتاب اهلل ع

ويف سنة سُدنا ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم 

 ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ :وذلك لقوله تعاىل ,واستيهصوا لنا ارحكام

 .فأذل الذكَ ذم َذل العهم .[43 :]النحل ﴾ٺ ٺ ٺ

وا ع  واستدلُّ  ,د ذذ  َج وِ الفق اَ إىل َ  ارضحُة سنة مؤكَّ  :ثانياا 

إذا ةخهت العَش » :ذلك بقو  النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

ََِمسَّ من شعَه وبَشه شُئاً َو  .ِواه مَّهم« ِاة َحدكم َ  ِضحي فال 

ى )ضحَّ  :وِوى الٍياِي ومَّهم عن سُدنا َنس ِيض اهلل عنه َا 

 , َََن ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم بكٍش  َمهح  النٍيُّ 

 .ووضع ِجهه ع  ِصفاِحِ ا( ,وسمى وكرَّ  ,ذبح ا بُده

 .من ذذا املنطهق َا  َج وِ الفق اَ بَّنُة ارضحُة

واستدلوا ع  ذلك بقوله  ,وذذ  الَّاة  احلنفُة إىل وجوب ارضحُة

مطهق ارمَ ِقتيض  :وَالوا ,[2 :]الكوثَ ﴾ڑ ژ ژ﴿ :تعاىل

اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم ومتى وج  ع  النٍي ص   ,الوجوب

 .وج  ع  ارمة؛ رنه ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم َدوِتا
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د النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم مَ  :وَالوا ن لقد توعَّ

تَك ارضحُة وذو َاةِ عهُ ا بقوله ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه 

َخَجه ابن ماجه « مصالنا بنَّ فال ِقَ عة وي  ِضحِّ من كا  له َس » :وسهم

ه الذذٍي ََّ حه احلاكم وََ  .وصحَّ

بقوله ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه َِضًا واستدلوا ع  وجوهبا 

ومن ي  ِكن ذبح  ,من ذبح ٍَل الصال  فهُذبح شا  مكاهنا» :وسهم

فهقد َمَ النٍي ص  اهلل عهُه  ,ِواه الٍياِي ومَّهم« فهُذبح ع  اسم اهلل

وذذا  ,ه وصحٍه وسهم بالذبح وبإعاةِتا إذا ذبحت ٍَل الصال وع  آل

 .ةلُل ع  وجوهبا

 :وبناء عىل ذلك

 ,تٍ َّ لنا َ  ارضحُة واجٍة من خال  نص القَآ  الكَِم

 ,ذذا .وارحاةِث الصحُحة التي ِواذا ااممام الٍياِي ومَّهم وغريمها

 .واهلل تعاىل َعهم

ييت, فهؤل زؤ  عليؤت أن    : وكلت أخؤًا لؤي :  بؤح أضؤح    2السؤال

 ينوي عين أثناء الربح؟

ر   ,التضحُة نُةُ  ِشَتط يف املضحي لصحة التضحُةِ  :اجلواب

َُ  ,َبةوَد ِكو  لهقُ  ,حمالذبح َد ِكو  لهَّ   ,َبًة إال بالنُةوالفعل ال ِقع 

وإنا  ,إنا ارعا  بالنُات» :لقوله ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

 .ِواه الٍياِي عن عمَ بن اخلطاب ِيض اهلل عنه« نوىلكلِّ امَئ ما 
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والذكَ  ,ر  النُة عمل القه  ,ظ هباوتكفي النُة بالقه  ةو  التهفُّ 

 .وذذا باتفاق الفق اَ ,بالهَّا  ةلُل ع  ما فُه

بل ال  ,ل امُلضحي يف الذبح غريه فال حاجة لنُة الوكُلولو وكَّ 

َُضحُة  .حاجة لعهمه بأهنا 

 :لكوبناء عىل ذ

  ر  املعوَّ  ,هته َ  ِنوي عنك َثناَ ذبح ارضحُةفال جي  ع  من وكَّ 

 َُّ َُّ ة املضحِّ عهُه ن   .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .والنُة ُمه ا القه  ,ة الوكُلي ال ن

أضؤؤؤؤحية بقؤؤؤؤر , وكؤؤؤؤان الرابؤؤؤؤع    : : اشؤؤؤؤرتك مخسؤؤؤؤة  3السؤؤؤؤؤال

واخلامس مشرتكني فيها بقصد أخر اللحؤم للبيؤع, فهؤل    

 ا ضحية عن اخلمسة؟هرمي  تصحُّ

 ذكَ الفق اَ َنه جيوُ اشَتاك سٍعة ع  ذبح بقَ  َو بدنة بقصد :اجلواب

  اَوذدي القِ  ,ذدي التمتع :مثل ,َبةنوع من َنواع القُ  َو َيِّ  ,التضحُة

 .َو عقُقة ,َو ذدي التطوع ,َو كفاِ  ةم ع  تَك املُقات ,وكفاِ  احلهف

 ,الهحم َو ِطعمه َذهه َو ٍُِعه وال جيوُ َ  ِشَتك فُ ا واحد لُأكل

 . واحد من ذؤالَ فإ  َضحُة اآلخَِن ال تصحُّ  فإذا اشَتك مع املضحِّ 

 :وبناء عىل ذلك

 ,  واحد َِِد الهحم لٍٍُع َو ركلفال جيوُ َ  ِشَتك مع املضحِّ  

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .تضحُة اجلمُعتصحَّ  ي فإذا اشَتك مع م 
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زا  بشؤؤراء أضؤؤحية لؤؤت, فاشؤؤرتاها لؤؤت,  : وكؤؤل  جؤؤل اجلؤؤ4السؤؤؤال

و: يؤؤؤوم النحؤؤؤر  اهؤؤؤا اجلؤؤؤزا  بؤؤؤدون إ ن املضؤؤؤحي, فهؤؤؤل       

أجؤؤؤزأ  ا ضؤؤؤحية عنؤؤؤت؟ مؤؤؤع العلؤؤؤم بؤؤؤأن اجلؤؤؤزا  هؤؤؤو الؤؤؤري 

 يربح لت ا ضحية : كل عام؟

من َشوط صحة ارضحُة َ  تكو  ممهوكة لهذابح َو  :اجلواب

التضحُة هبا عن  ئك ي  جتْفإ  ي  تكن كذل ,مأذونًا له فُ ا رصاحًة َو ةاللة

  له يف ذبح ا رنه ي  ِؤذَ  ,وال نائًٍا عن مالك ا ,رنه لُس مالكًا هلا ,الذابح

  .وارصل فُا ِعمهه اامنَّا  َنه ِقع لهعامل وال ِقع لغريه إال بإذنه ,عنه

 َّْ ل بَشاَ ارضحُة هلذا الَجل ذو الذي ِقوم ِ املوكَّ افإذا كا  اجل

ر  اجلْاِ مأذو  له  ؛عن الَجل ئفإهنا جتْ ,وذبح ا له ,بذبح ا له عاة ً 

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .بذبح ا ةاللة

: هؤؤل  ؤؤحيح أنؤؤت زؤؤ  علؤؤى املضؤؤحي أن يأكؤؤل مؤؤن        5السؤؤؤال

   بالثلس, ويهدي الثلس؟أضحيتت الثلس, ويتصدَّ

ي بعد الذبح َ  لهمضحِّ  من املَّتح ِّ  َ َّ قد ذكَ الفق اَ ل :اجلواب

خَُِ ِأكل من ا و  ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿ :لقوله تعاىل ,طعم وِدَّ

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

ولقوله  .[28د27 :]احلج ﴾ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ
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 ۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿ :تعاىل

 ﴾ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓ

ى » :ولقوله ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم .[36 :]احلج إذا َضحَّ

َُْضحُتِهِ أَفهُ َََحُدكم  .ِواه ااممام َحلد عن َِب ذََِ  ِيض اهلل عنه« ُكل من 

وِتيذ الثهث ضُافة رَاِبه  ,ق بالثهثوارفضل َ  ِتصدَّ 

خَ الثهث ,وَصدَائه وَد صحَّ عن  ,من ا والغنيَّ  وله َ  هي  الفقريَ  ,وِدَّ

يف صفة َضحُة النٍي ص  اهلل عهُه وع  ِيض اهلل تعاىل عن ا ابن عٍاس 

وِطعم فقَاَ جريانه  ,الثهثوِطعم َذل بُته » :آله وصحٍه وسهم َا 

 .ِواه احلافظ َبو موسى يف الوظائف« ق ع  الَّؤا  بالثهثوِتصدَّ  ,الثهث

ق بالكل جاُ ولو حٍس الكل  ,وذكَ احلنفُة بأ َّ املضحي لو تصدَّ

 .ر  الُقَبة يف إِاَة الدم ,لنفَّه جاُ

 :وبناء عىل ذلك

 ,ق بثهث اوَ  ِتصدَّ  ,ملضحي َ  ِأكل من َضحُتهفال جي  ع  ا

خَ ثهث ا َ  مَّتح  ,وَ  ِدَّ ق هبا كاماًل وي  ِأكل من ا  ,بل ذو َم ولو تصدَّ

ق بأكثَذا واروىل يف ُمن الفقَ ويف حا  غنى املضحي َ  ِتصدَّ  ,جاُ

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .وَ  ِأكل شُئًا من ا ,ع  الفقَاَ

شؤؤا  مريضؤؤة كؤؤاد  متؤؤو , فؤؤراها قبؤؤل أن   جؤؤل عنؤؤدمي: 6السؤؤؤال

ن لت بعؤد الؤربح أن  اؤت مل يكؤن  ؤحيحًا, فهؤل       متو , وتبيَّ
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 زوز أكلها أو بيعها؟ وإ ا باعها فما ا يفعل بثمنها؟

 :واروةاج َِبعة وذي ,حقُقة الذبح َطع اروةاج كه ا :اجلواب

 .لوةج ُا  اوَِّمَّ  ,والعََا  الهذا  حيُطا  هبا ,َاحلهقوم واملَي

وإ   ,بالذكا  بكامه ا ىفإ  فَى د َطع د اروةاج ارِبعة فقد َت

 .فَى بعض ا ةو  الٍعض ففُه خالف

حهَّت الذبُحة إذا  َإذا َطع احلهقوم واملَي :حلنابهةعند الشافعُة وا

 .استوع  َطع ا

ر  َطع اركثَ  ,إذا َطع ثالثة من ا حهَّت الذبُحة :وعند احلنفُة

 .وكذلك عند املالكُة .مُعِقوم مقام اجل

 :وبناء عىل ذلك

َُطع احلهقوم واملَي ف ي حال  وجيوُ َكه ا وبُع ا وذي حُة  َفإذا 

 ,له َما عند احلنفُة فال بد من َطع ثالثة َوةاج حتى حتلَّ  ,عند الشافعُة

عهِم املشَتي بذلك فإذا ي  ِتحقَّ  .وإال فال حتلُّ  ُِ ق الذبح وج  عهُه َ  

وإ  كا  ال ِعهم املشَتي  ,ثمن ا لهمشَتي وجي  عهُه ِةُّ  ,رهنا ال تؤكل

 ,ذذا .وعهُه بالتوبة واالستغفاِ ,ق بثمن ا لهفقَاَوج  عهُه َ  ِتصدَّ 

  .واهلل تعاىل َعهم

** ** ** 
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: تزوج  جل مؤن امؤرأ  ولؤت أوالد مؤن غريهؤا, فهؤل حتؤرم        1السؤال

 أم زوجتت على أوالدمي؟

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿ :ِقو  اهلل تعاىل :اجلواب

 ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

فالذي حيَم باملصاذَ  ُوجة ارب بمكَة عقد ارب عهُ ا  .[22 :]النَّاَ

وال ِدخل يف التحَِم َصو  ذذه املََ   ,وإ  ي  ِدخل هبا ,عقدًا صحُحاً 

 .وال فَوع ا ع  ولد الْوج

 :وبناء عىل ذلك

ََ  حتَم الْوجة ع  َبناَ الْوج ولو ي  بالعقد الصحُح ع  امل :أولا 

 .الدخو  ِتمَّ 

 ,ع  َبناَ الْوجحيَمو  َصو  ذذه الْوجة وفَوع ا ال  :ثانياا 

واهلل  ,ذذا .ومن بنات ُوجة َبُه ,فُحل لهولد الْواج من َم ُوجة َبُه

  .تعاىل َعهم

: شؤؤاب يريؤؤد الؤؤزواج ولكنؤؤت ال ميلؤؤ  املهؤؤر, فمؤؤا حكؤؤم       2السؤؤؤال

 غري مقبوع؟ زواجت اهر

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :ِقو  اهلل تٍاِك وتعاىل :اجلواب

 ٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻ
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َّْ وجلَّ وذذا وعد  من اهلل  .[32 :]النوِ ﴾ٿ وذو مَشوط  ,بالغنى ع

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿:كا َا  تعاىل يف آِة َخَى ,باملشُئة

 .[28 :]التوبة ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

ع  اهلل  ثالثة حق  » :سهموصحٍه ووِقو  ص  اهلل عهُه وع  آله 

والناكح الذي  ,وامُلكاَت  الذي َِِد ارةاَ ,املكاذد يف سٍُل اهلل :عوهنم

 .ِواه الَتمذي عن َِب ذََِ  ِيض اهلل عنه «َِِد العفاف

والوعد من اهلل  ,وذو وعد من اهلل تعاىل لهعٍد ,ثابت عنده ف ذا حق  

 .فتعاىل ال ُخهَ 

 :وبناء عىل ذلك

َُّ  ,َِد العفاف يف ُواجكفا ةمت ت أ اهلل تعاىل لك من وَد ذ

 ذلك عند تُرسُّ  وَنت ناٍو ع  ترئة ذمتك ,جك بم َ غري مقٍو,ِْوِّ 

وخاصة إذا كنت ختشى  ,فال حَج عهُك يف ذلك إ  شاَ اهلل تعاىل لك

ِ اهلل تعاىل  .ع  نفَّك من االنحَاف ال َدَّ

فَّه من الوَوع يف وال خشى ع  ن ,َما إذا كنت ممن ِضٍط نفَّه

رنه من  ,فاستعفف حتى ِغنُك اهلل تعاىل من فضهه ,امليالفات الَشعُة

 ,يف الْواج َ  ِدفع الَجل صداق ُوجته ٍَل الدخو  هبا املَّتح ِّ 

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿ :وذلك لقوله تعاىل

  .[50 :]ارحْاب ﴾ڻ
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 ُِّ َّائَ ول ,ئ لك َسٍاب سعاة  الدنُا واآلخَ َسأ  اهلل تعاىل َ  هي

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .آم  .شٍاب املَّهم 

:  جل اقرتخ الفاحشة بامرأ  ومحلؤت منؤت, فهؤل زؤوز     3السؤال

 أن يعقد عليها, وإ ا وضعت هل ينس  املولود لت؟

فإ   ,هبا ىذذ  الفق اَ إىل جواُ نكاح الْانُة ممن ُن :اجلواب

 ,ثٍت نٍَّه منه جاَت له بولد بعد ميض ستة َش َ من وَت العقد عهُ ا

إال  ,وإ  جاَت به رَل من ستة َش َ من وَت العقد ال ِثٍت نٍَّه منه

ح بأنه من  ,إ  الولد منه :إذا َا   .الْنىوي  ِرصِّ

 :وبناء عىل ذلك

فإ  ولدت له بعد  ,هبا ولو كانت حامالً  ىفُكوُ نكاح الْا  ممن ُن

قه إال إذا َحل ,وإال فال ,ميض ستة َش َ من وَت العقد عهُ ا فالولد له

ح بأنه من ُن  .ىبنفَّه وي  ِرصِّ

وختم  ,وَ  ََِّت َعَاضنا ,نَّا  اهلل تعاىل َ  َِحلنا بَتك املعايص

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .آم  .بالٍاَُات الصاحلات آجالنا وَعالنا

: امرأ  متزوجة منر أ بعؤني  ؤنة, وكؤان مهرهؤا املقؤدم      4السؤال

 ؤؤؤو ية, وحصؤؤؤل الفؤؤؤرا  بينهؤؤؤا واملؤؤؤؤخر مخسؤؤؤة آالخ لؤؤؤري  

أن  طوبني زوجها, وهؤي تطالؤ  زوجهؤا اهرهؤا, ولكؤن بشؤر      

يكون مهرها بقيمة الره  الؤري كؤان عنؤد عقؤد زواجهؤا,      
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 فهل هرا من حقها شرعًا؟

ذذ  َج وِ الفق اَ من الشافعُة واحلنابهة واملالكُة وَِب  :اجلواب

َةاوه ذو نفس النقد حنُفة ِحل م اهلل تعاىل إىل َ  الواج  ع  املدِن 

ولُس  ,ةو  ُِاة  َو نقصا  ,ة يف العقد والثابت َةِنًا يف الذمةاملحدَّ 

  .لهدائن سواه

العر  ) :(4/5) 42وَد جاَ يف جممع الفقه اامسالمي بقَاِ َِم 

ر  الدِو   ,ذي باملثل ولُس بالقُمة ,يف وفاَ الدِو  الثابتة بعمهة ما

الدِو  الثابتة يف الذمة ًَِا كا  مصدِذا فال جيوُ ِبط  ,تقىض بأمثاهلا

 .(بمَّتوى ارسعاِ

 :وبناء عىل ذلك

ذذا  ,املََ  غري م َذا املتفق عهُه ةو  ُِاة  وال نقصا  فال تَّتحقُّ 

َما من حُث الوفاَ لهحُا  الْوجُة فهُس ع   ,من حُث الفتوى

َّْ وجلَّ نا وِبُّ  ,املحَّن  من سٍُل  ﴾ی ی ىئ ىئ﴿ :ِقو  ع

واهلل  ,ذذا .فمن ُاةذا ع  صداَ ا ف و فضل منه ووفاَ .[237 :]الٍقَ 

  .تعاىل َعهم

ع شؤؤخص بكليتؤؤت لرجؤؤل مصؤؤاب بفشؤؤل كلؤؤوي,      : تؤؤ 5َّالسؤؤؤال

جؤؤت  بؤؤأن زوَّ  َعاملتؤؤ   املؤؤريُ   وبعؤؤد فؤؤرت  مؤؤن الؤؤزمن, كافؤؤأ     

 أختت بدون مهر, فهل هرا الزواج  حيح شرعًا؟
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 ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ :اىلنكاح لقوله تع امل َ واج  يف كلِّ  :اجلواب

َُّد اامحال  به .[24 :]النَّاَ ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ إال َ   ,فقد َ

فُكوُ إخالَ النكاح عن تَّمُته  ,امل َ يف العقد لُس َشطًا لصحته ََ كْ ذِ 

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿ :لقوله تعاىل ,باتفاق الفق اَ

حكم بصحة الطالق مع  [236 :]الٍقَ  ﴾ھ ھ ھ ھ ہ

  .إال يف النكاح الصحُح وال ِكو  الطالق ,عدم تَّمُة امل َ

ِوى الَتمذي عن ابن مَّعوة ِيض اهلل عنه )َنه سئل عن ِجل 

فقا  ابن  ,  وي  ِفَ, هلا َصداًَا وي  ِدخل هبا حتى ماتَج امَتْوَّ 

وهلا  ,وعهُ ا العد  ,هلا مثل َصداق نَّائ ا ال َوْكَس وال شطط :مَّعوة

ىض ِسو  اهلل ص  اهلل َ :فقام َمْعِقُل بن ِسنا  ارشكعي فقا  ,املرياث

َوَع بنت واِشق  َْ مثل الذي د   منا َامَد عهُه وع  آله وصحٍه وسهم يف بِ

 .(ِيض اهلل عنه ففَح هبا ابن مَّعوة ,َضُت

 :وبناء عىل ذلك

املََ   وتَّتحقُّ  ,عقد الْواج بدو  ذكَ امل َ فالعقد صحُح فإذا تمَّ 

الكهُة التي  دُّ وال تع ,اتفقا عهُهوإذا ذكَ م ًَا هلا ف و ع  ما  ,م َ مثُالِتا

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .الْوجة صداًَا هلا يع هبا الَجل رخترَّ 

: إنسان ال يعمؤل, وهؤو قؤاد  علؤى العمؤل, وزوجتؤت تنفؤق        6السؤال

عليت وعلى أوالدمي من ما ا اخلام, ويريد الرجؤل إحضؤا    
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أمؤؤت لبيتؤؤت, وهؤؤي تؤؤؤ ي زوجتؤؤت, فهؤؤل هؤؤرا مؤؤن حقؤؤت شؤؤرعًا؟  

 هل من حقِّت أن يلزمها بالنفقة على والدتت؟و

وذذا باالتفاق  ,الَّكنى لهْوجة ع  ُوج ا واجٍة َشعاً  :اجلواب

  .[6 :]الطالق ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :لقوله تعاىل ,ب  الفق اَ

وال جتر  ,واجلمع ب  َبوي الْوج مع الْوجة ال جيوُ إال بَضاذا

من ٍَل َبوي الْوج َو هلا وخاصة إذا وجد الرضِ  ,الْوجة ع  ذلك

 .لا هذا أو   .َحدمها

لقوله  ,واتفق الفق اَ ع  وجوب نفقة الْوجة ع  ُوج ا :ثانياا 

 ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ :تعاىل

قوا اهلل يف فاتَّ » :ولقوله ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم .[7 :]الطالق

 ولكم ,بكهمة اهلل فَوج نَّ  واستحههتم ,بأما  اهلل فإنكم َخذِتوذنَّ  ,النَّاَ

 ذلك فارضبوذنَّ  نَ فإ  فعهْ  ,فَشكم َحدًا تكَذونه نَ  ِوطئْ َالَّ  عهُ نَّ 

ح   .ِواه مَّهم «باملعَوف وكَّوِتنَّ  عهُكم َُِ نَّ  وهلنَّ  ,رضبًا غري ُمرِّ

 .ولو كانت غنُة وذو فقري ,وال جت  النفقة ع  الْوجة لْوج ا

ِر جي  ع  الولد َ  ِكو   :ثالثاا  وَ  ِنفق عهُ ا إ   ,ًا بوالدِهبا

 .فقريِن كانا

 :وبناء عىل ذلك

الْوج من الدخو  إىل بُت ا ما ةامت  فمن حقِّ الْوجة َ  ِتنع َمَّ 

فضاًل  ,وال جيوُ لهَجل َ  جير ُوجته َ  تنفق عهُه وع  َوالةه ,تؤذهيا
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 ,ةهوهلا الفضل واملنَّة ع  ُوج ا يف النفقة عهُه وع  َوال ,عن َمه

كا َِى َنه من العاِ الكٍري ع  الَجل  ,وخاصة إذا كا  َاةًِا ع  العمل

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .َ  ِكو  آكاًل بطراالً ما ةام َنه َاةِ ع  العمل

هؤل  ؤلُّ للرجؤل معاشؤر  امرأتؤت بعؤد انتهؤاء حيضؤها         : 7السؤال

 قبل أن تغتسل؟

 ڭ ۓ ے ے ھ ھ﴿ :ِقو  اهلل تعاىل :اجلواب

 ﴾ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 .[222 :]الٍقَ 

 وذذ  َج وِ الفق اَ من املالكُة والشافعُة واحلنابهة إىل َنه ال حيلُّ 

 ,فال ٍِاح وطؤذا ٍَل الغَّل, وطَ احلائض حتى ِنقطع الدم وتغتَّل

 :الوطَ َشط  ر  اهلل تعاىل َشط حللِّ 

 .﴾ے ے﴿ :بقوله تعاىل ,د انقطاع الدم1

  .﴾ڭ ۓ﴿ :تعاىل بقوله ,د االغتَّا 2

د عَش  إذا انقطع الدم ركثَ مد  احلُض  :َما الَّاة  احلنفُة فقالوا

تأخري الوطَ ملا بعد  لكن َِّتح ُّ  ,فإنه جيوُ وطؤذا بدو  غَّلَِام د 

 .الغَّل

َما إذا انقطع الدم لتام العاة  يف املعتاة  فإنه ال جيوُ وطؤذا حتى 

 .َو ِميض وَت صال  عهُ ا تغتَّل
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 :عىل ذلكوبناء 

وعند احلنفُة جيوُ  ,فعند َج وِ الفق اَ ال جيوُ وطؤذا حتى تغتَّل

َما إذا انقطع الدم لتام العاة   ,وطؤذا إذا انقطع الدم ركثَ مد  احلُض

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .إال بعد مَوِ وَت صال  عهُ ا فال جيوُ وطؤذا

اء كانؤت  هل يشرتط وجود الؤولي : زواج الفتؤا ,  ؤو   : 8السؤال

 بكرًا أم ثيبًا؟

اشَتط َج وِ الفق اَ من املالكُة والشافعُة واحلنابهة  :اجلواب

وال  ,وِلٍّ  موافقة فال ِصحُّ العقد بدو  ,عقد النكاح ع املََ   وِلِّ  موافقة

ُِّ  ,ِتهك املََ  تْوِج نفَّ ا وال غريذا فإ   , ا يف تْوجي اوال توكُل غري ول

 .َهة ِشُد  د ي  ِصحَّ عقد النكاحفعهت د ولو كانت بالغة عا

وابن  ,وابن مَّعوة ,وعل ,كابن عمَ ,وذذا َِي كثري من الصحابة

وعائشة ِيض اهلل عن م؛ وذذ  إلُه كذلك سعُد بن  ,وَِب ذََِ  ,عٍاس

وابن  ,والثوِي ,وجابَ بن ُِد ,وعمَ بن عٍد العِْْ ,واحلَّن ,املَُّ 

 .حل م اهلل تعاىلِ ,وابن املٍاِك ,وابن شرمة ,َِب لُ 

وةلُل اجلم وِ ع  ذلك ما ِواه ااممام َحلد وَصحاب الَّنن عن 

َ   ,الَُّد  عائشة وابن عٍاس وَِب موسى ارشعَي ِيض اهلل عن م

 .«ال نكاح إال بوِلٍّ » :النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم َا 

 ,عن اوما ِواه ااممام َحلد والَتمذي عن الَُّد  عائشة ِيض اهلل 
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  نكحت ََِا امَ» :َ  النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم َا 

فإ  ةخل  ,بغري إذ  ولُ ا فنكاح ا باطل فنكاح ا باطل فنكاح ا باطل

من ال  فإ  اشتكَوا فالَّهطا  وِلُّ  ,من فَج ا هبا فه ا امل َ با استحلَّ 

 .«له وِلَّ 

َا  ِسو  اهلل  :نه َا وما ِواه ابن ماجه عن َِب ذََِ  ِيض اهلل ع

ج املََُ  املََ َ » :ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم ج  ,ال ُتْوِّ وال ُتْوِّ

ج نفَّ ا ,املََ  نفَّ ا  .«فإ  الْانُة ذي التي ُتْوِّ

َ  عقد الْواج عقد خطري  :والرسُّ يف ذذا د واهلل تعاىل َعهم د ذو

ة ؛ من تكوِن َس   ,طمأنُنة واستقَاِ وحتقُق ,ةائم ذو مقاصد متعدِّ

والَجل با لدِه من خر  واسعة يف شؤو  احلُا  ََدِ ع  مَاعا  ذذه 

ورهنا غري  ,وتتأثَ بظَوف وَتُة ,َما املََ  فيرِتا ُمدوة  .املقاصد

ٍُْضع لنقص عقه ا وسعة انيداع ا جت امََ   ,مأمونة ع  ال فهو ُوَّ

جت غريذا ك ,نفَّ ا ُِّ اوكَّ َو  ,بنت ا وَخت ااَو ُوَّ ال  ,هت امََ   غرَي ول

 .ِصحُّ عقد النكاح

َِ الفق اَ وَا  بنفاذ عقد نكاح  ,وخالف ااممام َبو حنُفة َج و

ََّ  مكهَّفة )بالغة عاَهة( ُِّ ا ,امََ  ح بَشط َ  ِكو  الْوج  ,بال ِضا ول

 .وَال ِقلَّ امل َ عن م َ املثل ,كفئاً 

ذذا الْمن الذي كثَ فُه  وخاصة يف ,َنا ال َفتي إال بقو  اجلم وِو
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وحصدت  ,فكم من امََ  ُخدعت من ٍَل ِجل ,خداع الَجا  لهنَّاَ

 .بعد ذلك احلرس  والندامة

وال  ,وإ  َستغَب كُف َِىض املَّهم ذذا رعَا, اآلخَِن

 ,فإ  كا  وال بدَّ من إبعاة الوِلِّ َخذًا بََي الَّاة  احلنفُة ,َِضاه لنفَّه

وذلك ضانًا  ,الْواج إال عند القايض الَشعي  ِكو  عقدفأنا َنصح َالَّ 

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .حلقِّ املََ  املَّكُنة امليدوعة

جؤة, حصؤلت  ؤداقة بينهؤا وبؤني      : امؤرأ  نصؤرانية متزو   9السؤؤال 

 جؤؤل مسؤؤلم, فهربؤؤت املؤؤرأ  مؤؤن زوجهؤؤا, وأعلنؤؤت إ ؤؤلمها,        

 جت من الرجل املسلم, فهل زواجها  حيح؟وتزوَّ

فٍإسالم ا  ,كا  إسالم ا ٍَل ةخو  ُوج ا الكافَ هبا إذا :اجلواب

 .هلا الْواج مٍاَش  وحيلُّ  ,  عهُ اوال عدَّ  ,وَعت الفََة بُن ا وبُنه

فإنه جي  عهُ ا  ,َما إذا كا  إسالم ا بعد ةخو  الْوج الكافَ هبا

 ,لُعَ, اامسالم ع  ُوج ا ,بعد إسالم ا َ  تَفع َمَذا إىل القايض

ِتا ف ي ُوجتهفإ  َسهم يف ف ق  ,َت  عدَّ َِّ وإ  َرصَّ ع  كفَه فالقايض ِف

 ۋ ٴۇ﴿ :لقوله تعاىل ,وال جيوُ َ  تٍقى يف عصمة الَجل الكافَ ,بُن ا

وإذا حصهت الفََة وج  عهُ ا  .[10 :]املمتحنة ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

ِتا تتْوج من َيِّ ِجل مَّهم ,َ  تعتدَّ  وال جيوُ  ,ثم بعد انقضاَ عدَّ

ِتاالتهوِح وال   .الترصِح هلا بالنكاح َثناَ عدَّ
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 :وبناء عىل ذلك

فْواج ا  ,فإ  كا  إسالم ا ٍَل ةخو  ُوج ا الكافَ عهُ ا

ج من ِجل هلا َ  تتْوَّ  فإنه ال حيلُّ  ,وَما إذا كا  بعد الدخو  هبا ,صحُح

ِتا كا ذكَ َعاله  .مَّهم إال بعد انقضاَ عدَّ

ِتا فالْواج باطلفإ  تْوَّ  وجي  ع  القايض َ   ,جت وذي يف عدَّ

 َِّ ََّ ِف وبعد التفَِق بُن ا تعتدُّ من ُوج ا  ,َا باالختُاِق بُن ا إذا ي  ِتف

ر   ,ثم تعتدُّ ثانُة إذا تمَّ الدخو  هبا من ٍَل ِجل مَّهم ,الً الكافَ َوَّ 

ج من تشاَ  ,وذذا الوطَ ِوج  العد  ,الوطَ فُه شٍ ة ثم بعد ذلك تتْوَّ

 .من املَّهم 

ج من ا بعد ا ي  ِدخل هبا الَجل املَّهم فإنه حيلُّ له َ  ِتْوَّ َما إذ

ِتا من الَجل الكافَ  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .انقضاَ عدَّ

: كفلت يتيمة مل يعرخ أبوهؤا حتؤى و ؤلت إ   ؤن     10السؤال

 النساء, فهل  ق لي أن أتو  عقد زواجها؟

هُه وع  آله كافل الُتُم مع سُدنا ِسو  اهلل ص  اهلل ع :اجلواب

كا جاَ يف احلدِث الَشِف الذي ِواه الٍياِي  ,وصحٍه وسهم يف اجلنة

عن س ل بن سعد ِيض اهلل عنه عن النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه 

وَا  بإصٍعُه الٍَّابة  ,َنا وكافل الُتُم يف اجلنة ذكذا» :وسهم َا 

 .«والوسطى
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ُر ذلك ال ِعني ف اً بنت كفلومن  ه َ  ومن حقِّ  ,عهُ ا اً َنه صاِ ول

ج الُتُم َ  ِْوِّ  من حُث ذو ويص   لُس لهويصِّ  :وَا  الفق اَ ,ج اِْوِّ 

 .وِشمل الصغري والصغري  د د

لقوله ص  اهلل عهُه  ,ةو  الٍهوغوذو والُتُم ذو من مات َبوه 

ْتَم بعد احتالم» :وع  آله وصحٍه وسهم ُِ ِواه َبو ةاوة عن عل بن  «ال 

 . اهلل عنهَِب طال  ِيض

 :وبناء عىل ذلك

ولو ي  ِعَف  ,النَّاَ ال ِقا  عن ا ِتُمة ف ذه الفتا  بعد ةخوهلا سنَّ 

 .لا هذا أو   .َبوذا

وِقو  سُدنا ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه  :ثانياا 

ِواه الٍُ قي عن ابن عمَ  «وشاذدي عد  ال نكاح إال بوِلٍّ » :وسهم

ج » :ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم وِقو  .ِيض اهلل عن ا ال ُتْوِّ

ج املََ  نفَّ ا ,املََُ  املََ َ  عن َِب ذََِ  ِيض  هِواه ابن ماج «وال ُتْوِّ

 .اهلل عنه

ذو القايض الَشعي يف ذذه احلالة  عقد ُواج ا الذي ِتوىلَّ  :ثالثاا 

 .الفق اَذذا عند َج وِ  ,َ  ِكو  َحد ولًُا عن ا غريه وال ِصحُّ  ,املَّهم

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا

لؤي أن   : إنين أشعر ااجة ما َّة إ  الزواج, فهل  ق11ُّالسؤال
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  تدين من أجل الزواج؟أ

َنه ِندب االستدانة لهنكاح  :ذكَ ابن عابدِن يف حاشُته :اجلواب

 ثوَد وِة يف احلدِ ,ر  ضا  ذلك ع  اهلل تعاىل ,إذا ي  جيد امل َ والنفقة

َ  النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله  ,عن َِب ذََِ  ِيض اهلل عنهالَشِف 

 املكاذد يف سٍُل :ع  اهلل تعاىل عوهنم ثالثة حق  » :وصحٍه وسهم َا 

  .ِواه النَّائي «والناكح الذي َِِد العفاف ,ةاَواملكات  الذي َِِد ار ,اهلل

 :وبناء عىل ذلك

إذا كنت ناوًِا  ,ك االستدانة من َجل الْواجفإنه ِندب يف حقِّ 

لهحدِث الَشِف الذي ِواه الٍياِي عن َِب ذََِ  ِيض اهلل  ,الوفاَ

من َخذ » :عن النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم َا  ,عنه

 .«ومن َخذ َِِد إتالف ا َتهفه اهلل ,َموا  الناس َِِد َةاَذا َةى اهلل عنه

َو ال تنوي  ,تَتك وفاَ َما إذا كنت ال ,َو تَتك وفاَ إذا انت ى ارجل

لقوله ص  اهلل عهُه وع   ,ف وكثَ  الصُامك التعفُّ فاروىل يف حقِّ  ,الوفاَ

 ,ِا معَش الشٍاب من استطاع منكم الٍاَ  فهُتْوج» :آله وصحٍه وسهم

ومن ي  َِّتطع فعهُه بالصوم فإنه له فإنه َغضُّ لهٍرص وَحصُن لهفَج, 

 .ِيض اهلل عنه ابن مَّعوةعن الشُيا  ِواه  «ِوجاَ

 ُِّ  .ئ لنا ولكم َسٍاب الَّعاة  يف الدنُا واآلخَ َسأ  اهلل تعاىل َ  هي

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا
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 :  جل مقؤيم خؤا ج القطؤر : دولؤة أجنبيؤة, يريؤد الؤزواج       12السؤال

قها عنؤد عودتؤت إ  بلؤدمي,    تت أن يطلِّمن امرأ  كتابية وبنيَّ

 ؟ة يكون  حيحًافهل العقد بهرمي النيَّ

ذذ  َج وِ الفق اَ من احلنفُة واملالكُة والشافعُة إىل  :اجلواب

ُُّ  ,صحة ذذا العقد وذلك خلهو  , ا هبذه النُة َم السواَ عهمت املََ  َو ول

ر  اامنَّا  َد  ,والنُة ال تفَّد عقد النكاح ,العقد من َشط التوَُت

 .وَد ِفعل ما ال ِنوي ,ِنوي ما ال ِفعل

وَالوا بٍطال   ,ة يف الصحُح من املذذ وخالف يف ذلك احلنابه

 .ذذا النكاح رنه صوِ  من صوِ نكاح املتعة

 :وبناء عىل ذلك

ح َثناَ العقد باملد   ,فالعقد صحُح عند َج وِ الفق اَ ما ي  ِرصِّ

وملاذا جيعل نُة الطالق ٍَل  ,ولكن ذذا ال ِهُق باامنَّا  املَّهم َ  ِفعهه

َُّ  الطالق مع َ  اامسالم َعطاه حقَّ  ,الْواج بقوله ص   ,ة مٍَّقةمن غري ن

ِواه ابن  «إنا الطالق ملن َخذ بالَّاق» :اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .ماجه عن ابن عٍاس ِيض اهلل عنه

: اختلفؤؤت امؤؤرأ  مؤؤع زوجهؤؤا, و هبؤؤت إ  بيؤؤت أبيهؤؤا,       13السؤؤؤال

د الطؤل , فهؤل   وبقيت عد  أشهر, والزوج يريدها, وهي تري

 املرأ  النفقة خلل هرمي الفرت ؟ تستحقُّ
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ملا  ,ذذ  َج وِ الفق اَ إىل َ  نشوُ املََ  ع  ُوج ا حَام :اجلواب

َخَج ااممام َحلد عِن احُلَصْ ِ بن ُِمَْصٍن ِيض اهلل  ,عهُ ا لهْوج من حقٍّ 

ة له َتت النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم يف حاجة  عنه )َ  َعمَّ

 :فقا  هلا النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم ,ففَغت من حاجت ا

ما آلوه إال ما  :َالت «؟كُف َنت له» :َا  ,نعم :َالت «؟ََذاُت ُوج َنت»

 .«فإنا ذو جنتك وناِك ,فانظَي َِن َنت منه» :َا  ,عكْت عنه

 إال ومن النشوُ خَوج املََ  من بُت الْوجُة بغري ِضا الْوج

 .لرضوِ 

وشمل النشوُ بيَوج ا من منْله اخلَوج  :جاَ يف ِة املحتاِ

ف ي كاخلاِجة ما ي   ,احلكمي كأ  كا  املنْ  هلا فمنعته من الدخو  عهُ ا

 .تكن سألته النقهة

وذذ  َج وِ الفق اَ من احلنفُة واملالكُة والشافعُة واحلنابهة إىل 

 .  الناشْ ال نفقة هلا وال سكنىََ  املَ

 :ناء عىل ذلكوب

النفقة ما ةامت يف بُت  فال تَّتحقُّ  اً فإ  ذذه املََ  ما ةامت ناشْ

واهلل  ,ذذا .إال إذا كا  ُوج ا ِمنع ا من الدخو  إىل بُت الْوجُة ,َذه ا

  .تعاىل َعهم

: شاب عقد زواجت على فتا  اضو  ولي هؤا وشؤاهدين,   14السؤال
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تؤؤاب إ  اهلل وقبؤؤل الؤؤدخول تلفَّؤؤر بكلمؤؤة الكفؤؤر الصؤؤريح, و

تعا  بعد الكفر مباشر , فهل زؤ  عليؤت أن زؤد د العقؤد     

 على زوجتت؟

ظ بكهمة الكفَ الرصِح ِةَّ  عن ةِن اهلل  :اجلواب َّْ وجلَّ التهفُّ  ,ع

 .سواَ ةخل هبا َم ال ,وتٍ  منه ُوجته بُنونة صغَى عند احلنفُة

فإ   ,لدخو وَما عند َج وِ الفق اَ؛ إذا اِتدَّ َحد الْوج  ٍَل ا

ة العقد عهُ ا  ,الْوجة تٍ  من ُوج ا بُنونة صغَى وجي  عهُه َ  جيدِّ

 .وال تعتر ذذه من الطهقات الثالث ,بعد توبته واستغفاِه

 :وبناء عىل ذلك

ظ بكهمة الكفَ الرصِح د والعُاذ باهلل  فا ةام ذذا الشاب َد تهفَّ

اً   ,عند َج وِ الفق اَوبانت منه ُوجته  ,تعاىل د فإنه صاِ بذلك مَتدر

ة ش اةته وِتوب إىل اهلل تعاىل ة العقد ع   ,ووج  عهُه َ  جيدِّ ثم جيدِّ

 .إ  ِغٍت بذلكبعد إسالمه من جدِد املََ  

وتَّتحقُّ بذلك نصف امل َ  ,فإ  ي  تَغ  بالعوة  إلُه فمن حقِّ ا

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .سابقاً  املتَّفق عهُه

 وجة ابنت بشهو , فما ا يرتت  عليت؟:  جل ملس يد ز15السؤال

نَّأ  اهلل تعاىل َ  حيفظنا من َجُع الفتن ما ظ َ من ا وما  :اجلواب

 .آم  .بطن
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ذل حيَم عهُه  ,لقد اختهف الفق اَ فُا لو ملس الَجل امًََ  بش و 

 وحتَم ذي ع  َصوله وفَوعه؟ ,َصوهلا وفَوع ا

حلنابهة إىل َ  ملس املََ  ذذ  َج وِ الفق اَ من املالكُة والشافعُة ا

 .بش و  ال ِنَش حَمة املصاذَ 

 .وذذ  احلنفُة إىل ثٍوت حَمة املصاذَ  بالهمس بش و 

 :وبناء عىل ذلك

فعند َج وِ الفق اَ ال حتَم الْوجة ع  ُوج ا إذا ملس َبوه ِدذا 

 واجلْم َالَّ  ,والندم ع  ما فعل ,وع  ارب التوبة واالستغفاِ ,بش و 

 .ىل مثل ذذا ارمَِعوة إ

 ,ع  ُوج ا حَمة مؤبَّد  بذلك َما عند احلنفُة فحَمت املََ 

ََّ  وذي واهلل  ,ذذا .رهنا حهُهة ابنه ,ع  َبُه حَمة مؤبَّد  مةيف الَّابق ُم

  .تعاىل َعهم

, : تعرَّفت على فتا , وكانت  افر , واتفقنؤا علؤى الؤزواج   16السؤال

بعؤؤؤؤد الؤؤؤؤزواج   وشؤؤؤؤر ت عليهؤؤؤؤا ايوؤؤؤؤاب, فوافقؤؤؤؤت, ولكؤؤؤؤن  

بسؤؤنوا , وأنؤؤا أنصؤؤحها وأ ؤؤرُّ عليهؤؤا, ولكنهؤؤا مل تتحوَّؤؤ ,    

 ي أن أ لِّقها؟فهل من حقِّ

ح نكَ تُ » :ِقو  ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم :أولا  :اجلواب

فاظفَ بذات الدِن تَبت  ,ولدِن ا ,وَجاهلا ,وحلٍَّ ا ,ملاهلا :ِبعاملََ  ر
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ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه  وِقو  ,ِواه الٍياِي ومَّهم «ِداك

ِّْ من تْوَّ » :وسهم ج ا ملاهلا ي  ومن تْوَّ  ,ذا ي  ِْةه اهلل إال ذاًل ج امََ  لع

ج ومن تْوَّ  ,ج ا حلٍَّ ا ي  ِْةه اهلل إال ةناَ ومن تْوَّ  ,ِْةه اهلل إال فقَاً 

ن فَجه ,ج ا إال لُغضَّ برصهامََ  ي  ِتْوَّ  باِك  ,َو ِصل ِحله ,َو لُحصِّ

 .ِواه الطرا  يف اروسط «وباِك هلا فُه ,هلل له فُ اا

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿ :ِقو  اهلل تعاىل :ثانياا 

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

و  ص  اهلل عهُه وع  آله وِق ,[6 :]التحَِم ﴾ۇئ وئ وئ ەئ

َُّ كم ِاع وكهُّ َال كهُّ » :وصحٍه وسهم مري الذي فار ,تهكم مَّؤو  عن ِع

َُّ وذو مَّؤو عع  الناس ِا والَجل ِاع ع  َذل بُته وذو  ,ته  عن ِع

 ,واملََ  ِاعُة ع  بُت بعه ا وولده وذي مَّؤولة عن م ,مَّؤو  عن م

 ُِّ كم كم ِاع وكهُّ َال فكهُّ  ,ده وذو مَّؤو  عنهوالعٍد ِاع ع  ما  س

 َُّ  ۓ﴿ :ِقو  تٍاِك وتعاىلو .ِواه الٍياِي ومَّهم «تهمَّؤو  عن ِع

 .[132 :]طه ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ

سواَ َمَذا ُوج ا  ,جي  ع  املََ  املَّهمة َ  تهتْم باحلكاب :ثالثاا 

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ :لقوله تعاىل ,بذلك َم ي  ِأمَذا

 ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

املََ  عوِ  » :وِقو  ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم ,[59 :]ارحْاب
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 .حدِث حَّن :ِواه الَتمذي وَا  «ذا خَجت استَشف ا الشُطا إف

 :بناء عىل ذلكو

لعلَّ  ,وَ  تصر عهُ ا ,جي  عهُك َ  تنصح ُوجتك باحلكاب

َّْ وجلَّ اهلل   .وتنا  بذلك َجًَا عظُاً  ,هيدهيا ع  ِدك ع

ج اجلاذهُة  وإذا كانت ُوجتك د ال َدِ اهلل تعاىل د ختَج مترِّجة ترُّ

َِّ  ,بحُث تكشف عن َِس ا ,اروىل وتكو   ,الَشق والغَب بْيِّ  اوتتْ

ََِتا باهلل تعاىل ,وَدمَت هلا النصح ,فتنة يف املكتمع ت  ,وذكَّ ولكن ا َرصَّ

فُندب لك َ  تطهِّق ا خشُة تفيش الَذِهة والفاحشة يف  ,وعاندت

 .وتكو  ُوجتك يف ذلك سٍٍاً  ,املكتمع

م هلا النصح دِّ َذا بأ  عاٍَة  ,وَعهم ا بأ  ذذه آخَ مَ  ,ََ وذكِّ

سفوِذا فُه خطَ عظُم يف الدنُا وإرصاِذا ع   ,الطالق وخُمة

ك َ  تطهِّق ا ,واآلخَ  ت ال َدِ اهلل تعاىل فمن حقِّ واهلل  ,ذذا .فإ  َرصَّ

 .تعاىل َعهم

, : امرأ  مو َّفة, وإخوتهؤا فقؤراء, تريؤد أن تتصؤدَّ  علؤيهم     17السؤال

 ولكن زوجها مينعها, فهل هرا من حق  الزوج شرعًا؟

ف فُه ضمن  ,هلاما  الْوجة حق   :أولا  :اجلواب ََّ  الترصُّ وذي ح

ق منه ما تشاَ  ,ما ةامت عاَهة ِشُد  ,الضوابط الَشعُة فه ا َ  تتصدَّ

 .ولُس لهْوج منع ا من ذلك ,ملن تشاَ
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من العَش  باملعَوف َ  ختر الْوجة ُوج ا عن ترصفاِتا  :ثانياا 

 .فإ  ذلك َةعى لهوفاق بُن ا ,املالُة

ف باهلا اخلا  هبا بالطَق املَشوعة بغري إذ  املََ  التي تترصَّ  :ثالثاا 

ا  .وال تكو  ناشْ  عاصُة لْوج ا ,ُوج ا ال تكو  عاصُة لَهبِّ

 :وبناء عىل ذلك

ر  هلا  ,فهُس لهْوج َ  ِمنع ُوجته من الصدَة ع  إخوِتا الفقَاَ

ولكن من املعاَش  باملعَوف َ  ختر ُوج ا  ,يف ذلك َجَ الصدَة والصهة

ق بدو  إخٍاِهفإ   ,بذلك  .كانت تعهم َنه ال َِىض بذلك فه ا َ  تتصدَّ

وَ  ِضع نفَّه  ,َ تفكريًا سهًُا صحُحاً وجي  ع  الْوج َ  ِفكِّ 

ق عهُه ,مكا  َخُ ا ذل َِىض  ,إذا كا  بحاجة وَِاةت َخته َ  تتصدَّ

ل ُوج َخته بذلك وِمنع ا من الصدَة؟ لُذكَ ذذا الْوج َو   َ  ِتدخَّ

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿ :اهلل تعاىل

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

ال ِكن عنده ف ,[6د1 :]املطفف  ﴾ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .  َ  ِعامهوهولُعامل اآلخَِن كا حي ,مكُاال 

: تزوج  جل من امرأ  على مهر مسمى أمؤام شؤاهدين,   18السؤال

ن, وكؤؤلٌّ واختلؤؤف الزوجؤؤان علؤؤى املهؤؤر بعؤؤد مؤؤو  الشؤؤاهدي   

مؤؤؤن الؤؤؤزوجني يقسؤؤؤم بؤؤؤاهلل علؤؤؤى إثبؤؤؤا  قولؤؤؤت ونفؤؤؤي قؤؤؤول       
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 اآلخر, فما ا تستحقُّ املرأ  : هرمي ايالة؟

فالَّاة   ,ذذه املَّألة اختهف فُ ا الفق اَ ِيض اهلل عن م :اجلواب

فإذا حتالفا فَّا  ,حيهف كل  من الْوج  ع  النفي واامثٍات :الشافعُة َالوا

 .وتَّتحقُّ املََ  م َ املثل ,ٍقى النكاح َائاً وِ ,الصداق امليتهف عهُه

القو  َو  الْوج مع ِمُنه يف َدِ  :َما الَّاة  احلنابهة فقالوا

 .وع  الْوجة الٍُنة ,الصداق

إ  اختهفا بعد الدخو  َو الطالق يف َدِ  :وعند الَّاة  املالكُة

 .وع  الْوجة الٍُنة ,فالقو  َو  الْوج مع ِمُنه ,امل َ

 .فإنه جيعل م َ املثل ُحْكًا مع الُم  :الَّاة  احلنفُة وَما عند

 :وبناء عىل ذلك

حُث جيعل م َ املثل ُحْكًا  ,فالذي َفتي به ذو َو  الَّاة  احلنفُة

 ,وذي اةعت َلف  ,فإ  اةَّعى الْوج َ  امل َ َلف ,يف موضوع النْاع

ُِّنة  َ املثل َلفًا َو فإ  كا  م ,فإنه جيعل م َ املثل حكاً  ,ولُس رحدمها ب

ج ا ع  َلف  فإ  حهف لْمه  ,ََلَّ فالقو  َوله مع ِمُنه باهلل َنه ما تْوَّ

ََّ به  .وإ  نكل لْمه ارلفا  ,امل َ الذي ََ

وإ  كا  م َ مثُالِتا َلف  َو َكثَ فالقو  َوهلا مع الُم  باهلل ما 

جته بألف عته من م َ ,تْوَّ ََّ وإ  نكه ,وإ  حهفت فه ا ما اةَّ ت فه ا ما ََ

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .به الْوج

هؤؤل زؤؤوز أن تتقاعؤؤد الزوجؤؤة وزوجهؤؤا غؤؤري  اع عؤؤن : 19السؤؤؤال
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تقاعؤؤؤدها إ لقؤؤؤًا, وهؤؤؤو مؤؤؤن النؤؤؤوع الؤؤؤري  ؤؤؤيقل  حياتهؤؤؤا   

 جحيمًا إ ا تقاعد  دون  ضامي؟

 ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ :ارصل لهمََ  ذو َو  اهلل تعاىل :اجلواب

ج  ع  الْوج والوا ,[33 :]ارحْاب ﴾چ چ چ چ

وذلك لقوله  ,اامنفاق ع  ُوجته من تأم  سكن ولٍاس وطعام وَشاب

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :تعاىل

 .[34 :]النَّاَ ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ

وإذا َِاةت املََ  َ  تعمل خاِج الٍُت بالَشوط الَشعُة د والتي 

من َجهت ا عدم االختالط بالَجا  د وذلك من َجل إعانة ُوج ا ع  

وهلا َجَ عظُم  ,إذا َذ  ُوج ا هلا بذلك ُا  فال حَج يف ذلكتكالُف احل

 ,ولكن لُس لهْوج َ  ِهْم ا بذلك ,عند اهلل تعاىل إ  شاَ اهلل تعاىل

 .وخاصة إذا كا  عمه ا فُه اختالط مع الَجا  مع كشف الوجه

 :وبناء عىل ذلك

ولكن إذا  ,الَجل َ  ِهْم ُوجته بمتابعة العمل فهُس من حقِّ 

َِّ َِاةت   ,ُوج ا فه ا َجَ كٍري َ  تتابع العمل باختُاِذا من َجل ب

وإال فال طاعة  ,بَشط عدم االختالط بالَجا  وعدم كشف الوجه

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .مليهوق يف معصُة اخلالق

** ** ** 
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اختلفؤت مؤع زوجؤيت, فتبؤاد  إ   هؤين فكؤر  أن أ لقهؤا,        : 1السؤال

 أتلفر بالطل , فهل يقع الطل  : هرمي ايالة؟لكن مل 

الطالق ال ِقع ع  الْوجة إال إذا تهفظ الْوج بالصُغة  :اجلواب

فات الَشعُة والطالق باتفاق الفق اَ من الترصُّ  , هبا عنهالتي ِعرَّ 

 وارصل يف الصُغة التي ِعرَّ  ,فَكنه ذو الصُغة التي ِعر هبا عنه ,القولُة

فهو نوى الطالق  ,وال ِنعقد الطالق بغري ذلك ,ق الكالمهبا عن الطال

 .ةو  لفظ َو كتابة َو إشاِ  ي  ِكن مطهِّقاً 

 :وبناء عىل ذلك

ظ من ذلك بيشَ ال ِقع فا تٍاةِ إىل ذذنك من فَاق وطالق ي  تتهفَّ 

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .به الطالق

ة إ ا كانؤؤت املؤؤرأ  املطلَّقؤؤة ثلثؤؤًا النفقؤؤ    هؤؤل تسؤؤتحقُّ : 2السؤؤؤال

 مرضعًا لولدها من مطلِّقها؟

ذذ  الَّاة  احلنفُة إىل وجوب النفقة وتأم  الَّكن  :اجلواب

 :وذلك لقوله تعاىل يف املطهَّقات ,لهمطهقة طالًَا بائنًا ما ةامت يف العد 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ
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 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 .[7د6 :]الطالق ﴾گ ک ک ک ک ڑ ژ

 ,وكذلك جت  النفقة ع  الوالد نحو ولده القارص ذكًَا كا  َم َنثى

 ۇ ۇ﴿ :َا  تعاىل ,فإ  كا  غنًُا فال نفقة له ,ما ةام فقريًا ال ما  عنده

 ٹ ٹ﴿ :ولقوله تعاىل ,[233 :]الٍقَ  ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ

 .[6 :]الطالق ﴾ڤ ٹ ٹ

 :وبناء عىل ذلك

ِتا  ,فالنفقة واجٍة ع  الْوج امُلطهِّق لْوجته ولولده ما ةامت يف عدَّ

وكذلك جت  عهُه النفقة لولده الصغري ما ةام فقريًا ال ِمهك شُئًا بعد 

وإ  طالٍت الْوجة امُلطهَّقة بأجَ  الَضاع فمن حقِّ ا  ,انقضاَ عدِتا

ِتا  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .كذلك بعد انت اَ عدَّ

: أ  ؤؤلت لؤؤزوجيت علؤؤى ا ؤؤاتف اجلؤؤوال   ؤؤالًة قلؤؤت  ؤؤا 3السؤؤال 

فيهؤؤؤا: حترمؤؤؤي عؤؤؤين كمؤؤؤا َحُرَمؤؤؤْت أمؤؤؤي عؤؤؤين, و: اليؤؤؤوم       

الثاني  ا   مشادَّ  كلميؤة بيننؤا, فقلؤُت  خؤت زوجؤيت:      

أختؤؤ   ؤؤالق  ؤؤالق  ؤؤالق, وقلؤؤت  خيهؤؤا: أختؤؤ   ؤؤالق  

 ؤؤؤالق  ؤؤؤالق, وأنؤؤؤا : حالؤؤؤة غضؤؤؤ  شؤؤؤديد, وأقسؤؤؤم بؤؤؤاهلل       

لف ؤؤؤؤت بكلمؤؤؤؤة الطؤؤؤؤل  مل أكؤؤؤؤن  الع ؤؤؤؤيم أنؤؤؤؤي عنؤؤؤؤدما ت 

بؤؤؤوعيي وال أد ي مؤؤؤا أقؤؤؤول, وقؤؤؤد وقعؤؤؤت علؤؤؤى ا  ع بعؤؤؤد      
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اليمني, ومحلوني إ  املستشفى بسب  ايالة اليت كنؤُت  

 لي زوجيت أم ال؟ فيها, فهل حتلُّ

 :وكتٍت هلا فُ ا ,عندما َِسهت الَسالة إىل ُوجتك :أولا  :اجلواب

َمت َمي عني َُ فإذا ي   ,لفاظ الظ اِ الكنائُةف و من َ ,حتَمي عني كا َح

وإال ف و ظ اِ وحتتاج إىل  ,تكن تقصد الظ اِ فُقع ِم  الطالق عهُ ا

 .متتابعة كفاِ  الظ اِ وذي صُام ست  ِوماً 

 ,َختك طالق طالق طالق :َما بالنٍَّة لقولك رخت ا وَخُ ا :ثانياا 

َعت ع  و كوَن ,وَََّمت ِمُنًا باهلل العظُم ع  ذلك ,وي  تكن بوعُك

فإ  طالَك غري واَع ع   ,ارِ, بٍَّ  احلالة النفَُّة التي كنت فُ ا

ال » :وصحٍه وسهموذلك لقو  النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله  ,ُوجتك

 .ِواه ااممام َحلد عن عائشة ِيض اهلل عن ا «طالق وال ِعتاق يف إغالق

 .وطٍعًا ذذا ع  مَّؤولُتك ِوم القُامة

 :وبناء عىل ذلك

وذلك  ,كانك َ  ُتَِجع ُوجتَك إىل عصمتك بعقٍد جدٍِد عهُ افٍإم

ٍَ جدِد بٍَّ  الَسالة التي َِسهت ا  ُِّ ا وشاذدي عدٍ  مع م  بحضوِ ول

وذي الطهقة اروىل إذا ي   ,َولك طالًَا هلا دُّ وِع ,لْوجتك ع  اجلوا 

ََِا  الطالق التي َهت ا رخت ا وَخُ ا ف ي  .تكن مٍَّوًَة بطالق وَما 

وذذا ع   ,غري واَعة ع  ُوجتك ملا ذكَت من احلالة التي َنت فُ ا

َُّتك ِوم القُامة   .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .مَّؤول
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:  لََّق القاضي الشرعي زوجة  جل بقرا  قابل للطعن, 4السؤال

وقبل مضي فرت  الطعن زوَّج وليُّ املرأ  ابنتت من  جل آخؤر,  

د الزوجؤة بقصؤد الشؤركة    وكان أ  الزوج دافعًا مؤااًل لوالؤ  

معت, وا تطاع احملامي بطريقة )ما( أن يستولي على مؤال  

فهؤؤل  ؤؤل   أ  الؤؤزوج ليكؤؤون مهؤؤر املؤؤرأ  املطلقؤؤة مؤؤن أخيؤؤت.    

للمحؤؤامي أن يفعؤؤل هؤؤرا؟ وهؤؤل زؤؤوز للزوجؤؤة املطلقؤؤة أن       

 تأخر هرا املال الري هو مال أ  الزوج؟

ٍَل الق ُواُج  :أولا  :اجلواب
َِ ايض الَشعي بقَاِ املََ  املطهقة من 

غري َشعي ما ةام الْوج بإمكانه َ  ِطعن يف القَاِ يف  َابل لهطعن ُواج  

 .ة  لهاملد  املحدَّ 

بعد تصدِقه من هلا ما َىض به القايض الَشعي  املََ  تَّتحقُّ  :ثانياا 

ه تأخذه من وما تَّتحقُّ  ,َو انقضاَ مد  الطعن من غري طعن ,ُمكمة النقض

 .إال إذا كا  َحدمها كفُاًل عن الْوج ,َبُه َو َخُه ما  ُوج ا ال من ما 

إذا احتا  املحامي بطَِق غري َانو  واستوىل ع  ما  َخ  :ثالثاا 

فعمهه ذذا حَام   ,املََ  املطهقة بقَاِ القايض الْوج وَخذه لُكو  حقَّ 

وكذلك ارجَ   ,رنه ما  الغري ؛قة َ  تأخذهلهْوجة املطهَّ  وال حيلُّ  ,َشعاً 

إال إذا َثٍت بأ َّ ذذا  ,تي ِأخذذا املحامي من ذذا املا  حَام يف حقهال

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .الْوج املا  ذو من حقِّ 

 جؤؤل  لؤؤق زوجتؤؤت مؤؤرتني, ثؤؤم علؤؤق الطلقؤؤة الثالثؤؤة       : 5السؤؤؤال
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علؤؤى عؤؤدم دخؤؤول أقا بهؤؤا إ  بيؤؤت أهلؤؤها, فهؤؤل مؤؤن  ريقؤؤة   

ى من بعؤ   للتخلص من اليمني املعلَّقة؟ وقد تعت فتو

أهل العلم أن التخلص منها يكون باملخالعة بني الؤزوجني,  

 ن اخللؤؤؤع ال يعؤؤؤد  لقؤؤؤة, ثؤؤؤم تعتؤؤؤد, ثؤؤؤم يتزوجهؤؤؤا اهؤؤؤر     

 وعقد جديدين, فهل هرا الكلم  حيح؟

ثم عهَّق الطهقة الثالثة ع   ,ما ةام طهَّق ُوجته مَت  سابقاً  :اجلواب

ل ََاِهبا إىل بُت َذه ا فإذا ةخ ,َشط عدم ةخو  ََاِهبا إىل بُت َذه ا

ويف ذذه احلالة تٍ  منه ُوجته بُنونة  ,وَعت الطهقة الثالثة ع  الْوجة

 .له حتى تنكح ُوجًا غريه وال حتلُّ  ,كرى

طالًَا ف و خالف َو  َج وِ  دُّ ما ما ذكَتم من َ  اخلهع ال ِعوَ

ِة عن الفق اَ من احلنفُة واملالكُة والقو  اجلدِد عند الشافعي ويف ِوا

 .حُث اعتر ذؤالَ الفق اَ بأ  اخلهع طالق ,ااممام َحلد

 ,إذا ي  ِنِو به الطالق وذناك بعض الفق اَ اعتروه فَّيًا ال طالَاً 

  .ر  احلُطة يف الفَوج َوىل من َخذ الَخص فُ ا ,وَنا ال َفتي به

 :وبناء عىل ذلك

الثالثة فإذا ةخل ََاِب الْوجة إىل بُت َذه ا وَعت عهُ ا الطهقة 

وإذا َجَى خمالعة بُنه وب  ُوجته ٍَل ةخو   ,وبانت منه بُنونة كرى

 .ََاِهبا إىل بُت َذه ا كذلك تٍ  منه بُنونة كرى عند َج وِ الفق اَ

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا
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: هل زؤوز للرجؤل أن يؤرى أمَّ زوجتؤت بعؤد  ؤل  ابنتهؤا        6السؤال

  لقًا بائنًا بينونة ك ى؟

مات من النَّاَِ :اجلواب ََّ  :قو  اهلل تٍاِك وتعاىل يف ذكَ املح

 .[23 :]النَّاَ ﴾گ گ﴿

ة العقد ع  فتا  حَمت عهُه َمُّ ا وَمُّ َمِّ ا :وَا  الفق اَ ََّ  ,بمك

 .وسواَ بقُت يف عصمته َم طهَّق ا ,سواَ ةخل هبا َم ي  ِدخل

 :وبناء عىل ذلك

مة ع  الَجل حَمة مؤبَّ  ََّ سواَ كانت ابنت ا يف  ,د فأمُّ الْوجة ُم

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .عصمته َم ال

:  جؤؤل قؤؤال لزوجتؤؤت: أنؤؤت علؤؤيَّ ك هؤؤر أمؤؤي, وكانؤؤت     7السؤؤؤال

حؤؤؤؤامًل, ومل يقربهؤؤؤؤا, ومل  ؤؤؤؤد د مؤؤؤؤد , وبعؤؤؤؤد  ؤؤؤؤتة أشؤؤؤؤهر  

وضعت محلها, فقال  ؤا: أنؤت  ؤالق, مؤع العلؤم أنؤت خؤلل        

 طل ؟  هرمي الفرت  مل يكفِّر ومل يقربها, فهل يقع عليها ال

م َشعاً  :أولا  :اجلواب ََّ وذو كٍري  من  ,طالَاً  دُّ وال ِع ,الظ اِ ُم

 ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ :َا  تعاىل ,َ من القو  وُوِرنه منكَ  ,الكٍائَ

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[2 :]املكاةلة ﴾ڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

  الْوجة حتَم إف ,إذا وَع الظ اِ رصحيًا َو كنائًُا ع  الْوجة :ثانياا 
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وذي  ,وتنت ي ذذه احلَمة بالكفاِ  ٍَل اجلاع ,ُوج ا حَمة مؤَتةع  

فإذا كا  عاجًْا عن  ,  ي  جيد فصُام ش َِن متتابع إف ,إعتاق ٍَِة

 .ُطعم ست  مَّكُناً هالصُام لشُيوخة َو مَ, ف

وعهُ ا َ  ِتنع الْوج  ,يف مطالٍة الْوج يف الوطَ لهمََ  احلقُّ  :ثالثاا 

ُِكفِّ  وع   ,فإ  امتنع عن التكفري تَفع ارمَ إىل القايض ,َمن الوطَ حتى 

 .ِ املََ  بذلكالقايض َ  ِأمَه بالتكفري َو الطالق كي ال تترضَّ 

 :وبناء عىل ذلك

 كو  الَجل طهَّق ُوجتهبو ,دفالظ اِ لُس بطالق وال بتحَِم مؤبَّ 

وبإمكانه َ   ,وذي طهقة ِجعُة ,فالطالق ِقع عهُ ا ,بعد وضع احلمل

 ا إىل عصمته خال  فَت  عدِتا إذا كا  ذذا الطالق لهمَ  اروىل َو َِجع

َما إذا كا  ذذا الطالق ذو الثالث فتٍ  الْوجة من ُوج ا بُنونة  ,الثانُة

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .له حتى تنكح ُوجًا غريه وال حتلُّ  ,كرى

لت : اإل ؤلح  وتؤدخَّ  ,: حصل خلخ شديد بني والدي8َّالسؤال

وأ ؤؤؤرَّ  أمؤؤؤي علؤؤى  لؤؤؤ  الطؤؤؤل  مؤؤؤن والؤؤؤدي,   ,لؤؤم أوفَّؤؤؤق ف

فقؤؤؤال  ؤؤؤا: أنؤؤؤت  ؤؤؤالق, أنؤؤؤت  ؤؤؤالق, أنؤؤؤت  ؤؤؤالق, ومل يكؤؤؤن  

 قا دًا الطل , فهل وقع عليها الطل ؟

فإ   ,إذا َا  الَجل لْوجته َنت طالق ِقع عهُ ا الطالق :اجلواب

ََّ  ,ََنه بعدة وَع عهُ ا الطالق بالعدة الذي ُذكَِ لفظ ِ الَجل وإذا ك
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 َُّ َُِّأ  عن ن فإ  كا  ِنوي تأكُد الطهقة اروىل فإنه ِقع  ,تهالطالق فإنه 

ِه ,طالًَا واحداً  ََّ وذذا يف  ,وإال وَع عهُ ا الطالق بالعدة الذي ك

بأنه ِقع  :وَا  ,وخالف بذلك بعض العهاَ ,املذاذ  ارِبعة املعتمد 

 .طهقة واحد  إذا كا  يف جمهس واحد

هَتَفُت إىل نُة الَجل  ,لطالق ِقع ع  املََ والهفظ الرصِح يف ا ُِ وال 

 .بأنه َصد الطالق َم ي  ِقصده

 :وبناء عىل ذلك

َُِّأ  والدك ,فإ َّ الطالق وَع ع  والدتك ذل َصدت بتكَاِ  :و

فإ  َصد التأكُد ع  طهقة واحد   لفظ الطالق التأكُد ع  طهقة واحد ؟

 ,  َِاجع ا ما ةامت يف عدِتاله َ وحيقُّ  ,وَع عهُه الطالق مَ  واحد 

 .ذذا إذا ي  ِكن ذذا الطالق مٍَّوًَا بطهقة ٍَهه

ََّ  ,َما إذا ي  ِقصد التأكُد ع  طهقة واحد  ِ لفظ الطالق الرصِح وك

له حتى تنكح ُوجًا  وال حتلُّ  ,فإ  َمك بانت منه بُنونة كرى ,ثالث مَات

ق ا الْوج الثا  َو مات فإ  طهَّ  ,وال بدَّ من الدخو  هبا ,غريه نكاح ةِمومة

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .بعقد جدِد لوالدك بعد ذلك عن ا فإهنا حتلُّ 

هؤؤل زؤؤوز إلغؤؤاء جؤؤزء مؤؤن مهؤؤر الزوجؤؤة عنؤؤد  لقهؤؤا    : 9السؤؤؤال

   إ  الطل ؟اوة أنها كانت السب  : املشاكل اليت أدَّ

 مَّ ٍَل َ  ِت املدخو  هبا طالق الَجل لْوجته إذا تمَّ  :اجلواب
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سواَ  ,امل َ كامالً  املََ  تَّتحقُّ  فإ َّ  ,االتفاق بُنه وبُن ا ع  احلقوق املالُة

 .َكانت ذي الٍَّ  يف الطالق َم ي  تكن

ع   ,َما إذا اتفق الَجل مع ُوجته ع  إهناَ احلُا  الْوجُة بُن ا

وكا  ذذا االتفاق بدو   ,َ  تتناُ  له عن َشَ من م َذا َلَّ َو كثَ

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .وإال فال ,فال حَج من ذذا التناُ  ,ِتدِدإكَاه و

مسؤؤؤافر خؤؤؤا ج  شؤؤؤابن ال عقؤؤؤد قؤؤؤران لشؤؤؤاب وفتؤؤؤا , و   َّ: 10السؤؤؤؤال

القطؤؤر  لبؤؤت أم العؤؤروي أن تكؤؤون العصؤؤمة بيؤؤد ابنتهؤؤا حف ؤؤًا  

الفتا , على أن تكون العصمة بيدمي بعد عودتت, فهؤل زؤوز    يق 

 نفسها بغري موافقتت خللخ بسيط؟ق  رمي الفتا  أن تطلِّ

ونص ع  ذلك يف  ,إذا جعل الَجل العصمة يف ِد ُوجته :اجلواب

ولكن  ,فٍإمكاهنا َ  تطهِّق نفَّ ا منه ,وَعطاذا ذذا احلق ,عقد الْواج

ل يف تطهُق نفَّ ا منهوَالَّ  ,َنصح ذذه املََ  َ  تكو  عاَهة رهنا  , تتعكَّ

 ِشَتط َخذ موافقة الْوج ع  طالق وال ,سوف تندم ال َدِ اهلل تعاىل

 ,ذذا .ولكن ذلك ال ِمنع َ  ِكو  لهْوج حق الطالق َِضاً  ,نفَّ ا منه

 .واهلل تعاىل َعهم

:  جؤؤل قؤؤال لزوجتؤؤت بأنؤؤت ال يقربهؤؤا ملؤؤد  أ بعؤؤة أشؤؤهر,    11السؤؤؤال

منت بعؤد   تطلقوفعًل هورها أ بعة أشهر ومل يقربها, فهل 

 ا شهر ا  بعة؟
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نت عاة  بعض الَجا  يف اجلاذهُة إذا غض  من قد كال :اجلواب

ُِ  ,سنة َو َكثَ ذا ِطأالَّ َحيهف َ  ُوجته  فتٍقى ُوجته  ,الم ع  ذلكوال 

قة تَّتطُع َ  وال ذي مطهَّ  ,ع بحقوق الْوجةفال ذي ُوجة تتمتَّ  ,قةكاملعهَّ 

 ژ﴿ :كا َا  تعاىل ,فُغنُ ا اهلل تعاىل من سعته ,ج من ِجل آخَتتْوَّ 

  .[130 :]النَّاَ ﴾ک ک ک ک ڑ ڑ

 ,ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم َنصف املََ  وملا جاَ النٍيُّ 

ة لهَجل الذي وحدَّ  ,افت من َرضاِذووضع هلذه املشكهة َحكامًا خفَّ 

وَلْمه إما بالَجوع إىل معاَش   ,َش َ ة ِقَب ُوجته َِبعحيهف َالَّ 

َ عن ِمُنه  ٿ ٿ ٺ﴿ :ا  تعاىلَ ,ق اوإما َ  ِطهِّ  ,ُوجته وِكفِّ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 .[227د226 :]الٍقَ  ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

َّْ وجلَّ ذو َ  حيهف الْوج باهلل  :فاامِالَ  ِقَب ُوجته َِبعة بأالَّ  ع

ًَ  ,َش َ َو َكثَ ولو طالت مد   ,فإذا ي  حيهف باهلل تعاىل ال ِكو  إِال

 .َ املعاَش  الْوجُةذذا من سو دُّ وِع ,االمتناع َكثَ من َِبعة َش َ

 :وبناء عىل ذلك

ا َ  بل ِبَّ  ,فا فعهه الْوج مع ُوجته لُس من املعاَش  باملعَوف

 .باملََ  ر  ذذا اهلكَ ِرضُّ  ,ِكو  آثًا يف ذلك

ًَ  دُّ وال ِع ع  ُوجته ولو طالت الطالق وال ِقع به  ,ذذا اهلكَ إِال

 جيعل وَالَّ  ,من ذذا الظهمُك  ع  الْوج َ  ِتوب إىل اهلل تعاىل ف ,املد 
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 :ذكَ َو  اهلل تعاىلتولُ ,قةقة ال ذي ُوجة وال ذي مطهَّ ُوجته كاملعهَّ 

 ائ ائ ى ى ې ې ې ۉ ۉ﴿

 ہ﴿ :ذكَ َو  اهلل تعاىلتولُ .[19 :]النَّاَ ﴾وئ وئ ەئ ەئ

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .[229 :]الٍقَ  ﴾ھ ھ ھ ھ

ة تهديد الزوجؤة,  :  جل تلفَّر بكلمة الطل  الصريح بني12َّالسؤال

 ومل يقصد برل   لقًا, فهل يقع الطل  على زوجتت؟

َُّة ال  :اجلواب اتفق َج وِ الفق اَ من املذاذ  ارِبعة ع  َ  الن

ونحن  ,ر  النُة ال ِعهم ا إال اهلل تعاىل ,َثَ هلا يف الطالق الرصِح

 . الرسائَواهلل ِتوىلَّ  ,ُمكومو  حَّ  الظاذَ

 :وبناء عىل ذلك

 َِّتطُع القايض وال املفتي َ  حيكم بعدم وَوع الطالق إذا كا  فال

ر   ,بل تأةٍِاً  ,رصحيًا بناَ ع  َو  املطهِّق َنه ال ِقصد بذلك طالَاً 

وبالتاِل فكل  من القايض واملفتي  ,تعاىل القهوب ال ِنظَ إىل ما فُ ا إال اهللُ 

ظ به رصاحة و  سُدنا ِسو  وذلك لق ,حيكم بوَوع الطالق ع  من تهفَّ

 نَّ ْهلُ وذَ  ,ِجد   ذنَّ ِجدُّ  ثالث» :اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

جعة ,والطالق ,النكاح :د  جِ  ََّ  .والَتمذي ةاوةِواه َبو  «وال

وال ِهُق بالَجل َ  َِّتعمل ذذه الكهمة بقصد ِتدِد املََ  ع  

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .فعل َمَ َو تَكه
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 لؤؤق  جؤؤل زوجتؤؤت  لقؤؤة واحؤؤد , وانقضؤؤت عؤؤدتها,      : 13السؤؤؤال

ومل يرجعها إ  عصمتت, وكان معلِّقًا  لقت الثاني على 

دخو ؤؤؤا لبيؤؤؤت أخيهؤؤؤا, ودخلؤؤؤت املؤؤؤرأ  إ  بيؤؤؤت أخيهؤؤؤا بعؤؤؤد 

انقضاء عدَّتها مؤن الطلقؤة ا و , ثؤم جؤدَّد العقؤد عليهؤا,       

 فهل يبقى الطل  املعلَّق  ا ي املفعول أم انتهى؟

َو  ,اتفق َج وِ الفق اَ ع  صحة الُم  بالطالق :لا أو :اجلواب

 .ق عهُه وَع الطالقذا حصل الَشط املعهَّ إف ,تعهُق الطالق ع  َشط

ق عهُه ق ع  َشط بحصو  الَشط املعهَّ الطالق املعهَّ  ِنحلُّ  :ثانياا 

  َو بعدذا ي  تقع عهُ ا به طهقة فإذا عاةت إلُه ثانُة يف العدَّ  ,مَ  واحد 

ا( وإال وَع عهُ ا به ذذا ما ي  ِكن التعهُق بهفظ )كهَّ  ,النحالله َخَى

 .ثانُة وثالثة

 ,َنت طالق ثالثًا إ  ةخهت ةاِ فال  :إذا َا  الْوج لْوجته :ثالثاا 

ًْا واحد  ٍَل ةخو  الداِثم طهَّ  ثم ةخهت  ,ثم مضت عدِتا ,ق ا منكِّ

 توَع ,خهت اثم ة ,ثم عاةت إلُه بعقد جدِد ,الداِ املحهوف عهُ ا

 .لعدم انحال  الُم  املعهقة ,الثالث عهُ ا

 :وبناء عىل ذلك

 ,ا(فإذا ي  ِكن الطالق املعهق ع  ةخو  بُت َخُ ا بهفظ )كهَّ 

  الطالق إف ,وةخهت بُت َخُ ا بعد طالَ ا من ُوج ا وانت اَ عدِتا

ثم ةخهت بُت  ,فإذا عاةت الْوجة إىل ُوج ا بعقد جدِد ,املعهق انحلَّ 

 .َخُ ا فال تطهق من ُوج ا
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  إف ,ا(ق ع  ةخو  بُت َخُ ا بهفظ )كهَّ َما إذا كا  الطالق املعهَّ 

؛ ر  الطالق ِقع عهُ ا إذا ةخهت بُت َخُ ا بعد جتدِد العقد عهُ ا

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .تفُد التكَاِ (كهمة )كهَّا

فمؤؤا ا :  جؤؤل قؤؤال لزوجتؤؤت: حترمؤؤي علؤؤيَّ ملؤؤد  أ ؤؤبوع,   14السؤؤؤال

 يرتت  عليت؟

وجامع ا  ,إ  كا  ِقصد بذلك َال جيامع ا خال  َسٍوع :اجلواب

  .وذي إطعام عَش  مَّاك  ,فعهُه كفاِ  ِم  ,ٍَل ميضِّ ارسٍوع

إ  ي  ِكن  ,وإ  ي  ِقصد ذلك فُقع عهُ ا طالق بائن بُنونة صغَى

ة ال ,مٍَّوًَا بطالَ  عقد عهُ ا وإذا َِاة إِجاع ا لعصمته فعهُه َ  جيدِّ

 .وإ  كا  مٍَّوًَا بطالَ  فقد بانت منه بُنونة كرى .بَشوطه الَشعُة

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا

: امؤؤؤرأ   لَّقهؤؤؤا زوجهؤؤؤا أكثؤؤؤر مؤؤؤن ثؤؤؤل  مؤؤؤرا , ومل    15السؤؤؤؤال

يثبؤؤؤت الطؤؤؤل  : احملكمؤؤؤة, وتريؤؤؤد أداء فريضؤؤؤة ايؤؤؤج مؤؤؤع 

بعؤؤؤؤ  حما مهؤؤؤؤا, فهؤؤؤؤل زؤؤؤؤ  عليهؤؤؤؤا أن تسؤؤؤؤتأ ن زوجهؤؤؤؤا    

 نت ما ثبت الطل  : احملكمة؟املطلِّق لكو

إذا طهَّق الَجل ُوجته ثالث مَات فإ  الْوجة تٍ   :أولا  :اجلواب

وبٍُنونت ا منه تنقطع  ,وال حتلُّ له حتى تنكح ُوجًا غريه ,من ُوج ا

 .وال تٍقى بُن ا إال حقوق اامسالم العامة ,العالَة بُن ا
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ُمَمًا لهذذاب مع ا إىل عند َج وِ الفق اَ إذا وجدت املََ   :ثانياا 

وله منع ا يف  ,َةاَ فَِضة احلج فهُس لهْوج منع ا من َةاَ حجِّ الفَ,

 .حجِّ النافهة

لُس لهمََ  احلج إال بإذ   :وَالوا ,وخالف يف ذلك الَّاة  الشافعُة

م ,هر  يف ذذاهبا تفوِتًا حلقِّ  ,الْوج فَضًا َو غريه ر   ,وحقُّ العٍد مقدَّ

إال إذا خافت من العكْ الٍد   ,مَ كهِّه من غري توَُتفَ, احلج يف الع

 .فه ا الذذاب رةاَ فَِضة احلج بدو  إذ  الْوج ,بقو  طٍٍُ  عدل 

 :وبناء عىل ذلك

 ,ف ذه املََ  هلا الذذاب رةاَ فَِضة احلج مع بعض ُماِم ا

ولُس لهْوج املطهِّق ثالثًا حق  يف منع ا  ,وخاصة إذا كانت حكة الفَِضة

يف  هكا لُس واجًٍا وال مندوبًا َ  تَّتأذن ,رنه ي  ِثٍت الطالق يف املحكمة

ِتا منت ُة ,الذذاب إىل َةاَ فَِضة احلج وإال  ,ولكن بَشط َ  تكو  عدَّ

ِتا  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .فال جيوُ هلا الَّفَ يف فَت  عدَّ

: اختلفؤؤت مؤؤع أخؤؤيت مؤؤن أجؤؤل زيؤؤا   أمؤؤي املريضؤؤة :     16السؤؤؤال

تشؤؤفى, فقلؤؤت  ؤؤا: إن  هبؤؤت لزيا تهؤؤا فؤؤزوجيت  ؤؤالق      املس

مؤؤؤين بؤؤؤالثل   لقؤؤؤًا ال  جعؤؤؤة فيؤؤؤت, فحلفؤؤؤت أخؤؤؤيت بؤؤؤاهلل    

هؤؤرمي  الع ؤؤيم أنهؤؤا لؤؤن تؤؤزو  أمؤؤي أبؤؤدًا بعؤؤد اليؤؤوم, فمؤؤا حؤؤلُّ   

 ؟عزَّ وجلَّاملشكلة على النحو الري يرضي  بنا 
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وعقوق الوالدِن  ,َطُعة الَحم كٍري  من الكٍائَ :أولا  :اجلواب

َِّ  ,َكر الكٍائَمن  الوالدِن  والواج  ع  املَّهم َ  ِكو  سًٍٍا يف ب

َّْ وجلَّ وِبنا  ,وصهة ارِحام ال العكس من ذلك  ڇ﴿ :ِقو  ع

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 .[24د22 :]ُممد ﴾ڳ ڳ ڳ گ

ق ع  َشط ِقع ع  ذكَ َج وِ الفق اَ َ  الطالق املعهَّ  :ثانياا 

َُ  ,إذا حصل الَشطالْوجة  َ  الطالق بَِعَدٍة فُقع الطالق ع  وإذا 

َو عهَّق طالق  ,َنت طالق بالثالثة :فمن َا  لْوجته ,حَّ  العدة

فإ  الْوجة تٍ  من  ,وحصل ذلك ارمَ ,ُوجته بالثالث ع  َمَ

 .لْوج ا حتى تنكح ُوجًا غريه وال حتلُّ  ,ُوج ا بُنونة كرى

ف املذاذ  ارِبعة وجعل الطالق وذناك بعض العهاَ من خال

 .وَنا ال َفتي هبذا القو  ,الثالث يف جمهس واحد طهقة واحد 

إذا حهف اامنَّا  ِمُنًا باهلل العظُم ع  تَك معَوف َو فعل  :ثالثاا 

َ عنه بإطعام عَش   منكَ من املنكَات وج  عهُه َ  حينث يف ِمُنه وِكفِّ

وذلك  ,َِام ة جيد فهُصم ثالثفمن ي  ,مَّاك  َو كَّوِتم َو حتََِ ٍَِة

ى َمن حهف ع  ِم  فَ» :لقوله ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

ِواه مَّهم عن  «هنَ عن ِمُت الذي ذو خري ولُكفِّ أغريذا خريًا من ا فهُ
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ڤ ېئ ۈئ﴿ :وِقو  اهلل تٍاِك وتعاىل .َِب ذََِ  ِيض اهلل عنه

 مئ حئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ

  .[224 :]الٍقَ  ﴾ىئ

 :ناء عىل ذلكوب

 تْوِ َم ا يف املَّتشفى من َجل املحافظة جي  ع  َختك َالَّ  :أولا 

رهنا لو ذذٍت إىل املَّتشفى بقصد ُِاِ  َم ا فإ   ,ع  بُتك من اخلَاب

 .لك حتى تنكح ُوجًا غريك ُوجتك ال حتلُّ 

عهُك بالتوبة واالستغفاِ والندم ع  ما صدِ منك حُث ِتنع  :ثانياا 

وكا  الالئق بك  ,ِ َشعي لكإال إذا كا  ذناك مرِّ  ,اِ  َم اَختك من ُِ

 ,ِ الَشعي لذلكَ  ِتنع َختك من ُِاِ  َم ا يف املَّتشفى إذا وجد املرِّ 

رنك تكو  ظاملًا لْوجتك  ,ولكن بدو  تعهُق ارمَ ع  طالق ُوجتك

 .يف ذذه احلالة

ََ  ع  َختك َ  تْوِ َم ا بعد خَوج ا من املَّتشفى :ثالثاا  وتكفِّ

 .وإ  ي  جتد فعهُ ا بصُام ثالثة َِام ,عن ِمُن ا بإطعام عَش  مَّاك 

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا

** ** ** 
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تها تقؤدم منهؤا  جؤل    : تو:  جل عن زوجتت, وهي : عد1َّالسؤال

  احل خلطبتها, فكيف ُيَردُّ اخلا   : هرمي ايالة؟

لَجل عن ُوجته وج  عهُ ا َ  تعتدَّ منه إ  إذا تويف ا :اجلواب

ِتا َِبعة َش َ  ,كانت حاماًل حتى تضع حله ا وإ  كانت غري حامل فعدَّ

ِتا مئة وثالثو  ِوماً وإذا ي  تضٍط ارذهَّ  ,وعَش  َِام  .ة فعدَّ

وذذا  ,  من وفا  فُحَم الترصِح هلا يف اخلطٍةوإذا كانت املََ  معتدَّ 

م َالوا بكواُ التعَِض بيطٍة املعتد  املتوىف عن ا ولكن  ,باتفاق الفق اَ

 ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿ :َا  تعاىل ,ُوج ا

 .[235 :]الٍقَ 

 ,والتعَِض يف اخلطٍة يف ذذه احلالة ال لُكاب اخلاط  باملوافقة

ِتاولكن لُُ   .ف م املتوىف عن ا ُوج ا َنه َِغ  يف خطٍت ا بعد انت اَ عدَّ

 :وبناء عىل ذلك

ِتا ف ذا ال َِّتحقُّ جواباً فإذا كا    ,اخلاط  ِعهم َ  املََ  يف عدَّ

ح ِتا ,رنه حيَم عهُه َ  ِرصِّ َُُعهَّم بأ  املََ  يف عدَّ وال  ,وإذا كا  ال ِعهم ف

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .ُِعطى جواباً 

:  جل  لَّؤق زوجتؤت  لقؤة  جعيؤة واحؤد , وأيَّؤت عليؤت        2السؤال

فأبى, وقبؤل انقضؤاء عؤدَّتها    زوجتت أن يرجعها إ  عصمتت 
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 تو: زوجها, فهل تتحوَّل عدَّتها إ  عد  وفا  وتر  منت؟

إذا طهقت املََ  طالًَا ِجعًُا ف ي يف حكم الْوجة ما  :اجلواب

ِتا وِقع عهُ ا الطالق مَ   ,تَّتحقُّ بذلك الَّكن والنفقة ,ةامت يف عدَّ

وإذا مات  ,ذا ماتتوَِث ا إ ,وتَث منه إذا مات ,ثانُة إذا طهق ا ُوج ا

ِتا إىل عد  وفا  ِتا انقهٍت عدَّ وذي َِبعة َش َ  ,ُوج ا وذي يف عدَّ

فإ   ,د ما ي  تكن حامالً  من ِوم وفاته وعَش  َِام د مئة وثالثو  ِوماً 

ِتا حتى تضع حله ا  .كانت حاماًل فعدَّ

 :وبناء عىل ذلك

 ,ُوج ا من تاِِا وفا  فُك  ع  ذذه املََ  َ  تعتدَّ عدَّ  وفا 

ِتا  ,ما ي  تكن حامالً  ,وذي مئة وثالثو  ِوماً  فإ  كانت حاماًل فتنت ي عدَّ

 .بوضع حله ا

ذا من َجهة الدِو  التي  َُ وتَث املََ  ُوج ا بعد سداة ةِونه د وم 

 ,فه ا الثمن من ا َو من غريذا فإ  كا  له ولد ,تَّتحقُّ ا د وإخَاج وصُته

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذاذ .وإ  ي  ِكن له ولد فه ا الَبع

: امرأ  تقدَّم بها السن, وينبت  ا يية وشا ب, وقؤد تؤو:   3السؤال

 زوجها, فهل جتوز إزالة اللحية والشا ب أثناء عدَّتها؟

إُالة الشعَ من الوجه  :)ويف تٍُ  املحاِم :جاَ يف ِةِّ املحتاِ :اجلواب

( ,إُالته فال حتَم ,إال إذا نٍتت لهمََ  حلُة َو شواِب ,حَام  .بل تَّتح ُّ
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ما إُالة شعَ حلُة َو شاِب ِنٍت هلا َ)و :وجاَ يف مغني املحتاج

 .إُالته( فتَّنُّ 

كا  ,وذي التي تدعو لهوطَ ,ر  ذلك لُس من الِْنة املَاة  ذنا

 .جاَ يف حتفة املحتاج

 :وبناء عىل ذلك

فال حَج من إُالة شعَ الهحُة والشاِب لهمعتد  إ  ي  تقصد 

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .ِْنةبذلك ال

جتلسؤي   : إنسان قبل وفاتت قال لزوجتت: زؤ  عليؤ  أن  4السؤال

: العؤؤؤد  ملؤؤؤد   ؤؤؤنة كاملؤؤؤة, وألؤؤؤزم أوالدمي بالنفقؤؤؤة عليهؤؤؤا   

 خلل عدَّتها, فهل ز  على املرأ  أن تلتزم بهرمي الو ية؟

 ,وذي حائل غري حامل ,  املََ  التي تويف عن ا ُوج اعدَّ  :اجلواب

 ٻ ٻ ٱ﴿ :وذلك لقوله تعاىل ,َِبعة َش َ وعَش  َِامذي 

وذذه  ,[234 :]الٍقَ  ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ :َّيت َوله تعاىلاآلِة الكَِمة نَ 

كا  [240 :]الٍقَ  ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 ,وَد كانت عد  الوفا  يف َو  اامسالم سنة كامهة ,َا  َج وِ الفق اَ

فصاِت عد  الوفا  َِبعة  ,ذا احلكمثم نَّا ذ ,وذذا ما كا  عهُه العَب

ِ يف املرياث ,َش َ وعَش  َِام بد  الَّنة ََّ   .وتأخذ حق ا املق
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ِتا وضع احلمل طالت املدَّ   :لقوله تعاىل ,  َم َرصتَما احلامل فعدَّ

 .[4 :]الطالق ﴾وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ﴿

 :وبناء عىل ذلك

ووضع  ,  ذذه املََ  َِبعة َش َ وعَش  َِام إ  كانت حائالً فعدَّ 

وال جيوُ هلا  ,وذذه ذي الفَِضة يف حقِّ ا ,احلمل إ  كانت حامالً 

 ختَج يف الٍُت سنة كامهة وَالَّ  فإ  َوىص الَجل ُوجته َ  تظلَّ  ,خمالفت ا

م ,منه ف ي  ,وكا  ذلك َكثَ من املدَّ  املفَوضة عهُ ا بحَّ  ما تقدَّ

إ  شاَت  ,كوذي خمريَّ  بعد ذل ,وال ِهْم ا الوفاَ هبا ,وصُة باطهة

ِتا وذذا  ,وإ  شاَت استمَت حتى ِتام الَّنة ,خَجت بعد انت اَ عدَّ

 .لُس بواج  عهُ ا

َما بالنٍَّة لهَّكنى يف بُت الْوجُة ف ي من حقِّ ا خال  املد  

فإذا اختاِت الٍقاَ يف بُت الْوجُة ملد  سنة كامهة  ,املفَوضة عهُ ا

ام ما ُاة ع  َِبعة َش َ فُك  َ  تأخذ موافقة الوِثة الٍالغ  يف إِت

 .إذا كا  الٍُت من إِث ُوج ا املتوىف ,وعَش  َِام

عهُ ا يف العدَّ  إال َ  تكو  فقري  تَّتحقُّ  ذا اامنفاُق وال ِهْم َوالةَ 

عوا هلا بذلك طائع  ,النفقة عهُ م لفقَذا  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .َو ِترَّ

** ** ** 
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إ ا  ضع  فل مؤن امؤرأ  مخؤس  ضؤعا  وكؤان عمؤرمي        :1السؤال

 فو  السنتني, فهل حترم عليت هرمي املرأ ؟

الفق اَ يف َ  اِتضاع الطفل وذو  َج وِ ال خالف ب  :اجلواب

َِّ  ,ةو  احلول  ِؤثَ يف التحَِم  :وذلك لقوله تعاىل ,موبعد احلول  ال حي

 ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھ ھ ھ ھ﴿

ولُس  ,ل اهلل احلول  الكامه  ِتام الَضاعةجع :وَالوا .[233 :]الٍقَ 

 .وِاَ ِتام الَضاعة َشَ

 ڀ﴿ :وَا  تعاىل .[14 :]لقا  ﴾ڇ ڇ ڇ﴿ :وَا  تعاىل

فتٍقى مد   ,وََلُّ احلمل ستة َش َ .[15 :]ارحقاف ﴾ٺ ٺ ڀ

 .الفصا  حول 

َا  ِسو  اهلل  :ة ِيض اهلل عنه َالتهموَخَج الَتمذي عن َم س

م من الَضاعة إال ما فتق » :ع  آله وصحٍه وسهمص  اهلل عهُه و َِّ ال حُي

وِوى الداَِطني عن ابن عٍاس  .«ارمعاَ يف الثدي وكا  ٍَل الفطام

ضاع إال ما » :َا  ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم َِ ال 

  .«كا  يف احلول 

 :وبناء عىل ذلك

عند  اع ال حيَمفمن ِضع بعد احلول  من امََ  فإ  ذذا الَض

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .اجلم وِ
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جؤؤت : امؤؤرأ  مرضؤؤع أ ضؤؤعت ولؤؤدًا  ؤؤا, ثؤؤم   لِّقؤؤت, وتزوَّ 2السؤؤؤال

من  جل آخر, وأجنبت منت وأ ضعتهم, وأ ضؤعت ولؤدًا آخؤر    

هؤؤرا الولؤؤد أخؤؤًا    دُّمؤؤن غؤؤري زوجهؤؤا ا ول والثؤؤاني, فهؤؤل يعؤؤ     

 جلميع أوالدها من الزوجني؟

الذِن ِضعوا من ثدي ذذه املََ  ذم َبناوذا َجُع اروالة  :اجلواب

 .ة ارُواجوإ  تعدَّ  ,إما نًٍَّا وإما ِضاعاً 

إما إخو  َشقاَ وإما إخو   , م إخو واروالة الذِن ِضعوا من ا كهُّ 

وارب  ,ر  ارصل يف التحَِم ذو لٍن املََ  ,وإما إخو  من ِضاع ,رم

ُِّ  ,جد ارصل انفَة يف التحَِموحُث وُ  ,تابع له ثدهيا  كاملََ  التي ِد

  ِضاع ا حيَم الَضُع عهُ ا إف ,بالهٍن من غري َ  تكو  ذات ُوج

 .وع  َصوهلا وفَوع ا

 :وبناء عىل ذلك

فالولد الذي ِضع من ذذه املََ  ذو ابن ا من الَضاع وابن ُوج ا 

وذو َخ من الَضاع جلمُع َوالةذا من الْوج ارو   ,الثا  ال ارو 

  .واهلل تعاىل َعهم ,اذذ .والثا 

الرضؤؤاع, وبعؤؤد أن  لقؤؤد أ ضؤؤعت زوجؤؤيت  فؤؤًل :  ؤؤن    :3السؤؤؤال

مؤؤة علؤؤيَّ حرمؤؤة ج, فهؤؤل زوجتؤؤت حمرَّبلؤؤم مبلؤؤم الرجؤؤال تؤؤزوَّ

 مؤبد  أم مؤقتة؟

 :ِقو  اهلل تعاىل يف كتابه العظُم عند ذكَ املحَمات :اجلواب
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وِقو   .[23 :]النَّاَ ﴾ھ ھ ہ ہ ہ﴿

حيَم من الَضاع ما حيَم من » :سهموله وصحٍه ص  اهلل عهُه وع  آ

 .ِواه الٍياِي عن َنس ِيض اهلل عن ا« النَّ 

وال خالف ب  الفق اَ يف َنه حيَم ع  الَضُع من النَّاَ من 

ََّ  ,عهُه من النَّ  نَ حيَمْ   .مات باملصاذَ وكذلك بالنٍَّة لهمح

 :وبناء عىل ذلك

سواَ  ,ه من الَضاعبالَضاع حيَم ع  ارب من الَضاع ُوجة ابن

 ہ ہ ہ﴿ :وَما َوله تعاىل ,ةخل هبا االبن َم ي  ِدخل

َّْ وجلَّ بقولهف ﴾ھ ھ َُّدذا ِبنا ع ﴾ ھ ھ﴿ :ق

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .ال الولد من الَضاع ,ىلُيَج الولد املتٍنَّ

:  ضؤؤع ولؤؤدي مؤؤن امؤؤرأ  غؤؤري أمؤؤت, وتوفيؤؤت هؤؤرمي املؤؤرأ        4السؤؤؤال

امؤؤرأ  أخؤؤرى, وأجنبؤؤت بنتؤؤًا منؤؤت,  ج زوجهؤؤا مؤؤن املرضؤؤع, تؤؤزوَّ

 ج بنت هرمي املرأ ؟فهل زوز لولدي أن يتزوَّ

وُوج ا ِكو  له َبًا من  ,املََ  املَضع تكو  َمًا لهَضُع :اجلواب

قت املََ  وتْوجت من ِجل آخَ ِكو  َوالةذا من هِّ فإ  طُ  ,الَضاعة

ثانُة ج الَجل ُوجًة وكذلك لو تْوَّ  ,من َمه الثا  إخو  ملن َِضعته

 .من َبُه ةذا ِكونو  إخو  لذاك الَضُعفإ  َوال ,وَنكٍت منه َوالةاً 

 :وبناء عىل ذلك

 ,ًا له من الَضاعةَصٍحت َمر ذذه املََ  التي َِضعت ولدك فإ  
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ج من امََ  ثانُة وَنكٍت له بنتًا وعندما تْوَّ  ,وُوج ا َبوه من الَضاعة

له َ   وال حيلُّ  ,دكفإ  ذذه الٍنت تكو  َختًا رب من الَضاعة لول

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .ِتْوج من ا

امؤؤرأ  وهؤؤي  ؤؤغري  :  ؤؤنها, و زقنؤؤا اهلل     مؤؤن : تزوجؤؤت5السؤؤؤال

تعؤؤا  ولؤؤدًا, فامتنعؤؤت عؤؤن إ ضؤؤاعت خشؤؤيًة علؤؤى مجا ؤؤا,       

 فهل هرا من حقها؟

َّْ وجلَّ املََ  ع  احلنا  والعطف ع  ل :اجلواب قد جٍل اهلل ع

َّْ وجلَّ طه  من الوالد   ,لَحلة إال من شقيٍّ وال ُتنْع ا ,ولدذا نا ع وِبُّ

ر  الهٍن  ,إِضاع الولد من َجل تنمُة احلنا  والعطف يف نفس املولوة

 .ى به الطفل وِنشأ ع  العطف واحلنا  والَحلةفُتغذَّ  ,ذو عصاِ  ةم ا

 ,ومن ي  ِتغذَّ من صدِ َمه كا  إىل عقوق الوالدِن َََب من الرِّ هبا

وَد اتفق الفق اَ ع  َ  الَضاع واج  ع  ارم  ,ْاَ من جنس العملواجل

ًَ إال إذا ي   ,ُتَّأ  عنه ِوم القُامة ,إ  استطاعته ةِانةً  وال جي  عهُ ا َضا

 .َو كا  ُوج ا فقرياً  ,َو ي  توجد مَضعة غريذا ,ِقٍل الولد ثدي غريذا

 :وبناء عىل ذلك

ًَ فُك  ع  املََ  َ  تَضع ولدذا ةِانة  َُّنت  ,ال َضا إال إذا تع

 ,رنه من املحا  ةوام احلا  ,وَجا  املََ  ِكو  بامتثا  َمَ اهلل تعاىل ,امِضاعه

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .فطوبى لعٍد امتثل َمَ اهلل تعاىل ولو ع  حَّاب نفَّه

** ** ** 
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بلؤم مؤن املؤال, لكنهؤا     توفيت أمي وكانت قد أو ت ا: 1السؤال

مل تؤؤؤؤرتك شؤؤؤؤي ًا مؤؤؤؤن الرتكؤؤؤؤة, فهؤؤؤؤل زؤؤؤؤ  علؤؤؤؤيَّ أن أنفؤؤؤؤر 

 ؟علمًا أنين ال أمل  اآلن املبلم الري أو ت بت و يتها

 تتكاوُ ذذه إذا َوىص اامنَّا  بمٍهغ من املا  فُك  َالَّ  :اجلواب

 .الوصُة ثهث الَتكة إال إذا َجاُذا الوِثة

صُته ال جي  تنفُذذا ع  َحد َما إذا كا  ال ِمهك شُئًا وَوىص فو

 .عوا بذلكمن الوِثة إال إذا ترَّ 

 :وبناء عىل ذلك

فا ةامت والدتك ِحل ا اهلل تعاىل ال ِتهك شُئًا فال جي  عهُك َشَ 

 ,لهوالد  ع بحدوة االستطاعة ويف وَت ِرسك وذذا من الرِّ إال َ  تترَّ 

 َِّ  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .ذاوَسأ  اهلل تعاىل َ  ِعظم لك ارجَ يف ب

: تؤؤؤو: والؤؤؤدي  محؤؤؤُت اهلل تعؤؤؤا , وتؤؤؤرك أ ضؤؤؤًا و ؤؤؤفها  2السؤؤؤؤال

فؤؤؤإ ا قمؤؤؤت بتحويؤؤؤل و ؤؤؤف ا  ع مؤؤؤن    ,أمؤؤؤريي القؤؤؤانوني

 أمريي إ  شرعي هل أكون آمثًا وعا يًا؟

إ  كا  بإمكانك حتوِل وصف ارِ, من َمريي إىل  :اجلواب

َّْ وجلَّ جو اهلل بل َِ ,َشعي عن طَِق القانو  فال حَج عهُك َشعاً   ع

َُّتك د  .َ  ِكو  لك بذلك َجَ د وذلك من خال  ن
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م  وبتحوِهك ارِ, من وصف َمريي إىل َشعي جيعهك ُتَقَِّّ

واِث من الَجا  والنَّاَ حصته  بحُث ِأخذ كلُّ  ,ارِ, ََّمة َشعُة

 .كا َمَ اهلل تعاىل

ر  ََّمة ارِايض ارمريِة يف القانو  ذي ََّمة َانونُة ولَُّت 

وما ِأخذه النَّاَ من ََّمة ارِايض ارمريِة عن طَِق  ,ََّمة َشعُة

 .واهلل تعاىل َعهم .القانو  حَام  يف حق نَّ 

 :وبناء عىل ذلك

فال حَج من إجَاَ عمهُة حتوِل صفة ارِ, من َمريي إىل 

م ارِ, ََّمة َشعُة حَّ  ما جاَ يف كتاب اهلل  ,َشعي لكي ُتَقََّّ

 َّْ   .عاىل َعهمواهلل ت ,ذذا .وجلَّ  ع

: تؤؤؤؤو:  جؤؤؤؤل وتؤؤؤؤرك زوجؤؤؤؤة وأوالدًا, ومنحؤؤؤؤت مديريؤؤؤؤة   3السؤؤؤؤؤال

التكافؤؤل االجتمؤؤاعي زوجؤؤة املتؤؤوفى مبلغؤؤًا مؤؤن املؤؤال قؤؤد مي        

م تا ألف لري   و ية, فهل هرا من حق  الزوجة أم من حؤق  

الو ثؤؤة؟ وهؤؤل تأخؤؤر املؤؤرأ  مهرهؤؤا غؤؤري املقبؤؤوع مؤؤن تركؤؤة 

 زوجها قبل قسمة الرتكة؟

طالع ع  النظام الداخل لصندوق التكافل بعد اال :اجلواب

ذذا املٍهغ ذو منحة من الصندوق  اة العا  تٍ َّ َ َّ االجتاعي الحتِّ 

ويف حا  غُاهبم ِكو   ,ويف حا  غُاهبا ِكو  منحة لألوالة ,لهْوجة
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وال  ,ويف حا  غُاهبم ِكو  منحة لإلخو  وارخوات ,منحة لهوالدِن

ًَ ع    .هذا أولا  .ِغٍة العامل ٍَل وفاتهتكو  ذذه املنحة بنا

َُّ  :ثانياا   ,ٍة عهُهع ع  الوِثة بعد سداة الدِو  املَتتِّ تَكة املُت تو

ومن الدِو  التي  ,وبعد إخَاج وصُته وسائَ احلقوق املالُة املتعهقة بذمته

 .جي  سداةذا م َ الْوجة غري املقٍو,

 :وبناء عىل ذلك

الجتاعي تكو  لهْوجة حرصًا املنحة من صندوق التكافل ا :أولا 

 .رهنا منحة من املدَِِة هلا ,اوال عالَة لهوِثة هب

تأخذ الْوجة م َذا غري املقٍو, من تَكة ُوج ا ٍَل اَتَّام  :ثانياا 

ثم تأخذ حصت ا من باَي الَتكة وذي  ,ة ُوج ارنه ةِن هلا يف ذمَّ  ,الَتكة

 .تعاىل َعهمواهلل  ,ذذا .الثمن ما ةام الفَع الواِث موجوةاً 

:  جؤؤل فقؤؤري ال ميلؤؤ  شؤؤي ًا, مؤؤا  اؤؤاد   ؤؤري, وأخؤؤر   4السؤؤؤال

فهؤؤؤل زؤؤؤ  علؤؤؤى  ,و ثتؤؤؤت ديتؤؤؤت, وكؤؤؤان علؤؤؤى الرجؤؤؤل ديؤؤؤون 

 الو ثة أن يسد دوا ديونت من ديتت؟ أم أن الدية من حقِّهم؟

َّْ وجلَّ ِقو  اهلل  :اجلواب  :]النَّاَ ﴾ڇ ڇ چ چ﴿ :ع

العقل مرياث ب  » :وسهموِقو  ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه  .[72

 .ِواه َبو ةاوة «وِثة القتُل ع  فَائض م

ِؤخذ  ,وذذ  َج وِ الفق اَ إىل َ  ةِة القتُل ذي جَْ من تَكته
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ومن َجهت ا  ,ثم تقىض من ا ةِونه ,من ا جت ُْه من تغَُّل وتكف  وةفن

والٍاَي من ا  ,ثم تنفذ وصاِاه إ  وجدت ,م َ ُوجته إ  ي  ِكن مقٍوضاً 

 َُّ  .ع ع  الوِثةِو

 :وبناء عىل ذلك

ِِّ فُك  ع  الوِثة َ  َِّدِّ  ومن َجهة  ,ث م من ةِتهةوا ةِو  مو

َُّ  ,ةِونه م َ ُوجته إ  ي  ِكن مقٍوضاً   .ع الٍاَي ع  وِثتهثم ِو

الدِة لهمقتو  ) :وجاَ يف الدِ امليتاِ البن عابدِن ِحله اهلل تعاىل

 ُِ   .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .(ة َشَمن ا ةِونه وإ  ي  ٍِق لهوِث قىضحتى 

: والد لديت ثل  فتيؤا  فقؤط )ال يوجؤد أشؤقاء(, وهؤ       5السؤال

حصؤؤتت مؤؤن منزلؤؤت لبناتؤؤت الؤؤثل  بالتسؤؤاوي قؤؤواًل, )علمؤؤًا       

بأنؤؤت لؤؤيس لؤؤديهنَّ أي أمؤؤلك(, وشؤؤرع بتسؤؤيري املعاملؤؤة مؤؤن   

الناحيؤؤؤؤة القانونيؤؤؤؤة, وقبؤؤؤؤل انتهؤؤؤؤاء املعاملؤؤؤؤة قانونؤؤؤؤًا وافؤؤؤؤامي   

مؤة قلبيؤة حؤاد  مفاج ؤة, ويوجؤد ثلثؤة شؤهود        ا جل إثر أز

ال ميتؤؤون بصؤؤلة القرابؤؤة للمرحؤؤوم مسؤؤتعدون  داء القسؤؤم 

 على وقوع هرمي ا بة, فهل متَّت ا بة أم مل تتمَّ شرعًا؟

من ٍَل  ن َشوط صحة اهلٍة ٍَض اليشَ املوذوبم :اجلواب

ك َ  ملا َخَجه ااممام َحلد يف مَّنده واحلاكم يف املَّتدِ ,املوذوب له

 :النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم َا  رم سهمة ِيض اهلل عن ا
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وال َِى النكاَش  ,واَي من مَّكَإ  َد َذدِت إىل النكاَش ُحهَّة و»

ةَّت عل ف ي لك ,وال َِى إال ذدِتي مَةوة  عل ,إال َد مات ُِ  ,«فإ  

 ,حٍه وسهموكا  كا َا  ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وص :َا 

ةَّت عهُه ذدِته ُِ عطى َم َو ,  من نَّائه َوَُة مَّكَعطى كل امَأف ,و

 .سهمة ِيض اهلل عن ا بقُة املَّك واحلُهَّة(

ت بدو   ,ال جتوُ اهلٍة إال مقٍوضة َُموُ  :وَا  الفق اَ ولو صحَّ

واهلٍة يف َصه ا  ,ٍَض لثٍت لهموذوب له والِة مطالٍة الواذ  بالتَّهُم

ع  .عقد ترُّ

 :وبناء عىل ذلك

ورص  َحَاًِا يف  ,فإذا تمَّ ِتهُك الٍنات املنْ  يف حا  حُا  والدذم

 .سواَ ِتت َم ال ,وال َُمة لهمعامهة القانونُة ,صحت اهلٍة ,الترصف باملنْ 

املنْ  من َجهة تَكة  دُّ فُع ,ومات الوالد ,َما إذا ي  ِتم التمهُك

َُّ  ,املتوىف  .كل  حَّ  حصته الَشعُة ,اِث ع مع بقُة الَتكة ع  الووِو

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا

: تو: والدي وكان معلِّمًا : بع  املدا ي, وقد أو ى قبؤل  6السؤال

 وفاتت أن توزَّع املساعد  الفو ية اليت تؤخر مؤن نقابؤة املعلمؤني   

لزوجتت ولولديت, وحرم بقية ا والد مؤن هؤرمي املسؤاعد , فهؤل     

 لرين أو ى  م؟ل أم حقٌّ هرمي املساعد  حقٌّ الو ثة
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االشَتاك يف نقابة املعهم  ذو نوع من َنواع عقوة التأم   :اجلواب

م ا ,فمن م من َجاُذا ,التي اختهف فُ ا الفق اَ ََّ وَنا  ,ومن م من ح

 .أولا  هذا .َفتي بتحَِم عقوة التأم  كه ا

 َّ َ  املٍهغ تٍ ,الع ع  النظام الداخل لنقابة املعهم بعد االطِّ  :ثانياا 

ُِدفع بعد وفا  املعهِّم مَّاعدً  فوًِِة ذو حق  جلمُع الوِثة  رنه بإمكا  ,الذي 

 لقٍض ذذا املٍهغ وَخذه لنفَّه ,من وِثته َو غريذم ,املعهم َ  ختاِ من شاَ

وذذا النظام خمالف  ملا  ,وال ةخل لنقابة املعهم  يف ذذا االختُاِ ,َو لغريه

م املَّاعد  منحًة لهْوجةعهُه مدَِِة التكاف ويف  ,ل االجتاعي حُث تقدِّ

 .وذكذا بَتتُ  مع َّ عندذم ,حا  غُاهبا ِكو  منحة لألوالة

 :وبناء عىل ذلك

فع  َو  من َا   ,مفإذا تمَّ ٍَض املَّاعد  الفوِِة بعد وفا  املعهِّ 

ِثة وذي حق  لهو ,من َجهة تَكة املعهِّم دُّ فإ َّ ذذه املَّاعد  تع ,بكواُه

 .وال وصُة لواِث ,َجُعاً 

 ,فإذا َوىص املعهِّم ٍَل وفاته برصف ذذه املعونة لهْوجة ولولدِه

َم بقُة الوِثة من ذذه املَّاعد  ََ ع  إجاُ   فإ َّ ذذه الوصُة موَوفة   ,وَح

ت الوصُة  ,الوِثة الٍالغ  فإ  َجاُوذا بدو  إجٍاِ وال إكَاه صحَّ

 ,ف ي من حقِّ الوِثة َجُعاً  نوا َارصِنَو كا وإذا ي  جيُْوذا ,وُنفِّذت

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .ِقتَّموهنا ََّمة َشعُة مع بقُة الَتكة
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: تو: زوجي بعؤد  ؤنوا   ويلؤة مؤن املعاشؤر  الزوجيؤة       7السؤال

بيننا, وأخر  حصيت من الرتكؤة, ولكؤن أوالدي يطؤالبون    

اصتهم مؤن الؤره  الؤري عنؤدي, اوؤة أن هؤرا الؤره         

  نت من مالت, فهل هرا من حقِّهم الشرعي؟لوالدهم 

وبعد  ,ما ِدفعه الَجل لْوجته ٍَل العقد َو بعده إ َّ  :أولا  :اجلواب

ولُس  ,الدخو  بالْوجة ع  وجه اهلٍة والتمهُك ِكو  مهكًا لهْوجة

 .َخاً  وابنًا َ وسواَ كا  َبًا لهْوجة َ ,رحد فُه حق

 ,الذذ  ع  وجه العاِِةإ  ما ِدفعه الَجل لْوجته من  :ثانياا 

ولُس  ,ف و حق  لهْوج ,وبأنه سُأخذه إذا احتاج إلُه يف ِوم من ارِام

وعهُ ا َ  حتافظ ع  ذذه ارمانة عندذا حل   ,لهْوجة فُه َيُّ حق

فت فُه  ,وال جيوُ هلا َ  تترصف فُه إال بإذ  ُوج ا ,الطه  فإ  ترصَّ

 .ا من ِد َمانة إىل ِد ضا وبذلك تنقه  ِدذ ,كانت ضامنة هلذا الذذ 

إ  ما ِدفعه الَجل لْوجته من ذذ  َثناَ اخلطوبة َو بعد  :ثالثاا 

َُّته يف ذلك ِع ,َو بعد الدخو  ,العقد ح الْوج عن ن مهكًا  دُّ وال ِرصِّ

ر   ,إذا كا  ذذا ارمَ مما تعاِف عهُه الناس بأنه مهك لهْوجة ,لهْوجة

مة  .ت َشعًا ما ي  خالف حكًا َشعُاً وما ثٍت عَفًا ثٍ ,العاة  ُمكَّ

 :وبناء عىل ذلك

مه لك الْوج َثناَ  فإذا كا  الذذ  الذي ذو يف حوُتك َدَّ
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لهوِثة  وال حقَّ  ,ف و مهك لك ,َو بعد الدخو  ,َو بعد العقد ,اخلطوبة

جي  ََّمته و ,ف و من َجهة الَتكة ,َما إذا كا  َمانة عندك لْوجك .فُه

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .نت واحد  من موَ ,ب  الوِثة َجُعاً 

: توفيت أمي : بيؤت أخؤي, وكانؤت والؤدتي  محهؤا اهلل      8السؤال

تعا  أو ت بأن مجيع ما ؤا لبنؤت ابنهؤا الؤري كانؤت :      

بيتؤت,  نهؤا كانؤؤت قائمؤة اؤدمتها و عايتهؤؤا, فهؤل و ؤؤيَّة      

أمي هرمي  حيحة زؤ  تنفيؤرها أم ال؟ مؤع العلؤم بوجؤود      

 ا   مي.ا بناء والبن

ِتا بوجوة َعام ا الذِن  :أولا  :اجلواب بنت االبن غري واِثة جلدَّ

وبالٍنت  الصهٍُت  فأكثَ  ,ذم َبناَ اجلد ؛ ر  بنت االبن حُتَك  باالبن

 .رهنا تَّتغََا  ثهثي الَتكة فال ٍِقى هلا َشَ

 إال , تتكاوُ ثهث الَتكةبَشط َالَّ  ,تصحُّ الوصُة لغري الواِث :ثانياا 

 .إذا َجاُ الوِثة الٍالغو  ذلك بَضاذم التامر 

 :وبناء عىل ذلك

فٍنت االبن  ,عند وفاِتا وذم ع  َُد احلُا  ,فا ةامت اجلد  هلا َبناَ

 . تتكاوُ ثهث الَتكةولكن بَشط َالَّ  ,والوصُة هلا صحُحة ,غري واِثة

 ,فتأخذ بنت َخُك ثهث الَتكة ,وعهُه فإ  تَكة َمك تقَّم َثالثاً 

م ع  الوِثة الَشعُ وا  ,وِأخذ كلُّ واحد نصٍُه من الَتكة ,لٍاَي ِقََّّ
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ه لٍنت َخُه وذلك بًَا  بعد ذلك إذا َِاة َحد الوِثة َ  ِتناُ  عن حقِّ

ه وال حَج يف ذلك  ,فهه ذلك ,وتنفُذًا لوصُت ا ,بأمه وإال فُأخذ حقَّ

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .َشعاً 

ن مريضؤؤة,  ؤؤا أوالد, ولكؤؤن جؤؤلَّ  : امؤؤرأ  كؤؤبري  : السؤؤ 9السؤؤؤال

ا والد هوؤؤروا أمهؤؤم, إال واحؤؤدًا قؤؤام اؤؤدمتها, فؤؤأ اد  ا م 

مكافأتت على  لؤ  فوهبتؤت مجيؤع مؤا متلؤ  مؤن عقؤا ا         

وأموال, وبعد  نوا  ماتت ا م, فهؤل مؤن حؤق  و ثؤة ا م أن     

 يطالبوا أخاهم اصَّتهم من إ   أم هم؟

ََّ الوالدِن َحُاَ َالَّ َسأ  اهلل تعاىل  :أولا  :اجلواب ُِّت  وَ حيَمنا ب  ,م

نا خالصًا لوجه اهلل تعاىل َُّ ر  العٍد املؤمن مأموِ برِّ والدِه  ,وَ  ِكو  بِ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ :َا  تعاىل ,وإ  جاِا عهُه

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿ :وَا  تعاىل .[23 :]اامساَ ﴾ں

 .[15 :]لقا  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ک ک ک

َُّةجي  ع  :ثانياا  لقوله ص   , الوالدِن العد  ب  اروالة يف العط

ِواه  «وا ب  َوالةكم يف العطُةسوُّ » :اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

 .الطرا  والٍُ قي

وال حَج يف إعطاَ بعض اروالة شُئًا من املا  مكافأ  له ع  

 ,وِك َج فإ  ذل ,وخاصة إذا كا  كثرياً  ,َما إعطاَ َجُع املا  له ,خدمته
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 ِِ  ,والوَوَع يف العقوق لهوالدِن ,ث ب  اروالة الشقاَق واخلالَف وَد ِو

َّْ وجلَّ وخاصة يف ُمن َهَّت فُه مَاٍَة اهلل   .ع

 ,وتمَّ ٍَض ا ,إذا ِتَّت اهلٍة من الوالدِن َو َحدمها لهولد :ثالثاا 

ََّ الترصف فُ ا ولُس رحد من الواِث   ,ةخهت يف مهك الولد ,وصاِ ح

وال ِصحُّ الَجوع فُ ا إال  ,ر  اهلٍة تهْم بالقٍض ,املطالٍة فُ ا حقُّ 

 .لألبوِن

 :وبناء عىل ذلك

 ,إذا ٍَض ا يف حُاِتا اهلٍة من ارم لولدذا بعد القٍض صاِت الُمة

ذذا من  ,ولُس رحد من الوِثة حقُّ املطالٍة فُ ا ,وةخهت يف مهك الولد

 .حُث الفتوى

َنصح الولد َ  َِةَّ املا  املوذوب له من  فأنا ,َما من حُث التقوى

وَ  ِقتَّموا ذذا املا  ََّمًة َشعُة  ,َمه إ  كا  موجوةًا ع  الوِثة

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .ة ارم إ  شاَ اهلل تعاىلوبذلك ترَ ذمَّ  ,بُن م

 

** ** ** 
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  ا ز  عليت؟  جل نر  أن يصوم يوم العيد, فما: 1السؤال

إال َنه لُس  ,من نذِ صُام ِوم العُد فنذِه منعقد صحُح :اجلواب

ر  اهلل  ,وال كفاِ  عهُه ,وإنا ِصوم ِومًا مكانه ,له َ  ِصوم ذذا الُوم

وهنى سُدنا ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع   ,تٍاِك وتعاىل َمَ بوفاَ النذِ

 .آله وصحٍه وسهم عن صوم ِوم العُد

 : ذلكوبناء عىل

ر  صُام ِوم  ,ع  الناذِ َ  ِصوم ِومًا مكا  ِوم العُد :أولا 

حلدِث َِب  ,وِكَه حتًَِا عند احلنفُة ,العُد حيَم عند َج وِ الفق اَ

سعُد اخلدِي ِيض اهلل عنه )َ  ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله 

 .همِوم الفطَ وِوم النحَ( ِواه مَّ :وصحٍه وسهم هنى عن صُام ِوم 

الالئق يف اامنَّا  املؤمن ٍَل الَشوع بأيِّ عمل َ  ِتعهم  :ثانياا 

من عالمات النكح يف الن اِات  :وِحم اهلل من َا  ,حكم الَشع فُه

 .اذد .الَجوُع إىل اهلل يف الٍداِات

وما ةام اامنَّا  َِِد َ  ِتقَب إىل اهلل تعاىل فهُتقَب إىل اهلل تعاىل 

َّْ وجلَّ وفق ما َشع اهلل   .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .ع

: حلفت ميينًا باهلل تعؤا  علؤى عؤدم فعؤل معؤروخ, وأنؤا       2السؤال
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أ يؤؤؤؤد اآلن فعلؤؤؤؤت, فهؤؤؤؤل أ كفِّؤؤؤؤُر عؤؤؤؤن ميؤؤؤؤيين أواًل ثؤؤؤؤم أفعؤؤؤؤل  

 املعروخ, أم العكس؟

إذا حهفَت » :وصحٍه وسهمقو  ص  اهلل عهُه وع  آله ِ :اجلواب

َ عن  ,ِت غريذا خريًا من اَع  ِم  فَ  «ذو خري ذيال تئاوِمُنك فكفِّ

 .ِواه الٍياِي عن عٍد الَحلن بن سمَ  ِيض اهلل عنه

 :وبناء عىل ذلك

فقد ذذ  َج وِ الفق اَ من املالكُة والشافعُة واحلنابهة إىل جواُ 

وخالف يف ذلك احلنفُة وَالوا بعدم  ,تعكُل كفاِ  الُم  ٍَل احلنث

وال  ,فاِ  لََّت اجلناِةر  الك ,جواُ تعكُل كفاِ  الُم  ٍَل احلنث

 .جناِة ٍَل احلنث

افعل املعَوف  ,خَوجًا من اخلالف ب  الفق اَ :وَنا ََو  لك

َ عن ِمُنك بإطعام عَش  مَّاك  َو  ,الذي حهفت ع  عدم فعهه ثمَّ كفِّ

 .وإ  كنت فقريًا ال جتد فصم ثالثة َِام متتالُات ,كَّوِتم َو حتََِ ٍَِة

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا

** ** ** 
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 : إ ا فعل  جل فعل قوم لوط, فهل ز  عليت ايد؟1السؤال

وَنه كٍري  من  ,اتفق َج وِ الفق اَ ع  َ  الهواط حَام :اجلواب

 :وَد ذمَّ اهلل تعاىل ذذا الفعل بقوله تعاىل ,ومن َغهظ الفواحش ,الكٍائَ

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿

 ەئ ەئ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 ڃ ڄ ڄ﴿ :وَا  تعاىل .[81د80 :]ارعَاف ﴾وئ وئ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

  .[166د165 :]الشعَاَ ﴾ڌ

لعن » :ه النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم بقولهوَد ذمَّ 

ِواه  «ل َوم لوط ثالثاً ل عمَ لعن اهلل من عمِ  ,ل َوم لوطل عمَ اهلل من عمِ 

 .اابن عٍاس ِيض اهلل عن ااممام َحلد عن 

 :وبناء عىل ذلك

فريجم  ,ذذ  َج وِ الفق اَ إىل َ  عقوبة الالئط ذي عقوبة الْا 

 ژ﴿ :بدلُل َوله تعاىل ى,ر  الهواط ُن ,وجيهد وِغَب الٍكَ ,املحصن

 :وَا  تعاىل .[32 :]اامساَ ﴾گ ک ک ک ک ڑ ژ

ولقوله ص  اهلل عهُه وع  آله  .[54 :]النمل ﴾ۉ ۅ﴿

وإذا َتت املََُ  املَََ   ,إذا َتى الَجل الَجَل ف ا ُانُا » :وصحٍه وسهم

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .ِواه الٍُ قي عن َِب موسى «ف ا ُانُتا 
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 :  جل أحر  آخر عمدًا, فكيف يكون القصام منت؟2السؤال

إ  اامحَاق بالناِ عمدًا جناِة كرى َِّتوج  الفاعل  :اجلواب

 :َد اختهف الفق اَ يف عقوبة القاتل باحلَقو ,القصا  منه

وِكو   ,فذذ  الشافعُة إىل َ  َتل القاتل ِكو  با َتل به ولو ناِاً 

 :وذلك لقوله تعاىل ,القصا  بالناِ مَّتثنى من الن ي عن التعذِ  هبا

 ەئ ائ ائ ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿

 ک ک ک ک﴿ :ولقوله تعاىل .[126 :]النحل ﴾ەئ

  .[194 :]الٍقَ  ﴾ڳ گ گ گ گ

َتل  ََ وذذ  احلنفُة إىل َ  القصا  ال ِكو  إال بالَُّف وإ  

وذلك لقوله ص  اهلل  ,ِه احلاكمَّْ فهو اَتص منه بااملقاَ يف الناِ ع ,بغريه

َوَة إال بالَُّف» :عهُه وع  آله وصحٍه وسهم ََ ِواه ابن ماجه عن  «ال 

 .النعا  بن بشري ِيض اهلل عنه

 :وبناء عىل ذلك

َق فارمَ عائد  ََ َََح إما بأ  ِأخذ  ,لهحاكم يف تنفُذ القصا  ممن 

ولُس  ,إال احلاكمُ  ارحوا  ال ِقُم احلدَّ  وع  كلِّ  ,بقو  الَّاة  احلنفُة

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .ع  القاتل لوِثة املقتو  إَامة احلدِّ 

: إنسان يقود  يا تت بشكل ن امي, وكؤان خلفؤت  جؤل    3السؤال

ا ؤطدم  اكؤ  الد اجؤة بالسؤيا   مؤن      يقود د اجة نا ية, ف

اخللؤؤف, وأدى هؤؤرا اال ؤؤطدام لوفؤؤا   اكؤؤ  الد اجؤؤة, فهؤؤل 
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يرتت  على  ائق السيا   دية على عاقلتت وكفؤا   عليؤت؟   

وما ا يكؤون ايكؤم لؤو أن  اكؤ  الد اجؤة خؤرج مؤن  ريؤق         

فرعي فا ؤطدم جبانؤ   ؤيا   شؤاحنة  ويلؤة وبؤدون علؤم        

 فاتت؟السائق, وأدى هرا اال طدام إ  و

يف الصوِت  املذكوِت  ال ِهْم سائق الَُّاِ  ةِة وال  :اجلواب

ما  ي واملتعدِّ جة ذو املقرصِّ ابل سائق الدِ ,هقتللكفاِ  رنه لُس مٍاَشًا 

 .وال تقصري وي  ِكن منه تعدٍّ  ,ةام سائق الَُّاِ  ِقوة بشكل نظامي

ا  ِت الَُّاِ  املصدومة بدِاجته فُكو  الضا  من موإذا ترضَّ 

 .املُت املصطدم هبا

 :كا جاَ يف ََاِ املكمع الفق ي التابع ملنظمة املؤِتَ اامسالمي َِم

71 (2/8): 

 ٍَّ ق عهُ ا َحكام )احلواةث التي تنتج عن تَُّري املَكٍات تط

وإ  كانت يف الغال  من ٍَُل  ,اجلناِات املقَِ  يف الَشِعة اامسالمُة

سواَ يف الٍد  َم  ,ري من َرضاِوالَّائق مَّؤو  عا حُيدثه بالغ ,اخلطأ

وال ِعفى من ذذه املَّؤولُة  ,إذا حتققت عنارصذا من خطأ ورضِ ,املا 

 :إال يف احلاالت اآلتُة

ِ عهُه  ,د إذا كا  احلاةث نتُكة لقو  َاذَ  ال َِّتطُع ةفع ا1 وتعذَّ

 .ل اامنَّا َمَ عاِ, خاِج عن تدخُّ  وذي كلُّ  ,االحَتاُ من ا

 .ِ املؤثَ تأثريًا َوًِا يف إحداث النتُكةعل املترضِّ د إذا كا  بٍَّ  ف2
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ل ذلك الغري ِه فُتحمَّ إذا كا  احلاةث بٍَّ  خطأ الغري َو تعدِّ  د3

 .املَّؤولُة(

 :وبناء عىل ذلك

َو  ,لَُّاِ  من اخلهفبادم طصافا ةام سائق الدِاجة الناِِة 

ًا فال ِمتعدِّ ًا َو وي  ِكن َائد الَُّاِ  مقرصِّ  ,بكان  من جوان  الَُّاِ 

 .جت  ع  سائق الَُّاِ  ةِة وال كفاِ 

ِضمنو  اررضاِ التي حلقت  ِت سُاِته فإ  وِثة املتوىفوإذا ترضَّ 

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .وإال فال ,بالَُّاِ  من ما  املُت إ  وجد

وا  اضي الز اعيؤة   ؤؤ:  جل عندمي أ ع ز اعية غري مسيَّوة ؤ4السؤال

وفيهؤؤا غرفؤؤة قدميؤؤة مبنيؤؤة   ؤؤؤؤؤ ري مسؤؤيَّوة: البلؤؤد مع مهؤؤا غؤؤ 

منؤؤر ثلثؤؤني  ؤؤنة, والغرفؤؤة تبعؤؤد عؤؤن الطريؤؤق العؤؤام م ؤؤة مؤؤرت   

تقريبؤؤًا, يؤؤدخل إليهؤؤا ا والد ويلعبؤؤون فيهؤؤا ُّؤؤا  ؤؤب  تصؤؤدُّعًا 

ولكن ا والد خلعوا البؤاب   ,جلد ان الغرفة, وكان للغرفة باب

يوضع و رقومي, ثم  ه   جل من أهل القرية وأعاد الباب, ومل 

البؤؤاب للغرفؤؤة مؤؤر  أخؤؤرى. منؤؤر أيؤؤام دخؤؤل إليهؤؤا أ بعؤؤة أوالد ال   

تتواوز أعمؤا هم مخؤس عشؤر   ؤنة, فسؤقط السؤقف علؤيهم,        

فما  اثنان, وتكسَّر اثنان, فهل ز  على  اح  ا  ع دفع 

 دية من ما ؟ وهل جت  عليت الكفا  ؟

وذو بعُد  ,ما ةام الٍناَ ةاخاًل يف مهك صاح  ارِ, :اجلواب
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رنه لُس  ,فال ضا  وال كفاِ  ع  صاح  ارِ, ,الطَِق العام عن

بل َد ِكو  الضا  لصاح  ارِ, ع  الداخل إىل الغَفة إذا  ,متعدِاً 

 ,ذذا .رهنم بدخوهلم كانوا معتدِن ع  مهك الغري ,كا  الَّقوط بٍٍَّ م

 .واهلل تعاىل َعهم

 : هل يدخل اإلجهاع : حكم قتل النفس؟5السؤال

ال خالف ب  الفق اَ يف حتَِم اامج ا, بعد نفا الَوح  :باجلوا

كا جاَ يف احلدِث  ,ونفا الَوح ِكو  بعد مئة وعَشِن ِوماً  ,يف اجلن 

 :الَشِف الذي ِواه الٍياِي عن عٍد اهلل بن مَّعوة ِيض اهلل عنه َا 

حدثنا ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم وذو الصاةق 

ثم ِكو  يف  ,إ  َحدكم جُيَمع خهقه يف بطن َمه َِبع  ِوماً » :املصدوق

ََُِسل املهك  ,ثم ِكو  يف ذلك مضغة مثل ذلك ,ذلك عهقة مثل ذلك ثم 

 .«فُنفا فُه الَوح

 ََّ  ,كا اتفق الفق اَ ع  َ  الواج  يف اجلناِة ع  اجلن  ُغ

 .ومقداِذا نصف عَش الدِة الكامهة

 :وبناء عىل ذلك

 ,َتاًل بال خالف ب  الفق اَ دُّ , بعد نفا الَوح ِعفإ  اامج ا

 ََّ َما إذا كا  اامج ا, ٍَل نفا الَوح فُه  ,وجي  ع  القاتل الغ

ة ه فُكوُ  ,كاخلوف ع  املََ  ,ولرضوِ  مهحَّ َو ع  اجلن  من التشوُّ

ِ فال جيوُ ,إسقاطه ٍَل ارش َ ارِبعة ولكن ال  ,وَما إسقاطه بدو  مرِّ
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 ,ذذا .وع  الفاعل التوبة واالستغفاِ والصدَة با تُرسَّ  ,تل نفسَ دُّ ِع

  .واهلل تعاىل َعهم

 جؤؤؤل قتؤؤؤل نفسؤؤؤت خطؤؤؤًأ, فهؤؤؤل يرتتؤؤؤ  علؤؤؤى و ثتؤؤؤت أن  : 6السؤؤؤؤال

 يفعلوا شي ًا حنو مو  ثهم؟

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :ِقو  اهلل تعاىل :اجلواب

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 .[92 :]النَّاَ ﴾ک ک ک ک ڑ ژ ژ ڈ

 ,ةِة مَّهَّمة رذهه :األول :فمن َتل غريه خطأ وج  عهُه َمَا 

 .فإ  ي  جيد فصُام ش َِن متتابع  ,وذي عتق ٍَِة ,كفاِ  :الثاينو

ونَجو  ,وال ع  وِثته ,َما من َتل نفَّه خطأ فال َِتت  عهُه َشَ

 .ِك وتعاىل َ  ِكو  ذلك كفاِ  لذنوبه وِفعًا يف ةِجاتهاهلل تٍا

 :وبناء عىل ذلك

 ,فال جي  ع  وِثة املقتو  خطأ َشَ من صُام َو صدَة َو ةِة

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .وعهُ م بالدعاَ واالستغفاِ له

** ** ** 
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 بويؤة : الؤبلد الغربيؤة   ما حكؤم التعامؤل مؤع البنؤوك الر    : 1السؤال

احملا بة لإل لم, وهل  حيح بأنت زؤوز أخؤر الربؤا مؤنهم     

 كما جاء : مره  اينفية؟

ذذ  َج وِ الفق اَ إىل َنه ال فَق يف حتَِم الَبا ب  ةاِ  :اجلواب

فا كا  حَامًا يف ةاِ اامسالم كا  حَامًا يف ةاِ  ,احلَب وةاِ اامسالم

وسواَ ةخه ا املَّهم  ,َو مَّهم وحَِب ,ْ  سواَ جَى ب  مَّهمَ  ,احلَب

 .بأما  َم بغريه

مت الَبا  ََّ ر  اآلِات الكَِمة وارحاةِث النٍوِة الَشِفة التي ح

 َِّ يف ةاِ  ر  ما كا  ِباً  ,يف ةاِ اامسالم َو يف ةاِ احلَب ق ب  ِباً ي  تف

 .اامسالم كا  ِبًا ُمَمًا يف ةاِ احلَب

ال حيَم الَبا ب  املَّهم  :اهلل تعاىل فقا  َما ااممام َبو حنُفة ِحله

وال ب  مَّهم  َسها يف ةاِ احلَب وي  هياجَا  ,واحلَِب يف ةاِ احلَب

َُّ َُ إال َنه بارما  َح  ,ر  ما  احلَِب مٍاح ,من ا , له بغري ِضاذم م التع

ًُا عن الغدِ ونقض الع د َُّ  .حت

 :وبناء عىل ذلك

ِة سواَ كانت يف بالة املَّهم  َو يف فإ  َخذ الَبا من الٍنوك الَبو

بالة الغَبُ  حتَم َشعًا عند َج وِ الفق اَ با فُ م ااممام َبو حنُفة 

 ر  التعامل مع الٍنوك الَبوِة يف الٍالة الغَبُة كه ا مٍني   ,ِحله اهلل تعاىل



 

 الفتاوى الَشعُة

 

238 

ولوال  ,ع  َساس من االستئا  ب  الدو  اامسالمُة والدو  الغَبُة

 .أخوذ ب  الدو  ملا اجَتَ مَّهم َ  ِضع َمواله يف بنوك مارما  امل

وذل سمعت َحدًا ِضع ماله يف بنك ِبدوي يف ةولدة ي  تكدن بُن دا 

وب  ةولته معاذد  َما ؟ وذل سمعت ع  سدٍُل املثدا  ِجداًل سدوًِِا 

 ِضع ماله يف بنك ِبوي هيوةي يف تل َبُ ؟ 

هُنا َ  نغالط َنفَّنا َو وحيَم ع ,عهُنا بتقوى اهلل تعاىل :لذلك ََو 

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .ما حَم اهلل تعاىل الناس لنَّتحلَّ 

ضت  جل دفع مااًل آلخر على أ اي املضا بة املطلقة, وفوَّ: 2السؤال

تفويضؤؤؤًا كؤؤؤامًل ليعمؤؤؤل بهؤؤؤرا املؤؤؤال برأيؤؤؤت, فقؤؤؤام املضؤؤؤا ب    

بؤدفع املؤؤال لشؤخص ثالؤؤس ليعمؤل فيؤؤت, والؤربح بينهمؤؤا, دون     

 نسبة  اح  املال, فما حكم هرا العمل؟أن تتأثر 

املا  لهمضاِب العمل َو املكا  َو الْما    ِبُّ إذا ي  ِع ِّ  :اجلواب

 ,خذ ذذا املا  مضاِبة ع  كذا :بل َا  له ,َو من ِعامهه ,َو صفة العمل

ذلك من  كلَّ  ر َّ  ...وله الَذن ,وله التوكُل ,وله االستئكاِ ,فهه الٍُع

 .عمل التكاِ

 :اء عىل ذلكوبن

املا  َطهق ِد املضاِب يف  ةفع املا  آلخَ ما ةام ِبُّ  يففال حَج 

عهِ  ,العمل ُِ وخاصة يف  ,املا  بذلك م ِبَّ ولكن َنا َنصح املضاِب َ  
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 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .ذذا الْمن الذي كثَت فُه اخلالفات املالُة

ه  إ  :  جل أ اد شراء قطعة  لح من أجل ايرا ة, فر3السؤال

مصؤؤلح أ ؤؤلحة و لؤؤ  منؤؤت شؤؤراء السؤؤلح, فأعلمؤؤت أن املسؤؤألة   

فيهؤؤا خطؤؤو   قانونيؤؤة, ويرتتؤؤ  عليؤؤت )علؤؤى مصؤؤلح ا  ؤؤلحة(  

ضؤؤر  كؤؤبري إ ا دلَّ عليؤؤت : حؤؤال إلقؤؤاء القؤؤب  عليؤؤت, و لؤؤ    

منؤؤؤؤت إ ا ألقؤؤؤؤي القؤؤؤؤب  عليؤؤؤؤت أن يعؤؤؤؤزي ا مؤؤؤؤر علؤؤؤؤى ميؤؤؤؤت أو 

يؤت )علؤى   وبعد فرت  ألقي القب  عل جمهول, فوافق املشرتي.

املشؤؤرتي( فؤؤدلَّ علؤؤى مصؤؤلح السؤؤلح, ومل  ؤؤو ل ا مؤؤر علؤؤى        

ميت أو عابر  بيل, وترت  على مصلِّح ا  لحة ضؤر  كؤبري,   

مؤن  ؤون وغرامؤة ماليؤة, واعتؤؤ مي القؤانون أنؤت تؤاجر أ ؤؤلحة,        

 مع أنت ليس بتاجر أ لحة, فمن يتحمَّل هرمي ا ضرا ؟ 

َِّ  :أولا  :اجلواب , نفَّه لإلذانة َو عقوبة ال جيوُ لإلنَّا  َ  ِع

الَّكن َو الغَامة املالُة وذلك بميالفته لهقوان  الوضعُة ما ةامت يف 

َّْ وجلَّ غري معصُة اهلل  وذلك  ,ارمَ واجٍة يف غري املعصُة وطاعة وِلِّ  ,ع

 ﴾ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ﴿ :لقوله تعاىل

  .[59 :]النَّاَ

مه اهلل تعاىل :ثانياا  ََّ ِ منه ,الكذب ح سُدنا ِسو  اهلل ص  اهلل  وحذَّ

فإ  الكذب  ,ِاكم والكذبإو» :عهُه وع  آله وصحٍه وسهم بقوله
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وما ِْا  الَجل ِكذب  ,ِا  الفكوِ هيدي إىل النإو ,هيدي إىل الفكوِ

ُِكت  عند اهلل كذاباً   .ِواه مَّهم «وِتحَى الكذب حتى 

نكَ فإذا كا  الكذب حَامًا فارمَ به حَام  كذلك؛ رنه َمَ بامل

 .والعُاذ باهلل تعاىل د د

خمالفُة اامنَّا  لهقوان  الوضعُة التي ذي يف غري معصُة هلل  :ثالثاا 

 َّْ ل امليالَف نتائَج ذذه امليالفة وجلَّ  ع هلا ع  غريه ,حتمِّ  .وال جيوُ َ  حيوِّ

 :وبناء عىل ذلك

 , ََّ فَشاَ الَجل َطعة الَّالح بطَِق غري َانو  ال جيوُ؛ رنه ع

ص سالحًا من َجل  ,لة القانونُةَهمَّانفَّه ل وخاصة َ َّ بوسعه َْ  َِخِّ

 .احلَاسة

ل املَّؤولَُة َشط  غرُي  وَشُط املصهِّح ع  املشَتي َنه ال ِتحمَّ

فا َِتت  عهُ ا من  ,رنه ِعهم َنه َِتك  بذلك خمالفة َانونُة ,صحُح

ه ا الٍائع رنه ذو امليالف لهقوان  الوضعُة  .عقوبات ِتحمَّ

ُِقدم ع  خمالفة َشعُة كانت َو َانونُة وِقو   ذل َِِت إنَّانًا 

َنت تتحمل عني ذذه امليالفة؟ َطعًا ال ِفعه ا إنَّا  وذو ِعهم  :لآلخَ

 .  عهُ ا من عقوباتما َِتتَّ 

ه اما َِتتَّ  :لذلك إال َ   ,  ع  الٍائع من َرضاِ ذو الذي ِتحمَّ

ع املشَتي بيشَ من ذذه اررضاِ وال جي  ع  املشَتي َ  ِكذب  ,ِترَّ

ُِرِّئ ساحة الٍائع   .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .حتى 
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 : ما هو ايكم الشرعي : بيع املفرقعؤا  النا يؤة ومسؤدي   4السؤال

)اخلؤؤرز( الؤؤيت حتؤؤد  أ ؤؤواتًا مرعبؤؤة والؤؤيت توقؤؤع الضؤؤر  :       

 ؟عنيالمسدي )اخلرز( الري قد يفقأ  ا  فال وخا ًة

وذلك لقوله ص  اهلل  ,املَّهم  حَام َشعاً  تَوِع :أولا  :اجلواب

 ال حيلُّ » :عهُه وع  آله وصحٍه وسهم يف احلدِث الذي ِواه َبو ةاوة

ع مَّهاً  َُِوِّ  .«ملَّهم َ  

ولقوله ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم يف احلدِث الذي ِواه 

 .«ُمفإ  ِوعة املَّهم ظهم عظ ,عوا املَّهم ال تَوِّ » :الطرا  والٍْاِ

ُِؤمنه كا  ع  اهلل َالَّ  من َخاف مؤمنًا بغري حقٍّ » :ويف ِواِة َخَى  

 .«من َفْاع ِوم القُامة

آله وصحٍه وسهم يف احلدِث الذي ِواه ع  ولقوله ص  اهلل عهُه و

ُِشري َحدكم إىل َخُه بالَّالح فإنه ال ِدِي َحدكم » :ااممام مَّهم ال 

 .«اِنَ  من اللعل الشُطا  ِنْع يف ِده فُقع يف حف

 چ﴿ :وذلك لقوله تعاىل ,اامساف والتٍذَِ حَام َشعاً  :ثانياا 

 ېئ ېئ ۈئ﴿ :ولقوله تعاىل .[43 :]غافَ ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ

 ﴾ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ

 .فإتالف املا  من غري فائد  حَام َشعاً  .[27د26 :]اامساَ

 .إِذاَ املَّهم  وإِصا  الرضِ إلُ م كٍري  من الكٍائَ :ثالثاا 
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 :اء عىل ذلكوبن

فإ  بُع املفََعات الناِِة ومَّدس )اخلَُ( حيَم َشعًا ملا يف ذلك 

وملا يف ذلك من إساف وتٍذَِ وإضاعة  ,من تَوِع لهمَّهم  وإِذاَ هلم

  َد تصل إىل َهع ع  إنَّا  ال إضافًة لوجوة مرضَّ  ,املا  من غري فائد 

ِ اهلل تعاىل وجي   ,وكٍَّه حَام وإ  بائع ذذه املفََعات آثم َشعاً  ,َدَّ

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .ع  وِل ارمَ معاٍَته

مهنؤؤدي بؤؤرتول مو ؤؤف : شؤؤركة أجنبيؤؤة مسؤؤتثمر  : 5السؤؤؤال

:  و ية, حتو ل الشركة  اتبت إ  البن , و قد ُخي ر بني 

أن يكؤؤون اإليؤؤداع بفائؤؤد  أو بؤؤدون فائؤؤد , فاختؤؤا  أن يكؤؤون       

وقؤد تؤع أنؤت لؤو أخؤر       اإليداع بل فائد , فما حكؤم  لؤ ؟  

 الفائد  وتصدَّ  فهو أفضل, فهل هرا  حيح؟

إذا كانت الَشكة حتوِّ  لهموظف ِاتٍه إىل بنك ِبوي فإنه  :اجلواب

رنه  ,وال جيوُ َ  ٍِقُه يف الٍنك الَبوي ,جي  عهُه َ  ِأخذ املَتَّ  فوِاً 

 وئ ەئ﴿ :واهلل تعاىل ِقو  ,ِكو  بذلك عونًا ع  املعامالت الَبوِة

 ی ی ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ وئ

  .[2 :]املائد  ﴾ی

َ  ِأخذ عهُه فائد  ِبوِة ومن ثمَّ ِوُع ا ع  عن ذذا فضاًل 
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ر  اامنَّا  املؤمن حي ُّ رخُه ما حي ُّ  ,الفقَاَ وَصحاب احلاجة

ٍُّه لآلخَِن ,واملؤمن ال حي ُّ لنفَّه املا  احلَام ,لنفَّه نا  ,فكُف حي وِبُّ

َّْ وجلَّ   ۅ ۋ ۋ ٴۇ﴿ :َاب  التائٍ  بقولهخاط  امل ع

  .[279 :]الٍقَ  ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ

 :وبناء عىل ذلك

ٍه من الٍنك الَبويِّ مٍاَش  وال  ,فُك  ع  املوظف َ  ِأخذ مَتَّ

حتى ال ِكو  معُنًا لهمَاب  ع   ,ما َمكنه ذلك جيوُ َ  ٍِقُه ولو ساعة

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .الَبا

ة للمؤواد الغرائيؤة هؤل زؤوز لؤت أن يبيؤع       : تاجر باجلملؤ 6السؤال

بعؤؤؤ  املؤؤؤواد الغرائيؤؤؤة لؤؤؤبع  احملؤؤؤل  الؤؤؤيت تبيؤؤؤع املؤؤؤواد       

الغرائيؤؤؤة للمسؤؤؤتهلكني, حيؤؤؤس يبيعؤؤؤون بعؤؤؤ  املشؤؤؤروبا       

 واللحوم احملرمة مع املواد الغرائية؟

مة حَام َشعاً  :اجلواب ََّ والٍائع  ,بُع املَشوبات والهحوم املح

 .أولا  هذا .حَام وال ِطُ  له املا  وكَّ  الٍائع ,واملشَتي آثا 

ْ  لكلِّ مشَتٍ  :ثانياا  سواَ كا   ,بُع املواة الغذائُة املٍاحة َشعًا جائ

وإ  كا  املشَتي ممن ِتاجَ بالٍضائع اجلائْ   ,ًا َو فاجَاً َر بَ  ,مَّهًا َو كافَاً 

مة َشعاً  ََّ رنه اختهط  ,ولُس حَاماً  ,ر  ماله صاِ مشٍوذاً  ,واملح

 .باحلَاماحلال  
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 :وبناء عىل ذلك

فال حَج من بُع بعض املواة الغذائُة لصاح  املحل الذي ٍُِع 

مة ََّ ذذا من حُث  ,ر  ماله فُه احلال  واحلَام ,املَشوبات والهحوم املح

لقو   ,َما من حُث التقوى فال ٍِع تاجَ اجلمهة هلذا الَجل ,الفتوى

فمن اتقى » :ه وسهمسُدنا ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍ

 .«ومن وَع يف الشٍ ات وَع يف احلَام ,لدِنه وعَضه َالشٍ ات استر

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .ِواه مَّهم

ر ر ومسؤؤتأجر علؤؤى أجؤؤر  عقؤؤا , وادعؤؤى امل ؤؤؤج  : اتفؤؤق مؤؤؤج 7السؤؤؤال

, وال توجؤد بي نؤة عنؤد    تت منؤ على املستأجر أنت مل يستوخ حقَّ

 منهما؟ فما ا يرتت  على كل  ,تتاملستأجر إال دفرت حسابا

ال خالف ب  الفق اَ يف املذاذ  ارِبعة يف َ  اامثٍات  :اجلواب

عي ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه لقو  سُدنا ِسو  اهلل  ,ِطه  من املدَّ

ِواه الَتمذي عن  «الٍُنة ع  املدعي والُم  ع  املدعى عهُه» :وسهم

ص  اهلل عهُه وع  آله ولقوله  .عن َبُه عن جده عمَو بن شعُ 

عى ناس ةماَ ِجا  عطى الناس بدعواذم الةَّ لو ُِ » :وصحٍه وسهم

ِواه الَتمذي عن ابن عٍاس  «ى عهُهعَ الُم  ع  املدَّ  ولكنَّ  ,مواهلمَو

  .اِيض اهلل عن 

َُ أويف الَّؤا  املعَو, املَّت عي ةفع ارََّاط  ج ذو الذي ِدَّ
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 .جَأه كاماًل من املَّتِنكَ استُفاَ حقِّ  َواملُؤجِّ  ,ٍَة عهُه لهُمؤجِّ املَتتِّ 

 :وبناء عىل ذلك

ُِّنة ع  امُلَّت وذلك لقوله ص  اهلل  ,جَ وذلك بإحضاِ شاذدِنأفالٍ

عن عٍد الشُيا  ِواه  «شاذداك َو ِمُنه» :عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

  .ِيض اهلل عنهبن مَّعوة اهلل 

ُِّنة ع  دُّ وال ِع ِ عهُه إحضاِ  ,صدق ةعواه ةفَت حَّاباته ب فإ  َتعذَّ

َنَّه  :فُقَّم باهلل العظُم ,إ  طهٍ ا املَّتأجَ َفالُم  ع  املُؤجِّ  ,شاذدِن

 .ه من املَّتأجَما استوىف حقَّ 

جَ عن أََ بحُث إذا عكْ املَّتوَنا َنصح يف ذذا احلا  امُلؤجِّ 

وذلك  ,جَأوِفتدي ِمُنه بالصهح مع املَّت , حيهفإحضاِ شاذدِن َالَّ 

وا عن َعَاضكم ُذبُّ » :لقوله ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

وِوي َ  سُدنا  .ِواه الدِهمي عن عائشة ِيض اهلل عن ا «بأموالكم

َدِاً  :وَا  ,عثا  ِيض اهلل عنه افتدى ِمُنه ََ  :فُقا  خفت َ  تصاةف 

حلهف عو  عن اَام الناس َِتفَّ وكِ  .ذدا .َو ذذا ُشؤُم ِمُنه ,حهف فعوَ 

 ُِّ  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .عاً تو

 أ جو بيان حكم التعامل ببطاقة االئتمان.: 8السؤال

إ  التعامل بٍطاَة االئتا  يف الٍنوك الَبوِة ال جيوُ َشعًا  :اجلواب

َما مع الٍنوك اامسالمُة فكائْ َشعًا إذا كا  الٍنك  ,لوجوة الَبا فُ ا
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َما إذا كا  ِأخذ نٍَّة من  ,اامسالمي ِأخذ َجَ املثل ةو  ُِاة 

 .املَّحوبات فال جيوُ لوجوة شٍ ة الَبا فُه

حَّاب  ِتمَّ َ  داة َت يف الََّّ وإ  اشَتط الٍنك اامسالمي إ  تأخَّ 

فوائد ع  املٍهغ د كا ذو احلا  يف الٍنوك الَبوِة د فال جيوُ التعامل معه 

 .تتفاةى التأخري كولو كنت تظن َن

ر  الذذ   ,يف غري الذذ  والفضة ذذا كهه إذا كا  التعامل

 .قوذذا غري متحقِّ  ,ِشَتط فُه التقابض يف جمهس العقد

 :وبناء عىل ذلك

 َِّ ومع  ,ة حيَم َشعاً فالتعامل بالٍطاَات االئتانُة مع الٍنوك الَبو

 .و حَام كذلك وإال ف ,الٍنوك اامسالمُة جائْ بالَشوط التي ذكَناذا

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا

: تنازلؤؤت امؤؤرأ  عؤؤن عقؤؤا   ؤؤا البؤؤن أختهؤؤا تنؤؤازاًل شؤؤؤكليًا,         9الالسؤؤؤ 

مؤؤن هؤؤرا العقؤؤا  هؤؤو   حمؤؤدَّدًا و ؤؤرَّحت البؤؤن أختهؤؤا بؤؤأن جؤؤزءاً  

لنسل والدها ملن أ اد اإلقامة فيت, وبقية العقا  يستثمر, يأخر 

 ابن أختها الربع لقاء عملت, والبؤاقي يصؤرخ لصؤاحل مسؤود.    

وإ ا  بن أختها الؤري قالتؤت؟   ا الرجوع بعد قو ا ال فهل  قُّ

القؤؤانون ال يوافؤؤق  ؤؤا  جؤؤزء مؤؤن العقؤؤا  وقفؤؤًا لنسؤؤل والؤؤدها, و  

 أمر يؤول هرا؟ وقف, فإ  أي على مثل هرا ال
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 َ  املََ  َوَفت من من خال  ما تقدم يف الَّؤا  تٍ َّ  :اجلواب

 ِِّ اً العقاِ الثا  املقَّم الَئُيس وَفًا ذ َِباع وباَي املقاسم َوَفت ثالثة  ,ِر

 .ِِع ا لصالح املَّكد

بأ  الوَف متى صدِ ممن ذو َذل   ,وَد ذكَ َج وِ الفق اَ

الواَف  وبه انقطع حقُّ  ,َصٍح وَفًا الُماً  ,مَّتكماًل َشائطه ,فلهترصُّ 

ف ُخلُّ باملقصوة من الوَفيف الترصُّ  فال  ,ف يف الع  املوَوفة بأي ترصُّ

 .ض لتام الوَف ولْومهوال ِشَتط القٍ ,ٍِاع وال ِوذ  وال ِوِث

 وَد َضاف َستاذنا الفاضل الدكتوِ الشُا َحلد احلكي الكَةي

 :ع  اجلواب ما ِل حفظه اهلل تعاىل

بجواز الرجوع يف الوقف إل أن رمحه اهلل تعاىل وقال أبو حنيفة ]

 .[أو يكون وقفاا عىل مسجد أو مقربة ,بلزومه يقيض قاض  

 :وبناء عىل ذلك

َّْ وجلَّ ًا هلل فالعقاِ صاِ وَف ع  مذذ   ال ِمكن الَجوع فُه ع

اً  ,اجلم وِ ِر وبقُة املقاسم صاِت وَفًا  ,فاملقَّم الَئُيس صاِ وَفًا ذِ

ِ رصف اجلَْ الذِي مليالفته لهقوان   ,لصالح املَّكد ثم إذا تعذَّ

  فإ  صاِ املَّكد غنًُا عن النفقات حيوَّ  ,لصالح املَّكد ِرصف الكلُّ 

 .إىل مَّكد آخَ

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .هةهة وغري املَّكَّ ال عر  املغاَ وصاِاذا املَّكَّ و
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 هل جتوز التوا   بزينة أعياد امليلد ) أي السنة(؟: 10السؤال

م كصنع صهُ  وَصنام :اجلواب ََّ  ,إذا كانت الِْنة فُ ا َشَ ُم

وكذلك إذا  ,وصوِ  الَُّد  مَِم وسُدنا عَُّى عهُه الَّالم فتحَم

واهلل  ,ذذا .َما إذا كانت غري ذلك فال حتَم ,اًِا لغري املَّهم كانت شع

  .تعاىل َعهم

:  جؤؤؤل اشؤؤؤرتى غر ؤؤؤا  شؤؤؤور  مؤؤؤان بشؤؤؤرط أن تكؤؤؤون 11السؤؤؤؤال

) م انؤؤًا حامضؤؤًا( وكؤؤان  ؤؤعرها أكثؤؤر مؤؤن غر ؤؤا  شؤؤور      

ن لت أنها  مان حلؤو,  الرمان ايلو, وبعد ز عها بسنتني تبيَّ

 شرتي؟فما ا يرتت  على البائع وعلى امل

ما ةام املشَتي ُِع الشتالت يف َِضه ونمت وَنٍتت  :اجلواب

من  فإ  املشَتي ََِّتةُّ  ,وال ِمكن فَّا العقد ,واتصهت بمهكه اتصاالً 

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .الٍائع الفاِق ب  ثمن شتالت احلامض واحلهو

انتشؤؤؤر كؤؤؤثريًا مؤؤؤا يعؤؤؤرخ باجلمعيؤؤؤة, وهؤؤؤي أن يشؤؤؤرتك : 12السؤؤؤؤال

كؤل شؤهر يؤدفع املبلؤم     :  فؤراد بأقسؤاط شؤهرية, و   عدد مؤن ا 

كؤؤامًل  حؤؤدهم حسؤؤ  القرعؤؤة. والسؤؤؤال: هؤؤل مؤؤن حم ؤؤو    

شرعي : االشرتاك بهرمي اجلمعيؤا  ا هليؤة؟ وهؤل مؤن مؤانع      

من إجراء القرعة الختيا   اح  ايق : قؤب  املبلؤم كؤل    

شهر ولؤو كؤان غؤري حمتؤاج  ؤرا املبلؤم؟ وهؤل زؤوز شؤرعًا أن          
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دهم عؤؤؤن دو مي القريؤؤؤ  لشؤؤؤخص آخؤؤؤر دو مي بعيؤؤؤد     يتنؤؤؤازل أحؤؤؤ 

مقابؤؤل عؤؤوع أو هبؤؤة؟ وهؤؤل يعؤؤدُّ مؤ  ؤؤس اجلمعيؤؤة ضؤؤامنًا : 

حال امتنع أحد املشؤرتكني عؤن تسؤديد ا قسؤاط املسؤتحقة      

 كل أفراد اجلمعية ضامنني لكل ا ضرا ؟ أم يعدُّ ,عليت

رنه  ,ال حَج يف االشَتاك هبذه اجلمعُات ارذهُة :أولا  :اجلواب

وخاصة إذا كانت يف حدوة احلاجات ارسِة  ,َ, غري مَشوط بِْاة َ

 .ع  َهنا من مَافق الناس ةو  الوصو  إىل املٍالغ الكرى التكاِِة

ال حَج َشعًا من إجَاَ القَعة الختُاِ صاح  احلق يف  :ثانياا 

 .ولو كا  غري ُمتاج ,ش َ ٍَض املٍهغ كلَّ 

ولكن جتوُ  ,تناُ  عن الدوِال جيوُ َخذ العو, مقابل ال :ثالثاا 

 .ذًٍة إذا ي  تكن مَشوطة َو مهحوظة

مؤسس اجلمعُة ضامنًا لهمٍالغ التي ختهَّف بعض  دُّ ال ِع :رابعاا 

ن نفَّه ذلك َو اشَتط عهُه  ,ارعضاَ عن ةفع ا إال إذا كا  ضمَّ

ََ  ارعضاَ ذذا ل  ,وكذلك ال ِضمن َفَاة اجلمعُة ذذا ,لٍِ و ولكن ِفضَّ

ف الٍعض عن اًل ملا ِطََ من ختهُّ اجلمُع تكافاًل وتعاونًا وحتمُّ  ههَ  ِتحمَّ 

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .سداة ما عهُه

: ما هو حكم شراء و قة يانصي  من أجل شؤراء  ؤكن   13السؤال

 إلنسان يريد الزواج ال  كن عندمي؟
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 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :ِقو  اهلل تٍاِك وتعاىل :اجلواب

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

  .[91د90 :]املائد  ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

والُانصُ   ,وذو ما  خٍُث ال بَكة فُه ,فاملُرس حَام بإَجاع ارمة

 .نوع من َنواع املُرس والقاِ املحَم

 :وبناء عىل ذلك

 ََّ وإذا كا  ذذا  ,مفال جيوُ َشاَ وَِة الُانصُ  رهنا من املُرس املح

ف ل إذا  ,  د وذو كٍري  من الكٍائَ د َموِه معرسَّ اامنَّا  بدو  املُرس

  َموِه؟اِتك  الكٍري  سوف تتُرسَّ 

وذلك لقوله  ,وَنا َنصح ذذا الَّائل بكثَ  االستغفاِ بعد التقوى

 ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ :تعاىل

 مئ حئ جئ ی ی ی ی﴿ :سٍحانه ولقوله .[3د2 :]الطالق

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .[12د10 :]نوح ﴾ٺ ٺ ڀ

ي شؤؤؤهادتت لفؤؤؤتح  ؤؤؤيدلية, ن: ا ؤؤؤتأجر  جؤؤؤل مؤؤؤن  ؤؤؤيدال 14السؤؤؤؤال

وا تأجر من آخر حمًل للعمل بتل  الشهاد , وبعد تؤرخيص  

احملؤل  ملزاولؤؤة بيؤع ا دويؤؤة فيؤت با ؤؤم  ؤاح  الشؤؤهاد  بسؤؤنوا ,     
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أ اد  اح  الشهاد  واحملل أن ينهيا عقد اإلجا   معت, فطالؤ   

ستأجر بعوع, وإال فسوخ يلغي الرتخيص, وهرا ُّؤا يضؤرُّ   امل

 ت هرا التعوي ؟بصاح  الشهاد , فهل من حقِّ

 ,إ  استئكاِ الش اةات العهمُة غري جائْ َشعاً  :أولا  :اجلواب

فإذا كا  عنده عهم  ,وخاصة إذا كا  املَّتأجَ ال عهم عنده وال خر 

الَشعي َما َمام القضاَ  ,وخر  واستأجَ الش اة  فال حَج عهُه ةِانة

 ېئ ېئ ۈئ﴿ :َا  تعاىل ,وذلك لوجوب طاعة وِل ارمَ ,فال جيوُ

 .[59 :]النَّاَ ﴾ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ

 وَد َضاف َستاذنا الفاضل الدكتوِ الشُا َحلد احلكي الكَةي

 :ع  اجلواب ما ِل حفظه اهلل تعاىل

 .[أرى أن استئجار الشهادة غري جائز ديانة وقضاء]

 ,واملَّتأجَ َتى بارةوِة ,عقد اامجاِ  إ  كا  ُمدوة املدَّ إ   :ثانياا 

ولكن بعد ميضِّ املد  املتفق  ,فال جيوُ نقض مد  اامجاِ  املتفق عهُ ا

 َِّ  .ة يف إهناَ عقد اامجاِ  َو جتدِدهة التامَّ عهُ ا فاملؤجَ له احلَ

 :وبناء عىل ذلك

ة  فُك   وإذا كانت ذناك مد  ,استئكاِ الش اة  ال جيوُ َشعاً  ُمدَّ

املَّتأجَ  ولُس من حقِّ  ,وإال فُكوُ إهناَ عقد االستئكاِ ,االلتْام هبا

ر  اخلطأ ال  ,كا ال جيوُ له اامرضاِ بإلغاَ الَتخُص ,املطالٍة بعو,

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .ِعالج بيطأ
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: منحؤت مؤ سؤة التعلؤيم قرضؤًا للمد   ؤني مؤن أجؤل        15السؤال

ائؤؤد  بويؤؤة, ولكؤؤن بشؤؤرط أن يؤؤأتي    شؤؤراء حا ؤؤوب, بؤؤدون فو 

املؤؤد  ي بفؤؤاتو   تثبؤؤت شؤؤراء ايا ؤؤوب, فهؤؤل زؤؤوز شؤؤرعًا       

للمد  ي أن يأتي بفاتو   قيمة ايا ؤوب بؤدون شؤرائت, ثؤم     

 يتصرَّخ : املال لغري ايا وب؟

َ  تقوم  من الواج  ع  مؤسَّة التعهُم َ َّ َِى  :أولا  :اجلواب

ِِّ   واسبتأم  احل ف  ُتكهِّ وَالَّ  ,ِفع مَّتوى التعهُم س  من َجللهمد

 ِِّ  .ذلكبس  املد

ًَ  :ثانياا  بل تطه  من املدِس  ,مؤسَّة التعهُم ال تعطي ََضًا ابتدا

وذلك من َجل القُام بم مة  ,إحضاِ فاتوِ  تثٍت َنه اشَتى حاسوباً 

مؤسَّة التعهُم يف ذذه احلالة تعطي املا  و ,التدِِس من خال  احلاسوب

 .ن بدو  ِباً لَّداة ذذا الدِ

ِ  :ثالثاا  عندما  وِْةاة ارمَ حتَِاً  ,حيَم َشعًا إحضاِ فاتوِ  مْوَّ

 .واامثم عهُ ا ,ِدفع طال  الفاتوِ  مٍهغًا من املا  لٍائع احلاسوب

 :وبناء عىل ذلك

ِِّ  واحلقُقة َ َّ  ,فال جيوُ َشعًا إحضاِ فاتوِ  تثٍت الَشاَ س ي  املد

ْشََتِ  د التحَِم وِتأكَّ  ,اسوب َ  ِعطي ذذه الفاتوِ وحيَم ع  بائع احل ,َِ

 .إذا َعطاه إِاذا بمقابل

ِِّ  كا  منَ  نْ ومَ  س  عنده حاسوب َدِم عهُه َ  ٍُِعه وَ  املد
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وما عدا ذلك  ,إذا كا  َِغ  بأخذ ذذا القَ, ,ِشَتي حاسوبًا جدِداً 

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .فال جيوُ

مسؤؤؤود, وبعؤؤؤد  ء  لبنؤؤؤاعؤؤؤا: قامؤؤؤت جلنؤؤؤة جبمؤؤؤع ت ُّ 16السؤؤؤؤال

إكمال بناء املسود زاد مبلم من املال, فأين يوضع الزائؤد  

 من هرا املال؟

 جي  رصفه إلُه وال املا  الذي جيمع لٍناَ مَّكد مع َّ  :اجلواب

ُِعَف املترِّ  ,عُِرصف لغريه إال بإذ  املترِّ  ُِرصف إىل مَّكد وإذا ي   ع فإنه 

  .هلل تعاىل َعهموا ,ذذا .آخَ إذا ُاة َشَ من املا 

: بؤؤائع باجلملؤؤة بؤؤاع لؤؤرئيس مجعيؤؤة مؤؤن اجلمعيؤؤا        17السؤؤؤال

كميؤؤة مؤؤن بضؤؤاعتت بسؤؤعر اجلملؤؤة, ثؤؤم أعطؤؤامي مبلغؤؤًا مؤؤن    

هؤؤؤل و ؟بؤؤؤرل  آمثؤؤؤًا دُّة, فهؤؤؤل يعؤؤؤاملؤؤؤال مؤؤؤن أ باحؤؤؤت اخلا َّؤؤؤ

يطيؤؤ  هؤؤرا املؤؤال لؤؤرئيس اجلمعيؤؤة؟ مؤؤع العلؤؤم بؤؤأن  ئؤؤيس    

مجعيتؤؤت اجلمعيؤؤة  ؤؤوخ يؤؤوز ع هؤؤرمي البضؤؤاعة علؤؤى أفؤؤراد       

 بالسعر الري أخرمي من بائع اجلملة.

مه الٍائع من ِبحه اخلا  لهمشَتي  :أولا  :اجلواب املا  الذي ِقدِّ

ْ  َشعًا إ  ي  ِكن مَشوطًا َثناَ العقد د فإ  كا   ,وكالًة عن الغري د جائ

هنى  وصحٍه وسهمر َّ النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله  ,مَشوطًا َفَََّد الٍُع

 .ِواه الطرا  .طعن بٍُع وَش



 

 الفتاوى الَشعُة

 

254 

إذا كا  ِئُس اجلمعُة ِشَتي الٍضاعة لنفَّه من ماله  :ثانياا 

 .فال حَج من َخذ اهلٍة من الٍائع ,ثم ٍُِع ا رعضاَ اجلمعُة ,اخلا 

إذا كا  ِئُس اجلمعُة ِشَتي الٍضاعة وكالًة عن َعضاَ  :ثالثاا 

م ا ,وعدم الِْاة  يف سعَذا ,مع ضا  جوةِتا ,اجلمعُة لٍائع ذًٍة وَدَّ

ذا ع  َفَاة  ,لَئُس اجلمعُة فال حَج من َخذذا وجي  عهُه َ  َِةَّ

وإال ِكو  خائنًا  ,وال حيلُّ له َخذذا إال بَضا َفَاة اجلمعُة ,اجلمعُة

 .رفَاة اجلمعُة

إ  عهم الٍائع َ َّ ِئُس اجلمعُة ِشَتي الٍضاعة منه وكالًة  :رابعاا 

ذا رفَاة اجلمعُةوَنه سُأخذ اهل ,عن َفَاة اجلمعُة  ,ٍة لنفَّه ولن َِةَّ

رنه ِعُنه ع  َكل  ,وَعطاه تهك اهلٍة فإنَّه ِكو  َشِكًا معه يف اامثم

وإ  كا  الٍائع ال ِعهم ذذا فاامثم ع  ِئُس  ,َموا  الناس بغري حقٍّ 

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .اجلمعُة فقط ةو  الٍائع

 هؤاتف حممؤول  ؤؤؤ   تفيؤة : معتمد لشركة االتصؤاال  ا ا 18السؤال

علؤى  ؤؤؤ   مسؤبقة الؤدفع  ؤؤؤ   يدفع للشركة مبلغًا قيمؤة مكاملؤا   ؤؤ 

 بيل املثال يدفع للشركة ؤ م ة ألؤف لؤري   ؤو ية ؤ فتعطيؤت       

% عليهؤؤا, ثؤؤم يقؤؤوم املعتمؤؤد بتحويؤؤل هؤؤرا     2الشؤؤركة حسؤؤمًا  

املبلؤؤم للمسؤؤتهلكني, علؤؤى الشؤؤكل التؤؤالي: يأتيؤؤت مسؤؤتهل ,      

ؤ ؤؤ ؤ مسؤبقة الؤدفع   ؤؤ قيمؤة مكاملؤا    يطل  منت على  بيل املثال 
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اقدا  ألؤف لؤري   ؤو ية يؤدفعها لؤت, فيحؤو ل لؤت علؤى جوالؤت          

هرا املبلم, ويأخؤر املعتمؤد أجؤر  حتويؤل املبلؤم املطلؤوب. فمؤا        

 هو ايكم الشرعي : هرا التعامل؟

ال حَج يف ةفع َجَ  املكاملات مٍَّقًا مع َخذ احلَّم  :اجلواب

 .دذذا يف حقِّ املعتم ,عهُ ا

بَشط َ   ,وَما حتوِل ذذه اخلدمة لهمَّت هك  فال حَج فُه كذلك

وِدفع له مٍهغًا من املا  َجَ  مكاملات مٍَّقة  ,ِأِت املَّت هك لهمعتمد

ثم ِأخذ املعتمد َجَ   ,فُحوِّ  له املعتمد ع  ذاتفه املٍهغ كامالً  ,الدفع

واهلل  ,ذذا .بَشط َ  تكو  َجَ  التحوِل معهومة ,ذذا التحوِل واخلدمة

 .تعاىل َعهم

عندمي عمال,  ات  العامل عشرون ألف لؤري    :  اح  حمل19السؤال

 و ية, وبسب  التأمينا  اليت تتع   ؤاح  العمؤل, اتفؤق مؤع     

العمؤؤؤال بعقؤؤؤد  ؤؤؤريح وموقَّؤؤؤع مؤؤؤن قبؤؤؤل الطؤؤؤرفني بؤؤؤأنَّ مرتبؤؤؤت    

مخسة آالخ لري   ؤو ية كؤلَّ شؤهر, ويعطيؤت حؤوافز مؤا يعؤادل        

وإ ا ُدعي  اح  العمل للقضؤاء    و ية.مخسة عشر ألف لري  

فيقسؤؤم ميينؤؤؤًا بؤؤاهلل تعؤؤؤا  بؤؤؤأنَّ مرتبؤؤت مخسؤؤؤة آالخ, ويعطيؤؤؤت    

 حوافز مخسة عشر ألف لري , فهل من حرج شرعي :  ل ؟

ما ةام صاح  العمل اتَّفق مع العامل اتفاًَا واضحًا  :اجلواب
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ٍه ذو املتفق عهُه ,رصحياً  وإذا ُةعي  ,فْوَ  ِعطُه بعد ذلك احلوا ,بأ  مَتَّ

ح لهقايض بأ  ارجَ املتَّفق عهُه ذو )كذا( وِذكَ  ,إىل القضاَ ورصَّ

 ,فال حَج من حهف الُم  ,لهقايض بأنه ِعطُه احلوافْ والٍالغة )كذا(

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .رنه صاةق يف كالمه

: بسب  كثر  اخليانؤة التوا يؤة وإنكؤا  ايقؤو , هؤل      20السؤال

لؤى املشؤرتي  ؤند أمانؤة بقيمؤة البضؤاعة       زوز أن أكت  ع

الؤؤؤيت يأخؤؤؤرها, حتؤؤؤى إ ا  ؤؤؤدَّد املبلؤؤؤم املرتت ؤؤؤ  عليؤؤؤت أتلؤؤؤف     

السند, و: حال عؤدم دفؤع قيمؤة البضؤاعة أ فؤع السؤند إ        

القاضي   ال  اقي, ولكؤن : هؤرمي ايالؤة يطلؤ  مؤين      

القاضؤؤي ميينؤؤًا علؤؤى أنؤؤي أقرضؤؤتت مؤؤااًل, وايقيقؤؤة أنؤؤي مؤؤا   

بعتؤؤت بضؤؤاعة, وال ميكؤؤن أن أحصؤؤل علؤؤى   أقرضؤؤتت مؤؤااًل بؤؤل  

حقؤؤي إال بهؤؤرا الشؤؤكل, فهؤؤل مؤؤن  خصؤؤة : حلؤؤف الؤؤيمني       

 على أن الدين هو قرع وليس قيمة بضاعة؟

 :اتفق الفق اَ ع  َ  طَق توثُق الدِن َِبعة :اجلواب

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :َا  تعاىل :توثيق الدين بالكتابة :أولا 

 ,اِ حكاً فالكتابة إََ .[282 :]الٍقَ  ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ

ةه بتاِِا كذا وكذا ,بحُث ِكت  َ َّ عهُه ثمن بضاعة  .وعهُه َ  َِّدِّ

 ژ ژ ڈ﴿ :َا  تعاىل :توثيق الدين بالشهادة :ثانياا 
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 ,وُتثٍت احلق ,فٍاستش اة الش وة تنفي الَِ  .[282 :]الٍقَ  ﴾ڑ

 .ويف ذلك صالح الدِن والدنُا معاً  ,وتَفع التناُع واالختالف

والَذن ذو املا  الذي جُيعل وثُقًة  :لدين بالرهنتوثيق ا :ثالثاا 

ِ استُفاوه ممن ذو عهُه وحدِث ِذن  ,بالدِن لَُّتوىف منه ثمنه إ  تعذَّ

يف  ,معهوم عند اجلمُع وصحٍه وسهمةِع النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله 

احلدِث الذي ِواه ااممام الٍياِي عن الَُّد  عائشة ِيض اهلل عن ا 

من  ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم  اهلل )اشَتى ِسو :َالت

 .هيوةي طعامًا وِذنه ةِعه(

ة ة الكفُل إىل ذمَّ وذي ضمُّ ذمَّ  :توثيق الدين بالكفالة :رابعاا 

ولصاح  احلق  ,ت ا َجُعاً فُثٍت يف ذمَّ  ,نِْ املكفو  يف االلتْام بالدَّ 

 .مطالٍة من شاَ من ا

 :وبناء عىل ذلك

ثُِق باملشَتي  فإذا كا  ,ولُس عنده ثمنه نِْ فمن اشَتى بالدَّ  َِ الٍائع 

 ٺ ڀ ڀ﴿ :وذلك لقوله تعاىل ,ثم ِأِت بثمن ا ,فُعطُه الٍضاعة

  .[283 :]الٍقَ  ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

ثِق به ف و خمريَّ َ  ِأخذ منه ِذناً  َِ  ,َو ِطه  منه كفُالً  ,وَما إذا ي  

ْتعَ   , ا إال نقداً وإما َ  َِتك بضاعته عنده فال ٍُِع ,لتوثُق ةِنه َِ حتى ال 

 . ع  ذذاب مالهوال ِتحرسَّ  ,دِنهبطالٍة امليف 
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 ,ولُس َُمة بضاعة فال جيوُ ََ, وَما كتابة سنٍد بأ َّ له عهُه ةِن

وذي  ,ملا َِتت  عهُه من ُمظوِ َشعي كٍري َال وذو حهف الُم  الكاذبة

 ,ذذا . تعاىلالُم  الغموس التي تغمس صاحٍ ا يف اامثم والعُاذ باهلل

 .واهلل تعاىل َعهم

 أن يأخؤر املسؤتأجر مؤن  ؤاح  البيؤت مبلغؤاً       هل يصحُّ: 21السؤال

 من املال مقابل إخلء البيت؟

إذا انت ت مد  إجاِ  املَّتأجَ فهُس له َ  ِأخذ من  :اجلواب

وإذا ي  تنته مد  اامجاِ  فهه َخذ  ,مٍهغ مقابل إخالئه املأجوِ املؤجَ َيَّ 

ذذا  .تفق عهُه من املؤجَ َُمة املد  املتٍقُة له يف عقد اامجاِ املٍهغ امل

 .واهلل تعاىل َعهم

: اشرتيت بيتًا من  جل ابلم متفق عليؤت, ودفعؤت لؤت    22السؤال

مثؤؤؤن البيؤؤؤت, وعنؤؤؤؤد تسؤؤؤويل البيؤؤؤؤت : السؤؤؤول العقؤؤؤؤا ي     

ن أن البيؤؤؤؤت لؤؤؤؤت ولثلثؤؤؤؤة مؤؤؤؤن إخوتؤؤؤؤت, وهؤؤؤؤو    بؤؤؤؤاتي, تبؤؤؤؤيَّ 

 را البيع جائز شرعًا؟حمووز عليت لبن   بوي, فهل ه

 ,الع  املٍاعةالٍائع من َشوط صحة الٍُع مهك  :أولا  :اجلواب

وذلك لقو  سُدنا  ,بُعه بإَجاع العهاَ فمن باع ما ال ِمهك ي  ِصحَّ 

 «ما لُس عندك عال تٍ» :ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

 .ِواه ااممام َحلد عن حكُم بن حْام ِيض اهلل عنه



 

 كتاب املعامالت املالُة

 

259 

إال فُا  ال ِصحُّ  د وذو الذي ِكو  له ولغريه د بُع املشاع :ثانياا 

لقو  ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه  ,بُع ما ِمهكه غريه وال ِصحُّ  ,ِمهكه ذو

وال  ,وال َشطا  يف بُع ,سهف وبُع ال حيلُّ » :وع  آله وصحٍه وسهم

ٍد اهلل ِواه ااممام َحلد عن ع «وال بُع ما لُس عندك ,ِبح ما ي  ِضمن

ََّ ذذا الٍُع بُعًا فضولُر  دُّ وِع .بن عمَو ِيض اهلل عن ا ف ع  ًا ِتو

 .إجاُ  املالك

إال  ,بُع اليشَ املحكوُ عهُه ٍَل ِفع احلكْ عنه بُع غري نافذ :ثالثاا 

 .الذي وضع إشاِ  احلكْ َو ِأذ  صاح  احلقِّ  ,َ  ِأذ  القايض

 :وبناء عىل ذلك

 ِمهك ذو إذا ي  ِكن ُمكوًُا حلقِّ  ف ذا الٍُع صحُح َشعًا فُا

وما ةام الٍُت ُمكوًُا لٍنك ِبوي َو غري ِبوي ف ذا الٍُع غري  ,اآلخَِن

النظَ  واحتُا  ع  َكل َموا  اآلخَِن د ذذا بغضِّ  وذو غش   ,صحُح

إخوته  عن طَِقة التعامل الَبوي املحَم د والٍائع آثم رنه َكل حقَّ 

 ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ :ىل ِقو واهلل تعا ,بطَِق غري مَشوع

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .[29 :]النَّاَ ﴾ڃ

:  َّ االتفؤا  بؤيين وبؤني  جؤل آخؤر مقؤيم : دولؤة ثانيؤة,         23السؤؤال 

ن أشرتي لؤت بضؤاعة معينؤة, وأ  ؤلها إليؤت, فؤإ ا و ؤلت        أعلى 
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إليت أ  ل إلي مثنها مؤع نسؤبة مؤن الؤربح املتفؤق عليؤت بيننؤا,        

ل تصؤؤل إليؤؤت البضؤؤاعة فهؤؤي علؤؤى حسؤؤابي وال يتحمَّؤؤ      وإ ا مل

 شي ًا من اخلسا  , فهل هرا العقد  حيح شرعًا؟

عدُّ  ,ذذا العقد غري جائْ َشعاً  :اجلواب ُِ وال  ,َشكة ُمضة رنه ال 

 .وال مضاِبة ,وكالة دُّ ِع

واحد من ا  يض َ  ِدفع كلُّ ت  الَشكة تقر ,َشكة ُمضة دُّ ال ِع

 .شُئًا من َِس املا 

 ,وال ِدفع خَّاِ  ,ر  الوكُل ال ِأخذ ِبحاً  ,وكالة دُّ عِوال 

َط الوكُل ِبحًا معُنًا مقابل املا  الذي  ,لفالَبح واخلَّاِ  لهموكِّ  فإ  ََشَ

ََّ نفعاً  ََّ نفعًا ف و ِباً  وكلُّ  ,ةفعه َُمة لهٍضاعة كا  ََضًا ج  .ََ, ج

م ا ف ذا ال َّهَّ ت  ِدفع َُمة الٍضاعة إال إذال َالَّ وإ  اشَتط املوكِّ 

 قَ,؟ذن  ِذذ  ما  امل وبأيِّ  ,رنه ِنايف صحة القَ, ,جيوُ

 :وبناء عىل ذلك

وال َشكة  ,نه لُس َشكة ما ر ,ف ذا العقد غري جائْ َشعاً 

 .وال عقد وكالة ,مضاِبة

ف ا باخلُاِ بأحد  ,وإ  كا  وال بدَّ من التعامل مع بعض ا الٍعض

 :ذذه ارموِ التالُة

واآلخَ  ,َِس املا  من َحدمها ,َ  جيعال َشكة مضاِبة بُن ا :أولا 
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واخلَّاِ  تكو   ,والَبح ع  ما اتفقا عهُه ,بك ده يف ترصِف الٍضاعة

 .ع  صاح  َِس املا 

ثم  ,وتدخل يف مهكه ,َو َ  ِشَتي الٍضاعة صاح  املا  :ثانياا 

 .َطعُاً  ٍُِع ا لآلخَ رجل بُعاً 

وِكو  ِبح الٍضاعة  ,وَِسه ا إلُه ,الة عنهَو َ  ِشَتهيا وك :ثالثاا 

عًا َو ِأخذ ع  ذلك ِفعل ذلك ترُّ َ  والوكُل إما  ,َو خَّاِِتا لهموكل

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .َجَ  معُنة

للمهند ؤؤني  ديم قؤؤرعقؤؤت: تقؤؤوم نقابؤؤة املهند ؤؤني ب 24السؤؤؤال

مبلغًا من املال قد مي مائؤة ألؤف لؤري   ؤو ية اوجؤ  قرعؤة,       

 هرا املبلم علؤى أقسؤاط شؤهرية وبؤدون فوائؤد  بويؤة.      د يسدَّ

وللحصول على هرا القؤرع زؤ  علؤى املهنؤدي أن يؤدفع      

للصندو  مبلغًا وقد مي مائة لؤري   ؤو ية   ؤم انتسؤاب, وال     

   يعاد هرا املبلم حني االنسحاب أو الفصل, هرا أواًل.

  ألفؤي لؤري   ؤو ية كؤل شؤهر      2000ثانيًا: يدفع املهنؤدي   

 قبل القرع. وملد   نة

سؤؤنة اوجؤؤ  القرعؤؤة  بثالثؤؤًا: بعؤؤد ايصؤؤول علؤؤى القؤؤرع  

  أ بعؤؤة آالخ لؤؤري   ؤؤو ية 4000يؤؤدفع املهنؤؤدي للصؤؤندو   

 حيس يتم تسديد املبلم الري أخرمي.

 ابعؤؤًا: نفقؤؤا  الصؤؤندو  تصؤؤرخ مؤؤن   ؤؤوم االنتسؤؤاب ومؤؤن   
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الفوائد الربوية الناجتة من ا قسؤاط الشؤهرية. فهؤل هؤرا     

 ؟القرع جائز شرعًا

وَخذ الفوائد  ,إِداع ارموا  يف الٍنوك الَبوِة :أولا  :اجلواب

واامعانة ع  اِتكاب ذذه الكٍري  حَام  ,الَبوِة عهُ ا كٍري  من الكٍائَ

 ۈئ ۆئ ۇئۆئ وئ وئ ەئ﴿ :لقوله تعاىل ,باتفاق العهاَ

  .[2 :]املائد  ﴾ېئ ۈئ

ََّ نفعًا ََ,  كلُّ  :القاعد  ارصولُة املتفق عهُ ا ب  الفق اَ :ثانياا  ج

 .ف و ِباً 

 :وبناء عىل ذلك

فإ  ذذا القَ, غري جائْ َشعًا؛ ر  فُه إعانة لهنقابة ع  التعامل 

والنقابة  ,ور  امل ندس ذو الذي ِقَ, َوالً ملد  سنة َو َكثَ ,الَبوي

وذذا  ,ثم تقَ, امل ندس ثانُاً  ,ذذه ارموا  يف املعامالت الَبوِة تَّتغلُّ 

واهلل  ,ذذا .)كل ََ, جَ نفعًا ف و ِبًا( :نه من بابر ,غري جائْ َشعاً 

 .تعاىل َعهم

: اشرتيت بيتًا من  جل  اكن فيؤت, ودفعؤت لؤت جؤزءًا     25السؤال

مؤؤن مثنؤؤت, وبؤؤاقي الؤؤثمن أدفعؤؤت لؤؤت : وقؤؤت حمؤؤدد, ولكؤؤن         

د َشؤَرط  علؤؤيَّ شؤؤر ًا, أن يبقؤؤى  ؤؤاكنًا : البيؤؤت حتؤؤى أ ؤؤد  

 البيع جائز شرعًا؟ لت مثنت باملد  املتفق عليها, فهل هرا
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فُمهك املشَتي  ,من اآلثاِ املَتتٍة ع  الٍُع انتقا  املهك :اجلواب

َ   َ ةفع الثمن كا  لهٍائع احلقُّ ولو تأخَّ  ,وِمهك الٍائع الثمن ,املٍُع

 .حيٍس املٍُع حتى َِّتويف ثمنه

فال جيوُ احتٍاس  ,ُِدفع الثمن يف َجل معهومَ  تفقا ع  إذا اَما 

 .م املٍُع فوًِا لهمشَتيجي  ع  الٍائع َ  َِّهِّ  بل ,املٍُع

َما إذا اتفق الٍائع مع املشَتي َ  ٍِقى املٍُع يف ِد الٍائع حتى 

وذم املالكُة  ,فمن م من َجاُذا ,َِّتويف ثمنه فقد اختهف الفق اَ فُه

َشطًا فاسدًا فأبطل الَشط والٍُع د وذم ذا عدَّ ومن م من  ,واحلنابهة

 .ُة دالشافعُة واحلنف

 :وبناء عىل ذلك

وذلك بٍقاَ الٍائع يف الٍُت حتى  ,فال حَج من اشَتاط ذذا الَشط

 ,ذذا .عماًل با ذذ  إلُه املالكُة واحلنابهة ,ة املشَتي ثمن الٍُتَِّدِّ 

  .واهلل تعاىل َعهم

:  جؤؤل أكرمؤؤت اهلل تعؤؤا  بشؤؤعر  مؤؤن شؤؤعرا   ؤؤيدنا    26السؤؤؤال

 ؤؤحبت و ؤؤلم يريؤؤد    ؤؤول اهلل  ؤؤلى اهلل عليؤؤت وعلؤؤى آلؤؤت و  

 بيع هرمي الشعر  بشيء من املال, فهل هرا جائز شرعًا؟

اتفق الفق اَ بأنه ال جيوُ لإلنَّا  َ  ٍُِع عضوًا من  :اجلواب

ف فُه رنه ال ِمهك جَّده حتى ِترصَّ  ,وال شُئًا من جَّده ,ارعضاَ

فكُف جيَتئ العٍد الذي َكَمه اهلل تعاىل بشعَ  من شعَات  ,كُفا شاَ
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 َ بٍُع ا؟ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم َ  ِفكِّ  سُدنا

 :وبناء عىل ذلك

وال  ,حيَم ع  ذذا الَجل بُع ذذه الشعَ  الَشِفة باملا  َلَّ َو َكُثَ

وِكو  الٍائع واملشَتي  ,ع  املشَتيذذا كا حيَم  ,ِطُ  له ذذا املا 

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .آثا 

جؤؤد عنؤؤدي لؤؤريا   ؤؤو ية قدميؤؤة, وهؤؤي مؤؤن فضؤؤة,  : يو27السؤؤؤال

أكثر مؤن قيمتهؤا   بلغي التعامل بها, فهل زوز أن أبيعها أ 

  نها  ا   من القطع الناد  ؟

َو بَتك  ,سواَ بإلغاَ احلاكم التعامل به ,إذا بطل النقد :اجلواب

وال تنطٍق عهُه  ,فإنه ِعوة عَضًا من عَو, التكاِ  ,الناس التعامل به

 .ذذا يف غري النقوة الذذٍُة والفضُة ,النقوة اخلاصةَحكام 

َما النقوة الذذٍُة والفضُة فإ  َحكام ا من حُث وجوب الْكا  

 .وجَِا  الَبا فُ ا ثابتة ال تتغريَّ  ,فُ ا

 :وبناء عىل ذلك

فال  ,وَلغي التعامل هبا ,فإذا ثٍت َ  ذذه الهريات الَّوِِة من فضة

ولكن بَشط التقابض  ,ا التي كانت سابقاً حَج من بُع ا بأكثَ من َُمت 

وبُع الفضة ِشَتط فُه التقابض  ,بُع فضة با  دُّ رهنا تع ,يف جمهس العقد

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .يف جمهس العقد
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 : اشؤؤؤرتى إنسؤؤؤان بيتؤؤؤًا عؤؤؤن  ريؤؤؤق البنؤؤؤ  العقؤؤؤا ي      28السؤؤؤؤال

ت, ومل يتمكَّن من دفع ا قساط املرتت بة عليؤؤ  بالربا يعين ؤؤ

 فهل زوز مساعدتت لسداد دينت؟

جي  ع  من اشَتى بُتًا عن طَِق الٍنك العقاِي َ   :اجلواب

رنه اِتك  كٍري  من الكٍائَ التي َشاِ إلُ ا  ,ِرسع يف التوبة إىل اهلل تعاىل

لعن اهلل آكل الَبا وموكهه » :النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

 .م َحلد عن عٍد اهلل بن مَّعوة ِيض اهلل عنهِواه اامما «وشاذده وكاتٍه

وال  ,ومن ِتام التوبة َ  ٍُِع الٍُت وِتيهَّص من ارََّاط الَبوِة

َما َ  ٍِقى يف الٍُت  ,حَج من مَّاعدته يف حلِّ مشكهته هبذا الشكل

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .وُتدفع عنه ارََّاط الَبوِة ف ذا ال جيوُ

ًا بقصؤؤؤد شؤؤؤراء  ؤؤؤلعة مؤؤؤن عنؤؤؤدمي,  ا ي ؤؤؤجت : دخلؤؤؤت حمؤؤؤل29ًّالسؤؤؤؤال

وكان البائع قد جعل مثن السلعة نقدًا بكرا, ويزيد مثنها إ ا 

كانؤؤت بالتقسؤؤيط أو  جؤؤل, فهؤؤل زؤؤوز االخؤؤتلخ :  ؤؤعر        

 النقد و عر التقسيط؟ أال يعدُّ هرا من الربا احملرَّم شرعًا؟

 ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ :ِقو  اهلل تٍاِك وتعاىل :اجلواب

 .والذي من صوِه ما ذكَ يف الَّؤا  ,اهلل تعاىل َحلَّ الٍُعف ,[275 :]الٍقَ 

ِ نوع َشائه نقدًا َم تقَُّطاً  َِّ وِتَّفق مع الٍائع  ,فاملشَتي عندما ِق

رنه اختاِ  ,وال ِبا ,فالعقد ِكو  جائًْا وال حَج فُه ,وِتمُّ العقد عهُه
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 .اتَو بالتقَُّط ع  ةفع ,َو رجل ,بالنقد ,الثمن الذي َِاةه الٍائع

َو كذا  ,خذ ذذه الَّهعة بكذا نقداً  :َما إذا َا  الٍائع لهمشَتي

طًا َو رجل ِ الَّعَ الذي  ,مقََّّ َِّ وَخذ املشَتي الَّهعة من غري َ  ِق

َُّ  ,ف ذا العقد غري جائْ َشعاً  ,َِاةه َِّ وذلك ملك ول ِه ة الثمن الذي سُق

كا جاَ  , بُعةوذو بُعتا  يف ,ورنه ِدخل يف الٍُع املن يِّ عنه ,املشَتي

ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه  اهلل ِسو  هنى) :يف احلدِث الَشِف

حدِث  :( ِواه ااممام َحلد والَتمذي وَا بُعة يف بُعت  عنوسهم 

 .حَّن صحُح

 :وبناء عىل ذلك

وتتفق مع الٍائع  ,فهك َ  ختتاِ سعَ النقد َو التقَُّط َو رجل

ل من عدُّ الِْاة  يف سعَ الَّهعة رَج وال ت ,وال حَج يف ذلك َشعاً  ,عهُه

م َشعاً  ََّ  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .الَبا املح

: عندما زعؤل التؤاجر  ؤعرين لسؤلعتت,  ؤعراً بالنقؤد, وأكثؤر        30السؤال

 منت  جل, أليس هرا من القسو  : البيع املنهي عنت شرعًا؟

ُِاة  الَّعَ يف الَّهعة إذا بُعت رجل ال ختهو من  :اجلواب

ور  ذذا نوع من َنواع  ,ملا يف ذلك من القَّو  يف التعامل ,كَاذةال

 :وسُدنا ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم ِقو  ,الشحِّ 

 .ِواه الٍياِي «وإذا اَتىض ,وإذا اشَتى ,سمحًا إذا باع ِجالً اهلل ِحم »
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ولقد كا  بعض الَّهف الصالح عندما ِأتُه مشَت لَشاَ سهعة من 

َُِّأ  ملاذا تٍُع  ,ه رجٍل معهوم ِنقص من ثمن ا النقديعند وعندما 

ذذا لو كا  مَُّوِ احلا   :رجل بَّعَ ََلَّ من الَّعَ النقدي؟ ِقو 

فال بدَّ  ,ولكن احلاجة َجلأته ر  ِشَتي رجل ,الشَتاذا بالَّعَ النقدي

 .  اهلل تعاىل عهُنا َمَ الدنُا واآلخَِجاَ َ  ُِرسِّ  ,من التَُّري عهُه

 :وبناء عىل ذلك

ُر  ولُس فُه  ,ًا عنهفمن حُث احلكم الَشعي لُس ذذا الٍُع من 

ملا يف ذلك من القَّو  ع   ,ولكن ال خهو من الكَاذة الَُّري  ,شٍ ة ِباً 

وذو بحاجة إىل  ,َ  املشَتي فقريِعهم وخاصة إ  كا  الٍائع  ,املشَتي

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .ذذه الَّهعة

لت إ  مكتؤ  بيؤع  ؤيا ا , فوجؤد   جؤًل يسؤاوم       : دخ31السؤال

على  يا  , وأخ  البائع بأنت  يقرتع من البن  لؤدفع  

مثنهؤؤؤا, فطلؤؤؤ  مؤؤؤين  ؤؤؤاح  املكتؤؤؤ  أن أشؤؤؤرتي السؤؤؤيا  ,       

وأبيعهؤؤا لطالبهؤؤا, وبؤؤرل  يؤؤتخلَّص مؤؤن الربؤؤا, وأنؤؤا أنتفؤؤع   

 من هرا البيع, فهل من حرج شرعي  :  ل ؟

كا جاَ يف  ,نَّا  َ  ٍُِع ع  بُع َخُهال جيوُ لإل :أولا  :اجلواب

 خطٍة ع  خط  وال ,َخُه بُع ع  الَجل ٍِع ال» :احلدِث الَشِف

 .ِواه الٍياِي ومَّهم «له ذ أِ َ  إال ,َخُه
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 ۆئ ۆئ ۇئ وئ وئ ەئ﴿ :ِقو  اهلل تٍاِك وتعاىل :ثانياا 

وإ  صاح  الَُّاِ  عندما ٍُِع سُاِته  ,[2 :]املائد  ﴾ېئ ۈئ ۈئ

 .َّتقَ, ََضًا ِبوًِا عهُ ا ِكو  َشِكًا له يف إثم الَبالَجل َِِد َ  ِ

حتى ِقٍضه َو ِدخل يف  ,ال جيوُ لإلنَّا  َ  ٍُِع ما ال ِمهك :ثالثاا 

 وال ,بُع يف َشطا  وال ,وبُع سهف حيلُّ  ال» :كا جاَ يف احلدِث ,ضانه

ِواه ااممام َحلد والَتمذي  «عندك لُس ما بُع وال ,ُِضمن ي  ما ِبح

 .حدِث حَّن صحُح :وَا 

 :وبناء عىل ذلك

ل د واحلا  ذذا د يف َشاَ الَُّاِ  َما إذا تمَّ  ,فال جيوُ لك َ  تتدخَّ

ًَ َطعًُا من  ,ِفض الٍُع من ٍَل املشَتي فهك َ  تشَتي الَُّاِ  َشا

 .وبعد ةخوهلا يف ضانك لك َ  تٍُع ا لهمشَتي ارو  َو لغريه ,الٍائع

َ  ٍُِع ا لهمشَتي الذي َِِد َ  وكذلك حيَم ع  بائع الَُّاِ  

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .َِّتقَ, ثمن الَُّاِ  من الٍنك الَبوي

: هل  حيح بأنَّ املاَل الري يأخرمي املو ف حؤرام,,  ن  32السؤال

أ ل هرا املال موضوع : البنوك الربوية, وتؤخؤر الفوائؤد   

 الربوية لصاحل املؤ سة  احبة املال؟

َُّنه سُدنا ِسو  اهلل ص  اهلل إ  املحَم  :اجلواب يف الَبا ذو ما ب
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كهه وشاذده ؤلعن اهلل آكل الَبا وم» :عهُه وع  آله وصحٍه وسهم بقوله

ف ذه  .ِواه ااممام َحلد عن عٍد اهلل بن مَّعوة ِيض اهلل عنه «وكاتٍه

ارصناف التي ذكَت يف احلدِث الَشِف ذي اآلثمة واملهعونة والعُاذ 

 .باهلل تعاىل

 ,ا َخذ املوظف ِاتٍه من املؤسَّة التي ِعمل فُ ا فال حَج فُهَم

وإ  كا  يف ذذا املا  ِبًا  ,رنه ِأخذ حقًا له بٍَّ  العمل الذي ِقوم به

  .وِمكن َ  ِقا  بأ  ذذا املا  فُه شٍ ة ,فإنا إثمه ع  مالكه

َما إذا كا  الَات  الذي ِأخذه من املؤسَّة ذو ع  املا  الَبوي 

 .حيَم عهُه َخذهفعندذا 

 :وبناء عىل ذلك

فالَات  الذي ِأخذه املوظف من مؤسَّته التي توةع َمواهلا يف 

جائْ َشعًا إ  ي  ِكن الَات  عَ   ,وتأخذ الَبا عهُ ا ,الٍنوك الَبوِة

ذذا من حُث الفتوى؛ َما من حُث التقوى  ,وإال حَم عهُه ,الَبا

لنٍي ص  اهلل عهُه وع  آله لقو  ا ,والوِع فال ِأخذه لوجوة الشٍ ة فُه

ومن وَع يف  ,لدِنه وعَضه َت استرافمن اتقى الشٍ » :وصحٍه وسهم

ِواه ااممام مَّهم عن النعا  بن بشري ِيض اهلل  «الشٍ ات وَع يف احلَام

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .عنه

ا  منؤؤؤر  ؤؤؤنوا , وضؤؤؤاقت زؤؤؤ: أنؤؤؤا أعؤؤؤيت : بيؤؤؤت باإل33السؤؤؤؤال
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زؤؤؤوز أن أ ؤؤؤتقرع مؤؤؤن بنؤؤؤ   بؤؤؤوي  علؤؤؤيَّ ا حؤؤؤوال, فهؤؤؤل

 مبلغًا من املال لشراء بيت يؤويين وعائليت؟

م يف َجُع  ,إ  الَبا كٍري  من الكٍائَ :أولا  :اجلواب ََّ وذو ُم

 ۀ﴿ :َا  تعاىل ,وحَمته معهومة من الدِن بالرضوِ  ,الدِانات

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

ص  اهلل وِقو   .[279د278 :]الٍقَ  ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

كهه وشاذده ؤلعن اهلل آكل الَبا وم» :عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

فال جيوُ  .ِواه ااممام َحلد عن عٍد اهلل بن مَّعوة ِيض اهلل عنه «وكاتٍه

 .التعامل بالَبا يف حا  من ارحوا 

 ,إ  َشاَ الٍُت لُس من الرضوِات التي ُتٍُح املحظوِات :ثانياا 

َو  ,  عهُ ا حُا  َو موتملحظوِ ذي التي َِتتَّ ر  الرضوِ  التي ُتٍُح ا

ر   ,وَشاَ الٍُت لُس رضوِ  ,رضِ ظاذَ ِهحق باجلَّد َو املا 

 .اِجيبإمكانه َ  َِّتغني عن َشائه باام

َْ  :ثالثاا  مًا بدفع ارََّاط لهٍنك من َِّتقَ, ََضًا ِبوًِا ِكو  مه

َّاط يف استئكاِ فٍإمكانه َ  ِدفع تهك ارَ ,لَّداة الدِن املَتتِّ  عهُه

 .بُت له

ِ بقدِذا( ف ل املٍهغ  :القاعد  الفق ُة تقو  :رابعاا  )الرضوِ  تقدَّ

 ,بل ذو َكثَ بكثري ,الذي سَُّتقَضه اامنَّا  بمقداِ الرضوِ ؟ َطعًا ال
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 .ر  الرضوِ  ذنا ذي َ  جيد سكنًا َِّكنه يف الوَت احلارض

َّْ وجلَّ َما املَّتقٍل ف و بُد اهلل  وَد ِنت ي َجل  ,ال اهللال ِعهمه إ ع

 فٍأيِّ وجه ِهقى اهلل تعاىل؟ ,العٍد بعد َخذ املا  الَبوي وٍَل َشاَ الٍُت

 :وبناء عىل ذلك

ِر  ًا من َجل َشاَ مَّكن تعُش فال جيوُ لك َ  تَّتقَ, ََضًا ِبو

وعهُك  ,اِ حتى جيعل اهلل تعاىل لك فَجًا وخمَجاً جيوابق ع  اام ,فُه

 ڱ﴿ :ر  اهلل تعاىل ِقو  ,ذل بُتك مع التقوىبكثَ  االستغفاِ َنت وَ

 .[3د2 :]الطالق ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا

علؤى  ؤبيل القؤرع    :  ل   ديق لي مبلغًا مؤن املؤال   34السؤال

ملدَّ  حمدود , فاشرت ت عليؤت أن يؤردَّ هؤرا املبلؤم : املوعؤد      

 شرعًا؟احملدَّد بالعملة ا جنبية, فهل هرا جائز 

 :(6/8) 75جاَ يف ََاِ املكمع الفق ي اامسالمي َِم  :اجلواب

جيوُ َ  ِتَّفق الدائن واملدِن ِوم الَّداة د ال ٍَهه د ع  َةاَ  :ثانياا )

 ,إذا كا  بَّعَ رصف ا ِوم الَّداة ,الدِن بعمهة مغاَِ  لعمهة الدِن

اة َيِّ االتفاُق ِوم سد ,وكذلك جيوُ يف الدِن ع  َََّاط بعمهة معُنة

 .ٍََّط ع  َةائه كاماًل بعمهة مغاَِ  بَّعَ رصف ا يف ذلك الُوم
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َُّنة ال جيوُ االتفاق ع  تَّكُهه يف  :رابعاا  الدِن احلاصل بعمهة مع

ة املدِن با ِعاة  َُمة تهك العمهة من الذذ  َو من عمهة َخَى ع   ,ذمَّ

َى املتَّفق ع  معنى َ  ِهتْم املدِن بأةاَ الدِن بالذذ  َو العمهة ارخ

 .(ارةاَ هبا

 :وبناء عىل ذلك

فا ةام استقَ, منك مٍهغًا بعمهة معُنة فال جيوُ َ  تشَتط عهُه  

ه بعمهة مغاَِ  من بَضاك ولكن ال حَج ِوم الَّداة َ  ِعطُك  ,َ  َِةَّ

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .عمهة َخَى بَّعَ رصف ا ِوم الَّداة

: مؤدينتنا أن يسؤيطر علؤى     :  اول جملؤس البلديؤة  35السؤال

أ ع وقفيؤؤة زاعمؤؤًا أن هؤؤرا مؤؤن أجؤؤل مصؤؤلحة البلؤؤد , فهؤؤل  

 زوز التنازل عن هرمي ا  ع الوقفية لصاحل املدينة؟

َّْ وجلَّ الوَف مهك هلل  :اجلواب َُِّتٍد   ,ع ٍاع وال ِوذ  وال  ُِ ال 

ِ االنتفاع به ,إال إذا ُعدمت املصهحة من بقائه وُ ففي ذذه احلالة جي ,وتعذَّ

ق بذلك َشط الواَف ,استٍدا  الوَف بمثهه  .لُتحقَّ

 ,وذو كٍري  من الكٍائَ ,ي ع  َِ, الوَف ال جيوُ َشعاً فالتعدِّ 

ومن َعانه ع  ذلك َو  ,ي آثمواملتعدِّ  ,وال جيوُ التالع  يف ما  الوَف

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ :والكلُّ ِدخل حتت َو  اهلل تعاىل ,وافقه آثم كذلك
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 .[181 :]الٍقَ  ﴾ی ی ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ

 :وبناء عىل ذلك

وإ  كانت الٍهدِة مرصَّ  ع   ,ي ع  َِ, الوَففال جيوُ التعدِّ  

فاامثم ع   ,والقائمو  ع  إةاِ  اروَاف ال َِّتطُعو  ِةَّذا ,ذلك

عنو  فُك  ع  القائم  ع  إةاِ  اروَاف مطالٍة  افإ  َخذِت ,الٍهدِة

َو بدفع ثمن ا  ,ا مما َِّاوهيا يف اجلوة جمهس الٍهدِة باالستٍدا  بغريذ

 .لُشَتوا به غريذا احلقُقي

وال توجد َِ,  ,َما إذا كانت الٍهد  بحاجة إىل شاِع َو مَفق عام

َُّة َُّة ,إال من ارِ, الوَف بَشط  ,فعندذا تؤخذ من ارِ, الوَف

َُّة ِوم ذلك لُشَتى به َِ, َخَى  ,تعوِض الوَف كامل َُمته الَّوَ

 ,ذذا .وال ِتمُّ ذلك إال بحكم القايض املَّهم ,ارِ, املأخوذ  بدالً من

  .واهلل تعاىل َعهم

يوجؤؤؤد فيؤؤؤت ألبسؤؤؤة  للغسؤؤؤيل والكؤؤؤوي,  : عنؤؤؤدي حمؤؤؤل36السؤؤؤؤال

 ر  احملؤؤل اؤؤا فيؤؤتهؤؤا, وُ ؤؤي  شؤؤخام مؤؤن أجؤؤل غسؤؤلها وك

 مالي اخلام, فهل أنا ضامن ل لبسة اليت  رقت؟

ك د وذو الذي ِعمل لهمؤجَ ارجري املشَتَ  ذكَ الفق اَ  :اجلواب

وى الذي ِغَّل وِكوي والغََّّ  ,اَ الذي ٍِني لكلِّ َحدكالٍنَّ ,ولغريه ا  والكَّ

 .لكلِّ َحد د إذا تهف عنده املتاع بتعدٍّ َو تفَِط ِكو  ضامنًا لهمتاع
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 ,فقد اختهف الفق اَ يف ذلك ,َما إذا تهف من غري تقصري وال تعدٍّ 

ًا َو ي  ِكنكا  متعدِّ إنه ضامن سواَ  :فٍعض م َا  إذا كا   ,ًِا َو مقرصِّ

وذلك حفاظًا  ,َاةًِا ع  ةفع ذذا التهف كالرسَة العاةِة واحلَِق العاةي

 .ع  َموا  الناس

ًا َو متعدِّ  :وبعض العهاَ َالوا  .ِاً ال ِضمن ما ي  ِكن مقرصِّ

 :وبناء عىل ذلك

 يف إحكام وي  ِكن عندك تقصري ,فإذا كانت سَة ُمهِّك يف غُابك

 ,فال ضا  عهُك ,ةَموالك اخلاصَّ  وكنت واضعًا يف املحلِّ  ,إغالق املحل

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .وإال فأنت ضامن

: إنسان مل يتمكَّن من تأمني عمؤل إال : بنؤ   بؤوي,    37السؤال

وهؤؤو ال يقؤؤؤرع وال يسؤؤؤتقرع, إال أنؤؤت يكتؤؤؤ  عقؤؤؤود الربؤؤؤا,   

 فهل من حرج شرعي  :  ل ؟

ال مَّاغ لالجت اة يف  :من القواعد الَشعُة العامة :أولا  :اجلواب

 .موِة النص

 ,ومن الٍَّع املوبقات ,وذو كٍري  من الكٍائَ ,الَبا حَام :ثانياا 

والهعنة تشمل اآلخذ واملعطي والكات   ,ومقَتف ذذه الكٍري  مهعو 

كا يف احلدِث الَشِف الذي ِواه ااممام مَّهم عن جابَ ِيض  ,والشاذد
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 آكلص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم  اهلل ِسو  لعن» : عنه َا اهلل

َ   ذم :وَا  ,وشاذدِه وكاتٍه كههؤوم الَبا  .«سوا

انتشاِ ذذه املعصُة يف َوساط الناس َخذًا وعطاَ وكتابة  :ثالثاا 

 عن ,ِوى ااممام َحلد يف مَّنده ,وش اة  ال خفِّف من حَمة ذذه الكٍري 

ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه  اهلل ِسو  َ  , عنهِيض اهلل ذََِ  َِب

 الناس :له َُل :َا  ,«الَبا فُه كهو أِ ُما  ساالن ع  ِتأِ» :َا وسهم 

وذذا احلدِث الَشِف  .«غٍاِه من ناله من م كههأِ ي  من» :َا  ؟كه م

َّْ ْاته ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم حُث َطهعه اهلل كمن مع ع

 .ذذا ارمَ الغٍُيِّ الذي وَع يف ذذا الْما  ع  وجلَّ 

 :وبناء عىل ذلك

وإ  ي  ِكن ذو املقَ,  ,فُحَم ع  اامنَّا  َ  ِعمل يف بنك ِبوي

 ,وكات  العقد الَبوي ذو مشمو  بالهعنة كاآلكل واملطعم ,َو املَّتقَ,

ِكثَ من االستغفاِ والتقوى َِتك ذذا العمل فوًِا ووع  ذذا الَجل َ  

َّْ هلل  َّْ وجلَّ رنه باالستغفاِ والتقوى جيعل اهلل  ,وجلَّ  ع له من كلِّ ذمٍّ  ع

واهلل  ,ذذا .وََُِه من حُث ال حيتَّ  ,ومن كلِّ ضُق خمَجاً  ,فَجاً 

 .تعاىل َعهم

: أنؤؤا  جؤؤل فقؤؤري ايؤؤال, وبؤؤييت يكؤؤاد أن يكؤؤون خرابؤؤًا,      38السؤؤؤال

فقال لؤي  ؤديقي: قؤم بإ ؤلح البيؤت علؤى حسؤابي, وقؤدَّ          
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فؤؤة ودفعهؤؤا إلؤؤي, وبعؤؤد القيؤؤام بإ ؤؤلح البيؤؤت  ؤؤالبين     الكل

 ؤؤديقي بؤؤاملبلم, وأخ نؤؤي أنؤؤت قؤؤد تراجؤؤع عؤؤن هبتؤؤت, فهؤؤل    

 ز  عليَّ شرعًا أن أ دَّ لت املال؟

ة َو ذٍة َو صدَة آلخَ :اجلواب َِّ م إنَّا  ذد وٍَض ا  ,إذا َدَّ

ف هبا ,امل دى له ته ,وترصَّ َِّ بعد رنه  ,فال حيلُّ لهواذ  َ  ِعوة يف ذد

ف فُ ا صاِت من العقوة الالُمة وَد وِة الوعُد  ,ٍَض اهلٍة والترصُّ

 .الشدِد يف العوة  باهلٍة

عن ابن عٍاس ِيض اهلل  ,َخَج الٍياِي ومَّهم يف صحُحُ ا

العائد يف » :َا  النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم :عن ا َا 

وال  :اة  ِحله اهلل تعاىلوِقو  َت .«ذٍته كالكه  ِقيَ ثم ِعوة يف َُئه

 .نعهم القيَ إال حَاماً 

وَخَج ااممام َحلد وَبو ةاوة والَتمذي عن ابن عمَ وابن عٍاس 

 :عن النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم َنه َا  ,ِيض اهلل عن ا

إال الوالد فُا  ,لَجل َ  ِعطي عطُة َو هي  ذٍة فريجع فُ ا ال حيلُّ »

 ,كلأفُ ا كمثل الكه  ِ عالذي ِعطي العطُة ثم َِج ومثل ,ِعطي ولده

 .«ثم عاة يف َُئه ,َاَع ذا شٍإف

 :وبناء عىل ذلك

وعهُه َ   ,ال ِهُق باامنَّا  املؤمن إذا وذ  ذٍة َ  َِجع فُ ا :أولا 
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 .[69 :]العنكٍوت ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ :َا  تعاىل ,جياذد نفَّه

َ نفَّه من الشحِّ   مئ حئ جئ ی﴿ :َا  تعاىل ,وعهُه َ  ِط ِّ

 .[9 :]احلَش ﴾جب يئ ىئ

 :َا  تعاىل , ِتصف بوصف املنافق الذي إذا وعد َخهفوعهُه َالَّ 

 .[91 :]النحل ﴾ک ک ک ک ڑ﴿

وخاصة  ,ال جي  عهُك َشعًا َ  تَةَّ له املٍهغ الذي ةفعه لك :ثانياا 

فك فُه ولكن من حُث الوِع والتعفُّف  ,ذذا من حُث الفتوى ,بعد ترصُّ

َّْ  ,نَّة ذذا اامنَّا واخلَوج من حتت مِ  اروىل يف  ,  نفَّكوالٍقاَ يف ع

ومن استغنى باهلل َغناه  ,وَ  تَّتغني باهلل تعاىل ,عهُه ماله ك َ  تَةَّ حقِّ 

غنه اهلل» :كا جاَ يف احلدِث الَشِف ,اهلل تعاىل ُِ ِواه  «ومن َِّتغن 

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .الٍياِي ومَّهم

من بن   بوي مؤن أجؤل فؤتح     : هل زوز اال تقراع39السؤال

مشروع للعمل,  ن الرجل ال ميل  إال بيتت الري يسكنت, 

 وهو ااجة إ  النفقة على نفست وعيالت؟

وَد  ,وذو من الٍَّع املوبقات ,الَبا كٍري  من الكٍائَ :اجلواب

 ًَ مه الَشع عهُنا َخذًا وإعطا ََّ وفاعهه ُماِب من اهلل وِسوله ص  اهلل  ,ح

ة باملحق ,ه وصحٍه وسهمعهُه وع  آل وإ  استحهَّه د والعُاذ باهلل  ,وم دَّ
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َّْ وجلَّ وما َعهن اهلل  ,تعاىل د كا  من اخلالدِن يف ناِ ج نم حَبه إال  ع

 .واملعاةو  رولُاَ اهلل تعاىل ,املَابو  :وذم ,ع  صنف  من الناس

 :وبناء عىل ذلك

َجل فتح مَشوع فال جيوُ هلذا الَجل َ  َِّتقَ, ََضًا ِبوًِا من 

وبوسعه َ  ِعمل َشِكًا مع صاح  َِس  ,لهعمل فُه من َجل كٍَّه

من َ  ِعمل  وإ  كا  وال بدَّ  ,َو َ  ِكو  َجريًا عند صاح  ُمل ,ما 

وَِّكن يف بُت  ,فٍإمكانه َ  ٍُِع بُته وجيعل ثمنه َِس ما  له مَّتقاًل 

 ,ِكًا َو َجرياً بل َنصحه َ  ِكو  َش ,وَنا ال َنصحه بٍُع بُته ,بارجَ 

فإنه بركة التقوى جيعل اهلل لهعٍد الُرس  ,وعهُنا وعهُه بتقوى اهلل تعاىل

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .وخَجه من ضُقه ,بعد العرس

لؤت, علؤى أن   حمام  ُعِرَع عليت نليص عقا ا  ملوكِّ :40السؤال

تكون ا تعاب نسبة على التحصيل, وحتصيلها  تؤاج إ   

, جؤؤؤاء احملؤؤؤامَي ير  عنؤؤؤد احملؤؤؤامغؤؤؤري متؤؤؤوفِّ مبؤؤؤالم كؤؤؤبري 

ن لؤت املبؤالم املطلوبؤة مؤن     ثالس عرع عليت أن يؤؤم   شخص,

أحؤؤؤد التوؤؤؤا , علؤؤؤى أن تكؤؤؤون نسؤؤؤبة ا تعؤؤؤاب بؤؤؤني احملؤؤؤامي    

ل, فكيؤؤؤف ميكؤؤؤن تو ؤؤؤيف هؤؤؤؤرمي    والو ؤؤؤيط والتؤؤؤاجر املمؤؤؤو    

 ؟العلقة شرعًا

ذا الشكل هب  العالَة ب  املحامي والوسُط والتاجَ املموِّ  :اجلواب
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والقاعد   ,بل ذي ََ, بفائد  ,رهنا لَُّت عالَة َشكة ,ال جتوُ َشعاً 

ََّ نفعًا ف و ِباً  كلُّ  :الفق ُة تقو   .ََ, ج

 :وبناء عىل ذلك

 ,وبدو  ةفع ِشو  رحد ,فع  املحامي القُام با ذو واج  عهُه

 ,وعهه إذا احتاج إلُه بَشط َ  ِكو  بطَِق مَشوَ  ِطه  املا  من موكِّ 

فإ  استقَ, املحامي شُئًا من املا  من َحد فال جيوُ َ  ِعطُه شُئًا 

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .وإال ف و ِباً  ,مقابل ذذا القَ,

: تؤؤو:  جؤؤل وعليؤؤت ديؤؤون, فتحمَّؤؤل عنؤؤت هؤؤرمي الؤؤديون      41السؤؤؤال

 و جؤؤؤل, يتعامؤؤؤل بالربؤؤؤا, فهؤؤؤل تؤؤؤ أ  مَّؤؤؤة املتؤؤؤوفى بؤؤؤرل ؟ أ  

 ن؟ داد الديوز  على الو ثة 

ََّ  :اجلواب ة املُت ترَ بمك ل عنه شيص آخَ ةِنهذمَّ  ,ة َ  ِتحمَّ

 .سواَ كا  ماله حالالً َو حَاماً 

 :وبناء عىل ذلك

ة املُت صاِت بَِئة إ  شاَ اهلل تعاىل  وال جي  ع  َحد من  ,فذمَّ

ة الدِن عنه ته صاِت بَِئة بذلك ,وِثته َ  َِّدِّ واهلل تعاىل  ,ذذا .ر َّ ذمَّ

 .َعهم

** ** ** 
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: إ ا أ لزمؤؤؤت املؤؤؤرأ  بكشؤؤؤف وجههؤؤؤا أثنؤؤؤاء العمؤؤؤل فهؤؤؤل      1السؤؤؤؤال

 يرخ ص الشرع  ا برل  أم ال؟

اختهف الفق اَ يف وجه املََ  وكفُ ا ذل مها عوِ   :أولا  :اجلواب

 ال؟ مَ

 ,وذذ  اآلخَو  إىل َهنا لَُّا بعوِ  ,فذذ  الٍعض إىل َهنا عوِ 

 .َفتي بأهنا عوِ وَنا 

والعوِ  جي  سَتذا َمام الَجا  ارجان  إ  خشُت الفتنة  :ثانياا 

 ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ :لقوله تعاىل ,َو ي  ختش ع  سواَ

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 .[59:]ارحْاب ﴾ڭ ڭ ۓ ۓ

وَما ما سوى العوِ  د ومن ذلك وجه املََ  َمام ارجان  عن ا  :ثالثاا 

ه من العوِ  د فإ  ُخشُت الفتنة من النظَ إلُه ِعدُّ  ن المن الَجا  عند مَ 

إ  وجه املََ   :وَا  الفق اَ ,وإال فال جي  سَته ,من م وج  عهُ ا سَته

 .فُك  عهُ ا سَته َمام الَجا  ارجان  عن ا ,ة ُملُّ الفتنة غالٍاً الشابَّ 

فال جي   ,َما العكوُ والشوذاَ فال فتنة يف النظَ إىل وج  ا غالٍاً 

 ٹ﴿ :  بقوله تعاىلمَّتدلِّ  ,ولو سَتته كا  َفضل هلا ,هُ ا سَتهع

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
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 ڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

وي  ِقل َحد من الفق اَ بكواُ منع املََ  من النقاب  ,[60 :]النوِ ﴾ڇ

 .َمام ارجان  عن ا من الَجا 

 :وبناء عىل ذلك

حلال  إال إذا كشفت ة من العمل والكَّ  انعت املََ  الشابَّ فهو مُ 

وج  عهُ ا تَك العمل واالحتفاظ  ,النقاب َمام الَجا  ارجان  عن ا

َُّة غري ذات ُوج َنفقت ع  نفَّ ا من ماهلا ,بالنقاب  ,ثم إ  كانت غن

مثل االبن وارب وارخ  ,وإ  كانت فقري  وجٍت نفقت ا ع  ََاِهبا

حد من م وجٍت فإ  ي  ِوجد َ ,ارََب فارََب ...والعم واخلا  و

وال  ,َما الْوجة فنفقت ا ع  ُوج ا مطهقاً  ,نفقت ا يف بُت ما  املَّهم 

ولو َدِت عهُه  ,هْم ا العمل لإلنفاق ع  نفَّ ا منه يف كل ارحوا ِ

 ,ويف ذلك منت ى التكَِم لهمََ  وإبعاةذا عن مواضع الت م , هلاوتُرسَّ 

فإذا ي  ِكن له  ,له ما  فنفقته واجٍة يف ماله إ  كا  ,ع  خالف الَجل

َُلْم بالعمل ما ةام َاةًِا عهُه ومتُرسِّ  وال تهْم نفقته َحدًا إال إذا  ,ًا لهما  

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .كا  فقريًا وعاجًْا عن العمل

أنا مقيم : اإلما ا , وزوجؤيت  البؤة جامعيؤة حتتؤاج     : 2السؤال

للسؤؤؤؤؤؤفر إ   ؤؤؤؤؤؤو يا بشؤؤؤؤؤؤكل مسؤؤؤؤؤؤتمر مؤؤؤؤؤؤن أجؤؤؤؤؤؤل تقؤؤؤؤؤؤديم 

 متحانا , فهل زوز أن تسافر لوحدها بدون حمرم؟اال
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 ,اتفق الفق اَ ع  َنه حيَم ع  املََ  َ  تَّافَ بمفَةذا :اجلواب

وذلك لقو  سُدنا ِسو  اهلل  ,من وجوة ُمَم َو ُوج مع ا وَنه ال بدَّ 

   تؤمن باهلل والُومَالمَ ال حيلُّ » :ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

ولقوله  .ِواه الٍياِي «َ مَّري  ِوم ولُهة لُس مع ا حَمةاآلخَ َ  تَّاف

 ,ال تَّافَ املََ  إال مع ذي ُمَم» :ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

َِِد  ِا ِسو  اهلل إ  :فقا  ِجل ,«وال ِدخل عهُ ا ِجل إال ومع ا ُمَم

 «اخَج مع ا» :فقا  ,ِت تَِد احلجَوامَ ,َ  َخَج يف جُش كذا وكذا

 .الٍياِي ِواه

وَجاُ املالكُة والشافعُة لهمََ  َ  تَّافَ لهحج الواج  مع الَفقة 

املأمونة د وَنا ال َةِي الدلُل الذي اعتمدوه يف جواُ سفَذا مع وجوة 

 .ارحاةِث التي ِتنع د

 :وبناء عىل ذلك

ر   ,فُحَم ع  ُوجتك َ  تَّافَ لوحدذا بدو  ُمَم َو بدونك

 .َمًَا رضوًِِا ٍُِح هلا املحظوِِعدُّ حانات ال سفَذا من َجل تقدِم االمت

هت من عهوم وتهتفت إىل بُت ا  ,وَنا َنصح ا َ  تكتفي با حصَّ

وخاصة يف ذذه الظَوف التي  ,وتَبُة َوالةذا وحتقُق الَّكن لْوج ا

 .ومع وجوة امليالفات الَشعُة الكثري  ,اختهط فُ ا الَجا  مع النَّاَ

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا
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 للنساء؟جتميل : ما هو ايكم الشرعي : فتح  الون 3سؤالال

 :فتح ُمل لتِْ  شعَ النَّاَ جائْ َشعًا بَشوط :اجلواب

ِِّ  :أولا  ر  املََ  الكافَ   ,نة الشعَ لهنَّاَ امََ  مَّهمةَ  تكو  مْ

 .حكم ا حكم الَجل بالنٍَّة لهمََ  املَّهمة

ص د نتف احلواج َالَّ  :ثانياا  د وذلك لهحدِث الذي   ِكو  فُه تنمُّ

عن النٍي ص   ,ِواه ااممام مَّهم عن عٍد اهلل بن مَّعوة ِيض اهلل عنه

لعن اهلل الواشات » :اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم َنه َا 

ات كات لهحَّن املغريِّ صات واملتفهِّ واملَّتوشات والنامصات واملتنمِّ 

ِِّ  .«خهق اهلل  .فكٍَّ ا حَام نة الشعَ لهنَّاَ بالنمصوإذا َامت مْ

ٍُّ   ِكو  َصُّ َالَّ  :ثالثاا  وإال كانت آثمة  ,ه بالَجا شعَ املََ  فُه تش

وذلك لهحدِث الَشِف عن ابن عٍاس ِيض اهلل عنه  ,وكٍَّ ا حَام

ٍِّ  :َا   ات )لعن ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم املتش

ٍِّ  ,بالَجا  من النَّاَ وِوى َبو ةاوة عن  .(   بالنَّاَ من الَجا واملتش

)لعن ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله  :عائشة ِيض اهلل عن ا َالت

ُجهة من النَّاَ( ََّ  .وصحٍه وسهم ال

رنه نوع من الفَّاة  ,شعَ امََ  سافَ لتِْ  ال ِكو  َالَّ  :رابعاا 

 ڎ ڌ﴿ :واهلل تعاىل ِقو  ,واامفَّاة ونَش الفتنة والعُاذ باهلل تعاىل

 ﴾گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ
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 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ وئ وئ ەئ﴿ :واهلل تعاىل ِقو  .[10 :]الروج

فحرصًا جي   .[2 :]املائد  ﴾ی ی ی ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئ

وإال ف ي آثمة وكٍَّ ا من  ,ٍةَ  ِكو  عمه ا لهمََ  املَّهمة املتحكِّ 

 .حَام حتى تتوب إىل اهلل تعاىل

وُ النظَ التي ال جيرنه من العوِ   ,ةفن شعَ املََ  ارجنٍُة :خامساا 

ِِّ َ  فإما  ,ةوال منفصهة صهال متَّ  اإلُ  َو  ,نة الشعَ بدفن الشعَتقوم مْ

 .لتقوم ذي بدفنه بدفعه لهمََ  صاحٍة الشأ 

 .احلالَة مأمونًا من نظَ الَجا  ارجان  َ  ِكو  ُملُّ  :سادساا 

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا

ي, امرأ  تضع مساحيق التوميل وتره  يفؤل نسؤائ  : 4السؤال

 وزوجها ال يسمح  ا, فهل زوز أن نالفت؟

ُِّ  :اجلواب  ,ن االستحٍاب وخاصة عند لقاَ الناسارصل يف التْ

هوا :َا  َبو العالُة   .اذد .كا  املَّهمو  إذا تْاوِوا جتمَّ

فإذا التقى الَجا  بالَجا  والنَّاَ بالنَّاَ فإنه َِّتح ُّ لهَجل َ  

َِّن ب  الَجا  َِّن ب  النَّاَولهمََ  َ  تت ,ِتْ وكذلك َِّتح ُّ لكلٍّ  ,ْ

َِّن لآلخَ  .من الْوج  َ  ِتْ

 :وبناء عىل ذلك

ُِّن عند لقائ ا مع النَّاَ وال  ,فع  الْوج َ  َِغِّ  ُوجته يف التْ
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ر  ََجل ُِنة املََ  ما ظ َ  ,مانع من وضع املَّاحُق إ  ي  تكن هلا ِائحة

ر  بعض ا فُه  ,احُق نكَّةوبَشط َال تكو  تهك املَّ ,لونه وخفي ِحيه

َمام الَجا   مع وجوب سَت الوجه ,شحم خنَِْ َو غريه من النكاسات

 .ارجان  يف الشاِع

وإ  ذذاب املََ  حلفل النَّاَ َمَ مٍاح د إذا كا  احلفل خالًُا من 

 امليالفات الَشعُة, التي من َجهت ا كشف العوِات, والغناَ, واملوسُقى,

مات د وطاعت ا لْوج ا فَ, عهُ ا وغريذا ,والََص اخلهُع ََّ  ,من املح

 .فإ  ي  ِأذ  هلا فُحَم عهُ ا الذذاب ,فُك  عهُ ا َ  تطُع ُوج ا

َما إذا كا  خشى عهُ ا من وجوة امليالفات الَشعُة يف احلفالت 

 ُِّ  .نفال جيوُ َ  ِأذ  هلا بالذذاب فضاًل عن منع ا من التْ

نه ما ِنٍغي لهمََ  َ  تقرصِّ يف كا جتدِ اامشاِ  يف ذذا املوضوع بأ

ُِّن لْوج ا ل إذا  ,التْ َِّن وتتكمَّ رنه وبكلِّ َسف بعض النَّاَ ممن تتْ

وذذا لُس من  ,وِتمل الِْنة َمام ُوج ا ,َِاةت الهقاَ مع النَّاَ

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .املعاَش  باملعَوف

 عر؟ما حكم )امليت(؟ وهل مينع و ول املاء إ  الش: 5السؤال

ال ِمنع من وصو  املاَ إىل نوع من الصٍغ كاحلناَ املُش  :اجلواب

 .وذو بحكم صٍاغ الشعَ ,الشعَ
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 :وبناء عىل ذلك

وال ِمنع من صحة الوضوَ  ,فال مانع من استيدامه بالنٍَّة لهنَّاَ

وإذا َامت املََ  بوضع  ,وذو من الِْنة التي جي  سَتذا ,واالغتَّا 

 ,النَّاَ املَّهات ىحدإَو عن طَِق  , حَجاملُش ع  َِس ا بنفَّ ا فال

وذو كٍري  من  ,فال جيوَُو امََ  كافَ  َما َ  ِضعه ِجل َجنٍي عن ا 

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .الكٍائَ

 : هل  بم شعر الرأي أو اللحية من السنة الشريفة؟6السؤال

اختهف الَّهف من الصحابة والتابع  يف مَّألة صٍغ  :اجلواب

ر  النٍي ص   ؛تَك الصٍغ َفضل :فمن م من َا  ,الهحُةشعَ الََس و

 .اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم هنى عن تغُري الشُ 

َا : الصٍغ َفضل, لقوله ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه  من  ممنو

ٍَّ غريِّ »وسهم:  عن الْبري  دِواه ااممام َحل«  وا بالُ وةوا الشُ  وال تش

 اعة من الصحابة والتابع  ِيض اهلل عن م.ِيض اهلل عنه. وَد صٍغ َج

وهلذا ي  ِنكَ الصحابة ع   ,وباتفاق الفق اَ لُس ارمَ لهوجوب

 .بعض م الٍعض

وَد كا   ,له االختضاب فمن كا  شٍُه كشُ  َِب َحافة فَُّنُّ 

 ,سُدنا ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم ختض  َحُاناً 

 . جاَ يف ارحاةِث الصحُحةكا ,وَحُانًا ال ختض 
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 :وبناء عىل ذلك

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .فصٍغ شعَ الهحُة والََس َمَ مَّتح   

: امرأ  مقيمة : دولة أجنبية, تغطي شعرها الطبيعؤي  7السؤال

)بالبا وكؤؤؤة( الشؤؤؤعر املسؤؤؤتعا , فهؤؤؤل تغؤؤؤين البا وكؤؤؤة عؤؤؤن   

 حواب الرأي؟

 ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ :ِقو  اهلل تٍاِك وتعاىل :اجلواب

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

  .[59 :]ارحْاب ﴾ے

سٍحانه وتعاىل َمَ املََ  املَّهمة َ  تََّت عوِِتا حتى ال  فاحلقُّ 

 . ا عوِ واملََ  كهُّ  ,ُتعَف

 :]النوِ ﴾ڳ ڳ ڳ﴿ :كا َمَذا بإخفاَ الِْنة فقا  تعاىل

 :و واهلل تعاىل ِق ,ر َّ إبداَ الِْنة فتنة هلا ولغريذا من الَجا  .[31

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿

م اامسالم ع  املََ  َ  تصل شعَذا .[10 :]الروج ﴾گ ک ََّ  ,كا ح

ِوى الٍياِي عن ابن عٍاس  ,وب َّ بأ َّ الواصهة واملَّتوصهة مهعونتا 

 :َ  النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم َا  ,اِيض اهلل عن 

 .«لعن اهلل الواصهة واملَّتوصهة»

َ   ,ااممام َحلد عن َِب موسى ارشعَي ِيض اهلل عنه وِوى
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ةنُاه  من َح َّ » :ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم َا 

 .«ثَوا ما ٍِقى ع  ما ِفنىآف ,بدنُاه آخَته َرضَّ  ومن َح َّ  ,بآخَته َرضَّ 

م ع  حقِّ  وحقُّ   .العٍد اهلل تعاىل مقدَّ

 :وبناء عىل ذلك

َ عر  ذذا الش ,املََ  َ  جتعل الٍاِوكة غطاَ لشعَذا فإنه حيَم ع 

 .َعظم من فتنة شعَذا احلقُقي املَّتعاِ ِبا َ  ِكو  فتنةً 

ر َّ حقَّ اهلل  ,فال بدَّ من االلتْام بالَشع ,ِ الوسُهةوالغاِة ال ترِّ 

م ع  حقِّ  كا جاَ  ,وبركة التقوى حيفظ اهلل تعاىل العٍد ,العٍد تعاىل مقدَّ

 ااحلدِث الَشِف الذي ِواه ااممام َحلد عن ابن عٍاس ِيض اهلل عن  يف

َفْظَك » :َ  النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم َا   .«اْحَفظ اهلل حَيْ

وإ  َِى ذذا اخلاطَ الذي خطَ ع  با  املََ  املَّهمة ما ذو إال 

َّْ بحكاهب ,فعهُ ا بالتوبة واالستغفاِ ,خاطَ شُطا  ا الذي فَضه وَ  تعت

ِ   ,اهلل تعاىل عهُ ا ع  املََ  املَّهمة َ  تَى املََ  الفاسقة الفاجَ   وعا

ُّْ بإسالم ا وحكاهبا ُّْ بَّفوِذا وذي ال تعت  .تعت

 َُّ ة الصاحلة التي تع  الَجا  ع  فاحلكاب شعاِ املََ  املَّهمة التق

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .الٍرص غضِّ 

  عؤؤو  ؟ ومؤؤا املقصؤؤود باآليؤؤة الكرميؤؤة:  هؤؤل  ؤؤو  املؤؤرأ : 8السؤؤؤال

ْاب ؟﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿  .[32 :]ارح
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صوت املََ  الطٍُعي بدو  خضوع وته ُّ يف القو  الذي  :اجلواب

ُِطمع مَىض القهوب ,وحيَك الغَائْ ,ِثري الش وات  ,وهيُج ِغائٍ م ,و

 .رنه لُس بعوِ  ,لُس بحَام

لغناَ الذي َِّمعه الَجا  كا يف اَما إذا كا  فُه خضوع بالقو  

 ؛ف و حَام ,َو الكالم يف ارموِ اجلنَُّة َمام الَجا  ارجان  ,ارجان 

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .رنه ِوصل إىل مفَّد 

 علؤؤىإنؤؤين أعمؤؤل : الطباعؤؤة, وأضؤؤطر أحيانؤؤًا للؤؤدخول   : 9السؤؤؤال

اإلنرتنت إ  بع  املواقع  خر  و  للملبؤس الداخليؤة, وهؤرمي    

 فيها  و  غري شرعية, فما ايكم الشرعي :  ل ؟ املواقع

 ,الغاِة املَشوعة جي  الوصو  إلُ ا بطَِق مَشوع :اجلواب

 .ِ الوسُهةوالغاِة ال ترِّ 

 :وبناء عىل ذلك

فال جيوُ الدخو  إىل املواَع غري الَشعُة بقصد َخذ صوِ لهمالبس 

م ع  جه    املصالح.الداخهُة َو اخلاِجُة, ر  ةَِ املفاسد مقدَّ

َّْ وجلَّ فعهُنا بتقوى اهلل  ونَّأ  اهلل  ,والعهن ومَاٍَته يف الرسِّ  ع

وبفضهه عمن  ,وبطاعته عن معصُته ,تعاىل َ  ِغنُنا بحالله عن حَامه

   .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .آم  .سواه

مؤؤا هؤؤو الؤؤدليل علؤؤى عؤؤدم جؤؤواز  خيؤؤة الرجؤؤل لزوجؤؤة    : 10السؤؤؤال
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 يشمة والعفة؟أخيت إ ا كان  ل  مضبو ًا با

 ۅ ۅ ۋ﴿ :الدلُل ع  ذلك َو  اهلل تعاىل :اجلواب

 ڇ﴿ :وَو  اهلل تعاىل .[53 :]ارحْاب ﴾ې ې ۉ ۉ

 ژ ژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

وَو  النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله  .[30 :]النوِ ﴾ک ڑ ڑ

ِا  :فقا  ِجل من ارنصاِ «ع  النَّاَ إِاكم والدخوَ  » :وصحٍه وسهم

 .ِواه الٍياِي ومَّهم «احلَْمُو املوت» :ِت احلَْمَو؟ َا َفََ ,ِسو  اهلل

ج له َ  ِتْوَّ  رنه حيلُّ  ,وُوجة ارخ امََ  َجنٍُة عن َخ ُوج ا

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .من ا بعد طالَ ا َو وفا  ُوج ا

: والدي يلزمين أن ألزم زوجيت بالكشف عؤن  أ ؤها أمؤام    11السؤال

لدخول إ  بيتؤت, وهؤو غضؤبان علؤيَّ,     إخوتي, وإال مينعين من ا

 فهل هناك من  خصة شرعية :  ل  من أجل إ ضاء والدي؟

وطاعة َيِّ  ,جي  عهُنا َ  نعهم َ  طاعة الوالدِن :أولا  :اجلواب

َُّد  بطاعة اهلل  ,خمهوق من الٍَش َّْ وجلَّ مق حُث جاَ يف احلدِث  ,ع

 .متفق عهُه «املعَوف يف الطاعة إنا ,اهلل معصُة يف طاعة ال» :الَشِف

َّْ وجلَّ  اهلل معصُة يف مليهوق طاعة ال» :ويف ِواِة  .ِواه ااممام َحلد «ع

ِضاَ الوالدِن ع  الولد من ِضاَ اهلل تعاىل, كا َ  سيط  ثانياا:

الوالدِن ع  الولد من سيط اهلل تعاىل, ذذا إذا كانا ال ِأمَا  الولد بمعصُة 
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, فإ  َمَاه ب َّْ وجلَّ معصُة اهلل تعاىل فال طاعة هلا عهُه, ولكن ع  هلل ع

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈالولد َ  حُيَّن صحٍة والدِه, َا  تعاىل: ﴿

 .[15]لقا :  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ک ک ک ک

ما عدا الوجه  ,عوِ  املََ  املَّهمة َمام الَجا  َجُع بدهنا :ثالثاا 

سَتمها  ولكن م ِتَّفقو  ع  وجوب ,والكف  ففُ ا خالف ب  الفق اَ

إِاكم » :وَد َا  ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم .إذا ُخشُت الفتنة

ِت َِا ِسو  اهلل َفَ :فقا  ِجل من ارنصاِ ,«والدخو  ع  النَّاَ

 .متفق عهُه «احلمو املوت» :َا  ؟احلمو

حدِث حَّن  :وِوى ااممام َحلد وَبو ةاوة والَتمذي وَا 

َهنا كانت عند ِسو  اهلل  , عن اعن الَُّد  َم سهمة ِيض اهلل ,صحُح

فٍُنا نحن عنده  :َالت ,ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم ومُمونة

فقا   ,وذلك بعد ما َمَنا باحلكاب ,ٍََل ابن َم مكتوم فدخل عهُه

 :فقهت ,«احتكٍا منه» :ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

فقا  ِسو  اهلل ص   ؟نا وال ِعَفناِا ِسو  اهلل َلُس ذو َعمى ال ٍِرص

 .«؟!َلَّتا تٍرصانه ,َفعمُاوا  َنتا» :اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

 :وبناء عىل ذلك

فإ  وافقته ع  ذلك ال  ,فُحَم عهُك َ  توافق والدك ع  ذلك

رنه ال طاعة  ,َدِ اهلل فإنه حيَم ع  ُوجتك َ  توافقك ع  ذلك

 .قمليهوق يف معصُة اخلال
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وإ َّ كشف َِس املََ  َمام الَجا  ارجان  د وإخوتك ِجا  

 .وذو كٍري  من الكٍائَ ,َجان  عن ا د حَام  

ويف  ,وِن اك عن املعَوف ,احلا  باملنكَ هووالدك ِأمَك يف ذذ

 .وخاصة إذا كا  َِّتحلُّ ذذا ,ذلك خطَ ع  ةِنه والعُاذ باهلل تعاىل

َ والدك بأصل  َ ِا َخي وذكِّ عقد الْواج الذي تمَّ بُنك وتذكَّ

وب  وكُل ُوجتك, َنت تْوجت ذذه املََ  ع  كتاب اهلل وسنة 

ف ل ذذا ارمَ الذي  ,ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم ِسوله

من َشع اهلل تعاىل يف َشَ؟ َطعًا  ,لتهْم ُوجتك به ,ِطهٍه والدك منك

 .ع  العكس من ذلك

 ,وال تقطع الَحم ,وإخوتكوعهُك َ  حتَّن الصحٍة مع والدك 

 ,وامنع ُوجتك من االختالط مع إخوتك ,وال تقع يف عقوق الوالدِن

ك يف ذذه احلالة إ  شاَ اهلل تعاىل واهلل  ,ذذا .وإ  غض  والدك ال ِرضُّ

 .تعاىل َعهم

أنؤؤا شؤؤاب كنؤؤت معتؤؤادًا الؤؤرهاب إ  بيؤؤت جؤؤدي, وملؤؤا  : 12السؤؤؤال

بسؤؤؤؤؤب  تؤؤؤؤؤزوج خؤؤؤؤؤالي ا  ؤؤؤؤؤغر  ؤؤؤؤؤكن معهؤؤؤؤؤم : البيؤؤؤؤؤت, و  

االختلط حصلت علقة بيين وبني زوجة خالي, وحصؤلت  

بيننؤؤا ملمسؤؤا , وإنؤؤين أخشؤؤى أن يتطؤؤو  هؤؤرا ا مؤؤر بيننؤؤا   

 ما ا تنصحين؟بوأقع : الفاحشة, وال أعرخ ما ا أفعل, ف
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 ک ک ڑ﴿ :صدق اهلل القائل :ِا َخي الكَِم :اجلواب

ولقد  .[63 :]النوِ ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

  خمالفتك رمَ اهلل تعاىل ورمَ سُدنا ِسو  اهلل ص  َصابتك الفتنة بٍَّ

لنفَّك االختالط  َت وذلك عندما َبحْ  ,اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

 ََّ  ۋ﴿ :َا  تعاىل ,مه اهلل تعاىل عهُكمع النَّاَ ارجنٍُات عنك وَد ح

وَا  ص   .[53 :]ارحْاب ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

فقا   ,والدخو  ع  النَّاَ إِاكم» :اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

ِواه  «احلَْمُو املوت :َا  ؟ِت احلَْموَ َِا ِسو  اهلل َفَ :نصاِِجل من ار

 .الٍياِي عن عقٍة بن عامَ ِيض اهلل عنه

  َِجل بامَ ال خهو َّ » :وَا  ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

ةً ِت خَجت َِا ِسو  اهلل امَ :فقام ِجل فقا  ,«إال مع ذي ُمَم  ,حاجَّ

ٍُْت يف غْو  كذا وكذا
ِواه  «تكَمع امَ اِجع فحجَّ » :َا  ,واْكُتتِ

 .الٍياِي عن ابن عٍاس ِيض اهلل عن ا

 :وبناء عىل ذلك

 ,م اوال تدخل عهُ ا وال تكهِّ  ,فاَطع صهتك مع ُوجة خالك

ِ  واخَش  ,وَكثَ من التوبة واالستغفاِ والندم ع  ما فات الفضُحة ال َدَّ

 .ةمت ع  ذلكاهلل إذا 

وما ةام اهلل سَتك فاحذِ َ  هُيتك الََّت عنك ال َدِ اهلل بٍَّ  
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ل إىل اهلل بكثَ  الدعاَ حتى ِرصف وتوسَّ  ,اامرصاِ ع  ذذه امليالفة

 .عن ا اهلل تعاىل ال َِىضالتي احلا   هعنك ذذ

َسأ  اهلل تعاىل لنا ولكم احلفظ من َجُع الفتن ما ظ َ من ا وما 

  . تعاىل َعهمواهلل ,ذذا .بطن

: لقد ا تكبت إمثًا : ا تحضؤا  خادمؤة للبيؤت, ولعؤ      13السؤال

 ن أنها حامل, فما ا يرتت  علي؟الشيطان بيننا, وبعد مد  تبيَّ

 ک ک ک ک ڑ﴿ :ِقو  اهلل تٍاِك وتعاىل :اجلواب

وَنت عندما  .[63 :]النوِ ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

جاَ يف الذي ه وسهم خالفت َمَ النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍ

احلدِث الذي ِواه ااممام مَّهم عن عقٍة بن عامَ ِيض اهلل عنه َ  

إِاكم والدخو  » :ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم َا 

 :َا  ؟ِت احلَْموَ َِا ِسو  اهلل َفَ :فقا  ِجل من ارنصاِ ,«ع  النَّاَ

 ,الْنىري  من الكٍائَ َال وذي ويف كٍ ,فقد وَعت يف الفتنة «احلَْمُو املوت»

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿ :واهلل تعاىل ِقو 

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

  .[70د68 :]الفََا  ﴾ڍ ڍ

 ,ق َشوط التوبةوعهُك َ  حتقِّ  ,فاحلمد هلل الذي فتح باب التوبة
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 , تعوةالَّ واجلْم ع  َ ,والندم ع  ما فعهت ,وذلك باامَالع عن املعصُة

تهك اخلاةمة, وعدم إحضاِ خاةمة غريذا.  ومن صدق التوبة رصُف 

 .أولا  هذا

 ,وخاصة بعد الش َ الَابع من احلمل ,إسقاط احلمل ال جيوُ :ثانياا 

 ۉ ۅ ۅ ۋ﴿ :د والعُاذ باهلل تعاىل د لقوله تعاىل ىولو كا  من ُن

 فا جَِمة احلمل بعد النفا فُه حتى ِقتل؟ .[18 :]فاطَ ﴾ۉ

 :وبناء عىل ذلك

وَ  ترصف ذذه  ,فُك  عهُك َ  تتوب إىل اهلل توبة صاةَة

واحذِ من َ  تأمَذا بإسقاط احلمل  , تَّتقدم غريذاوَالَّ  ,اخلاةمة

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .وخاصة بعد نفا الَوح فُه

: هل زوز للشؤاب الؤري بلؤم مؤن العمؤر مخؤس عشؤر         14السؤال

 واحد؟ نة أن ينام مع أمت : فراش 

اَ يف احلدِث الَشِف الذي ِواه ااممام َحلد عن ج :اجلواب

َا  ِسو  اهلل ص   :عن جده ِيض اهلل عنه َا  هبن شعُ  عن َبُ عمَو

ُمَوا َوالةكم بالصال  وذم َبناَ سٍع » :اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

َِّ  ,وارضبوذم عهُ ا وذم َبناَ عَش ,سن   .«َوا بُن م يف املضاجعوف

وب  اربناَ واآلباَ إذا  ,وذكَ الفق اَ بأنه جي  التفَِق ب  اربناَ

 :وَوله ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم ,بهغ اربناَ عَش سن 
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« َِّ كلُّ ذلك خوفًا من الوَوع يف  ,ي  َِّتثن اآلباَ «َوا بُن م يف املضاجعوف

ِ َشعي د ال وذذا ِؤةي إىل ُمظو ,رنه َد حيتهم ,املحظوِات الَشعُة

ِ اهلل تعاىل د ولو بارم  .َدَّ

)وإذا بهغ الصٍي َو  :وَد وِة يف حاشُة ابن عابدِن ِحله اهلل تعاىل

بُه يف َمه وَخته وَب  َخُه و ,بُن ا قالصٍُة عَش سن  جي  التفَِ

ُمَوا َوالةكم » :لقوله ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم ,املضكع

َِّ  ,وارضبوذم عهُ ا وذم َبناَ عَش ,سن  بالصال  وذم َبناَ سٍع َوا وف

 .«بُن م يف املضاجع

عة ْ ََّ  :َا  يف الَشِّ ق ب  الصٍُا  يف املضاجع إذا بهغوا عَش وِف

فإ   ,وب  الصٍُا  والَجا  ,وحيو  ب  ذكوِ الصٍُا  والنَّوا  ,سن 

َّْ  .ذلك ةاعُة إىل الفتنة ولو بعد ح  اذد لصٍي عَشًا إذا بهغ ا :اُِةويف الٍ

فاملَاة التفَِق  .ه اذدتته َو جاَِِ  إال بامََخته وامََال ِنام مع َمه و

فإ  الولد إذا بهغ عَشًا  ,بُن ا عند النوم خوفًا من الوَوع يف املحذوِ

فإ  النوم وَت  ,فَبا وَع ع  َخته َو َمه ,هوال ةِانة له تَةُّ  ,عاعقل اجل

 ُِّ فُؤةي  ,الثُاب عن العوِ  من الفَِق وتَتفع فُه  ,ج لهش و ِاحة م 

فإهنم  ,خصوصًا يف َبناَ ذذا الْما  ,ىل املضاجعة املحَمةإإىل املحظوِ و

 .ِعَفو  الفَّق َكثَ من الكٍاِ

 بأالَّ  ,بُهَبُه( فالظاذَ َ  املَاة تفَِقه عن َمه وَه ومر َ)و :ما َولهَو

بيالف ما  ,ما ِقع بُن اهع ع  نه ِبا ِطَّ ر ,َِتكاه ِنام مع ا يف فَاش ا
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وكذا ال  ,َو الٍنت مع َم ا وحدذا ,وحده هَو مع َبُ ,إذا كا  نائًا وحده

والسُا إذا  , خوفًا من الفتنة   َجنٍََُِتك الصٍي ِنام مع ِجل َو امَ

ق به َه  فُتعهَّ  ,  ي  حيصل يف تهك النومة َشَإفإنه و ,كا  صٍُحاً 

فقد  ,ُِّ ذذا الَشع الطاذَفههه ةَ  ,بعد ح  فتحصل الفتنة ,الَجل َو املََ 

ال  :ويف املثل ,ط يف ارموِ ِقع يف املحذوِتومن ي  حي ,حَّم ماة  الفَّاة

 .مَ ( تَّهم اجلَ  يف كلِّ 

 :وبناء عىل ذلك

فال جيوُ لهشاب َ  ِنام مع َمه يف فَاش واحد, خشُة الوَوع يف 

الدِني. ذذا, واهلل املحظوِ الَشعي, وخاصة يف ُمن َلَّ فُه الواُع 

 تعاىل َعهم. 

هؤؤؤل زؤؤؤوز تهن ؤؤؤة غؤؤؤري املسؤؤؤلمني بالسؤؤؤنة امليلديؤؤؤة      : 15السؤؤؤؤال

 ها أو حرمتها؟لِّاجلديد ؟ وما الدليل على ِح

 ,فاروىل تكو  لنعمة ,الت نئة واملٍاِكة خالف التعِْة :اجلواب

 َصاب فإذا َِاة َحد َ  هينِّئ َحدًا بأمَ فهُنظَ ذل ,والثانُة ملصٍُة ونقمة

َّْ  ,أه؟ فإ  َصابه خري ذنََّم َشخري  صاحٍه  .اهوإال ع

وبقوله ذذا  ,ومن َا  عَُّى ابن اهلل فقد َعظم الفَِة ع  اهلل تعاىل

وتكاة اجلٍا  َ  تن دَّ  ,وتكاة ارِ, َ  تنشقَّ  ,تكاة الَّموات َ  تنفطَ

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے﴿ :كا َا  تعاىل ,هبذه الكهمة
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 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

  .[95د88 :]مَِم ﴾يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی

ُلعنوا  د واهلل تعاىل َعهم د ذذاف ؤالَ الذِن ِؤذو  اهلل تعاىل بقوهلم 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿ :َا  تعاىل ,بنصِّ القَآ  العظُم

  .[57 :]ارحْاب ﴾ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

بل جي  عهُك َ  تعْهيم  ,هبا ئ مة حتى ِتنِّذؤالَ ما جاَِتم نعم

ٍَّت عهُ م الهعنة بٍَّ  كفَذم وافَتائ م ع  اهلل  هبذا املصاب حُث ُص

 .تعاىل

 :وبناء عىل ذلك

حُث ِعتقد َ   ,فال جيوُ ِتنئة العٍد الكافَ بََس الَّنة املُالةِة

 من ذلك د وَنه ذو وَمه واهلل إله واحد د والعُاذ باهلل تعاىل ,عَُّى ابن اهلل

وحُث تكو  َعُاةذم يف معصُة اهلل تعاىل من إعال  كفَ وَشب لهيمَ 

 .واََتاف الفواحش والعُاذ باهلل تعاىل

وخاصة يف َِس الَّنة  ,نَّأ  اهلل تعاىل َ  ِهطف باملَّهم 

حُث تكثَ املعايص واملنكَات وال حو  وال َو  إال باهلل العل  ,املُالةِة

  .ىل َعهمواهلل تعا ,ذذا .العظُم
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: مؤؤؤا هؤؤؤو حكؤؤؤم الشؤؤؤرع اينيؤؤؤف : بيؤؤؤع و   الشؤؤؤد        16السؤؤؤؤال

 واللع  فيت؟

جي  ع  املَّهم َ  ِعهم بأ  َِساله يف احلُا  الدنُا  :أولا  :اجلواب

ط فُه  ,ذو وَته ََّ ِندم عاجاًل َم فَّوف يف غري مصهحة مَشوعة فمن ف

 ھ ہ ہ﴿ :وذلك لقوله تعاىل ,ة عند سكَات املوتوخاصَّ  ,آجالً 

 ۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 ,[100د99]املؤمنو :  ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

 .ومن ي  ِعَف َُمة الوَت َةِكه املقت

ُِصهح ةِنًا وال ةنُا :ثانياا  وذو من العٍث  ,الهع  بوِق الشد  ال 

من  ,وِدفع إىل كثري من امليالفات الَشعُة ,وضُاع الوَت بدو  فائد 

فضاًل عن املقامَ  يف  , الكفَ والعُاذ باهلل تعاىلوشتم ولعن وِبا إىل س ٍّ 

 .كثري من ارحُا 

وذو سٍ  كٍري من َسٍاب اخلالفات الْوجُة بٍَّ  غُاب الْوج 

َّْ وجلَّ وإضافة إىل ذلك اِتُاة املقاذي وَماكن الغفهة عن اهلل  ,عن بُته  ,ع

 .مع مصاحٍة ََناَ الَّوَ والعُاذ باهلل تعاىل

ََّ  ,الشد  ِعتمد احلظ الهع  بوِق :ثالثاا  م واحلظ من املُرس املح

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :َا  تعاىل ,بنصِّ القَآ  العظُم

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ
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 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 .[91د90 :]املائد  ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 :وبناء عىل ذلك

فالهع  بوِق الشد  د الذي ذو بدعة النصاِى وِعتمد ع  احلظ د إذا 

 ًَ  ف و حَام باتفاق الفق اَ, وإ  ي  ِكن مقامَ  ف و مكَوه حتًَِا.كا  مقام

وَما بالنٍَّة لٍُعه فال جيوُ َشعًا, رنه ذِِعة إىل املقامَ  وضُاع 

 الوَت, فحكم بُعه ِدوِ ب  َمَِن اثن : إما التحَِم, وإما كَاذة التحَِم,

َّْ وجلَّ ِقو : ﴿  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ وئ وئ ەئوِبنا ع

, فٍُعه نوع من َنواع التعاو  ع  اامثم والعدوا , [2]املائد :  ﴾ېئ

 لذلك ال جيوُ بُعه ملا َِتتَّ  عهُه من املفاسد. ذذا, واهلل تعاىل َعهم.

 : هل  حيح بأن الع  الطاولة ال تقبل شهادتت؟17السؤال

 ,سواَ لع  هبا َاًِا َم بغري َاِ ,الهع  بالطاولة حَام :اجلواب

َةشري لع  من» :وجاَ يف احلدِث الَشِف َْ  حلم يف ِده صٍغ ناأفك بالنَّ

 .ذو الطاولة :والنَةشري ,ِواه مَّهم« وةمه خنَِْ

وِوى الٍياِي يف ارةب املفَة عن َِب ذََِ  ِيض اهلل عنه َنه َا  

والذي ِهع  به من  ,كالذي ِأكل حلم اخلنَِْ يف الذي ِهع  بالنَة َاِاً 

والذي جيهس عندذا ِنظَ إلُ ا  ,نَِْغري القاِ كالذي ِغمس ِده يف ةم خ

 .كالذي ِنظَ إىل حلم اخلنَِْ
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سواَ  ,وذكَ الفق اَ بأنه من لع  بالنَة د الطاولة د ي  تقٍل ش اةته

 .كا  مقامًَا َو غري مقامَ

 :وبناء عىل ذلك

من  :وِقو  ااممام مالك ِحله اهلل ,فش اة  الع  الطاولة ال تقٍل

 :ر  اهلل تعاىل ِقو  ,ش اةته طائهة لع  بالنَة والشطَنج فال َِى

فُكو   ,وذذا لُس من احلقِّ  ,[32 :]ِونس ﴾حئ جئ ی ی ی﴿

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .من الضال 

 هل زوز   م بع  الكائنا  ايية كالفراشة والعصفو ؟  : 18السؤال

 النٍيَّ  ال جيوُ ِسم احلُوانات وذذا َو  َج وِ الفق اَ, ر َّ اجلواب: 

ِِن كا جاَ يف الصحُح  عهُه وع  آله وصحٍه وسهم لعن املصوِّ ص  اهلل

ِوى ااممام َحلد  ,ف بنفا الَوحوِكهَّ  ,ب ِوم القُامةِ ِعذَّ وَ  املصوِّ 

َا  ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله  :عن عٍد اهلل ِيض اهلل عنه َا 

  .«ِِنَذل الناِ عذابًا ِوم القُامة املصوِّ  إ  من َشدِّ » :وصحٍه وسهم

َا  ِسو  اهلل  :وِوى الَتمذي عن ابن عٍاس ِيض اهلل عن ا َا 

ِ صوِ  عذَّ » :ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم به اهلل حتى من َصوَّ

ومن استمع إىل حدِث َوم  ,ولُس بنافا فُ اد ِعني الَوح د ِنفا فُ ا 

 َُّ   .«  به منه ُص َّ يف َذنه اآلُنُك ِوم القُامةووذم ِف
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 :بناء عىل ذلكو

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .فال جيوُ ِسم احلُوانات

ج مؤؤؤن امؤؤؤرأتني, إحؤؤؤداهما تنوؤؤؤ  وا خؤؤؤرى :  جؤؤؤل متؤؤؤزو 19السؤؤؤؤال

عقيمة, فهل زوز أن يؤخر من الزوجة ا و  بويضؤة وتلقؤح   

 من ماء زوجها, ثم تز ع :  حم الزوجة الثانية العقيمة؟

َّْ وجلَّ ِقو  اهلل  :اجلواب  ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ :ع

 .أولا  هذا ,[2 :]املكاةلة

فإ  ساق اهلل  ,اامنَّا  ُخهِق يف ذذه احلُا  لالختٍاِ واالبتالَ :ثانياا 

 تعاىل إلُه نعمة وج  عهُه الشكَ, وإ  ساق إلُه مصٍُة وج  عهُه الصر.

 .كشف العوِات حَام َشعًا إال رمَ رضوِي :ثالثاا 

 :وبناء عىل ذلك

ثم ُِع ذلك يف ِحم  ,وماَ ُوجته اروىلفال جيوُ َخذ ماَ الَجل 

 :وذلك لألسٍاب التالُة ,الْوجة الثانُة

د الطفل الذي سُولد من ذي َمه؟ ذل ذي صاحٍة املاَ؟ َم التي 1

ف ذا  ,والتي ولدته لَُّت صاحٍة املاَ ,ولدته؟ فصاحٍة املاَ ما ولدته

 .الفعل ما ذو إال عٍث وال جيوُ َشعاً 

 هعوِات من غري رضوِ , وذذا حيَم َشعًا.د يف ذذا الفعل كشف  ل2

د يف ذذا الفعل امت ا  لهولد يف املَّتقٍل بحُث ال ِعَف من ذي 3
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 ذل ذي صاحٍة املاَ َم التي ولدته؟ ,َمه احلقُقُة

د ذذا الفعل َد ِؤةي إىل خالفات كٍري  ب  املََت  إ  كا  الولد 4

عُه لنفَّ ا ,صاحلاً  واحد   ا  غري ذلك فكلُّ وإ  ك ,فكلُّ واحد  من ا تدَّ

 .منه َمن ا تترَّ 

كا جاَ يف ََاِ جممع الفقه اامسالمي املنعقد يف ةوِ  مؤِتَه الثالث 

 :ه( ما نصُّ 4/3) 16ذد َِم 1407بعا  

مة َشعاً  :أولا ) ََّ  ,ًا لذاِتاوممنوعة منعًا باتر  ,الطَق اخلمس التالُة ُم

 ...ضُاع ارمومةَو ملا َِتتَّ  عهُ ا من اختالط ارنَّاب و

ثم تِْع  ,َ  جيَي تهقُح خاِجي ب  بذِِت ُوج  :اخلامسة

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .الهقُحة يف ِحم الْوجة ارخَى(

ج, مؤن  جؤل   : لقد متَّت عملية ز ع قضي  لرجؤل متؤزو   20السؤال

 آخر, فهل هرا الز ع جائز شرعًا؟

 ب  الْوج , إ  العوِات حيَم االطالع عهُ ا إال فُا اجلواب:

ِ بقدِذا, وما حَم النظَ  وكذلك حيَم كشف ا إال لرضوِ , والرضوِ  تقدَّ

م النظَ إلُه منفصاًل, ذذا فضاًل عن مَِّّ ا. َُ  إلُه من العوِات متَّصاًل ح

وذذا ما جاَ يف  ,وَد ذذ  الفق اَ إىل حتَِم ُِع العوِات املغهَّظة

م 1990( عام 8/6) 57َِم  ,ََاِ جممع الفقه اامسالمي املنعقد يف جد 

ِ ما ِل ََّ  :حُث َ
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با َ  اخلصُة واملٍُض َِّتمَا  يف حلل  :ُِع الغدة التناسهُة :أولا )

وإفَاُ الصفات الوِاثُة )الشفَ  الوِاثُة( لهمنقو  منه حتى بعد ُِع ا 

م َشعاً  ,يف متهقٍّ جدِد ََّ  .فإ  ُِع ا ُم

بعض َعضاَ اجل اُ  ُِع :ُِع َعضاَ اجل اُ التناسل :ثانياا 

التناسل التي ال تنقل الصفات الوِاثُة د ما عدا العوِات املغهظة د جائْ 

ووفق الضوابط واملعاِري الَشعُة املٍُنة يف القَاِ َِم  ,لرضوِ  مَشوعة

 .( هلذا املكمع(1/4) 26

 :وبناء عىل ذلك

َ ر  عوِ  الغري ال جيوُ النظ ,عمهُة الِْع ذذه حَام َشعاً  :أولا 

 .متصهة كانت َم منفصهة ,إلُ ا ٍَل املات وال بعد املات

رنه جيامع ا  ,حيَم عهُه َشعًا ََبا  ُوجته هبذا القضُ  :ثانياا 

وذذا كاستيدام فَج  ,وذذا نوع من َنواع الفحش والَّفالة ,بذكَ غريه

 .امََ  َخَى بعد ُِاعته يف مكا  فَج ُوجته

ِ رضًِا بهُغًا بنْعه, وإال فٍُقُه جي  عهُه نْعه إذا ي  ِترضَّ  ثالثاا:

ه إال بحائل, وال حو   وذو آثم, وحيَم عهُه النظَ إلُه, وكذلك حيَم مَُّّ

 وال َو  إال باهلل العل العظُم. ذذا, واهلل تعاىل َعهم.

هل زوز حتديد النسل خصو ؤًا : هؤرا الزمؤان الؤري     : 21السؤال

 اييا  ومتاعبها؟ر  فيت أمو  املعيشة وكثر  فيت مشقا  تعسَّ
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 ,ما تفضهتم به عن ارحوا  املعُشُة ذذا من خال  نظَنا :اجلواب

 ,تناكحوا تكثَوا» :وصحٍه وسهموحدِث النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله 

ذو من مشكا  َو   ,ِواه عٍد الَُاق «فإ  َباذي بكم ارمم ِوم القُامة

 .[4د3]النكم:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀاهلل تعاىل: ﴿

َّْ وجلَّ وِبنا   ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿ :ِقو  ع

 ۇئ ۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې

چچچچ﴿ :وِقو  تعاىل .[32 :]الْخَف ﴾ۈئ ۆئ ۆئ

 .[31]اامساَ:  ﴾ڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇ

م ُِق اروالة ع  ُِق اآلباَ حتى ِطمئن اآلباَ لذلك  .فقدَّ

ا, ومن واهلل تٍاِك وتعاىل استيهفنا يف ذذه ارِ, وطه  منا عاِِت

 َِّ م فاسد, اربناَ صالح وَهير  ة الصاحلة, وال ِدِي العٍد َير َجهة عاِِتا الذِ

ِ اهلل تعاىل د ذو الفاسد املفَّد.  رنه ِبا َ  ِكو  املوجوة اآل  د ال َدَّ

 :وبناء عىل ذلك

لُيضع الواحد منا إىل توجُه سُدنا ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  

  ثقة بأ َّ َُِه وُِق َبنائه مضمو  ع  اهلل ولُكن ع ,آله وصحٍه وسهم

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .اهلل يف ذِِته ولُحَّن تَبُت م ِق ولُتَّ  ,تعاىل

مؤا حكؤم إجؤراء عمليؤة لتكؤبري حوؤم الثؤدي للمؤرأ ,         : 22السؤال

 إ ا كان حومت  غريًا بشكل واضح؟
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ام إذا كا  العُ  ظاذًَا جهًُا وكا  ُمَجًا لهْوجة َم :اجلواب

والْوج َِغ  يف ذلك من َجل إعفاف  ,ُوج ا َو َمام النَّاَ املَّهات

 تكو  جاُ لهمََ  َ  تقوم بإجَاَ عمهُة تكٍري الثدي بَشط َالَّ  ,نفَّه

وإ   ,ةَي العمهُة امََ  مَّهمة خمتصَّ وَ  جُت  ,العمهُة مرضَّ  بصحة املََ 

ِ فال بأس بالط ِ ذلك فهتكن امََ  كتابُة فإ  تعذَّ  .املَّهم ٍُ تعذَّ

َو كا  يف ذلك رضِ ع   ,َما إذا كا  العُ  َهُاًل وال ِهفت النظَ

 .املََ  فال جيوُ إجَاَ العمهُة

وإ  كا  بااممكا  تغطُة ذذا النقص بٍعض املالبس فإنه ِكو  

 .ارنَّ  وارمثل

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .وطوبى ملن ِيض بقضاَ اهلل تعاىل وَدِه

تقدَّم من خطبؤة فتؤا , فطلؤ  أهلؤها منؤت أن يقؤوم       : إنسان 23السؤال

بتحليؤؤؤل املؤؤؤاد  املنويؤؤؤة, ليعلمؤؤؤوا هؤؤؤل ينوؤؤؤ  أم ال, فهؤؤؤل زؤؤؤوز  

هؤؤرا  دُّشؤؤرعًا أن يقؤؤوم الرجؤؤل بؤؤإجراء هؤؤرا التحليؤؤل؟ وهؤؤل يعؤؤ   

 ا مر ضرو يًا ال تكاب هرمي املخالفة با تخراج ماد  املين؟

اعتقاةًا جاُمًا جي  ع  اامنَّا  املؤمن َ  ِعتقد  :أولا  :اجلواب

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿ :بقوله تٍاِك وتعاىل

 .[50د49 :]الشوِى ﴾ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ

َّْ وجلَّ فالذي جيعل العقم يف الَجا  َو يف النَّاَ إنا ذو اهلل  وكم من  ,ع
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َّْ وجلَّ ِجل َو امََ  كا  عقًُا فوذٍه اهلل  ولدًا؟ وكم من ولوة جعهه  ع

َّْ وجلَّ اهلل   عقًُا؟ ع

ٍنا  :انياا ث سُدنا ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم ِغَّ

فقا  ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه  ,بالْواج من عائهة تتوالد بالكثَ 

ِواه  «إ  مكاثَ بكم ارنٍُاَ ِوم القُامة ,جوا الوةوة الولوةتْوَّ » :وسهم

  .ااممام َحلد عن َنس بن مالك ِيض اهلل عنه

, إذ الغال  ساِة طٍاع ارَاِب باربكاِ من ََاِهبنَّ وذذا ِعَف 

بعض م إىل بعض, وِقو  ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم: 

« َّريُِىض بالَحامًا, وِنتق َََعذب َفواذًا, و عهُكم باربكاِ, فإهننَّ »

َكثَ ٍَوالً  :ِواه ابن ماجة عن عوِمَ بن ساعد  ِيض اهلل عنه. َي

 تعاىل.لهنطفة بإذ  اهلل 

 ے ے﴿ :وذلك لقوله تٍاِك وتعاىل ,االستمناَ بالُد حَام :ثالثاا 

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 .[31د29 :]املعاِج ﴾ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

ي ع  حدوة ومن التعدِّ  ,واالستمناَ بالُد من َنواع االبتغاَ وِاَ ذلك

َّْ وجلَّ اهلل   .ع

ُِطهَ  إذا ُطه  ذذا من الَجل ٍَل الْواج ف رابعاا: إنه ِفتح الٍاب ر  

 ا مظنونة, وكم َِِنا خالف ذلك, ر  اهلل كذلك من املََ  مثهه, والنتائج كهُّ 

 َدَِ.
ٍ
 تعاىل حيوِّ  ارحوا  من حا  إىل حا , وذو ع  كلِّ َشَ
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 :وبناء عىل ذلك

ُُعَف ذل  ,فال جيوُ َخذ املاة  املنوِة من الَجل من َجل التحهُل ل

وذلك بِْاة  العنوسة  ,ِفتح باب الفَّاة ع  مرصاعُهرنه  ,ِنك  َم ال

ور  الغاِة اروىل من الْواج  ,وال توجد رضوِ  هلذا التحهُل ,وبةْوالع

كا جاَ يف احلدِث الَشِف  ,ذي اامعفاف واامحصا  لهَجل ولهمََ 

َا  لنا  :الذي ِواه ااممام مَّهم عن عٍد اهلل بن مَّعوة ِيض اهلل عنه َا 

ِا معَش الشٍاب! من » :ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهمِسو  اهلل 

ومن ي   ,حصن لهفَجَرص وٍله فإنه َغضُّ  ,جاستطاع منكم الٍاَ  فهُتْوَّ 

 .«َِّتطع فعهُه بالصوم فإنه له ِوجاَ

 :َا  تعاىل ,لة إنكاب الولد ف ي متعهِّقة باملشُئة اامهلُةأوَما مَّ

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿

وكم من ِجل وامََ  ي  ََُِ ا اهلل  .﴾ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئ

ة من حُث ارسٍاب لكلِّ من الَجل واملََ ؟ تعاىل الولد مع الَّالمة التامَّ 

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا

 : هل التداوي بالكي حرام شرعًا؟24السؤال

التداوي مَشوع من حُث اجلمهة لهحدِث الذي ِواه َبو  :اجلواب

َا  ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع   :عنه َا  ةاوة عن َِب الدِةاَ ِيض اهلل

 ,ةاَ ةواَ وجعل لكلِّ  ,إ  اهلل َنْ  الداَ والدواَ» :آله وصحٍه وسهم
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 .«فتداَوْوا وال تداَوْوا بحَام

 وِكو  بالفصد والكيِّ  ,وِكو  التداوي بتعاطي ارةوِة والعقاَري

 .واحلكامة وغريذا من العمهُات اجلَاحُة

ِف الذي ِواه ااممام َحلد عن ابن عٍاس جاَ يف احلدِث الَش

الشفاَ » :َا  النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم ,ِيض اهلل عن ا

طة ُِمَْكم ,ََشبة عَّل :يف ثالثة َُّة ناِ ,وََشْ  .«هنى َمتي عن الكيَو ,وَك

ملا فُه من  وإنا كَه النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم الكيَّ 

 .دواَ الكيُّ الدِد واخلطَ العظُم, وهلذا كانت العَب تقو : آخَ اري  الش

وَد كوى سُدنا ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم 

 .واكتوى غري واحد من الصحابة ِيض اهلل عن م ,سعد بن معاذ وغريه

 :وبناء عىل ذلك

َري بالناِ مكَوه إذا َام غريه من ارةوِة والعالجات والعقا فالكيُّ 

 ,ذذا .َنه العالج ارخري فال حَج من التداوي به  الكيُّ وإذا تع َّ  ,مقامه

 .عهمَواهلل تعاىل 

مؤؤؤا حكؤؤؤم الشؤؤؤرع : ا ت صؤؤؤال  حؤؤؤم فتؤؤؤا  منغوليؤؤؤة  : 25السؤؤؤؤال

ال تأتيها الدو   الشهرية؟  ن الدو   الشؤهرية تسؤب     كي

  ا و  رتها القائمني على شأنها املتاع .

مانع من إعطاَ ذذه املََ  ةواَ امهناَ حُض ا  ال :أولا  :اجلواب
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َّْ وجلَّ لعل اهلل  ,َو سدِّ ِحل ا لفَت  من الْمن ,مؤَتاً  َما  ,َ  ِشفُ ا ع

ملا يف ذلك من إِذاَ هلا إ   ,استئصا  ِحل ا َو إهناَ حُض ا هنائًُا فال جيوُ

َّْ وجلَّ شفاذا اهلل   .ع

اِت طٍٍُة مَّهمة وَش ,َما إذا كانت عندذا مشكهة صحُة :ثانياا 

َو َطع ةم احلُض  ,حاذَة حَِصة ع  ةِن ا بأنه جي  استئصا  ِحل ا

َو َطع ةم حُض ا  ,عن ا هنائًُا فال حَج عند ذلك من استئصا  ِحل ا

 .هنائًُا بٍَّ  عهَّة ةائمة

وذذا نوع من َنواع  ,ةال شكَّ بأ  ارجَ ع  َدِ املشقَّ  :ثالثاا 

 :َوا َو  اهلل تعاىلولُتذكَّ  ,هُ م بالصراالبتالَ رذل ذذه املََ  فع

 ﴾ېئ ېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿

  .[20 :]الفََا 

 :وبناء عىل ذلك

فال جيوُ استئصا  ِحل ا وال َطع ةم احلُض عن ا هنائًُا إال إذا كا  

 .ِرضُّ بصحت ا وذلك بناَ ع  َِي طٍٍُة مَّهمة حاذَة غُوِ  ع  ةِن ا

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا

ا هؤؤؤو ايكؤؤؤم الشؤؤؤرعي : أكؤؤؤل الدجاجؤؤؤة الؤؤؤيت      : مؤؤؤ26السؤؤؤؤال

 تأكل النوا ا ؟

ة التي تأكل َكل حلم الدابَّ  ذذ  َج وِ الفق اَ إىل َ َّ  :اجلواب
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إذا  ,وَشب لٍن ا وَكل بُض ا مكَوه ,العذِ  َو غريذا من النكاسات

 .والنتن يف عََ ا , حلم ا بالَائحةظ َ تغريُّ 

 بَِح َو نتن فال كَاذة ن ا تغريُّ وذذ  الشافعُة إىل َنه إذا ي  ِظ َ م

 .يف َكه ا وإ  كانت ال تأكل إال النكاسة

ٍَل ملد  ثالثة َِام  ,وتْو  الكَاذة بحٍس الدابة ع  العهف الطاذَ

وذذا عند  ,وعَش  َِام لهناَة والٍقَ  ,وَِبعة َِام لهشُاه ,لهدجاجذبح ا 

 .الَّاة  احلنفُة

 :وبناء عىل ذلك

 ,َو َنتن عََه , ِِح حلمهِأكل النكاسة تغريَّ  فإ  كا  الدجاج الذي

 َو ي  ِنتن وإذا ي  ِتغريَّ  ,فإنه حيٍس ع  العهف الطاذَ ثالثة َِام ثم ِؤكل

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .فال حَج من َكهه

 : ما هو ايكم الشرعي : أكل  ائر اللقلق؟27السؤال

 ,عنقالهقهق ذو طائَ َعكمي ِشٍه ااموُ  طوِل ال :اجلواب

ولُس له  ,الدم الَّائل واتوذو من الطُوِ ذ ,وِوصف بالفطنة والذكاَ

وغري  ,وذو مأكو  عند احلنفُة ,ولُس َغه  َكهه اجلُف ,خمه  صائد

 .مأكو  عند الشافعُة واحلنابهة

 :ذلك وبناء عىل

 ,فإذا ي  ِكن اامنَّا  مضطًَا إىل َكهه فهُدع َكهه لوجوة اخلالف فُه
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  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا . حَج من َكهه عند احلنفُةومن كا  مضطًَا فال

  الشؤؤرايني, فو ؤؤف لؤؤت بعؤؤ    :  جؤؤل مؤؤري  بتصؤؤل  28السؤؤؤال

الناي أن خيلؤط الثؤوم مؤع كحؤول  بيؤة ملؤد  عشؤر  أيؤام,         

ثم يعصر الثوم ويأخر بعد  ل  جرعا  منت يوميؤًا, فهؤل   

 زوز أخر هرا احمللول بقصد العلج؟

وإ  كانت طٍُة فقد ذذ  َج وِ الفق اَ بالنٍَّة لهكحو   :اجلواب

 .وذذ  الٍعض إىل ط اِِتا مع حتَِم َشهبا ,إىل نكاست ا

وما ةام العالج هبا ِكو  عن طَِق َشهبا فال جيوُ َشهبا باتفاق 

َُّنت عالجًا ال بدِل له ,الفق اَ وذلك بقَاِ طٍُ  مَّهم  ,إال إذا تع

ََّ  ,حاذق كا جاَ يف  ,م اهلل تعاىلر  اهلل تعاىل ما جعل الشفاَ فُا ح

م عهُكم» :احلدِث الَشِف َِّ ِواه ابن  «إ  اهلل ي  جيعل شفاَكم فُا ُح

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .حٍا  والطرا 

 : ما حكم ا تخدام زيت ايية للشعر؟29السؤال

احلُة نكَّة عند َج وِ الفق اَ, خالفًا لهَّاة  املالكُة الذِن  اجلواب:

 م احلُة, وكلُّ ما ِتولَّد من احلُوا  تابع حلكم احلُوا .َالوا بكَاذُة حل

 :وبناء عىل ذلك

ة ال جيوُ عند َج وِ الفق اَ َِّ خالفًا  ,فإ  استيدام ُِت احلُة الر

 .وارخذ بقو  َج وِ الفق اَ َوىل ,لهالكُة الذِن َالوا بكَاذته
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َُّة فه ا حكم الَّمك عند َج وِ الفق  َُّة مائ  ,اََما إذا كانت ح

بمعنى جيوُ استيدام الِْت املَّتيَج من ا؛ خالفًا لهحنفُة الذِن َالوا 

ة َِّ  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .بحَمت ا كذلك كالر

 : ما حكم شرب ايلي  إ ا أخر من الشا  بعد  اها؟30السؤال

ف و تابع لهحمه يف إباحة  إ  خَج الهٍن من حُوا  حيٍّ  :اجلواب

 .التناو  وكَاذته وحتَِمه

واتفق الفق اَ ع  َ  خَوج الهٍن من حُوا  مأكو  بعد تذكُته 

 .حال  مٍاح

 :وبناء عىل ذلك

 ,ذذا .فإ  احلهُ  الذي خَج من الشا  بعد ذبح ا ذو حال  مٍاح

  .واهلل تعاىل َعهم

مؤا هؤي السؤنة : حلؤق العانؤة؟ وكؤم زؤوز للمسؤلم         : 31السؤال

 تركها بدون حلق؟

وَِّتح ُّ حهق ا يف  , َ  حهق العانة سنةاتفق الفق اَ ع  :اجلواب

ه وِاَ ارِبع ؛ كوكَه تَ ,ِوماً  مخَّة عَش وجاُ يف كلِّ  ,َسٍوع مَ  كلِّ 

َِّت لنا يف َصِّ الشاِب :حلدِث َنس ِيض اهلل عنه  ,وتقهُم ارظفاِ ,)ُو

 . نَتك َكثَ من َِبع  لُهة( ِواه مَّهمَالَّ  ,وحهق العانة ,ونتف اامبط
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وكذلك  ,عانة الشعَ الذي فوق ذكَ الَجل وحوالُهواملَاة بال

 :وبعض م َا  ,وما ب  الدبَ وارنثُ  ,الشعَ الذي حواِل فَج املََ 

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .َِّتح ُّ حهقه من الرسَّ  إىل ارسفل

: أنؤا إنسؤان ملتؤزم وهلل ايمؤد, ولكؤين ال أحؤرم نفسؤؤي       32السؤؤال 

الطعؤام الطيؤ  والثيؤاب     من شيء أباحت اهلل تعؤا  لؤي مؤن   

الفؤؤاخر , فقؤؤال لؤؤي بعؤؤ  النؤؤاي: إن هؤؤرا إ ؤؤراخ وتبؤؤرير,    

 نين آثم بفعلي, فهل هرا  حيح؟إو

 ٿ ٿ ٿ﴿ :ِقو  اهلل تٍاِك وتعاىل يف كتابه العظُم :اجلواب

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 .[32 :]ارعَاف ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

نا  َُّد ِبُّ َّْ وجلَّ وَ فقا   ,دم اامسافالتعامل مع املٍاحات بع ع

 .[31 :]ارعَاف ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پ﴿ :تعاىل

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ﴿ :وَا  تعاىل يف وصف عٍاة الَحلن

 .[67 :]الفََا  ﴾حئ جئ ی ی ی

ٍَع :وَا  الفق اَ لقوله ص   ,اامساف يف الطعام ذو ما ُاة ع  الشِّ

 ,وعاَ َشًا من بطن ما مأل آةمي  » :اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

ِقمن صهٍه ُِ َُُكالت   ,فإ  كا  ال ُمالة فثهث لطعامه ,بحَّ  ابن آةم 

 .حدِث حَّن صحُح :ِواه الَتمذي وَا  «وثهث لنفَّه ,وثهث لَشابه
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وذلك لقوله ص  اهلل عهُه  ,ما اشت ى َ  ِأكل كلَّ من اامساف و

ِواه  «كل كل ما اشت ُتأإ  من الرسف َ  ت» :وع  آله وصحٍه وسهم

 .ابن ماجه

رصف املا  إىل ارطعمة النفَُّة  :َا  ااممام الغْاِل ِحله اهلل تعاىلو

 .التي ال تهُق بحاله تٍذَِ

 ,فال حَج يف لٍَّه ما ي  خالطه إساف َو خمُهة :وَما بالنٍَّة لهٍاس

َوا كهوا واَشبوا وتصدَّ » :لقوله ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

 .ِواه ابن ماجه «ةوالٍَّوا ما ي  خالطه إساف َو خمُه

ِهٍس ب  اخلَُّس  :وِقو  العالمة ابن عابدِن ِحله اهلل تعاىل

 .إذ خري ارموِ َوسط ا ,والنفُس

ال ِدخل اجلنة من » :وِقو  ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

َ  ِكو   إ  الَجل حُيِ ُّ  :َا  ِجل ,«كا  يف َهٍه مثقا  ذِ  من كِْر 

َُ احلقِّ  ,إ  اهلل َجُل حي  اجلا » :َا  ,ثوبه حَّنًا ونعهه حَّنة  الكِْرُ َبَط

 .ِواه مَّهم «وَغْمُط الناس

 :وبناء عىل ذلك

فُكعل ثهثًا  ,فاملؤمن ِأكل من الطعام َطٍُه بدو  إساف فُه

 .وثهثًا لنََفَّه ,وثهثًا لَشابه ,لطعامه

بدو  كِر  ,َما بالنٍَّة لهٍاس فُهٍس ب  اخلَُّس والنفُس

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذاذ .واستعالَ
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: ما حكم لبس القلد  : عنق الرجل, وهي مؤن فضؤة   33السؤال

 وليست  هبًا؟

وال جيوُ  ,املٍاح لهَجل من الفضة ذو لٍس اخلاتم فقط :اجلواب

وخاصة إذا كا  ِقصد  ,لهَجل َ  ِهٍس إسواِ  وال َالة  من فضة

 ٍُّ ص  اهلل عهُه وع  آله  النٍي ِقو  ,َو بغري املَّهم  ه بالنَّاَبذلك التش

ٍِّ » :وصحٍه وسهم ٍِّ  ,   من الَجا  بالنَّاَلعن اهلل املتش  ات ولعن املتش

 .ِواه ااممام َحلد عن ابن عٍاس ِيض اهلل عن ا «من النَّاَ بالَجا 

 :وبناء عىل ذلك

فال جيوُ لٍس القالة  لهَجا , وإ  كانت من فضة. ذذا, واهلل 

 تعاىل َعهم.

وز لي أن أحضر بع  ايفؤل  الؤيت تقؤام :    : هل ز34السؤال

 البلد  بدون دعو  من أ حابها؟

وَ  تكو   ,ة واحَتام النفسَتٍاعه ع  العفَّ ِبَّى اامسالم  :اجلواب

حضوِ احلفالت بدو  ةعو  من َصحاهبا فُه  وإ َّ  ,الُد عهُا ال سف 

 ,وخاصة إذا كا  املكا  ُمدوةاً  ,حَج شدِد ع  َصحاب تهك احلفالت

 .وفُه ضُافة من طعام َو َشاب َو ذدِة

ضُف وَع يف حٍَج شدِد مع ضُوفه الذِن ةعاذم عندما وكم من مُ 

 .إىل تهك احلفهة ِأِت غري املدعوِّ 
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 :وبناء عىل ذلك

كا  ,ة إال بدعو  من َصحاهبافال جيوُ لإلنَّا  حضوِ حفهة خاصَّ 

 ,ذذا .دعو َ  ِصطح  َحدًا معه إال بإذ  صاح  ال ال جيوُ لهمدعوِّ 

  .واهلل تعاىل َعهم

 ما ايكم الشرعي : ز اعة ا شوا  : املقابر؟: 35السؤال

ُِاعة ارشكاِ يف املقابَ ويف غريذا من ارموِ املٍاحة  :اجلواب

 ,ومن َِاة َ  ِِْع شكَ  يف مقر  فال حَج إ  شاَ اهلل تعاىل ,َشعاً 

 :ولكن بالَشوط التالُة

َُاسًا ع  وضع النٍي ص  اهلل  ,ذذا من الَّنة  ِعتقد َ َّ َالَّ  :أولا 

وَوله  ,ي جَِد  النيل ع  القرِنقَّ عهُه وع  آله وصحٍه وسهم ِش 

َف » :ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم  «عن ا ما ي  ٍَُِّا لعهه َ  ُخفَّ

ر  ذناك فاًَِا ب   .ِواه ااممام مَّهم عن ابن عٍاس ِيض اهلل عن ا

 .ع  القر وغَس الشكَ بكانٍهوضع اجلَِد 

نٍش القرَالَّ  :ثانياا  ُِ ر  يف  , تؤثَ عَوق الشكَ  ع  القر بحُث 

 ًَ لقوله ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه  ,وإِذاوه حَام ,لهمُت ذلك إِذا

ِواه ااممام َحلد عن  «إ  كرس عظم املؤمن مُتًا مثل كرسه حُاً » :وسهم

 .عائشة ِيض اهلل عن ا

ٍِّ َالَّ  :ثالثاا  وال تضُُقًا ع   ,غَاسة ارشكاِ ضُقًا يف املقابَ َ   تَّ

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .الْائَِن
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أنَّؤت إ ا أ حيلؤت إلؤيهم امؤرأ       : من امللحؤر : الطبابؤة الشؤرعية   36السؤال

يؤؤؤتم ؤؤؤؤؤ  أو لوا ؤؤؤة ىزنؤؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤن قِبؤؤؤل القضؤؤؤاء إلثبؤؤؤا  االعتؤؤؤداء عليهؤؤؤا

هؤؤرا جؤؤائز شؤؤرعاً مؤؤع وجؤؤود    الكشؤؤف عليهؤؤا مؤؤن قِبؤؤلِ  بيؤؤ . فهؤؤل  

الطبيبؤؤا ؟ أفيؤؤدونا جؤؤزاكم اهلل تعؤؤا  خؤؤرياً, وإ ا كؤؤان ا مؤؤر ال     

 زوز فريجى معاجلة هرا ا مر اخلطري مع أ حاب الشأن.

 ,العوِ  جي  سَتذا وال جيوُ الكشف عهُ ا إال لرضوِ  :اجلواب

ِ بقدِذا لعوِ  واتفق الفق اَ ع  جواُ نظَ الطٍُ  إىل ا ,والرضوِ  تقدَّ

  .ِِ الرضوِ وِكو  نظَه إىل موضع املَ, بَِقدْ  ,وملَّ ا لهتداوي

الكشف ع  املََ  املَّهمة ال جيوُ يف  واتفق الفق اَ كذلك ع  َ َّ 

دت الطٍٍُة املَّهمة جِ فإ  وُ  ,حا  وجوة امََ  مَّهمة حتَّن التطٍُ 

َم ع  املََ  املَّهمة الذذاب إىل طٍُ  َُ  .َح

 :ه ما ييلونص   ,فقه اإلسالمي بذلكوقد جاء قرار جممع ال

صة جي  َ  تقوم بالكشف ع  ارصل َنه إذا توافَت طٍٍُة متيصِّ 

فإ  ي   ,وإذا ي  ِتوافَ ذلك فتقوم بذلك طٍٍُة غري مَّهمة ثقة ,املَِضة

وإ  ي  ِتوافَ طٍُ  مَّهم ِمكن َ   ,ِتوافَ ذلك ِقوم به طٍُ  مَّهم

من جَّم املََ  ع  َدِ احلاجة يف  هعع  َ  ِطَّ  ,ِقوم مقامه غري مَّهم

الطَف َدِ  وَ  ِغضَّ  , ِِْد عن ذلكتشيُص املَ, ومداواته وَالَّ 

معاجلة الطٍُ  لهمََ  ذذه بحضوِ ُمَم َو ُوج َو  وَ  تتمَّ  ,استطاعته

 .امََ  ثقة خشُة اخلهو 
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 :وبناء عىل ذلك

ُم ع  القائم  يف الطٍابة الَشعُة من َطٍاَ َشعُ  ا َُ لكشف حَيْ

لوجوة الطٍٍُات  ,ع  املََ  وخاصة يف احلالة املذكوِ  يف الَّؤا 

ُم ع  القايض املحُل إىل الطٍابة  .املَّهات يف الٍهد  بكثَ  َُ وكا حَيْ

ه ِتمُّ  ٍَِل  الَشعُة إ  كا  ِعهم بأنَّ
َِ الكشف ع  املََ  املُحالة إلُ م من 

 طٍُ  سواَ كا  مَّهًا َم غري مَّهم.

َّْ وجلَّ   القضا  وارطٍاَ الَشعُ  َ  َِاٍَوا اهلل وع  الَّاة  ,ع

ُم الكشف  ,وخاصة يف مثل احلالة املذكوِ  يف الَّؤا  َُ وَ  ِعهموا َنه حَيْ

 .مع وجوة الطٍٍُاتمن ٍَل ارطٍاَ الَجا  ع  النَّاَ 

وما حيصل يف الطٍابة الَشعُة بالشكل املذكوِ يف الَّؤا  ذو منكَ 

وجي  تغُري ذذا املنكَ وحيَم الَّكوت عنه, وذلك ومن َعظم املنكَات, 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹلقو  اهلل تعاىل: ﴿

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦ

 ڌ ڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 . ذذا, واهلل تعاىل َعهم. [79د78]املائد :  ﴾ڎ ڎ

: أعمؤؤل : مؤ سؤؤة لتصؤؤنيع ا لبؤؤان, وأحيانؤؤًا ُيطلؤؤ     37السؤؤؤال

نيع, فهؤل هؤرا   منا وضع تا يخ التصنيع بعد يوم مؤن التصؤ  

 جائز شرعًا؟
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 وذو نوع من َنواع الغشِّ  ,ذذا الفعل ال جيوُ َشعاً  :اجلواب

ِ من الغشِّ  والنٍيُّ  ,والكذب  ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم حذَّ

وكذلك فُه خمالفة رمَ وِلِّ  .ِواه مَّهم «منا فهُس ناغشَّ  من» :بقوله

 ېئ ېئ ېئ ۈئ﴿ :و واهلل تٍاِك وتعاىل ِق ,ارمَ وتدلُس عهُه

 .[59 :]النَّاَ ﴾ی ی ی ىئ ىئ ىئ

عاَ بأ  صالحُته تٍقى َكثَ من املد  التي تكت  وال ِهتفت إىل االةِّ 

َّْ وجلَّ وطوبى لعٍد ِاَ  اهلل  ,عهُه وخاف اهلل  ,ٍَل َ  َِاَ  العٍاة ع

عاَمل ,تعاىل ٍَل َ  خاف من العٍاة ُِ  ,ذذا .وعامل الناس كا حي  َ  

 .واهلل تعاىل َعهم

 : هل زوز كتابة شيء مؤن اآليؤا  الكرميؤة علؤى جسؤد     38السؤال

 مري  وخا ة )ايزاز ( ايس تبقى هرمي الكتابة أيامًا؟

وبدعاَ  ,وبارةعُة النٍوِة الَشِفة ,الََُة بالقَآ  العظُم :اجلواب

 .اوال خالف فُ  ,َشعاً   جائْ ,الصاحل 

َُّ  َما كتابة آِات من القَآ  العظُم ع  جَّد املَِض ة الشفاَ إذا بن

 ,وِتَّح ذذه الكتابة ٍَل نقض وضوَ املَِض ,كا  طاذًَا ط اِ  كامهة

َّْ وجلَّ فإ  َِجو اهلل   . ِكو  فُ ا حَجَالَّ  ع

َما كتابت ا ع  جَّد املَِض وبقاوذا َِامًا ف ذا ال جيوُ َشعًا 

 .بٍَّ  نقض وضوَ املَِض
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 :وبناء عىل ذلك

الكَِمة ع  املَِض إذا كانت تٍقى فال جتوُ كتابة َشَ من اآلِات 

ُِ  ,َِاماً   ,ذذا .ََى ذذا املَِض َُِة َشعُة بالقَاَ  عهُه فقطواروىل َ  

  .واهلل تعاىل َعهم

 : هل زوز أخر ملبس اليتيم إ ا كانت فائضة عن حاجتت؟39السؤال

ال جيوُ َخذ مالبس الُتُم ولو كانت فائضة عن حاجته؛  :اجلواب

 ڌ ڌ﴿ :ف هنى عن َكل َموا  الُتامى بقوله تعاىلر  الَشع الَشِ

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

  .[10 :]النَّاَ ﴾ک

 :وبناء عىل ذلك

ولكن ال حَج من  ,فال جيوُ َخذ مالبس الُتُم الْائد  عن حاجته

ُِّم عهُه بُع ا  ُِّه َو الق  .ثم رصف ا ع  الُتُم ,بَّعَذا احلقُقيمن ٍَل ول

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا

ما حكم زيا   القبو  : يوم اجلمعؤة و: يؤوم العيؤد؟    : 40سؤالال

وهل و د هرا عؤن الؤنيب  ؤلى اهلل عليؤت وعلؤى آلؤت و ؤحبت        

و ؤؤلم؟ ومؤؤا  ؤؤحة هؤؤرا ايؤؤديس: )مؤؤن زا  قؤؤ  والديؤؤت أو        

 ًا(؟أحدهما كل مجعة غفر لت وكت  بر 

وذلك لقوله ص  اهلل عهُه  ,ُِاِ  القٍوِ مندوب إلُ ا :اجلواب
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 ,إ  كنت هنُتكم عن ُِاِ  القٍوِ فْوِوذا» :ه وصحٍه وسهموع  آل

 .ِواه ااممام مَّهم وَحلد وَصحاب الَّنن «َ اآلخَ فإهنا تذكِّ 

لقوله ص  اهلل عهُه  ,وارصل يف وَت ُِاِ  القٍوِ َجُع اروَات

َُّ » :وع  آله وصحٍه وسهم بقر ِجل كا  ِعَفه يف الدنُا  ما من عٍد ِم

َخَجه ابن عٍد الر وابن عَّاكَ  «ال عَفه وِةَّ عهُه الَّالمإ ,فَُّهِّم عهُه

ُِّد النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم وَتًا  .بإسناة صحُح فهم ِق

وكا  سُدنا ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم  ,لِْاِِتا

وذناك بعض العهاَ من َا   ,ِْوِ ٍَوِ َصحابه َحُانًا يف وَت الَّحَ

 كا جاَ يف ِةِّ  ,كُوم اخلمُس واجلمعة ,باستحٍاب ُِاِِتا يف َِام معُنة

 ,س هباأال ب :وبِْاِ  القٍوِ( َي :]مطه  يف ُِاِ  القٍوِ )َوله :املحتاِ

فكا  ِنٍغي الترصِح به لألمَ هبا يف  ,بل تندب كا يف الٍحَ عن املكتٍى

كا يف  «ذاكنت هنُتكم عن ُِاِ  القٍوِ فْوِو» :احلدِث املذكوِ

َا  يف َشح لٍاب  .ْاِ يف كل َسٍوع كا يف خمتاِات النواُ وتُ  ,ااممداة

فقد  ,واخلمُس واالثن إال َ  ارفضل ِوم اجلمعة والٍَّت  :املناسك

اِذم ِوم اجلمعة وِومًا ٍَهه وِومًا املوتى ِعهمو  بْوَّ  :َا  ُممد بن واسع

 .فتحصل َ  ِوم اجلمعة َفضل[ ,بعده

)من ُاِ َر والدِه َو َحدمها يف كل َجعة مَ  غفَ اهلل  :َما حدِث

َر  من ُاِ َر َبوِه َو » :فقد ِوى احلكُم عن َِب ذََِ  ِفعه ًا(له وكت  ب

من ُاِ » :ويف ِواِة «َحدمها يف كل َجعة مَ  غفَ اهلل له وكا  باًِا بوالدِه
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َ له عنده ِس والقَآ  احلكُم غف ََر والدِه كل َجعة َو َحدمها فقَ

ِ َر والدِه َو َحدمها ِوم امن ُ» :ويف ِواِة «بعدة ذلك آًِة وحَفاً 

هلا  الَجل لُموت والداه وذو عاق   إ » :وِوي «اجلمعة كا  كحكة

ِِّ مهفُدعو اهلل هلا من بعد  .«ِنا فُكتٍه اهلل من الٍا

وال حَج من ارخذ هبا مع االعتقاة بأ  ذذه  ,ف ي َحاةِث ضعُفة

وال خمالفة  ,ذه اروَات لَُّت من الَّنة لضعف َحاةِث االِْاِ  يف ذ

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .لهَّنة الَشِفة لعدم الن ي عن ا

: لي  ديق مو ف : بعؤ  دوائؤر الدولؤة, وأنؤا أعلؤم      41السؤال

بأنؤؤت يسؤؤر  مؤؤن الؤؤدائر , فهؤؤل زؤؤ  علؤؤيَّ اإلبؤؤل  عنؤؤت, أم        

 السرت عليت مع النصح؟

ن ارموا  العامة د من ما  الدولة يف كلِّ الرسَة م أولا: اجلواب:

مؤسَّاِتا د حَام َشعًا, ر  ذذه ارموا  من حقِّ املواطن  َجُعًا, من 

مَّهم  وغري مَّهم , وِعدُّ الَّاِق من ارموا  العامة ساًَِا من 

 َجُع املواطن .

إذا كا  الَّاِق ذو املَّتأَمن ع  ارموا  العامة, فذنٍه َكر  ثانياا:

ثمه َخطَ, رنه من اخلائن , واخلُانة من صفة املنافق , كا جاَ يف وإ

ومن كانت فُه  ,َِبع من كن فُه كا  منافقًا خالصاً »احلدِث الَشِف: 

وإذا  ,إذا اوِتن خا  :كانت فُه خصهة من النفاق حتى ِدع ا خصهة من نَّ 
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 ِواه الٍياِي ومَّهم.« وإذا خاصم فكَ ,وإذا عاذد غدِ ,حدث كذب

وذلك  ,َما املؤمن ف و الذي ال ِعَف اخلُانة حتى ملن خانه

ِواه  «وال ختن من خانك ,َةِّ ارمانة إىل من ائتمنك» :لهحدِث الَشِف

 .ااممام َحلد وَبو ةاوة والَتمذي

وِكو  امُلتََّتِّ َشِكًا  , ع  الَّاِق حَام َشعاً ََّتُّ التَّ  :ثالثاا 

ِواه  « فإنه مثههمن كتم غااًل » :ويف احلدِث الَشِف ,لهَّاِق يف اامثم

والرسَة من  ,والغهو  ذو الرسَة من الغنائم ٍَل تقَُّم ا ,َبو ةاوة

 .ارموا  العامة مثه ا

 :وبناء عىل ذلك

فُك  عهُك َ  تنصح ذذا الصدِق, وَ  تأمَه باملعَوف وتن اه عن 

 ا.املنكَ, وَ  تََّت عهُه بَشط َ  َِةَّ ما سَه إىل ةائَته التي سق من 

ه املا  لهدائَ  فُك  عهُك سَته نت من صدق توبته وِةِّ  ,فإ  تُقَّ

 اهلل سَته مَّهاً  سَت ومن» :لقوله ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

 .ِواه الٍياِي ومَّهم «القُامة ِوم

فُك   ,َو ي  َِةَّ املرسوق لهدائَ  ,ًا ع  الرسَةوَما إذا بقي مرصر 

يف ذلك ملحاسٍة ذذا املكَم املكَتح  عهم َصحاب الشأ عهُك َ  تُ 

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .وكفِّ ِده اخلائنة

 : هل  حيح بأن عياد  املري  القري  واجبة؟42السؤال
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لقوله ص  اهلل  ,فق الفق اَ ع  مَشوعُة عُاة  املَِضاتَّ  :اجلواب

 ذن ما :َُل ,«ست املَّهم ع  املَّهم حقُّ » :عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

 وإذا ,فأجٍه ةعاك وإذا ,عهُه مفَّهِّ  لقُته إذا» :َا  اهلل؟ ِسو  ِا

تهشف اهلل فحمد عطس وإذا ,له فانصح استنصحك  ,فُعْده مَ, وإذا ,مِّ

ٍِعه مات وإذا  .ِواه مَّهم عن َِب ذََِ  ِيض اهلل عنه «فاتَّ

وذذ  َج وِ الفق اَ من احلنفُة واملالكُة والشافعُة وبعض 

ٍَّةاحلنابهة إىل َ    .وَا  بعض احلنابهة بوجوهبا ,عُاة  املَِض سنَّة مَّتح

 :وبناء عىل ذلك

ٍَّة د يف  ,فعُاة  املَِض القَِ  وغري القَِ  سنَّة مَّتح ولكن ا تتأكَّ

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .رهنا تكو  عُاة  وصهة ِحم ,عُاة  القَِ 

  موال العامة؟  لت السرقة من ا ات  املو ف ت   ة : هل قل43َّالسؤال

ََّ  :اجلواب َّْ وجلَّ مة يف ةِن اهلل الرسَة ُم  ,وذي كٍري  من الكٍائَ ,ع

 ة من ارموا  العامة التي ذي حق  وخاصَّ  ,لوا  اخلُانةَرهنا لو  من 

 .لا هذا أو   ,مؤمن ا وكافَذا , الألمة كهِّ 

 ,آخَعماًل فعهُه َ  ِعمل  ,إذا كا  الَات  ال ِكفي املوظف :ثانياا 

 .َو َ  َِتك وظُفته وٍِحث عن وظُفة ثانُة

َّْ وجلَّ التقوى هلل   َّ أب ال شكَّ  :ثالثاا   ,تكو  سًٍٍا يف بَكة الَُق ع

 .والَضا با ََّم اهلل لهعٍد ذو شعاِ َذل التقوى
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ومن  , ِنَّى بأنه مٍت  يف ذذه احلُا  الدنُاجي  ع  العٍد َالَّ  :رابعاا 

 گ﴿ :َا  تعاىل ,ة يف الَُق من االبتالَكا َ  الَّع ,االبتالَ التقتري

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

فإذا ما ََتَّ  .[16د15 :]الفكَ ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 .اهلل الَُق ع  عٍٍد فال َِّعه إال الصر

املََ املؤمن ذو الذي ِنظَ إىل من ذو ةونه يف الَُق  :خامساا 

 ,ٍغ اهلل عهُه من النعموبذلك ِكو  شاكًَا هلل تعاىل ع  ما َس ,والعُش

َما الذي ِنظَ إىل من ذو فوَه يف الَُق والعُش فإنه ِْةِي نعمة اهلل 

ِ اهلل تعاىل د ,عهُه , نفَّه لَّيط اهلل تعاىل د ال َدَّ َِّ  .وبذلك ِع

 :وبناء عىل ذلك

وبذلك ِكو   ,فع  ذذا املوظف َ  َِىض با ََّم اهلل تعاىل له

الَشِف الذي ِواه ااممام َحلد عن َِب  كا جاَ يف احلدِث ,َغنى الناس

 :ذََِ  ِيض اهلل عنه َ  النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم َا 

  .«واِ, با ََّم اهلل لك تكن َغنى الناس»

 ,له ِده إىل ما ال حيلُّ   ِمدَّ ومن التقوى َالَّ  ,وعهُه بتقوى اهلل تعاىل

عهُه وُِه ووُِ عائهته  فإ  فعل ذلك كا  ,من َجهة ذلك املا  العامو

كا جاَ يف احلدِث  ,الدعاَ م إجابةَ ََ وبالتاِل حُي  ,ا باحلَامهيالتي ِغذِّ 

َا  ِسو   :الَشِف الذي ِواه الَتمذي عن َِب ذََِ  ِيض اهلل عنه َا 

اهلل طُ  ال  ِا َهيا الناس إ َّ » :اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم
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 ڻ﴿ :فقا  , َمَ املؤمن  با َمَ به املَسه اهلل  َّ إو ,ِقٍل إال طٍُاً 

 :]املؤمنو  ﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 :]الٍقَ  ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ :وَا  .[51

ِا  :ِده إىل الَّاَ ِمدُّ  ,َشعث َغر ,وذكَ الَجل ِطُل الَّفَ :َا  .[172

ي وُغذِّ  ,ومهٍَّه حَام ,ومَشبه حَام ,ومطعمه حَام ,ِا ِبر  ِبر 

 .«ى َِّتكاب لذلكنَّ أف ,باحلَام

ة ِات  املوظف ال وَهَّ  ,فارخذ من ارموا  العامة كٍري  من الكٍائَ

واهلل  ,ذذا .ةوال من ارموا  اخلاصَّ  ,ةتٍُح له الرسَة ال من ارموا  العامَّ 

  .تعاىل َعهم

 : إنسان ااجة ما َّؤة إ  التؤ ُّع بالؤدم, وتطابقؤت زمؤر      44السؤال

 , فهل زوز للمت  ع أخر مثن الدم؟دم املري  مع املت  ع

ع بالدم امنقاذ حُا  إنَّا  :أولا  :اجلواب ع ال  ,الترُّ إذا كا  املترِّ

ِ  .وفاعهه مأجوِ يف ذلك إ  شاَ اهلل تعاىل ,جائْ ,ِترضَّ

م عند اهلل  ,ال جيوُ بُع جَْ من اامنَّا  :ثانياا  ََّ ر  اامنَّا  مك

 َّْ  .حتى ِمهك بُع ا واامنَّا  ال ِمهك ذاته ,وجلَّ  ع

ٍُْعُد َ   :ثالثاا  َِ من ختهَّف عن إغاثة مه وف وذو َاةِ ع  إغاثته ال 

 .إذا كا  ال ِوجد مغُث غريه ,ِكو  آثاً 

ع :رابعاا  ََّ  ,إذا ُوجد املترِّ ع لهمَِض الذي تو فت حُاته ع  وي  ِترَّ
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ع ,إغاثته إال با  خذ ذو وِكو  اآل ,جاُ َ  ِدفع املَِض املا  لهمترِّ

 .وال إثم ع  الدافع يف ذذه احلالة ,اآلثم

 :وبناء عىل ذلك

ع إال بأخذ َُمة  ,فال جيوُ بُع الدم وال َشاوه وإذا ي  ِوجد مترِّ

ع ذذا املترِّ  ,الدم ََّفت حُا  املَِض ع  ترُّ جاُ لهمَِض ةفع َُمة  ,عوتو

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .واآلخذ ِكو  آثاً  ,الدم

هؤؤؤؤؤل زؤؤؤؤؤوز تقؤؤؤؤؤديم العلؤؤؤؤؤف الؤؤؤؤؤنوس للحيوانؤؤؤؤؤا     :45السؤؤؤؤؤؤال

 مأكولة اللحم؟

 :اختهف الفق اَ يف ذلك :اجلواب

فذذ  املالكُة والشافعُة إىل جواُ إطعام العهف النكس َو 

س لهدواب  .كا َجاُوا سقي املاَ النكس لهٍ ائم والِْع ,املتنكِّ

فال جيوُ سقي الدواب  ,وذذ  احلنفُة إىل حَمة االنتفاع بالنكس

 .وخاصة مأكولة الهحم ,وكذلك إطعام ا النكس ,ملاَ النكسا

وذذ  احلنابهة إىل جواُ إطعام النكس لهحُوانات غري مأكولة 

فإذا َكل مأكو  الهحم النكس  ,وي  جيُْوا إطعامه ملا ِؤكل حلمه ,الهحم

ُِذبح إال بعد ثالثة َِام ع  معنى اجلاللة  .فإنه ال 

 :وبناء عىل ذلك

 لَّاة  احلنفُة ذو ارحوط, حلَمة االنتفاع بالنكسفارخذ بمذذ  ا

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .إال لرضوِ 
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ما حكم وضؤع إعلنؤا  لؤبع  احملؤل  علؤى لوحؤا        : 46السؤال

 التقاويم أو إمساكيا  شهر  مضان : املساجد؟

ٍَْن إال لذكَ اهلل تٍاِك وتعاىل :اجلواب فُنٍغي  ,إ  املَّاجد ي  ُت

إذ ِهكأ بعض  ,عن َ  تكو  مَكًْا لهدعاِة واامعال حفظ ا وصُانت ا 

عًا بطٍاعة تقوِم َو إمَّاكُة  ِِّ اجل ا  لعَ, سهعته يف بُوت اهلل تعاىل متذ

  .وكلُّ ذلك حَام ال جيوُ ,َو غري ذلك

َا  ِسو  اهلل  :وَد ِوى مَّهم عن َِب ذََِ  ِيض اهلل عنه َا 

نُشد ضالة يف  من سمع» :ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم َِ ِجاًل 

 .«هلذا نَ ٍْ ذا اهلل عهُك؛ فإ  املَّاجد ي  تُ ال ِةَّ  :املَّكد فهُقل

َدَ  ِيض اهلل عنه َ  ِجاًل نشد يف املَّكد  ِْ ََ وِوى مَّهم َِضًا عن ُب

حلَ؟ فقا  النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله من ةعا إىل اجلمل ار :فقا 

 .«د ملا ُبنُت لهال وجدت؛ إنا ُبنُت املَّاج» :وصحٍه وسهم

 :َا  ااممام النووي ِحله اهلل يف َشح النووي ع  صحُح مَّهم

مَ َ  ِقا  َو «ال وجدت» :)َوله ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

ال  :وِنٍغي لَّامعه َ  ِقو  ,ف و عقوبة له ع  خمالفته وعصُانه ,مثل ذذا

ٍَْن هلذا إنا بنُت املَّاجد ملا  ال وجدت :َو ِقو  .وجدت فإ  املَّاجد ي  ُت

 بنُت له. كا َاله ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم( انت ى.

وِوى الٍُ قي يف الَّنن َ  عمَ بن اخلطاب ِيض اهلل عنه بنى إىل 

)من َِاة َ  ِهغط َو  :فكا  ِقو  ,جان  املَّكد ِحٍة فَّاذا الٍطُحاَ
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 .ه الَحٍة(ِنشد شعًَا َو َِفع صوتًا فهُيَج إىل ذذ

 :وبناء عىل ذلك

فُحَم وضع اامعالنات ع  التقاوِم َو ااممَّاكُات ووضع ا يف 

َّْ وجلَّ ر  بُوت اهلل  ,املَّاجد  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .ما بنُت هلذا ع

شخص يز ع أ ع أوقاخ مسود, وال يسمح ببناء مسؤود  : 47السؤال

 ؟مسودإ  عليها, فهل يأثم؟ علمًا أن القرية ااجة 

إذا كانت ارِ, موَوفة لٍناَ مَّكد فُحَم االنتفاع هبذه  :اجلواب

ذذه  ومن استغلَّ  ,ارِ, سواَ كانت القَِة بحاجة إىل املَّكد َم ال

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .ارِ, ملصهحته كا  آثاً 

: هؤؤل زؤؤوز للونؤؤة بنؤؤاء مسؤؤود أن تقبؤؤل تؤؤ ع  جؤؤل      48السؤؤؤال

 نصراني لبناء مسود؟

واعهم َ  وصاِا الذمي ثالثة  املحتاِ: يف حاشُة ِةِّ جاَ  :اجلواب

وذو ما إذا َوىص با ذو ََبة عندنا  ,ارو  جائْ باالتفاق :َََّام

ُِرَسج يف بُت املقدس ,وعندذم  كُ غْى الَتْ َو بأ  تُ  ,كا إذا َوىص بأ  

 .سواَ كا  لقوم معُن  َو ال ,وذو من الَوم

ال َوىص با لُس ََبة عندنا ووذو ما إذا  ,والثا  باطل باالتفاق

َو با ذو ََبة عندنا فقط  ,كا إذا َوىص لهمغنُات والنائحات ,عندذم

 .اً ِتهُك وبناَ املَّاجد لهمَّهم  إال َ  ِكو  لقوم بأعُاهنم فُصحُّ  كاحلجِّ 
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من ا  :ثم احلاصل َ  وصاِا الذمي ع  َِبعة َََّام وجاَ يف اهلداِة:

وما إذا  ,ه تكو  ََبة يف حقنا وذو ما ذكَناَ  تكو  ََبة يف معتقدذم وال

وذذه ع  اخلالف إذا  ,َوىص الذمي بأ  تذبح خناَُِه وتطعم املَشك 

 .م  كا ذكَناه والوجه ما بُناههكا  لقوم غري مَّ

 ,ومن ا إذا َوىص با ِكو  ََبة يف حقنا وال ِكو  ََبة يف معتقدذم

ُِرَسج يف كا إذا َوىص باحلج َو بأ  ٍِنى مَّكد له مَّهم  َو بأ  

إال إذا  ,ف ذه الوصُة باطهة باامَجاع اعتٍاًِا العتقاةذم ,مَّاجد املَّهم 

 .كا  لقوم بأعُاهنم لوَوعه ِتهُكًا رهنم معهومو  واجل ة مشوِ 

)وبطل( الوَف )ع  معصُة وحَِب و(  وجاَ يف حاشُة الدسوَي:

 .منفعة عامة ةِنُةبطل من )كافَ( ولو ذمًُا )كمَّكد( وِباط من كل 

ولٍطال   ,من كل منفعة عامة ةِنُة( من َجهت ا بناوه مَّكداً  :)َوله

 ةااممام مالك ِحله اهلل ةِناِ نرصانُ وَد ِةَّ  ,القَبة الدِنُة من الكافَ

 .عهُ ا ح  بعثت به إىل الكعٍة

 :وبناء عىل ذلك

ناَ فال جيوُ هلذه الهكنة َ  تقٍل املا  من ذذا الَجل النرصا  لٍ

الهكنة بأ َّ ذذا الَجل مَّهم ولكنه  إال إذا كا  ِغه  ع  ظنِّ  ,املَّكد

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .ِكتم إِانه

: هؤؤل زؤؤوز انؤؤا  دا  للسؤؤكن فؤؤو  املسؤؤود أو حتتؤؤت       49السؤؤؤال
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 خلطي  املسود وإمامت, أو للمؤ ن واخلادم؟

وذي  ,,الٍقاع إىل اهلل تعاىل يف ارِ املَّاجد ذي َح ُّ  :اجلواب

ُِعٍد, َا  تعاىل: ﴿ د فُ ا و  مب خب حب جب يئ ىئ مئبُوته التي ِوحَّ

 .[18 :]اجلن ﴾ڃ ڃ ڃ﴿ :وِقو  تعاىل .[36 :]النوِ ﴾يب ىب

 ,  بُوِت يف ارِ, املَّاجدإ :مكتوب يف التوِا  :وِقو  كع 

ع  املْوِ  وحق   ,ثم ُاِ  يف بُتي َكَمته ,وإنه من توضأ فأحَّن وضوَه

 ه ابن َِب حاتم يف تفَّريه.ِوا .كَامة الْائَ

الفق اَ ع  َنه حيَم ع  اجلُنُ  واحلائض والنفَّاَ ةخو   ونصَّ 

)جاَ ِسو  اهلل  :تملا ِوت الَُّد  عائشة ِيض اهلل عن ا َال ,املَّكد

ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم ووجوه بُوت َصحابه شاِعة يف 

ثم ةخل النٍي ص  اهلل  «وجِّ وا ذذه الٍُوت عن املَّكد» :املَّكد فقا 

عهُه وع  آله وصحٍه وسهم وي  ِصنع القوم شُئًا ِجاَ َ  تنْ  فُ م 

 وا ذذه الٍُوت عن املَّكد فإ  ال وجِّ » :ِخصة فيَج إلُ م بعد فقا 

 .ِواه َبو ةاوة («املَّكد حلائض وال ُجنُ  َحلُّ 

لٍناَ مَّكد صاِت ارِ, مع العهو والَّفل  وإذا َوَفت َِ,

 .الفناَ ِكو  تٍعًا لهمَّكدو ,مَّكداً 

 :وبناء عىل ذلك

ثم مع  ,من الواَف ٍَل بناَ املَّكد هط بُت لإلمام وغريفهو خطِّ 

 .ف ذا جائْ َشعاً  ,بناَ املَّكد ُبني الٍُت َو ٍَهه
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فال جيوُ اختاذ  ,جعهته مَّكداً  :َو َا  الواَف ,َما لو ُبني املَّكد

واَف بعد الوَف َصدت لا وإ  َا  ,الٍُت وبناوه فوق املَّكد َو حتته

ق ,َ  ِكو  بُتًا لإلمام وغريه ُِصدَّ  .فال 

ه ابن عابدِن ِِّ َا  يف الدُّ  ََّ  لو بنى فوَه بُتًا لإلمام ال ِرضُّ  :فَع :وََ

عنُت  :ولو َا  ,ت املَّكدِة ثم َِاة الٍناَ منعَما لو ِتَّ  ,رنه من املصالح

 .اذد .ذلك ي  ِصدق

َو حتته بعد بنائه َو وَف ارِ,  وسٍ  منع الٍناَ فوق املَّكد

واملَّكد له آةابه التي ذكَناذا يف مقدمة  ,َنه صاِ مَّكداً  ,بدو  تعُ 

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .اجلواب

 إ ا ُوِجَد  بع  ا ثاثا  املوقوفؤة : املسؤاجد القدميؤة,   : 50السؤال

 ؤؤاية لل ؤؤتعمال, فهؤؤل زؤؤوز بيعهؤؤا و ؤؤرفها      ومل تعؤؤد

 املسود نفست؟ أم ز   دُّ هرا املال إ جلمعية خريية, 

َج وِ الفق اَ من احلنفُة واملالكُة واحلنابهة  ذ ذ :اجلواب

نتَفع هبا ُِ ثم  ,والشافعُة إىل جواُ بُع املوَوف إذا تعطَّل وصاِ بحالة ال 

 .هجُيَعل ثمنه يف ُمهِّ 

 :وبناء عىل ذلك

قدِمة ال بعض ارثاثات املوَوفة يف بعض املَّاجد ال تفإذا َصٍح

نَْتفع هبا بحا  من ارحوا  ثم  ,فال حَج من بُع ا بالَّعَ الَّوَي هلا ,ُِ
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وإ  ي  ِكن  ,ِةِّ ذذا املا  إىل املَّكد بَشاَ َثاٍث مثل الذي تمَّ بُعه

 ,املَّكد بحاجة إىل ذذه ارثاثات فال حَج من َشاَ ما حيتاج إلُه املَّكد

 .ةوال جيوُ رصف َُمة ذذه ارثاثات جل ٍة خريِ

فة من اجل ة وجي  َ  ِقوم بٍُع ذذه ارثاثات جلنة مَّتأمنة مكهَّ 

وَ  تَّتحرض ذذه  ,ف ااملَّؤولة عن اروَاف تَاَ  اهلل تعاىل يف ترصُّ 

 .[220 :]الٍقَ  ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ :الهكنة َو  اهلل تعاىل

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا

 : بنؤى  جؤل مسؤؤودًا مؤن  ؤابقني, أ ضؤي وأول, والطؤؤابق     51السؤؤال 

ا  ضؤؤي ال يصؤؤلى فيؤؤت أبؤؤدًا, وتريؤؤد جلنؤؤة املسؤؤود أن جتعؤؤل     

الطؤؤؤابق ا  ضؤؤؤي  ؤؤؤالة أفؤؤؤراح للرجؤؤؤال وللنسؤؤؤاء, بشؤؤؤرط أن  

 تكون مضبو ة بضوابط الشريعة, فهل :  ل  حرج شرعي؟

ذذ  َج وِ الفق اَ إىل َ  الوَف متى صدِ ممن ذو  :أولا  :اجلواب

َّْ وجلَّ صاِ حقًا هلل َصٍح الُمًا و ,مَّتكماًل َشائطه ,فَذل لهترصُّ   ,ع

ف يف الع  املوَوفة بأيِّ ترصف ُخلُّ  وانقطع حقُّ الواَف يف الترصُّ

ث ,باملقصوة من الوَف َِّ ٍاع وال ِوذ  وال ِو ُِ لقوله ص  اهلل عهُه  ,فال 

ق بأصهه ال ٍِاع وال ِوذ  وال ِوِث» :وع  آله وصحٍه وسهم  «تصدَّ

 .عنه ِواه الٍياِي عن ابن عمَ ِيض اهلل

لهواَف َ  ِضع من الَشوط عند إنشاَ الوَف ما ال خالف  :ثانياا 
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 ,وال جيوُ خمالفت ا إذا ي  ختالف الَشع ,وجي  الَجوع إلُ ا ,حكم الَشع

َشائط الواَف معتر  إذا ي  ختالف ) :كا جاَ يف حاشُة ابن عابدِن

 .(فهه َ  جيعل ماله حُث شاَ ما ي  ِكن معصُة ,الَشع وذو مالك

 .َما بعد ِتام الوَف فال حقَّ له فُا صاِ وَفًا هلل تعاىل

إذا َوَفت َِ,  لٍناَ مَّكد صاِت ارِ, مع العهو  :ثالثاا 

والفناَ ِكو  تٍعًا لهمَّكد؛ فهو ُخطَِّط بُت لإلمام  ,والَّفل مَّكداً 

 ,ثم مع بناَ املَّكد ُبني الٍُت َو ٍَهه ,وغرِيه من الواَف ٍَل بناَ املَّكد

 .ْ َشعاً ف ذا جائ

فال جيوُ اختاذ  ,جعهته مَّكداً  :َو َا  الواَف ,لو ُبني املَّكدَما 

واَف بعد الوَف َصدت لوإ  َا  ا ,الٍُت وبناوه فوق املَّكد َو حتته

ق ,َ  ِكو  بُتًا لإلمام وغريه ُِصدَّ  .فال 

ه ابن عابدِن ََّ  ؛لو بنى فوَه بُتًا لإلمام ال ِرضُّ  :فَع :َا  يف الدِ وََ

َِّ َما لو ِتَّ  ,املصالح رنه من عنُت  :ولو َا  ,ة ثم َِاة الٍناَ منعت املَّكد

 .اذد .ذلك ي  ِصدق

 :َا  تعاىل ,ر  املَّاجد هلل تعاىل ,املَّكد له آةابه اخلاصة به :رابعاا 

 .[18 :]اجلن ﴾ڃ ڃ ڃ﴿

 ,ومن ذذه اآلةاب كَاذُة اركل يف املَّكد لغري املعتكف  فُه

ة  ا ونشد ,رصواتوِفع ا ,وكَاذُة التصفُق  ,والصي  واله والضالَّ

فارصل يف بُوت اهلل  ,ر َّ ذذه ارموِ تتناىف مع تعظُم بُوت اهلل تعاىل
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 ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ﴿ :َا  تعاىل ,تعاىل ذو التعظُم

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يت ىت مت خت حت جت يب

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

  .[37د36 :]النوِ ﴾ٿ ٿ

م اامسالم ةخو  املََ  وهل ,فاملَّكد معظَّم يف اامسالم ََّ ذا ح

َا  ص  اهلل عهُه وع  آله  ,احلائض والنفَّاَ واجلن  بُوت اهلل تعاىل

ِواه َبو ةاوة يف  «املَّكد حلائض وال جن  إ  ال َحلُّ ف» :وصحٍه وسهم

  .عن عائشة ِيض اهلل تعاىل عن ا والٍُ قي يف الَّنن الكرى ,سننه

لنفَّاَ الدخو  إىل املَّكد ولو ال جيوُ لهحائض وا :وَا  الفق اَ

 .لتعهُّم العهم

عقد  :اروىل ؛إَامة حفالت الْواج يف املَّكد له ج تا  :خامساا 

 .إَامة حفل الْفاف فُه :الثانُة .النكاح فُه

من  ,َما بالنٍَّة لعقد النكاح فُه ف و مَّتح   عند َج وِ الفق اَ

ُه وع  آله وصحٍه لقوله ص  اهلل عه ,وإش اِ عقد النكاح ,َجل الركة

وارضبوا عهُه  ,واجعهوه يف املَّاجد ,َعهنوا ذذا النكاح» :وسهم

 .فه ابن حكَِواه الَتمذي عن عائشة ِيض اهلل عن ا وضعَّ  «بالدفوف

َما بالنٍَّة حلفل الْفاف لهَجا  يف املَّاجد فكائْ َشعًا إذا خال 

ق والََص من آالت اله و والدخا  والتصفُ ,احلفل من املفاسد الدِنُة

وكا  مقصوًِا ع  مدِح النٍي اهلل ص  اهلل  ,وِفع ارصوات واركل
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 .عهُه وع  آله وصحٍه وسهم مع الدفِّ فقط

ذا عن  َما حفالت النَّاَ يف املَّاجد فال جتوُ َشعًا لعدم خهوِّ

 ,وةخو  احلائض والنفَّاَ ,وخاصة من كشف العوِات ,املفاسد الدِنُة

 , واله و, والصي , والطعام, وغري ذلكواصطحاب ارطفا , والََص

م ع  جه  املصالح ,مما ِنايف حَمة املَّاجد َُ املفاسد مقدَّ  .وةِ

 :وبناء عىل ذلك

سواَ الطابق  ,ف و بكامهه مَّكد ,فا ةام تمَّ بناَ املَّكد من طابق 

ُِصلَّ يف الطابق ارِيض, وال جيوُ  ارِيض َو الطابق ارو , ولو ي  

 .ارِيض منه إىل صالة لالستثاِالطابق  حتوِل

وكُف جيَتئ املَّهم َ  حيوِّ  كهمة املَّكد إىل صالة فضاًل عن 

ُِنَّى بأ َّ ذذا املكا   حتوِل املَّكد إىل صالة؟ رنه بعد فَت  من الْمن 

  .كا  مَّكداً 

قام فُ ا احلفالت ِبا َ  ِدخل ونحن نعهم بأ  الصاالت التي تُ 

ومن النَّاَ  ,إلُ ا النَّاَ مع ارطفا  وِدخل ,إلُ ا الطاذَ واجلن 

 .الطاذَ  واحلائض والنفَّاَ

حيَم حتوِل املَّكد إىل صالة لألفَاح سواَ كانت  :وَخريًا ََو 

ة ال تتحوَّ  عنه بعد ِتام الوَف  ,لهَجا  َم لهنَّاَ َِّ ر  صفة املَّكد

 .ف و مَّكد  إىل ِوم القُامة ,والٍناَ

ة الْواج َو ارعَاس لهَجا  إَامة حفالت لعقو يفولكن ال حَج 
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وال جيوُ َ  تقام فُه حفالت لهنَّاَ  ,إذا كانت منضٍطة بضوابط الَشِعة

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .ملا ذكَناه سابقًا من املحظوِات

ِ. الدِ امليتاِ د حاشُة ابن عابدِن د حاشُة الدسوَي د ِوضة 

 الطالٍ  د مغني املحتاج د كشاف القناع 

 هل زوز بناء املسود من مال حرام؟: 52السؤال

ب إىل اهلل تعاىل ال ِكو  إال عن طَِق مَشوع َشعه  :اجلواب َُّ التق

ه اهلل  ,اهلل تعاىل لعٍاةه ب إىل اهلل تعاىل بطَِق غري مَشوع ِةَّ َُّ ومن َِاة التق

 .تعاىل عهُه

ُِّ  إ َّ » :جاَ يف احلدِث الَشِف ُِّ اهلل ط ِواه  «ٍاً   ال ِقٍل إال ط

 :ويف حدِث آخَ ِقو  ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم .مَّهم

 «رصه عهُهإوكا   ,جََق به ي  ِكن له فُه ثم تصدَّ  حَاماً  ومن َجع ماالً »

ويف حدِث ثالث ِقو  ص  اهلل عهُه  .ِواه ابن خِْمة واحلاكم والٍُ قي

من حَام فأعتق منه ووصل منه  من كَّ  ماالً » :وع  آله وصحٍه وسهم

ويف  .ِواه الطرا  كا يف الَتغُ  والَتذُ  «عهُه كا  ذلك إرصاً  ,هِحل

من اكتَّ  » :حدِث ِابع ِقو  ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

َجع  ,َو َنفقه يف سٍُل اهلل ,ق بهَو تصدَّ  ,فوصل به ِحله ,من مأثم ماالً 

 يف ِواه َبو ةاوة يف املَاسُل كا «فقذف به يف ج نم ذلك كهه َجُعاً 

 .الَتغُ  والَتذُ 
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 :وبناء عىل ذلك

فال جيوُ بناَ املَّكد من ما  حَام د ِبوي َو سَة َو ِشو  َو 

ه إىل َصحابه مة د ر  املا  احلَام جي  ِةُّ ََّ فإ  ي  ِعَف َصحابه  ,م نة ُم

 .ص منه برصفه إىل الفقَاَفُتيهَّ 

مة فإنه ِتيهَّص منه برصفه إىل ا ََّ وجي   ,لفقَاَوَما ما  امل نة املح

ر  اهلل تعاىل طُ  ال  ,ع  صاحٍه َ  ِعتقد َ  ال َجَ له يف ذذا املا 

ور  التوبة الصاةَة ال تكو  إال بالتيهُّص من املا  احلَام  ,ِقٍل إال طٍُاً 

 .يف غري املَّاجد وَشاَ نَّا من القَآ  الكَِم

ا   إعاةِتجتوالصال  يف مَّكد َنشئ من ما  حَام مكَوذة حتًَِا 

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .ٍَل خَوج الوَت

 : هل زوز شرب الدخان :  احة املسود؟53السؤال

َشب الدخا  بشكل عام ال جيوُ َشعًا؛ ر  رضِه اجلواب: 

ن .  ثابت, وخاصة ملا فُه من اامِذاَ لهمَّهم  غري املدخِّ

وَما ساحات املَّكد اخلاِجُة ف ي يف حكم املَّكد ما ةامت 

 واَ فُ ا املَّقوف وغري املَّقوف.موَوفة, س

 وبناء عىل ذلك:

 فَشب الدخا  ال جيوُ َشعًا, وَشبه يف ساحات املَّكد من سوَ

اة املَّكد. ذذا, واهلل تعاىل َعهم. , وفُه إِذاَ لَوَّ َّْ وجلَّ  ارةب مع بُوت اهلل ع
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: لقؤؤؤد أكؤؤؤرمين اهلل عؤؤؤزَّ وجؤؤؤلَّ اولؤؤؤود, وأنؤؤؤا أحؤؤؤ ُّ أن  54السؤؤؤؤال

 ن  ه , فهل :  ل  حرج شرعي؟ألبست  وا ًا م

قد ََجع الفق اَ ع  حتَِم استعا  حلِّ الذذ  ع  ل :اجلواب

َحلَّ الذذ  » :لقوله ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم ,الَجا 

م ع  ذكوِذا ,واحلََِ لإلناث من َمتي َِّ ِواه ااممام َحلد  «وح

 .حدِث حَّن صحُح :والَتمذي وَا 

فقد اختهف الفق اَ يف  ,الصٍي الصغري الذذ َما بالنٍَّة لهٍس 

الشافعُة إىل حتَِم لٍس  دفذذ  احلنفُة واحلنابهة وذو وجه عن ,ذلك

 .الذكوِ الذذ  سواَ كانوا صغاًِا َو كٍاِاً 

وذذ   ,وذذ  املالكُة إىل جواُ لٍس الصٍي الذذ  مع الكَاذة

 .الشافعُة يف ارصحِّ إىل اجلواُ مطهقاً 

 :وبناء عىل ذلك

قو  اجلم وِ من احلنفُة واحلنابهة وبعض بخذ ارفأنا َنصحك ب

واامثم ِكو  ع  من  ,وذلك بتحَِم لٍَّه لهصٍي الصغري ,الشافعُة

 .وال إثم ع  الصغري رنه غري مكهَّف ,َلٍس الصغرَي الذذ 

َّْ وجلَّ وَنا ال َِى ذذا من الشكَ هلل  ر   ,ع  نعمة املولوة ع

 ہ ۀ﴿ :َا  تعاىل ,  لهنَّاَ ال لهَجا ارصل يف التحل بالذذ

وال تنس ِا َخي  .[18 :]الْخَف ﴾ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

َِّ  أفطوبى لعٍد نشَّ  ,الكَِم َ  من ش َّ ع  َشَ شاب عهُه ته ع  ذِ
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َّْ وجلَّ االلتْام بدِن اهلل   .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .وذم يف امل د ع

و ا  ؤديقا  غؤري    : امرأ  ملتزمة بدين اهلل عزَّ وجلَّ,55السؤال

ملتزمؤؤا  بؤؤدين اهلل تعؤؤا , فهؤؤل زؤؤ  عليهؤؤا تؤؤركهنَّ مؤؤن  

 أجل  لمة دينها؟

ِقو  سُدنا ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه  :اجلواب

مثل اجلهُس الصالح والَّوَ, كحامل املَّك ونافا الكري, »وسهم: 

د منه ِحيًا ما َ  جتإما َ  تٍتاع منه, وإفحامل املَّك: إما َ  حيذِك, و

ِواه « ما َ  جتد ِحيًا خٍُثةإطٍُة. ونافا الكري: إما َ  حيَق ثُابك, و

وحيَش املََ  ,والصاح  ساح  ,واملََ ع  ةِن خهُهه الٍياِي ومَّهم.

 .لا هذا أو   .مع من َح َّ 

 جي  ارمَ باملعَوف والن ي عن املنكَ بأسهوب حَّن وحكُم, ثانياا:

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿ :له تعاىللقو ,وبدو  فظاظة وال غالظة

وَ  ِكو  بدو  استعالَ واستحقاِ  ,[159 :]آ  عمَا  ﴾ٹ ٹ ٿ

 وئ ەئ﴿ :َا  تعاىل ,ر  اخلاِتة ال ِعهم ا إال اهلل تعاىل ,لهطَف اآلخَ

 .[117 :]ارنعام ﴾ېئ ېئ ېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

 ِكو  املنكَ وعند ارمَ باملعَوف والن ي عن املنكَ جي  َالَّ 

َّا  ِأمَ باملعَوف وِن ى عن املنكَ ثم ِنرصف وال وإال فاامن ,مَّتمَاً 

 .ٍِقى جمالًَّا َذل املنكَ
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 :وبناء عىل ذلك

َ  تأمَ  ,فع  ذذه املََ  املَّهمة الغُوِ  ع  ةِن اهلل تعاىل

وال  ,باحلكمة واملوعظة احلَّنة ,وتن اذنَّ عن املنكَ ,صوحيٍاِتا باملعَوف

وكانت تأمن  ,َ َائًا يف املكهس ِكو  املنكحَج من جمالَّت نَّ بَشط َالَّ 

 .ع  نفَّ ا من االنحَاف والتأثَُّ هبنَّ 

؛  ولكن إ  خافت ع  نفَّ ا من التأثَُّ هبنَّ فُحَم عهُ ا جمالَّت نَّ

م ع  جه  املصالح  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .ر  ةَِ املفاسد مقدَّ

: امرأ  كانت أيام  ؤباها تعمؤل  اقصؤة, وقؤد مؤنَّ اهلل      56السؤال

عزَّ وجلَّ عليها بالتوبؤة, وقؤد اكتسؤبت أمؤوااًل كؤثري  مؤن       

 خلل عملها بالرقص, فما ا تفعل بهرمي ا موال؟

من سعاة  العٍد َ  ِكَمه اهلل تعاىل بالتوبة ٍَل هناِة  أولا: اجلواب:

َّْ وجلَّ كا  ُمٍوبًا عند اهلل تعاىل, َا   ارجل, ومن صدق يف توبته هلل ع

, ومن ُمٍة اهلل لهتائٍ  َ  جيعل [222لٍقَ : ]ا﴾ ٴۇ ۈ ۈ ۆتعاىل: ﴿

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄسُئاِتم حَّنات, َا  تعاىل: ﴿

 .[70]الفََا : ﴾ ڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

ه رصحابه  :ثانياا  املا  احلَام الذي ِكٍَّه اامنَّا  جي  عهُه َ  َِةَّ

 وإال فُتيهَّص من ذذا املا  برصفه لهفقَاَ ,إذا كانوا معَوف  َو لوِثت م

 .واملَّاك  واجل ات اخلريِة
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 ,الْنىاملاُ  الذي ِكٍَّه اامنَّا  عن طَِق غري مَشوعة ك :ثالثاا 

فُك  التيهُّص منه  ,حَام   ,والََص وما شاكل ذلك ,والغناَ ,والك انة

 .برصفه إىل َصحاب احلاجة من الفقَاَ واملَّاك  واجل ات اخلريِة

 :وبناء عىل ذلك

َ  تكو  توبت ا  ,كَم ا اهلل تعاىل بالتوبةفُك  ع  ذذه املََ  التي َ

ةت من ذذا الكَّ   ,صاةَة ََّ وال تكو  التوبة صاةَة نصوحًا إال إذا جت

وِقو  ص  اهلل عهُه وع  آله  ,وإال ف ي مرصَّ  ع  املعصُة ,اخلٍُث

« ِ َوىل بهاإنه ال َِبو حلم نٍت من ُسْحت إال كانت الن» :وصحٍه وسهم

 .حدِث حَّن :الَتمذي وَا ِواه ااممام َحلد و

 ,لذلك عهُ ا َ  تتيهَّص من ذذا املا  احلَام برصفه لهفقَاَ

إنك لن » :ولتذكَ حدِث النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

َّْ وجلَّ تدع شُئًا اتقاَ اهلل   .ِواه ااممام َحلد« إال َعطاك اهلل خريًا منه ع

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ :ولتذكَ َو  اهلل تعاىل

 .[3د2 :]الطالق ﴾ۀ ۀ

َّْ وجلَّ ولتكثَ من الدعاَ هلل   ٻ ٻ ٻ﴿ :وخاصة بقو  ,ع

ولتعهم  .[23 :]ارعَاف ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

لقوله ص  اهلل عهُه  ,بأ  الدعاَ مَتٍط بط اِ  املطعم واملَشب واملهٍس

ِدِه  ِمدُّ  ,ِطُل الَّفَ َشعث َغر» :وع  آله وصحٍه وسهم عن الَجل
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 ,ومهٍَّه حَام ,ومَشبه حَام ,ومطعمه حَام ,ِا ِب ِا ِب :اَإىل الَّ

 .ِواه مَّهم« نى َِّتكاب لذلك؟أف ,وُغذي باحلَام

 ,ذذا .آم  .َسأ  اهلل تعاىل َ  ََُِنا َجُعًا التوبة الصاةَة النصوح

 .واهلل تعاىل َعهم

: امرأ  كبري  : السن جتاوز عمرها مثؤانني  ؤنة, وهؤي    57السؤال

ر, و تؤؤاج ا مؤؤر إ  بؤؤرت  جلؤؤها, وهؤؤي مصؤؤرَّ   مريضؤؤة بالسؤؤك

على عؤدم برتهؤا, وال تسؤامح أوالدهؤا : املوافقؤة علؤى برتهؤا,        

 وقد قر  ا  باء وجوب البرت, فهل ز  أخر موافقتها؟

بل ذو مٍاح عند  ,التداوي لُس واجًٍا باتفاق َذل العهم :اجلواب

هة؛ لهحدِث الذي ومَّتح   عند الشافعُة وبعض احلناب ,َج وِ الفق اَ

عن عطاَ بن َِب ِباح ِيض  ,ِواه ااممام الٍياِي ومَّهم يف صحُحُ ا

  من َذل ََال َِِك امَ :)َا  ِل ابن عٍاس ِيض اهلل عن ا :اهلل عنه َا 

َتت النٍي ص  اهلل عهُه وع   ,ذذه املََ  الَّوةاَ :َا  ,ب  :اجلنة؟ َهت

عُ  :آله وصحٍه وسهم َالت َُرْصَ إ  » :َا  ,فاةع اهلل ِل ,  َتكشفإو ,إ  

 :َالت ,«  شئت ةعوت اهلل َ  ِعافُكإو ,شئت صرت ولك اجلنة

 .فدعا هلا( , َتكشففإ  َتكشف فاةع اهلل َالَّ  :َالت ,َصر

وَوجٍه بعض الفق اَ ع  املَِض د إذا كا  َاةًِا عهُه د يف حالة 

نه َ  الدواَ ِنفعه كه ِكو  سٍٍاً  ,تُقُّ َْ  .يف موته وَ َّ َت
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َا  ِسو   :َا  ِيض اهلل عنه ِوى َبو ةاوة يف سننه عن َِب الدِةاَ

 ,إ  اهلل َنْ  الداَ والدواَ» :اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

 .«وال تداَوْوا بحَام ,فتداَوْوا ,وجعل لكل ةاَ ةواَ

( املنعقد يف 5/7( )67وجاَ يف ََاِ جممع الفقه اامسالمي َِم )

 :مؤِتَه الَّابع بكد  ةوِ 

  :إذ  املَِض :ثالثاا )

فإ  كا  عدِم  ,ِشَتط إذ  املَِض لهعالج إذا كا  تام ارذهُة -َ

 ُِّ ووفقًا  ,ه حَّ  تَتُ  الوالِة الَشعُةارذهُة َو ناَص ا اعتر إذ  ول

 عهُه ومصهحته ف الوِل فُا فُه منفعة املَْوِِل رحكام ا التي حترص ترصُّ 

عتدَّ ع  َالَّ  .هوِفع ارذى عن ُِ ف الوِل يف عدم اامذ  إذا كا  واضح بترصُّ   

  .وِنتقل احلق إىل غريه من ارولُاَ ثم إىل وِل ارمَ , عهُهالرضِ بامَلْوِِل 

يف حاالت اامسعاف التي تتعَ, فُ ا حُا  املصاب لهيطَ ال  -ج

 ََّ  .(ف العالج ع  اامذ ِتو

 :وبناء عىل ذلك

 ,ا  ذذه املََ  د ما ةامت مكهَّفة د بٍَت ِجه افإنه ال بدَّ من استئذ

 .وإال فالضا  ع  الطٍُ  إذا انتقهت آثاِ اجلَاحة إىل َعضاَ َخَى

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا

** ** ** 
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ما حكم التسمية بعبؤد الؤنيب وعبؤد الر ؤول وفؤق آ اء      : 1السؤال

 املراه  ا  بعة؟ وهل هو اكم الشرك؟

اتفق الفق اَ ع  حتَِم التَّمُة بكل اسم معٍد مضاف إىل  :جلوابا

وعٍد  ,وعٍد الداِ ,وعٍد الكعٍة ,كعٍد العْى ,غري اهلل سٍحانه وتعاىل

 ...وعٍد احلَّ  ,عل

 .بأنه ال َِّمُه عٍد فال  :جاَ يف حاشُة ابن عابدِن

 .ي بعٍد الكعٍة وعٍد العْىَنه ال جيوُ التَّمِّ  :ويف مغني املحتاج

اتفقوا ع  حتَِم كل اسم معٍد لغري اهلل تعاىل  :وجاَ يف كشاف القناع

 .ومثهه عٍد النٍي وعٍد املَُّح ,كعٍد العْى وعٍد عمَو وما َشٍه ذلك

ِوى ابن شٍُة عن املقدام بن َشِح عن َبُه عن جده ذانئ بن 

 ,َشِح )َنه وفد إىل النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم يف َومه

مع م ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم َِّمو  ِجالً فَّ

فقا  ِسو  اهلل  ,عٍد احلكَ :َا  «ما اسمك؟» :فقا  له ,عٍد احلكَ

 .(«إنا َنت عٍد اهلل» :ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

 :وبناء عىل ذلك

فُحَم تَّمُة اامنَّا  باسم عٍد النٍي َو عٍد الَسو  َو عٍد 

ى بتهك ارساَ فقد وَع يف كٍري  من ومن تَّمَّ  . وما شاكل ذلكاحلَّ 
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 ,َ والعُاذ باهلل تعاىل من عٍوةِته هلل تعاىلمَشكًا إال إذا ترَّ  دُّ وال ِع ,الكٍائَ

ِ من إنَّا  مؤمن ُِتصوَّ  .وجي  عهُه َ  ِغريِّ اسمه ,وذذا ال 

د اهلل َحد  ارسداَ إىل اهلل تعداىل عٍد وَد صح يف احلدِث عد  َ َّ 

 وعٍد الَحلن كا جاَ يف صحُح مَّهم 

َا  ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع   :َا  اعن ابن عمَ ِيض اهلل عن 

 .«َح  َسائكم إىل اهلل عٍد اهلل وعٍد الَحلن إ َّ » :آله وصحٍه وسهم

الولد باسم نٍي من ارنٍُاَ كا جاَ يف احلدِث  ىَ  َِّم وَِّتح ُّ 

ن َِب وذ  اجلَُشمي وكانت له ُصحٍة ِيض اهلل الذي ِواه ااممام َحلد ع

ْوا » :َا  ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم :عنه َا  تَّمَّ

َّْ وجلَّ ساَ إىل اهلل ار ح ُّ َو ,نٍُاَبأساَ ار  ,عٍد اهلل وعٍد الَحلن ع

ََّ َو ,امصدَ ا حاِث ومَهَّ َو   .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .«ٍَح ا حَب وُم

ما حكم تقلي  أو ا  املصحف الشريف بريق اإلنسان : 2سؤالال

  بع القا ئ؟إالري يوضع على 

  :وَالوا ,قد كَه بعض َذل العهم ذلكل :اجلواب

 والقهدد  لددألوِاق بالٍصدداق

 وبعض من إىل العهوم ِنتَّ 
 

 َمددَ ٍَددُح شدداع يف اآلفدداق 

ددد   ِفعهددده لددددك هه املَكَّ
 

ِق اآلخَِن؟ فكُف وال ِقٍل َحد  َ  ِوضع ع  وج ه من ِ

مة التي ِنٍغي َ  حُتَفظ ََّ ُحف املك والقَآ  الكَِم الذي جي  َ   ,بالصُّ
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ُِعظَّم؟! وتعظُمه من باب إكَام كتاب اهلل تعاىل ل و ٍَكَّ وتقهُُ  َوِاق  ,ُِ

 .املصحف بالَِق ٍَُح  يف الصوِ  والشكل

د فإ  َصد به حتقرَي القَآ  فق ,ثم إ  ذذا الفعل ختهف فُه القصد

وفُه من االمت ا  ما  ,َا  بعض العهاَ بكفَه؛ رنه كالتفل عهُه والٍصاق

 .ِوصل إىل التكفري

ن من اروِاق وَهٍ ا د وذذا مقصوة املَّهم   وَما إذا َصد به التمكُّ

 .رنه ال ِوجد مَّهم ِقصد به إذانة كتاب اهلل تعاىل د فُكَه ,غالٍاً 

 :وبناء عىل ذلك

رنه  ,صٍع وتقهُ  َوِاق املصحف هبافُكَه وضع الَِق ع  اام

وإ  َصدذا  ,ذذا إذا ي  ِقصد اامذانة ,لُس من إكَام كتاب اهلل تعاىل

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .ُِكَفَ والعُاذ باهلل تعاىل

 ن بدون حواب؟آهل زوز للمرأ  أن تقرأ القر: 3السؤال

ة عن جيوُ لهمََ  َ  تقََ القَآ  خاِج الصال  وذي كاشف :اجلواب

 .إذا كانت القَاَ  عن ظ َ َه وضوَ ِِتا ولو بدو  وس ا ساتَ  لعَِ

من الط اِ  من  َما إذا كانت القَاَ  من املصحف الَشِف فال بدَّ 

 .وال ِشَتط سَت الشعَ ,احلدث ارصغَ واركر مع سَت العوِ 

واروىل واركمل َ  تقََ املََ  املَّهمة كتاب اهلل تعاىل وذي يف 

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .ال كاب الصح
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يوجؤؤد : بلؤدنا بعؤؤ  النؤؤاي يقومؤون بؤؤبع  خؤؤوا     : 4السؤؤال 

العؤؤؤؤادا , مثؤؤؤؤل وضؤؤؤؤع السؤؤؤؤكاكني : الفؤؤؤؤم وغؤؤؤؤري  لؤؤؤؤ ,    

ويزعمؤؤون أنهؤؤم ي هرونهؤؤا إلقنؤؤاع غؤؤري املسؤؤلمني باإل ؤؤلم,   

ويستشهدون بقصة  يدنا خالد بن الوليؤد  ضؤي اهلل عنؤت    

 ا الفعل؟وشربت للسم, فما حكم الشرع : هر

وذي  ,من ا ما ِكو  معكْ  ,خواِق العاة  ع  َنواع :اجلواب

وذي لألولُاَ  ,ومن ا ما ِكو  كَامة ,لألنٍُاَ عهُ م الصال  والَّالم

َهحاَ ومن ا ما  ,وذي لهكفاِ والفاسق  ,ومن ا ما ِكو  استدِاجاً  ,الصُّ

 .وذي لهضعفاَ من غري املكهَّف  ,ِكو  معونة

)الكَامة احلقُقُة  :احلَّن الشاذِل ِحله اهلل تعاىل وِقو  الشُا َبو

صحة  :ومَجع ا َمَا  ,والوصو  إىل كاهلا ,إنا ذي حصو  االستقامة

َّْ وجلَّ اامِا  باهلل  واتٍاع ما جاَ به ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله  ,ع

 , حيَ  إال عهُ افالواج  ع  العٍد َالَّ  .وصحٍه وسهم ظاذًَا وباطناً 

وَما الكَامة بمعنى خَق العاة   .وال تكو  له مهة إال يف الوصو  إلُ ا

ق  ق هبا من ي  تكتمل استقامته ,فال عر  هبا عند املحقِّ َُ َُِ وَد  ,إذ َد 

جو ( َِ ق هبا املَّتد َُ َ ُِ. 

كَامة اامِا   ,)إنا ذي كَامتا  جامعتا  ُمُطتا  :وَا  َِضاً 

َامة العمل ع  االَتداَ واملتابعة وجمانٍة وك ,بمِْد اامِقا  وش وة العُا 

َُعطُ ا ثم جعل ِشتاق إىل غريمها ف و عٍد   ,الدعاوي واملياةعة فمن 
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َُكَم بش وة  ,لُس ذا حظ يف العهم والعمل بالصواب ,ُمْفََتٍ كذاب كمن 

 .املهك ع  نعت الَضا فكعل ِشتاق إىل سُاسة الدواب وِخَهع الَضا(

 :وبناء عىل ذلك

إنا ِكو  عن  ,َناع املهحد والكافَ ال ِكو  بيواِق العاةاتفإ  إ

ة النقهُة والعقهُة والكَامة احلقُقُة ذي  ,طَِق العهم املقَو  بارةلَّ

َّْ وجلَّ االستقامة ع  َشِعة اهلل  والتي من َجهت ا طه  العهم الَشِف  ,ع

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .والعمل به ظاذًَا وباطناً 

  حيح بأن كلَّ خا قة للعاد  هي كرامة لصاحبها؟: هل 5السؤال

ِ عند الفق اَ بأ  خواِق العاة  إ  صدِت من  :اجلواب ََّ لقد تق

وإ  صدِت من  ,وإ  صدِت من وِلٍّ ف ي كَامة ,ِسو  ف ي معكْ 

 مَّتوِ )العقل( ف ي معونة, وإ  صدِت من كافَ َو فاسق ف ي استدِاج.

ََ  والنٍيُّ  ع ُِ ََ بل  ,ف باملعكْ ال  وكذلك الوِل  ,ف بالنٍيِّ املعكْ  ُتع

ُِعَف بالكَامة  .ولكن الكَامة ُتعَف بالوِل ,ال 

 :وبناء عىل ذلك

فإذا عَفه بَشوطه  ,فُك  ع  املؤمن َ  ِعَف من ذو الوِل َوالً 

فه اهلل تعاىل يف  ,عندذا حيكم ع  اخلاَِة بأهنا كَامة ََّ والوِل ذو ما ع

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :القَآ  العظُم بقوله

 ,[63د62 :]ِونس ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ
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فإذا جَت ع  ِده خاَِة من  ,فصاح  اامِا  والتقوى ذو الوِل

 .اخلواِق ف ي كَامة

م احلَام َِّ  ,وَما إ  كا  العٍد كافًَا َو فاسقًا ال حُيلُّ احلال  وال حي

 ٿ ٿ﴿ :َا  تعاىل ,وجَت ع  ِده خاَِة ف ذه استدِاج له

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .[44 :]القهم ﴾ٹ ٹ ٹ

 ما حكم من يشو ش على قا ئ القرآن اديس أو  و ؟: 6السؤال

قََ د إ  ي  ِكن ا :اجلواب ُِ الستاع إىل تالو  القَآ  الكَِم ح  

وِقو  ابن عابدِن ِحله اهلل  ,ذناك عذِ مَشوع لَتك االستاع د واج 

نه امَامة ر ,, كفاِةارصل َ  االستاع لهقَآ  فَ :تعاىل يف حاشُته

َُّ بأ  ِكو  ُمهَتفَ  ,حقه كا  ,وذلك حيصل بإنصات الٍعض ,عتًا إلُه غري مض

 .يف ِةِّ الَّالم

ُِعذِ املَّتمع بَتك االستاع لتالو  القَآ  الكَِم وال ِكو  آثًا  ,و

ع  ما ذكَه ابن عابدِن د إذا وَعت التِّالو   ,اِلبذلك د بل اآلثم ذو التَّ 

كارسواق  ,واملَّتمع يف حالة اشتغا ٍ  ,ٍع يف َماكن االشتغا بصوٍت مَتف

َِّ التي ُبنُت لُتعاطى فُ ا النَّ والٍُوت يف حالة تعاطي  ,ُقاس َسٍاب ال

ويف حرض  ناٍس  ,َذل الٍُت َعاهلم من كنٍس وطٍٍا ونحو ذلك

وََاَُ   ,ال ر َّ املَّاجد إنَّا بنُت لهصَّ  ,ويف املَّاجد ,ِتداِسو  الفقه

ال  لَّاع القَآ  فُه ,ال لقَآ  تٍع  لهصَّ ا  .فال ُتَتك الصَّ
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ا سقط إثم تَك االستاع لهقَآ  يف حاالت االشتغا  ةفعًا وإنَّ 

 ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ﴿ :َا  تعاىل ,لهحَج عن الناس

ُِّع  حلَمة القَآ  ,وإنَّا َثم القاِئ بذلك [78 :]احلج   .رنَّه مض

 :وبناء عىل ذلك

ف و  ,ئ لهقَآ  سًا َو ج ًَا يف َماكن اشتغا  الناسفإذا كا  القاِ

َُّع حَمة القَآ  ,آثم إذا َََ ج َاً  وإذا َََ سًا فال حَج ع   ,رنه ض

ش التاِل يف ذذه احلالة فعهُه  ,اآلخَِن رهنم مشتغهو  بأموِذم فإذا تشوَّ

 .َ  ِقطع تالو  القَآ  الكَِم تعظًُا لهقَآ  الكَِم

فال  ,القَآ  الكَِم يف غري َماكن اشتغا  الناس َما إذا كا  َاِئ

ش عهُه إذا كا  ِقََ ساً   ,جيوُ ِفع الصوت يف حرض  التاِل حتى ال ِشوِّ

 ۆ﴿ :لقوله تعاىل ,وإذا كا  ِقََ ج ًَا وج  اامصغاَ إلُه واالستاع

 .[204 :]ارعَاف ﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا

 ش على املصلي : املسود بقراء  القرآن؟ما حكم من يشو : 7السؤال

ذذه الغاِة  ,املَّاجد ُبنُت من َجل إَامة الصال إ   :اجلواب

بحُث ي   ,ثم لتعهُّم العهم ولتالو  القَآ  وما شاكل ذلك ,ارساسُة

 . وش ع  املصه  َو ي  ِكن ذناك مصهُّ ِشوِّ 

سهفًا وخهفًا ََجع العهاَ  :املحتاِ عن ااممام الشعَا  وجاَ يف ِةِّ 
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ذم  ,ع  استحٍاب ذكَ اجلاعة يف املَّاجد وغريذا َُ ُِشوش ج  إال َ  

 .َو َاِئ ع  نائم َو مصلٍّ 

وكذا حتَم عهُه القَاَ  ج ًَا ع  وجه  :وجاَ يف َسنى املطال 

 .بكواِه ش ع  املصلُِشوِّ 

َال تَى َ  عهاَنا ِحلة اهلل عهُ م َد َالوا  :وجاَ يف مواذ  اجلهُل

إنه إذا َام  :ُمن فاتته الَكعة اروىل َو اروىل والثانُة من صال  اجل َف

فُك َ يف ذلك بأَل مَات   ,لقضاَ ما فاته َنه خفض صوته فُا جي َ فُه

ُِشوش ع  غريه من  ,َُِّمع نفَّه ومن ِهُه  وذو َ ,اجل َ خُفة َ  

فا  ,دذذا وذو يف نفس الصال  التي من َجه ا بنُت املَّاج ,املٍَّوَ 

ُِمنع منه ,بَفع صوت من لُس يف صال  كبال  .فمن باب َوىل َ  

 :وبناء عىل ذلك

حتى  فال جيوُ لتاِل القَآ  َ  جي َ بتالوته يف املَّكد بكان  مصلٍّ 

ش عهُه   .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .ر  املصل ِناجي ِبه ,ال ِشوِّ

, نا مت أنؤا وشؤري  لؤي عنؤد مفؤتن  ضؤينا بؤت معؤاً        : 8السؤال

إنؤؤت  ؤؤيوقفين بؤؤني يؤؤدي   :لكنؤؤت بعؤؤد ايكؤؤم مل يؤؤرع وقؤؤال 

 يوم القيامة, فهل  قُّ لت هرا؟ عزَّ وجلَّاهلل 

واامثم ما حاك يف صدِك  ,احلال  ب ِّ واحلَام ب ِّ  :اجلواب

ك مطمئنًا بأ  احلقَّ لك وبأنك ٍفإ  كا  َه ,وكَذت َ  ِطَّهع عهُه الناس
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ِت ,ما ظهمت ذذا اامنَّا   .فال ختف من كالمه ,ع  حقه وما تعدَّ

فإنه ال  ,ولو َفتى لك به املفتي ,َما إذا كنت تعهم بأ  احلقَّ لُس لك

لقو  سُدنا ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله  ,ِغنُك شُئًا ِوم القُامة

ولعل بعضكم َ  ِكو   ,نكم ختتصمو  إِلَّ إو ,إنا َنا بَش» :وصحٍه وسهم

فمن َضُت له من  ,له ع  نحو ما َسمعَيض َو ,َحلن بحكته من بعض

 .ِواه الٍياِي «فإنا ََطع له َطعة من الناِ ,خذأَخُه شُئًا فال ِ حقِّ 

 :وبناء عليه

 ,ك كالمهلك فال ِرضُّ  احلقَّ  فإ  كنت تعهم بأ َّ  ,فأنت َةِى بنفَّك

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .له فال تنفعك فتوى العاي  احلقَّ  وإذا كنت تعهم بأ َّ 

: هل  ؤحيح بأنؤت ال زؤوز للعؤا س إ ا هََّتؤُت أحؤد أن       9السؤال

يقؤؤول لؤؤت: يهؤؤديكم اهلل ويصؤؤلح بؤؤالكم,  ن هؤؤرمي الكلمؤؤة ال     

 ُتقال للمؤمن؟

عن  ,عنهاهلل يض ِوِة يف صحُح الٍياِي عن َِب ذََِ   :اجلواب

إذا عطس َحدكم » :النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم َا 

 :ذا َا  لهإف ,اهلل َِحلك :ولُقل له َخوه َو صاحٍه ,هلل احلمد :فهُقل

 .«وِصهح بالكماهلل هيدِكم  :فهُقل ,اهلل َِحلك

 :وبناء عىل ذلك

ح الفق اَ بأنَّه حق   ته  فقد رصَّ ع  املَّهم إذا عطس َخوه َ  ِشمِّ
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 ,هيدِكم اهلل وِصهح بالكم :وَ  جيٍُه العاطس بقوله ,َِحلك اهلل :بقوله

فقد ِوي عن ابن عمَ  ,َو جيمع بُن ا ,ِغفَ اهلل لنا ولكم :لهَو َ  ِقو  

 :ِقو  ,َِحلك اهلل :إذا عطس َحدكم فقُل له» :ِيض اهلل عن ا َنه َا 

 .موطأ مالك «وِغفَ اهلل لنا ولكم ,َِحلنا اهلل وإِاكم

هيدِكم اهلل  :ال جيوُ َ  ِقو  املَّهم رخُه املَّهم :ومن ِقو 

يف كل ِكعة من ِكعات  نارن ,غري صحُحفكالمه  ,وِصهح بالكم

وِقو  اهلل تعاىل يف  .[6 :]الفاحتة ﴾ٹ ٹ ٹ﴿ :الصال  نقو 

 .[5 :]ُممد ﴾ھ ھ ھ﴿ :َذل اجلنة حقِّ 

ونحن نَّأ  اهلل تعاىل اهلداِة وصالح الٍا  لنا ورصولنا وفَوعنا 

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .آم  .وَُواجنا واملَّهم 

العلمؤاء ينكؤر موضؤوع ا  ان للمولؤود      تعؤت بعؤ   : 10السؤال

اجلديؤؤؤد وقؤؤؤال بأنؤؤؤت مل يصؤؤؤح حؤؤؤديس بؤؤؤرل ؟ فمؤؤؤا حكؤؤؤم   

 ا  ان : أ ن املولود اجلديد؟

 :عن ُعٍُد اهلل بن َِب ِافع عن َبُه ِيض اهلل عن ا َا  :اجلواب

َُذ  َ)ِ ِت ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم َذ  يف 

ِواه ااممام َحلد وَبو ةاوة  اطمة بالصال (احلَّن بن عل ح  ولدته ف

 .والَتمذي وَا : حدِث حَّن صحُح

َا   :َا  ,وِوى الٍُ قي عن احلَّ  بن عل ِيض اهلل عن ا
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من ولد له مولوة » :ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

لصٍُا  ا مُّ َو .« االصٍُ ه َمُّ َام يف الُرسى ي  ترضَّ َذ  يف َذنه الُمنى وأف

 .بعة من اجلناذي الت

 :وبناء عىل ذلك

َُّة ارذا  يف َذ  املولوة ح  ِولد  ,فقد ذذ  َج وِ الفق اَ إىل سن

ر  ما صحَّ فُه اخلر بال معاِ,  :وِقو  العالمة ابن عابدِن يف حاشُته

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .مذذ   لهمكت د وإ  ي  ِنصَّ عهُه

 اية من السحر؟: ما هي  ر  الوق11السؤال

َِّ  :أولا  :اجلواب َّْ وجلَّ والنافع ذو اهلل  االعتقاة اجلاُم بأ  الضا  ,ع

َّْ وجلَّ حُث ِقو  اهلل  ,ق بالَّحَوخاصة فُا ِتعهَّ   ڇ ڇ﴿ :ع

وِقو  ص  اهلل  .[102 :]الٍقَ  ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

ارمة لو اجتمعت ع  َ   واعهم َ َّ » :سهموعهُه وع  آله وصحٍه 

ولو اجتمعوا ع  َ   ,بيشَ ي  ِنفعوك إال بيشَ َد كتٍه اهلل لكِنفعوك 

ِواه الَتمذي عن  «ِرضوك بيشَ ي  ِرضوك إال بيشَ َد كتٍه اهلل عهُك

 .ابن عٍاس ِيض اهلل عن ا

وَ   ,َ  ِعهم العٍد العهم الُقُني بأ  َذل التقى حُاِتم طٍُة :ثانياا 

وذلك  ,يف شقاَ وضنك حُاتهفمن َعَ, عن ةِن اهلل سهوكًا وعماًل 

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې﴿ :لقوله تعاىل
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 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

 ٱ مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی

  .[126د123 :]طه ﴾ڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

َ  ِعهم العٍد بأ  الذنوب سٍ  عظُم من َسٍاب نْو   :ثالثاا 

 ی﴿ :َا  تعاىل ,وجي  عهُه َ  ِتوب إىل اهلل تعاىل من ا ,املصائ 

 ﴾حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی

 .[79 :]النَّاَ ﴾جث يت ىت مت خت حت﴿ :وَا  تعاىل .[30 :]الشوِى

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وَا  تعاىل

  .[21 :]الَّكد  ﴾پ پ

 ٍَّ ثم َََ ارذكاِ املَّنونة فإ  اهلل  ,ه هلذه ارموِ الَّالفة الذكَفمن تن

 :ومن ذذه ارذكاِ ,حيفظه من َش خهقه كه م َجُعاً 

ََ كل صال  ََاَ  آِة الكَيس ـ1 مع اامخال   ,وعند النوم ,ُةُب

 .( مَات3ذت  )واملعوِّ 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وَوله تعاىل ,ََاَ  سوِ  الفاحتةـ 2

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ
 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
 ی ی ی﴿ :وَوله تعاىل .[5د1 :]الٍقَ  ﴾چ چ چ ڃ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ خب حب جب يئ ىئ مئ حئ
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 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

ًَ  .[164د163 :]الٍقَ  ﴾چ چ  .ِقََ ذذه اآلِات صٍاحًا ومَّا

 ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :ََاَ  َوله تعاىلـ 3

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿ :وَوله تعاىل .[2د1 :]آ  عمَا 

 .[18 :]آ  عمَا  ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 ًَ  .صٍاحًا ومَّا

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :ََاَ  َوله تعاىلـ 4

 :وَوله تعاىل .[114 :]طه ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

ًَ  .[118 :]املؤمنو  ﴾ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ﴿  .صٍاحًا ومَّا

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :ََاَ  َوله تعاىلـ 5

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چ

ًَ  .[10د1 :]الصافات ﴾ژ  .صٍاحًا ومَّا

 ہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ :ََاَ  َوله تعاىل ـ6
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 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 ﴾ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ائ ائ

ًَ  .[24د22 :]احلَش  .صٍاحًا ومَّا

 ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ :ََاَ  َوله تعاىلـ 7

ًَ صٍا .[3 :]اجلن  .حًا ومَّا

( واامخال  والفهق والناس مَ  واحد ََاَ  سوِ  الكافَو  ) ـ8

ًَ  (مَات 3)  .صٍاحًا ومَّا

له املهك وله احلمد وذو  ,)ال إله إال اهلل وحده ال َشِك له :َو  ـ9

 ًَ  .ع  كل َشَ َدَِ( مئة مَ  صٍاحًا ومَّا

ة ومن :َو ـ 10 كل  )َعوذ بكهات اهلل التامة من كل شُطا  وذامَّ

 وِبَّ  ,تالَّموات الٍَّع وما َظهَّ  )اله مَّ ِبَّ  :وَو  .ة(ع  المَّ 

 كن ِل جاًِا من َشِّ  ,تالشُاط  وما َضهَّ  وِبَّ  ,تارِض  وما ََهَّ 

َّْ جاِك وجلَّ  ,َحد من م َو َ  ٍِغي خهقك كه م َجُعًا َ  ِفَط علَّ  َع

 ًَ  .ثناوك وال إله غريك ال إله إال َنت( صٍاحًا ومَّا

م ِنفا ب  ِدِه وِمَّح ع  َِسه ووج ه وما طالت إلُه ِده ث

 .من جَّده
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َت بعض إاله مَّ  :وِقو  كا َا  بعض الصاحل  ِْ َد َْ ََ نك َد 

ِّ  ,خهقك ع  الَّحَ والَش فأعوذ  ,ولكنك احتفظت لذاتك بإذ  الرضُّ

َت عهُه بحقِّ  ِْ َد َْ ََ  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿ :َولك با احتفظَت به مما 

 .[102 :َ ]الٍق ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ

د ومما ِنفع يف الوَاِة من الَّحَ َكل سٍع ِتَات عكو  كل ِوم 11

صٍاحًا؛ ملا ِوى الٍياِي ومَّهم عن سعد بن َِب وَا  ِيض اهلل عنه 

 :سمعت ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم ِقو  :َا 

« ٍَّ  ه يف ذلك الُوم ُسم  والح كل ِوم سٍع ِتَات عكو  ي  ِرضَّ من تص

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .«سحَ

مؤؤؤؤا ايكمؤؤؤؤة مؤؤؤؤن  فؤؤؤؤع اليؤؤؤؤدين إ  السؤؤؤؤماء أثنؤؤؤؤاء   : 12السؤؤؤؤؤال

الؤؤؤدعاء؟ هؤؤؤل يعؤؤؤين  لؤؤؤ  أن اهلل تعؤؤؤا  : السؤؤؤماء, أم أن    

 شيء؟ القصد أن اهلل تعا  أعلى من كل 

ولُس يف  ,ِفع الُدِن ال ِعني بأ  اهلل تعاىل يف الَّاَ :اجلواب

 :فاهلل تعاىل ِقو  ,لفقَ واحلاجة إىل اهلل تعاىلإنا ذو إشعاِ با ,ارِ,

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وِقو  ,[4 :]احلدِد ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿

 ہ﴿ :وِقو  ,[16 :]ق ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻ

 ,[84 :]الْخَف ﴾ۓ ۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

ه عن الْما  واملكا  َّْ  .ر  اهلل تعاىل خالق الْما  واملكا  ,واهلل تعاىل من
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ىل الَّاَ َثناَ الدعاَ تأسًُا بَُّدنا ِسو  اهلل وَِفع الداعي ِدِه إ

حُث كا  النٍي ص  اهلل عهُه وع   ,ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

وجيعل باطن كفُه إىل الَّاَ إذا  ,آله وصحٍه وسهم َِفع ِدِه َثناَ الدعاَ

 كا ,وجيعل ظاذَ كفُه إىل الَّاَ إذا كا  الدعاَ استعاذ  ,كا  الدعاَ طهٍاً 

 :عن خالة بن الَّائ  ارنصاِي ِيض اهلل عنهجاَ يف مَّند ااممام َحلد 

  جعل باطن أكا  إذا س ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم)َ  النٍي 

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .وإذا استعاذ جعل ظاذَمها إلُه( ,كفُه إلُه

قل  اليدين أثنؤاء الؤدعاء,    هل  حيح بأنت يستح ُّ :13السؤال

 باهلل من أمر؟ ركان الداعي يستعي إ ا

جاَ يف مَّند ااممام َحلد عن خالة بن الَّائ  ارنصاِي  :اجلواب

كا  إذا  ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم)َ  النٍي  :ِيض اهلل عنه

 .وإذا استعاذ جعل ظاذَمها إلُه( ,  جعل باطن كفُه إلُهأس

 :َا  العهاَ :النوويَا   :وجاَ يف فتح الٍاِي البن حكَ ِحله اهلل

 ,ةعاَ لَفع الٍالَ َ  َِفع ِدِه جاعاًل ظ وِ كفُه إىل الَّاَ الَّنة يف كلِّ 

 .اذد .وإذا ةعا بَّؤا  َشَ وحتصُهه َ  جيعل بطن كفُه إىل الَّاَ

 :وبناء عىل ذلك

إذا كا  الداعي َِّتعُذ باهلل  ,فإنه َِّتح ُّ َه  الكف  َثناَ الدعاَ

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .الدعاَ لَفع بالَ َو كا  ,تعاىل من َمَ
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أ جو  كر قصؤة الصؤحابي الؤري بشؤرمي الؤنيب  ؤلى       : 14السؤال

اهلل عليت وعلى آلت و حبت و لم باجلنؤة بسؤب  أنؤت كؤان     

 يبيت كل ليلة وليس : قلبت غت  حد من املسلمني.

جاَ يف مَّند ااممام َحلد عن َنس بن مالك ِيض اهلل عنه  :اجلواب

)كنا جهوسًا مع ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم  :َا 

فطهع ِجل من ارنصاِ  ,«ِطهع عهُكم اآل  ِجل من َذل اجلنة» :فقا 

فها كا  الغد َا   ,ق نعهُه يف ِده الشا َد تعهَّ  ,َتنْطُِف حلُته من وضوئه

لَجل فطهع ذلك ا ,ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم مثل ذلك النٍيُّ 

فها كا  الُوم الثالث َا  النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله  ,مثل املَ  اروىل

 ,فطهع ذلك الَجل ع  مثل حاله اروىل ,وصحٍه وسهم مثل مقالته َِضاً 

فها َام النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم تٍعه عٍد اهلل بن 

ُُْت َِب :بن العا  فقا  عمَو  , َةخل عهُه ثالثاً ََّمت َالَّ أف ,إ  الَح

وكا   :َا  َنس .نعم :َا  ,ِت َ  تؤوِني إلُك حتى ِتيض فعهتَفإ  ِ

ث َنه بات معه تهك الهُاِل الثالث فهم َِه ِقوم من الهُل  ,عٍد اهلل حُيدِّ

َِّ وتقهَّ  ,شُئاً  َّْ وجلَّ   ع  فَاشه ذكَ اهلل غري َنه إذا تعا  حتى ِقوم وكرَّ  ع

فها مضت  ,غري َ  ي  َسمعه ِقو  إال خرياً  :اهلل َا  عٍد ,لصال  الفكَ

ِا عٍد اهلل إ  ي  ِكن بُني وب   :الثالث لُا  َوكِْدت َ  َحتقَ عمهه َهت

ولكن سمعت ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله  ,َِب غض  وال ذكَ َثمَّ 

ِطهع عهُكم اآل  ِجل من َذل » :وصحٍه وسهم ِقو  لك ثالث ِمَاِ
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ِةت َ  آوي إلُك رنظَ ما عمهك أف ,الث ِمَاِثهعت َنت الفط ,«ةاجلن

فا الذي بهغ بك ما َا  ِسو  اهلل  ,فهم َِك تعمل كثري عمل ,َتدي بهأف

 :َا  ,ِتَما ذو إال ما ِ :ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم؟ فقا 

حد غري َ  ال َجد يف نفيس ر ,ِتَما ذو إال ما ِ :ةعا  فقا  ُت ُْ لَّ فها وَ 

اً من املَّهم  غِ   :فقا  عٍد اهلل ,وال َحَّد َحدًا ع  خري َعطاه اهلل إِاه ,شر

 .وذي التي ال نطُق( ,ذذه التي بهغت بك

وإنا نَّأ  اهلل تعاىل َ  ِوفِّقنا لَّالمة القه  وط اِته من اامثم 

ُرًا صاحلًا صافُاً  ,والٍغي والغلِّ  ُرًا نق لِّ وَ  ِغفَ لنا ولك ,وَ  جيعهه َهًٍا تق

 .من َساَ إلُنا من َمة سُدنا ُممد ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .آم 

شؤاب اقؤؤرتخ بعؤ  الفؤؤواحت قبؤل  ؤؤن البلؤو , وهؤؤو     : 15السؤؤال 

ي ن أنت بفعلت  ا قد كفر باهلل تعا , فهل لت من توبة؟ 

 وهل يستطيع أن يرجع هلل تبا ك وتعا ؟

وبفعهه ذذا ما كفَ د واحلمد هلل د  ,بالتوبة واالستغفاِعهُه  :اجلواب

 ,وكُف ال َِّتطُع َ  َِجع إىل اهلل تعاىل ,وما خَج عن ةائَ  اامسالم

 .التكهُف وخاصة َنه فعل ذلك ٍَل سنِّ 

َّْ وجلَّ نا ِبُّ   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿ :ِقو  ع

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ :وِقو  تعاىل .[82 :]طه ﴾ڱ
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 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 :]الفََا  ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

  :وذي ,ق َشوط التوبة التي ذكَذا العهاَوعهُه َ  حيقِّ  .[71د70

  .اامَالع عن املعصُة :أولا 

 .الندم ع  ما فعل :ثانياا 

 . ِعوةاجلْم ع  َالَّ  :ثالثاا 

 .تَك ََناَ الَّوَ :رابعاا 

 .  التوبةوَسأ  اهلل تعاىل لنا وله اهلداِة والَّداة والتوفُق وٍَو

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .آم 

 هل زوز اجلمع بني نية عبادتني أو أكثر : عمل واحد؟: 16السؤال

إ  إَشاك عٍاةت  يف النُة إذا كا  مٍنامها ع  التداخل  :اجلواب

 ,َو غَّل اجلمعة والعُد ,َو اجلنابة واحلُض ,كغَّل اجلمعة واجلنابة

ُِّت  جائْ يف ذ  .ذه احلالةفاجلمع ب  الن

مع فَ, َو سنة  ,كتحُة املَّكد ,وإذا كانت إحدامها غري مقصوة 

َُّت  ,فال ِقدح ذلك يف العٍاة  ,َخَى  .وِصحُّ اجلمع ب  الن

كالظ َ والَّنة القٍهُة َو  ,َما اجلمع يف النُة ب  عٍاةت  مقصوةت 

ال تندِج  تا رهنا عٍاةتا  مَّتقهَّ  ,َجع النُة بُن ا فال ِصحُّ  ,الٍعدِة

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .إحدامها يف ارخَى
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كيؤؤف يفؤؤر  املسؤؤلم بؤؤني االبؤؤتلء مؤؤن اهلل والعؤؤيت     : 17السؤؤؤال

 الضن  : ما أ ابت؟

حُا  الضنك تكو  بٍَّ  اامعَا, عن َشع اهلل  :اجلواب

 َّْ  وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې﴿ :َا  تعاىل ,وجلَّ  ع

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

  .[124د123 :]طه ﴾ی ی ی ی ىئ

َا   ,ِكو  ِفعًا لدِجاته َدو ,َما االبتالَ فقد ِكو  كفاِ  ملعصُة

 جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی﴿ :تعاىل

إذا » :وِقو  ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم .[30 :]الشوِى ﴾حب

سٍقت لهعٍد من اهلل منْلة ي  ٍِهغ ا بعمهه ابتاله اهلل يف جَّده َو يف ماله َو 

ه ,يف ولده ٍهِغ ,ثم صرَّ ُِ ِواه ااممام  «املنْلة التي سٍقت له منه هحتى 

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .َحلد

أ نبؤؤت  نبؤؤًا ع يمؤؤًا, وأنؤؤا أ ؤؤتغفر اهلل, كيؤؤف أعؤؤرخ  : 18السؤؤؤال

 أن اهلل قد غفر لي؟

نا وِبُّ  ,م ا كا  ذنٍك عظًُا فَحلة اهلل تعاىل َوسع وَعظم :اجلواب

َّْ وجلَّ   ی ی ی ی ىئ﴿ :له تعاىلبقو ,فتح لنا باب التوبة ع

نا  .[31 :]النوِ ﴾مئ حئ جئ َّْ وجلَّ بل وعد ِبُّ التائَ   ع

 ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ :فقا  تعاىل ,الصاةَق بأ  ٍِدِّ  سُئاته حَّنات
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 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

  .[70 :]الفََا  ﴾ڍ

َّْ وجلَّ ومن عالمات صدق التوبة وٍَوهلا عند اهلل   :ع

 .وذذا يف الظاذَ ,َُّةوتَكه بالكه ,اامَالع عن الذن  :أولا 

وذذه  ,الندم ع  ما بدِ من العٍد من امليالفات الَشعُة :ثانياا 

 .حالة باطنُة

هه  ,اجلْم والعْم ع  عدم العوة  إىل الذن  ثانُة :ثالثاا  وذلك بتوكُّ

 .ع  اهلل تعاىل يف ذلك

 .إعاة  احلقوق رصحاهبا إذا كا  الذن  متعهِّقًا بحقوق العٍاة :رابعاا 

 .كثَ  االستغفاِ والصدَة ع  َدِ االستطاعة :مساا خا

 .تَك ََناَ الَّوَ :سادساا 

ق ذذه الَشوط الظاذَ  والٍاطنة مع اامخال  هلل تعاىل  ,فمن حقَّ

َّْ وجلَّ اهلل  كا  ذلك عالمًة ع  َ َّ   .غفَ هلذا العٍد ذنٍه بإذنه تعاىل ع

َ ِا َخي الكَِم كالم ااممام الشافعي ِ  ,حله اهلل تعاىلوَخريًا تذكَّ

  :عندما كا  ِقو  ,حتى ال تُئس من ِحلة اهلل تعاىل

 إلُددك إلددَه اخلهددق َِفددع ِغٍتددي

 وملا ََّا َهٍي وضداَت مدذاذٍي

ْنُتدددهُ  ََ ََ  تعددداظمني ذنٍدددي فهدددا 

 فا ُلَت ذا عفٍو عن الذن  ي  تْ 
 

 وإ  كنُت ِا ذا املنِّ واجلوِة جُمَمدا 

 ي لعفدوك سدهاجعهت الَجا منِّ

  كددا  عفددوك َعظددابعفددوك ِِب

مدددا جتدددوة وتعفدددو ِمنَّدددةً  َُّ  وتك
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وكن ع  َحَذِ من وسوسة الشُطا  الذي حياو  َ  ِوَعك يف 

 ہ ۀ ۀ﴿ :واهلل تعاىل ِقو  ,الُأس والقنوط من ِحلة اهلل تعاىل

 ۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

  .[53 :]الْمَ ﴾ۆ ۆ ۇ

َت الذنَ  استغفَ اهلل تعاىل تكت  لك توبة جدِد   فإهنا ,وكهَّا تذكَّ

ة توبته من ذاك  ,إ  شاَ اهلل تعاىل َ ذنٍه القدِم وجدَّ ر َّ العٍد كهَّا تذكَّ

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .فإنه ال ِعوة إلُه ثانُة ,الذن 

 : هل  حيح بأن نليل ا  نان بالعود من السنة الشريفة؟19السؤال

بَّند ضعُف عن  هوالهفظ ل ِوى ااممام َحلد والطرا  :اجلواب

ابن عمَ ِيض اهلل عن ا َ  النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم 

ٍَّ » :َا   :َا ؟ اهلل ِسو  ِا هو املتيهِّ  وما :َالوا ,«هو املتيهِّ  ذاح

 :الوضوَ ختهُل َما ,الطعام من هو واملتيهِّ  ,بالوضوَ هو املتيهِّ »

 فمن :الطعام هُلخت ماَو ,ارصابع وب  ,واالستنشاق ,فاملضمضة

 صاحٍ ا َسنا  ب  َِِا َ  من املهك  ع  َشدَّ  َشَ لُس إنه ,الطعام

 .«ِصل َائم وذو شُئاً 

وذكَ الفق اَ بأ  ختهُل ارسنا  بعد الطعام باخلال  امخَاج ما 

وَ  تكو  اخلال   ,وِكو  ٍَل الَّواك وبعده ,بُن ا من الطعام من الَّنة

 .حوهوِكَه باحلدِد ون ,من عوة
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 :وبناء عىل ذلك

فتيهُل ارسنا  بعد االنت اَ من الطعام وٍَل الَّواك من الَّنة 

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .الَشِفة

: كيؤؤؤؤؤف تكؤؤؤؤؤون اال ؤؤؤؤؤتخا   بالصؤؤؤؤؤل  أم بايسؤؤؤؤؤاب  20السؤؤؤؤؤؤال

 وهل يشرتط  ا  خيا؟ ؟با عداد وا  قام

 عهُه م ا سُدنا ِسو  اهلل ص  اهللصال  االستياِ  َد عهَّ  :اجلواب

جاَ يف صحُح الٍياِي عن جابَ بن عٍد  ,وع  آله وصحٍه وسهم ارمة

)كا  ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه  :اهلل ِيض اهلل عن ا َا 

 :ِقو  ,منا الَّوِ  من القَآ منا االستياِ  يف ارموِ كا ِعهِّ وسهم ِعهِّ 

اله مَّ  :ثم لُقل ,فَِضةإذا َذمَّ َحدكم بارمَ فهريكع ِكعت  من غري ال»

 ,سألك من فضهك العظُمَو ,ستقدِك بقدِتكَو ,إ  َستيريك بعهمك

اله مَّ إ   ,نت عالم الغُوبَو ,وتعهم وال َعهم ,وال ََدِ ِفإنك تقد

ََ  كنت تعهم َ َّ   :َو َا  ,ِل يف ةِني ومعاَش وعاٍَة َمَي خري   ذذا ارم

ت تعهم ن  كإو ؛ثم باِك ِل فُه ,ه ِلفاَدِه ِل وِرسِّ  ,جههآعاجل َمَي و

 َّ َ  ََ يف عاجل  :َو َا  ,ِل يف ةِني ومعاَش وعاٍَة َمَي َش   ذذا ارم

ثم  ,واَدِ ِل اخلري حُث كا  ,فارصفه عني وارصفني عنه ,ههجآَمَي و

 .(«ي حاجتهوَِّمِّ  :َا  .َِضني

فصال  االستياِ  ذي صال  كا عهَّم ا سُدنا ِسو  اهلل ص  اهلل 
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ثمَّ بعد ذلك ِنظَ  ,ثم الدعاَ بعد الصال  ,ع  آله وصحٍه وسهمعهُه و

فإ  ي  ِنَشح  ,املَّتيري باذا ِنَشح َهٍه ف و اخلري الذي اختاِه اهلل تعاىل

 ََّ وإ  ُاة ع   ,ِ الصال  مع الدعاَ حتى ِنَشح صدِه ليشَصدِه ك

 .اِ وال عالَة لألحالم واملَائي واملنامات يف مَّألة االستي ,سٍع مَات

هَُّت فَما العمهُات احلَّابُة التي تعتمد ع  ارحَف وارَِام 

 .ذي االستياِ  الَشعُة

 :وبناء عىل ذلك

رمَ بعدذا ح صدِه فمن َُش  ,فاالستياِ  ذي صال  وةعاَ

واملنامات ال عالَة هلا  , و اخلري يف حقه إ  شاَ اهلل تعاىلفت َسٍابه وتُرسَّ 

 .باالستياِ 

َّابُة لَُّت ذي االستياِ  املَّنونة التي وكذلك العمهُات احل

حضَّ عهُ ا سُدنا ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم 

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .ارمة

متى ز  على العامل أن يقول كلمة ايق؟ ومتؤى  : 21السؤال

خ زؤؤؤ  عليؤؤؤت نصؤؤؤر  امل لؤؤؤوم؟ ومتؤؤؤى زؤؤؤ  عليؤؤؤت أن يعؤؤؤر   

 ق ليقفوا إ  جانبت؟العامة من املسلمني أين اي

جي  ع  العاي  َ  ِقو  كهمة احلق يف وَت ا املناس  إذا  :اجلواب

وذلك ملا  ,وَ  تكو  َمام صاح  العالَة ,َهنا تفُد ه ذذاغه  ع  ظنِّ
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)جاَ ِجل إىل النٍي ص  اهلل  :جاَ عن طاِق بن ش اب ِيض اهلل عنه َا 

 كهمة حقٍّ » :َفضل؟ َا  اجل اة َيُّ  :عهُه وع  آله وصحٍه وسهم فقا 

ٍَّ  .( ِواه النَّائي بإسناة صحُح«عند سهطا  جائَ ه اامنَّا  وِنٍغي َ  ِتن

 .وي  ِقل )ع ( «عند» :إىل َوله ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

ن من الوصو  إىل صاح  سهطا  وَ  ِقو  عنده كهمة  ,فمن ِتكَّ

ه إىل من كا  َِّتطُع  وذذا ,وج  عهُه ذلك ,َهنا تفُد وظنَّ  ,احلقِّ  مَةُّ

 .َ  ِقوهلا يف وَت ا املناس 

ب  يف  ومن كا  َاةًِا ع  نرص  املظهوم فهم ِنرصه ف و من املعذَّ

َّْ وجلَّ َره والعُاذ باهلل تعاىل إ  ي  ِغفَ اهلل  َةخل ِجل » :لهحدِث ,له ع

ه فرضباه رضبة امتأل َر ,إنا ضاِبوك رضبة :فأتاه مهكا  فقاال له ,َره

عالم  :فقا  هلا ,فَتكاه حتى َفاق وذذ  عنه الَع  ,من ا ناِاً 

ومَِت  ,إنك صهُت صال  وَنت ع  غري ط وِ :رضبتا ؟ فقاال

 .ِواه َبو الشُا ابن حٍا  يف كتاب التوبُا «بَجل مظهوم فهم تنرصه

ف ارمة ع  احلق من خال  القَآ  العظُم َِّ  ,وجي  ع  العاي  َ  ِع

َثناَ  ,ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم وذدي سُدنا

 ,مناسٍة من املناسٍات التي جيتمع فُ ا املَّهمو  ويف َيِّ  ,خطٍة اجلمعة

 .ومن عَف احلق من خال  القَآ  والَّنة وج  عهُه َ  ِقف بكانٍه

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا



 

 الفتاوى الَشعُة

 

376 

اللوا ؤة   نة, ا تكبت جرميؤة   24: أنا شاب أبلم من العمر 22السؤال

مع شاب شا , وأنا واقع : حري  من أمري, ي سؤت مؤن اييؤا ,    

أفكر : االنتحا  بسؤب  ا تكؤابي هؤرمي اجلرميؤة, أشؤعر بؤأنَّ اهلل       

 بين إ  اهلل تعا .تعا   اخط علي, فأ جو نصيحة تقر 

 ,احلمد واملنَّة والشكَ هلل َ  جعل جذو  اامِا  يف َهٍك :اجلواب

تعاىل وح َّ ِسوله ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه  وجعل فُه ح َّ اهلل

َّْ وجلَّ ف ذا من فضل اهلل  ,وَنك حت ُّ الطاعة وتكَه املعصُة ,وسهم  ع

 .أولا  هذا .عهُك

إْ  كنت يف  ,اعهم َخي الكَِم بأ  الشُطا  لك باملَصاة :ثانياا 

َّْ وجلَّ طاعة اهلل  ٍك يف معصُة اهلل تعاىل وِقو  لك ,ع إ  اهلل  :ف و َِغِّ

َّْ وجلَّ وإ  كنت يف معصُة هلل  ,غفوِ ِحُم ف و جيعهك يف حالة ِأس  ,ع

َّْ وجلَّ وَنوط من ِحلة اهلل   ,ف و ِهع  بك كا ِهع  الطفل بالكَ  ,ع

َْ َو  اهلل تعاىل :لذلك ََو  لك  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ :تذكَّ

  :وِحم اهلل تعاىل من َا  .[6 :]فاطَ ﴾ڄ

 وخالف النفس والشدُطا  واعصد ا
 

م   وإ  مهدددا ُمضددداك النصدددح فددداِتَّ
 

كا َا  النٍي ص  اهلل  ,اعَف نفَّك بأنك لَّت بمعصوم :ثالثاا 

وخري اخلطائ   ,اَُكلُّ ابن آةم خطَّ » :عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

ق َشوط التوبة  .ِواه ااممام َحلد والَتمذي «التوابو  فعهُك َ  حتقِّ

 , تعوةواجلْم ع  َالَّ  ,ا فعهتوالندم ع  م ,اامَالع عن املعصُة :وذي
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 .وخاصة ذذا الشاب وَمثاله من املَةا  املينث  ,وتَك ََناَ الَّوَ

اعَف ِا َخي الكَِم بأ  اهلل تعاىل ِناةِك يف القَآ  العظُم  :رابعاا 

 .[31 :]النوِ ﴾مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ﴿ :بقوله

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿ :وِقو  اهلل تعاىل

 ﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وِقو  تٍاِك وتعاىل .[3د1 :]غافَ

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 .[70د68 :]الفََا  ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

وإال  ,َنصحك بالْواج إ  كنت تَّتطُع لذلك سٍُالً  :خامساا 

َ ُواجك إىل ما  ,فعهُك بالصوم فإنه لك وَاِة من ذذه الفتن وال تؤخِّ

كا َنصحك بإلغاَ اامنَتنت كهًُا بشكل  ,بعد خدمة العهم َو بعد الدِاسة

وإ  كنت  ,وِكو  ذلك بمنْلة احلكَ الصحي لك ,مٍدئي وَاِة لك

وتعاو   ,حتتاج إلُه فاذذ  إىل صدِق لك تقيٍّ نقيٍّ صالح عنده إنَتنت

َّْ وجلَّ معه ع  طاعة اهلل    .من خال  ذلك ع

وباملحافظة ع   ,َنصحك بالعوة  إىل صحٍتك الصاحلة :وَخرياً 

وَ  حتافظ ع  صال  اجلاعة وخاصة  ,َوِاةك وتالو  القَآ  العظُم



 

 الفتاوى الَشعُة

 

378 

وإ  استطعت َ  تَّتُقظ بارسحاِ فافعل ولو ملد  عَش  ,الفكَ والعشاَ

َّْ وجلَّ واجعل حوائكك ب  ِدي اهلل  ,ةَائق ل إلُه ,ع ف و  ,وناِجِه وتوسَّ

 .واذكَ  بدعو  صاحلة ,واهلل ِحُم بك َكثَ وَكر من ِحلة ارم بولدذا

َسأ  اهلل تعاىل لنا ولك احلفظ والَّالمة من َجُع الفتن ما ظ َ من ا 

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .وما بطن

 : تعت أن الشكر هلل تعا  على ثلثة مرات , فما هي؟23السؤال

 :ثة َنواعََّم العهاَ الشكَ إىل ثال :اجلواب

وذو َ  ِعتقد اامنَّا  بقهٍه اعتقاةًا جاُمًا بأ   ,شكَ القه  :أولا 

َه َوله تعاىل ,مصدِ النعمة ذو اهلل تعاىل وحده  ىئ ىئ﴿ :وذذا ِصدِّ

 .حرصًا ال غري [53 :]النحل ﴾ی ی ی ی

ه إىل غري صاح   وإذا عَف القه  ذذه احلقُقة فإنه ال ِتوجَّ

 .لهنعمة تعهُّق القه  باملنعم سٍحانه وتعاىلالقه   َِ كْ ُش  نْ ومِ  ,النعمة

وِكو  بالثناَ واملدح واحلمد لهمنعم الذي  ,شكَ الهَّا  :ثانياا 

رنه يف احلقُقة ال َِّتحقُّ الثناَ  ,َسٍغ ع  العٍد نعمه الظاذَ  والٍاطنة

 ِشكَ العٍد من كا  ولكن ذذا ال ِعني َالَّ  ,واملدح واحلمد إال اهلل تعاىل

لذلك َا  ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه  ,صو  النعمة إلُهسًٍٍا يف و

 .ِواه ااممام َحلد والَتمذي «من ي  ِشكَ الناس ي  ِشكَ اهلل» :وسهم

فال  ,له ْت قَ هِ وِكو  برصف كلِّ نعمة فُا ُخ  ,شكَ اجلواِح :ثالثاا 
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شكَ  :ولذلك َالوا ,َِّتغلُّ العٍد نعمًة من نعم اهلل تعاىل عهُه يف املعصُة

  .[13 :]سٍأ ﴾ۇئ ۇئ وئ وئ﴿ :َا  تعاىل ,اجلواِح ِكو  بالعمل

ر  الشكَ بحدِّ ذاته  ,شكَ اهلل تعاىل ع  نعمه صع  وكٍريب القُامو

 ۈئ ۈئ ۆئ﴿ :َا  تعاىل ,نعمة  من اهلل تعاىل َِّتحقُّ الشكَ عهُ ا

  .[13 :]سٍأ ﴾ېئ

نا  َّْ وجلَّ وِبُّ ُِ  ع رو  سُدنا ا :من َولُائهإال ع  اثن  بالشكَ  نِ ثْ ي  

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ :َا  تعاىل فُه ,إبَاذُم عهُه الَّالم

 .[121د120 :]النحل ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿ :َا  تعاىل ,والثا  سُدنا نوح عهُه الَّالم

نَّأ  اهلل تعاىل َ  جيعهنا من عٍاةه  .[3 :]اامساَ ﴾ڇ چ چ چ

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .آم  .الشكوِِن الشاكَِن

: هؤؤؤل زؤؤوز لإلنسؤؤؤان أثنؤؤؤاء قضؤؤاء حاجتؤؤؤت أن يؤؤؤتكلَّم   24سؤؤؤال ال

  مر ضرو ي؟

 ذذ  َج وِ الفق اَ من احلنفُة واملالكُة والشافعُة واحلنابهة :اجلواب

 .وال ِتكهَّم إال لرضوِ  ,إىل كَاذة الكالم َثناَ َضاَ احلاجة ويف اخلالَ

 :وبناء عىل ذلك

فال حَج عهُه إ   ,َ حاجتهفا ةام اامنَّا  تكهَّم لرضوِ  َثناَ َضا

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .شاَ اهلل تعاىل
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: هؤؤؤل زؤؤؤوز أن خيا ؤؤؤ  اإلنسؤؤؤان أمؤؤؤت أو زوجتؤؤؤت بؤؤؤأم    25السؤؤؤؤال

 املؤمنني, مع العلم بأن عندها أبناء مؤمنني؟

ذذه الكنُة الكَِمة )َم املؤمن ( خاصة بْوجات احلٍُ   :اجلواب

وذلك لقوله  ,آله وصحٍه وسهم ارعظم سُدنا ُممد ص  اهلل عهُه وع 

  .[6 :]ارحْاب ﴾ۋ ۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿ :تعاىل

ذذا من  ,ف نَّ ِيض اهلل عن نَّ َم ات لهمؤمن  بنصِّ القَآ  الكَِم

َما ما عدا ذلك من حلِّ النظَ  ,حُث االحَتام والتقدَِ والتكَِم فقط

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿ :لقوله تعاىل ,فال جيوُ إلُ نَّ 

  .[53 :]ارحْاب ﴾ې

 :وبناء عىل ذلك

 َُّ ة ال جيوُ إطالَ ا إال ع  ُوجات احلٍُ  سُدنا ف ذه اخلصوص

 ,ذذا .وما عداذنَّ فال جيوُ ,ُممد ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

  .واهلل تعاىل َعهم

 : إ ا  أى إنسان النيب  ؤلى اهلل عليؤت وعلؤى آلؤت و ؤحبت     26السؤال

علؤى الرائؤي أن ينفِّؤر     و لم : املنام يأمرمي بأمر, فهل زؤ  

 هرا ا مر؟

ِوِة النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله  مما ال شكَّ فُه بأ َّ  :اجلواب

وَ َّ الشُطا  ال ِتمثَّل به ص  اهلل عهُه  ,وصحٍه وسهم يف املنام ذي حق  
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 كا جاَ يف احلدِث الذي ِواه ااممام مَّهم عن ,وع  آله وصحٍه وسهم

ص  اهلل عهُه وع  آله  اهلل ِسو  َا  :َا ِيض اهلل عنه  ذََِ  َِب

 .«ِب لِتمثَّ  ال الشُطا  فإ َّ  ,ِآ  فقد املنام يف ِآ  من» :وصحٍه وسهم

 .أولا  هذا

َشع اهلل تعاىل الذي جاَ به احلٍُ  ص  اهلل  من املعهوم بأ َّ  :ثانياا 

هه اهلل تعاىل  چ چ﴿ :َا  تعاىل ,عهُه وع  آله وصحٍه وسهم َد كمَّ

  .[3 :]املائد  ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

ال ِوجد ةلُل يف الكتاب وال يف الَّنة بأ َّ املؤمن إذا َِى  :ثالثاا 

َو هناه  ,فأمَه بأمَ ,ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم يف املنام النٍيَّ 

 .ِكو  ذلك حكة ,عن َمَ

 :وبناء عىل ذلك

صحٍه وسهم يف ص  اهلل عهُه وع  آله و فإذا َِى املؤمن النٍيَّ 

والَائي له َ  ِعمل هبذا  ,ف ذا ارمَ ال ِكو  حكة ,وَمَه بأمَ ,املنام

رنه إذا خالف الَشِعة ِكو  الَائي  ,ارمَ ما ي  ِكن خمالفًا لهَشِعة

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .موذومًا يف ِوِاه

 ما حكم تطبيق أحكام التوويد : قراء  الش عر؟: 27السؤال

 ,إعطاَ احلَوف حقوَ ا وتَتٍُ ا مَاتٍ ا :كوِد ذوالت :اجلواب

وتصحُح لفظه وتهطُف  ,وِة احلَف إىل خمَجه وَصهه وإحلاَه بنظريه
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ف وال ته من غري إساف وال تعَُّّ ئالنطق به ع  حا  صُغته وكا  ذُ

 .فإفَاط وال تكهُّ 

 َما العمل به يف القَآ  الكَِم ,فَ, كفاِة هوحكم االشتغا  ب

 .القاةِ عهُه ذذا يف حقِّ  ,وتاِكه آثم هوِ العهاَ وجوب العمل بفمذذ  َج 

 الُمُ  وارخددذ بالتكوِددد حددتم  
 

 ة القدددَآ  آثدددمُ مدددن ي  جيدددوِّ  
 

ع  ذلك َو  سُدنا ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله  وِد ُّ 

 َوالذي ِقَ ,املاذَ بالقَآ  مع الَّفَ  الكَام الرِ » :وصحٍه وسهم

تتعتع  َِ ِواه مَّهم عن عائشة ِيض  «له َجَا  فُه وذو عهُه شاق  القَآ  و

 .اهلل عن ا

 :وبناء عىل ذلك

تالو  القَآ   فالتكوِد مطه  َشعي وحتم الُم ع  القاةِ يف حقِّ 

واهلل  ,ذذا .ٍهوإ  كا  النطق الَّهُم ِتطهَّ  ,َما ما عداه فال ِهْم ,الكَِم

  .تعاىل َعهم

 لم  يدنا أبي بكؤر  ضؤي   أ جو أن تركر لنا قصة إ: 28السؤال

 اهلل عنت.

َصة إسالم سُدنا َِب بكَ  :جاَ يف كتاب َسد الغابة :اجلواب

َا  َبو  :عن عٍد اهلل بن مَّعوة ِيض اهلل عنه َا  :الصدِق ِيض اهلل عنه

ٍُِعث النٍيُّ  :بكَ الصدِق ِيض اهلل عنه ص   إنه خَج إىل الُمن ٍَل َ  
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فنْلت ع  شُا من ارُة عاي  َد َََ  ,اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم

مًُا؟ َا   :فها ِآ  َا  ,وعهم من عهم الناس كثرياً  ,الكت  ََ َحٍَّك ح

 :وَحٍَّك ََشًُا؟ َا  :َا  .َنا من َذل احلَم ,نعم :َهت :َبو بكَ

َنا من  ,نعم :َهت :وَحٍَّك تُمًُا َا  :َا  .َنا من ََِش ,نعم :َهت

 .من ولد كع  بن سعد بن تُم بن مَ  ,عثا َنا عٍد اهلل بن  ,تُم بن مَ 

 :َهت .تكشف عن بطنك :ما ذي؟ َا  :َهت . بقُت ِل فُك واحد :َا 

َجد يف العهم الصحُح الصاةق َ  نًٍُا  :ل َو ختر  ي  ذاك؟ َا عال َف

ا, غمَات فأما الفتى فيوَّ  ,ِعاو  ع  َمَه فتى وك ل ,ٍُِعث يف احلَم

وع   ,ع  بطنه شامة ,ك ل فأبُض نحُفوَما ال ,اع معضالتوةفَّ 

فقد تكامهت ِل  ,وما عهُك َ  تَِني ما سألتك ,فيذه الُرسى عالمة

فََى  ,فكشفت له عن بطني :َا  َبو بكَ .فُك الصفة إال ما خفي عل

م إلُك وإ  متقدِّ  ,َنت ذو وِب الكعٍة :فقا  .شامة سوةاَ فوق سِت

 ,إِاك واملُل عن اهلدى :وما ذو؟ َا  :َهت :َا  َبو بكَ .يف َمَ فاحذِه

ك بالطَِقة املث  الوسطى  .لك وَعطاكوخف اهلل فُا خوَّ  ,وِتََّّ

 :فقا  ,عهثم َتُت الشُا روةِّ  ,فقضُت بالُمن َِِب :َا  َبو بكَ

 .فذكَ َبُاتاً  ,نعم :َحامل عني َبُاتًا من الشعَ َهت ا يف ذلك النٍي؟ َهت

عث النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله بُ  وَد ,فقدمت مكة :َا  َبو بكَ

 ,وَبو ج ل ,وِبُعة ,وشٍُة ,فكاَ  عقٍة بن َِب معُط ,وصحٍه وسهم

َو ظ َ  ,ذل نابتكم نائٍة :فقهت هلم ,وصناةِد ََِش ,وَبو الٍيَتي
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؟ َالوا  َ  ,َعظم اخلط ! ِتُم َِب طال  ِْعم َنه نٍي ,ِا َبا بكَ :فُكم َم

 :َا  َبو بكَ .ذا َد جئت فأنت الغاِة والكفاِةفإ ,ولوال َنت ما انتظَنا به

فرصفت م ع  َحَّن َشَ وسألت عن النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله 

 ,فيَج إِلَّ  ,فقَعت عهُه الٍاب .يف منْ  خدجية :فقُل ,وصحٍه وسهم

وتَكت ةِن آبائك وَجداةك؟  ,فقدت من مناُ  َذهك ,ِا ُممد :فقهت

 :فقهت .فآمن باهلل , إلُك وإىل الناس كه مإ  ِسو  اهلل ,ِا َبا بكَ :َا 

وكم من  :َهت .الشُا الذي لقُت بالُمن :ما ةلُهك ع  ذلك؟ َا 

ومن خرك  :َهت .الشُا الذي َفاةك اربُات :شُا لقُت بالُمن؟ َا 

 ,ِدك مدَّ  :َهت .املهك املعظم الذي ِأِت ارنٍُاَ ٍَل :هبذا ِا حٍٍُي؟ َا 

 .وَنك ِسو  اهلل ,إال اهللش د َ  ال إله َفأنا 

فانرصفت وما ب  البتُ ا َشدُّ سوًِا من ِسو  اهلل  :َا  َبو بكَ

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم بإسالمي

ملا ا ال يركر العلماء قصؤة ا تشؤهاد  ؤيدنا ايسؤني  ضؤي      : 29السؤال 

ية فيهؤؤا كؤؤانوا اهلل عنؤؤت : يؤؤوم عاشؤؤو اء؟ خصو ؤؤًا أن الضؤؤح

 آل بيت   ول اهلل  لى اهلل عليت وعلى آلت و حبت و لم؟

وَ  ِتقُد  ,من احلكمة َ  ِذكَ لهناس ُماسن الَّهف :اجلواب

اذكَوا ُماسن » :ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم اخلهف بقو  النٍيِّ 

 .ِواه َبو ةاوة «وا عن مَّاوهيموُكفُّ  ,موتاكم
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 ,ل يف القه  شُئًا ع  سهف ذذه ارمةر  ذكَ اخلالفات َد جتع

َّْ وجلَّ نا وِبُّ   د وصف خهف ذذه ارمة د بعد َ  ذكَ امل اجَِن وارنصاِ ع

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :بقوله

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 .[10 :]احلَش ﴾ٹ ٹ

َال تَى َ  ذكَ اخلالفات ذو خمالف رمَ النٍي ص  اهلل عهُه وع  

د ِؤةي إىل وجوة َشَ يف َه  املؤمن ع  سهف آله وصحٍه وسهم؟ وَ

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ﴿ :ارمة؟ َال ِكفُنا َو  اهلل تعاىل

  .[134 :]الٍقَ  ﴾يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی

وذل العهداَ  وما ذي الفائد  التي جينُ ا املؤمن من ذكَ اخلالفات؟

دوا إخفاَ ذذا عن املَّدهم ؟ إهندم ِدذكَو  لهمَّدهم  مدن سدري  تقصَّ

 .ُِصهح حاهلم وشأهنم وجيعل صدوِذم سهُمةالَّهف ما 

وُمٍة آ  بُت سُدنا ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه 

ٍُّ  ,ع  ارمة وسهم فَ,   ولكن الذي ِغاِل يف ُمٍة  , م َجُعاً ونحن نح

وال  ,ملاذا ذو ال ِذكَ احلَّن ِيض اهلل عنه ,سُدنا احلَّ  ِيض اهلل عنه

بل ال ِذكَ ِسو  اهلل ص  اهلل عهُه وع   ,عنه ِذكَ سُدنا عهًُا ِيض اهلل

 آله وصحٍه وسهم مثل ذكَه لهحَّ ؟

 ,نحن ال نذكَ اخلالفات من َجل سالمة َهوب ارمة ع  سهف ا

 .واحَتام ا لهمعارصِن حتى ِكونوا كاجلَّد الواحد



 

 الفتاوى الَشعُة

 

386 

فعهه و َاله ٍاع واَتداَ ملاوَما إحُاَ سنة صُام ِوم عاشوِاَ ف و اتِّ 

ولُس الستش اة  ,  اهلل ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهمسُدنا ِسو

كا جاَ يف احلدِث الصحُح عن ابن  ,فُهِيض اهلل عنه سُدنا احلَّ  

َدم النٍي ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه ) :عٍاس ِيض اهلل عن ا َا 

 :َالوا «؟ما ذذا» :فقا  ,ى الُ وة تصوم ِوم عاشوِاََوسهم املدِنة فَ

فصامه  ,ذمى اهلل بني إسائُل من عدوِّ ذذا ِوم نكَّ  ,م صالحذذا ِو

( ِواه مَ بصُامهَفصامه و ,«ا َحق بموسى منكمفإنَّ » :َا  ,موسى

صُام » :وَا  ص  اهلل عهُه وع  آله وصحٍه وسهم .الٍياِي ومَّهم

َ الَّنة التي ٍَهه ُِكفِّ وَا   .ِواه مَّهم« ِوم عاشوِاَ َحتَّ  ع  اهلل َ  

وخالفوا  ,صوموا ِوم عاشوِاَ» : عهُه وع  آله وصحٍه وسهمص  اهلل

 .ِواه ااممام َحلد« صوموا ٍَهه ِومًا َو بعده ِوماً  ,فُه الُ وة

فأنا َنصحك بأ  تكو  من الصنف الثالث الذِن ذكَذم اهلل تعاىل 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :بقوله

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

ةب مع امل اجَِن الصاةَ  حتى نهتْم ار [10 :]احلَش ﴾ٹ ٹ

وخاب وخرس من َساَ  ,ومع ارنصاِ املفهح  بش اة  اهلل ,بش اة  اهلل

وال  ومن َساَ ارةب مع سهف ارمة فال شكَّ  ,ارةب مع سهف ارمة

 .ِِ  بأنه َِِد فتنًة هلذه ارمة
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وعهُ م الذي  ,هلم الذي هلم ,سهف ارمة خَجوا من الدنُا إىل اهلل

  .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .بى ملن شغهه عٍُه عن عُوب اآلخَِنوطو ,عهُ م

: قؤؤام  جؤؤل بنؤؤبت قؤؤ  مؤؤن القبؤؤو , فوجؤؤد فيؤؤت قطعؤؤة    30السؤؤؤال

 خ بهرمي القطعة من الره ؟من الره , فكيف يتصرَّ

وَِجو اهلل  ,نٍش القٍوِ ال جيوُ َشعًا إال رمَ رضوِي :اجلواب

 .ِيتعاىل َ  ِكو  الَجل َد نٍش القر رمَ رضو

إال إذا ُوِجَد هلا  ,وَما بالنٍَّة لقطعة الذذ  ف ي حق  لوِثة املُت

 .عُ ا بالٍُنةصاح  ِدَّ 

ُِ  ,وَما إذا كا  املُت جم والً  ِع َحد  بالٍُنة َ   ,عَف وِثتهوي   وي  ِدَّ

 ذذا ما ي  ِكن القر من ٍَوِ .فإهنا ترصف لصالح الفقَاَ ,َطعة الذذ  له

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .  كا  كذلك ف و غنُمةفإ ,املَشك  ٍَل الفتح

 : ما  ؤحة هؤاتني القاعؤدتني الفقهيؤتني؟ ومؤا معناهمؤا؟      31السؤال

 )ا  ل : ا شياء اإلباحة(, )ا  ل : العبادا  التوقيف(.

)ارصل يف ارشُاَ اامباحة ما ي  َِة نص   :القاعد  اروىل :اجلواب

 ,تكهَّم فُ ا العهاَ يف املذاذ  امليتهفة ,بالتحَِم( ذذه َاعد  فق ُة َدِمة

ة   .واستعمهوذا الستيَاج ارحكام الَشعُة يف جماالت احلُا  املتعدِّ

وِقو  احلافظ ابن حكَ ِحله اهلل تعاىل يف َشح َو  النٍي ص  اهلل 

مًا من س» :عهُه وع  آله وصحٍه وسهم َْ   عن أإ  َعظم املَّهم  ُج
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م م َِّ م فُح ََّ )ويف احلدِث َ   :ِواه الٍياِي« ن َجل مَّألتهَشَ ي  حُي

 .ارصل يف ارشُاَ اامباحة حتى َِة الَشع بيالف ذلك(

)ارصل يف العٍاةات التوَُف( ف ي َاعد   :َما القاعد  التي تقو 

َ  املكهَّف  ال جيوُ هلم َ   :وخالصة معناذا ,واضحة من حُث املعنى

اهلل َد َذ  فُ ا وَشع ا  عهموا َ َّ موا ع  عٍاة  من العٍاةات حتى ِقدِ ُِ 

ٍَد إال با َِاة ع ُِ  .هلم؛ ر  اهلل تعاىل ال 

 :وبناء عىل ذلك

وَما ما عدا  ,فكلُّ ما كا  عٍاة  جي  َ  ِكو  له ةلُل من الَشع

 .واهلل تعاىل َعهم ,ذذا .العٍاةات فارصل فُ ا احِللُّ 

** ** ** 



 

 ُمتوِات الكتاب

 

389 

 حمتويا  الكتاب
. املقدمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

. لكريمكتاب القرآن ا . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

 9 .................................................................. د ذل تقٍل توبة الكافَ؟1

 11 ................................. بدالً من َو : )وَوم لوط(؟ ﴾وإخوا  لوط﴿د ي  َا : 2

 12 ................................................................. ما املقصوة هبذه اآلِة؟د 3

 13 ..................................................................... تفَّري سوِ  الت د 4

 17 .......................... د ما احلكمة يف تَتُ  ذكَ ارخ وارم وارب والْوجة والولد؟5

 18 ............................................ ﴾وإ  منكم إال واِةذا﴿تفَّري َوله تعاىل: د 6

 19 ............................................... ؟﴾إىل الَحلن وفداً ﴿كمة يف َوله: د ما احل7

 21 ........................................................... د تفَّري آِات من سوِ  النَّا8َ

 25 ........................................... د يِ َ طه  سُدنا ِوسف عهُه الَّالم املنص ؟9

 26 .........................؟﴾ومنافع لهناس﴿د ما ذي منافع اخلمَ الواِة  يف َوله تعاىل: 10

 27 ................................. د ذل تصحُّ ََاَ  القَآ  ةو  حتَِك الهَّا  والشفاه؟11

 29 ........................................   الكَِم من غري وضوَ؟د ذل جتوُ ََاَ  القَآ12

 29 ................................ حكم ََاَ  سوِ  اامخال  مئة َلف مَ  لعتق املُتد 13

. كتاب ايديس الشريف . . . . . . . . . . . . . . . 31 

 33 ........................( ما صحته وما معناه؟...)لو لٍثت يف الَّكن طو  لٍث ِوسفد 1

 35 ................................................... ما معنى حدِث: )الدِن النصُحة(؟د 2

 37 .............................. ما صحة احلدِث: )ال صال  جلاِ املَّكد إال يف املَّكد(؟د 3

 37 ...................... جواِح اامنَّا ؟حفظ ذل ِصح احلدِث يف َ  مالئكة موكهو  بد 4

 39 ................................................... ما معنى احلدِث: )إنا ااممام ُجنَّة(؟د 5

 39 ............................ ؟ملسو هيلع هللا ىلصما الََُة التي َِى هبا جرِل عهُه الَّالم سُدنا ُممدًا د 6

 40 ......................................................... د ما املقصوة باحلدِث الغَِ ؟7

 41 .............................. ما معنى احلدِث: )إ  اهلل ال حي  الذواَ  والذواَات(؟د 8

. كتاب العقائد . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 

 45 ............................................ ما الفَق ب  القضاَ املرم والقضاَ املعهق؟د 1

 47 ......................................... ذل كت  اهلل تعاىل ع  الكافَ َ  ِكو  كافًَا؟د 2



 

 الفتاوى الَشعُة

 

390 

 50 .................................... وما طَِق التيهص من ا؟ ذل ََِنة اجلن موجوة ؟د 3

 55 .......................................... ِجل ِصاب بالرصع فُتهفظ بالكفَ والطالقد 4

 55 ......................................................... ما حكم من َنكَ حتَِم الَبا؟د 5

 57 ..................................................... ا اخلرض نٍي َم غري نٍي؟ذل سُدند 6

م يف التَشِعات الَّابقة؟د 7 ََّ  58 ................................................ ذل اخلمَ ُم

. كتاب الطها   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 

 63 .............................................. استؤصل ِحل ا وتَى ةمًا يف فَت  احلُضد 1

 63 .................................................. حكم الوضوَ بعد استيدام الفاُل د 2

 64 ................................................. ذل جي  الوضوَ من َكل حلم اامبل؟د 3

 65 ............................................................. الصال  ع  سكاة  نكَّةد 4

 66 ............................................ مع حائلالكَِم   حكم مس احلائض لهقَآد 5

 66 .....................................................حكم ساع احلائض لهقَآ  الكَِمد 6

 67 .............................................. د ذل ِنتقض الوضوَ بهمس الدم والٍو ؟7

 67 .......................................................... ذل جت  إُالة لو  النكاسة؟د 8

 68 ........................................................ حكم التَّمُة يف بداِة الوضوَد 9

 69 ......................................................... نيس مَّح الََس يف الوضوَد 10

 70 ........................................ ما ذي اررضاِ املَتتٍة ع  معاَش  احلائض؟د 11

. كتاب الصل  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 

 75 ................................................... ملاذا ال جتعل مَّاجد خاصة لهنَّاَ؟د 1

لد 2  76 .......................................................... حكم اَتداَ املفَت, باملتنفِّ

 77 ......................................................... ذل تصح صال  العُد منفَةًا؟د 3

 78 ..................................................... د حكم مَوِ الطفل ب  ِدي املصل4

 79 ....................................................... د ملاذا تكَه الصال  عند االستواَ؟5

ََُُمت الصال , فاذا ِفعل؟د 6  80 ................................... َثناَ صال  الَّنة القٍهُة 

 80 ........................................................... لنافهة الَباعُة؟كُف تص َّ اد 7

 81 ....................................... ة يف الٍُت َفضل َم يف املَّكد؟د ذل صال  اجلاع8

 82 .................................................. حكم صال  املقتدي منفَةًا يف الصفد 9



 

 ُمتوِات الكتاب

 

391 

 83 ........................................................ د الفَق ب  َُام الهُل والت كد10

 84 ......................................... الَّنن القٍهُة والٍعدِة لصال  الظ َ والعرصد 11

 85 ......................................... حكم صال  اجلمعة لهمَّاج  عند الشافعُةد 12

 86 ................................... املَّكد بعد ارذا  وٍَل الصال  د حكم اخلَوج من13

 87 .................................................... د إحَام املقتدي بالصال  ٍَل ااممام14

 87 ................................................... د متى ٍِدَ القرص واجلمع لهمَّافَ؟15

 88 ........................................................... د اجلمع ب  نُت  يف الصال 16

 89 ...................................................... د مقداِ احلَكات املفَّد  لهصال 17

 89 ............................................. د َه  الَةاَ وحتوِهه يف صال  االستياِ 18

 90 .............................................................. د حكم االَتداَ باملٍَّوق19

 92 ...................................... د ََاَ  القَآ  يف الصال  بنُة اامنشاَ َم اامخٍاِ؟20

 93 .................................................... د حكم النكس يف القَاَ  يف الصال 21

 94 ............................................................. د حدِث النفس يف الصال 22

 96 .............................................. د مات ٍَل العشاَ بقهُل وي  ِصل املغَب23

 97 .......................................................... د حكم َدمي املََ  يف الصال 24

 97 ...................................................... د متى ٍِدَ وَت صال  الضحى؟25

 98 ..................................................... معةد حكم الصال  َثناَ خطٍة اجل26

. كتاب اجلنائز . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 

ل؟د 1  103 ..............................................................مات حًََا ف ل ِغََّّ

 103 .......................................... اجلناُ صال  حكم ِفع الُدِن يف تكٍريات د 2

 104 ............................................. تقٍُل الْوجة لْوج ا املتوىف بعد تغَُّههد 3

 105 ....................................................... مات وي  حيج ف ل ِص َّ عهُه؟د 4

. كتاب الزكا  . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 

 109 ................................................................... حكم ُكا  الذذ د 1

 110 .......................................................ةفع حصته من الدِة من الْكا د 2

ق املََ  من ما  ُوج ا د3  111 ................................................... حكم تصدُّ

 112 .................................................. وضع ما  الْكا  يف صندوق العائهةد 4



 

 الفتاوى الَشعُة

 

392 

وج؟د 5 َُّ  112 ........................................................... كُف تؤةَّى ُكا  الف

ِن ع  املدِن َم الدائن؟6  113 ........................................... د ذل جت  ُكا  الدَّ

 114 ................................. د ما مقداِ صدَة الفطَ؟ وذل جيْئ فُ ا ةفع القُمة؟7

. كتاب الصيام . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 

 119 ................................................ ي  ِنْ جامع ُوجته يف هناِ ِمضا  ود 1

 119 ......................................حكم املداعٍة يف هناِ ِمضا  ةو  َجاع َو إنْا د 2

 120 ................................................... د ذل ِفَّد الصوم باامنْا  بالنظَ؟3

 121 ............................................... حكم استعا  َطَ  ارذ  َثناَ الصُامد 4

 121 .......................................................... د َشب املاَ بعد بداِة ارذا 5

 122 ..............................د حكم الفطَ بٍَّ  التدٍِِات الشاَة يف اخلدمة ااملْامُة6

 123 ..........................................   من ا حتضري الطعام لهُوج ا مفطَ وِطهد 7

 124 ....................................... د حكم استعا  الصق النُكوت  يف هناِ ِمضا 8

 125 .................................................. د عاَش ُوجته ظانًا َ  الفكَ ي  ِطهع9

 126 ...................................... د مَِضة توفُت وي  تقض ما َفطَت يف ِمضا 10

 127 ....................................... د ذل ِقدم صُام ست من شوا  ع  القضاَ؟11

. كتاب ايج والعمر  . . . . . . . . . . . . . . . 129 

 131 .................................................... د حكم إذداَ العمَ  لشيص آخ1َ

 131 ........................................ َحَم لهعمَ  من منْله ةو  ذذاب إىل التنعُمد 2

 132 ................................................. بعد إِتام ا لهعمَ  َِت يف ثُاهبا ةماً د 3

 133 ................................ فَةًا فحج عنه الوكُل متمتعاً َوىص ِجل باحلج عنه مد 4

 134 ...................................................... د متى َِّعى املتمتع سعي احلج؟5

 135 ....................................... بعد منتصف الهُل د ِمى يف الُوم الثا  والثالث6

 136 ................................... ثالثة يف الُوم الَابع بعد َذا  املغَبِمى اجلمَ  الد 7

 137 ...................................... د انتقض وضوَذا يف الشوط الثالث من الطواف8

 138 ................................................ متى ٍِدَ الوَوف بعَفة ومتى ِنت ي؟د 9

 139 ........................................................... ما حكم طواف الوةاع؟د 10

 140 ...................................... وَعُد لٍهدذاَغمي عهُ ا َثناَ الوَوف بعَفة د 11



 

 ُمتوِات الكتاب

 

393 

 141 ................... انُة ََل من َدِ َنمهةحتهل باحلهق يف العمَ  اروىل ثم َرصَّ يف الثد 12

 142 .............................. د َحَمت بالعمَ  متمتعة فحاضت حتى الوَوف بعَفة13

 144 ............................................ ذل ِصالح خصمه ٍَل الَّفَ لهعمَ ؟د 14

 145 ................................................... د عندما وصهت لهمُقات حاضت15

 146 ............................................ د كُف ِصل املغَب والعشاَ يف مْةلفة؟16

 146 .......................................................... والده ِمنعه من َةاَ احلجد 17

 148 .................................................. العمَ  د مقُمة يف ةولة َجنٍُة َِِد 18

. كتاب ا ضحية والربائح . . . . . . . . . . . . . . 149 

 151 ...................................................................... حكم ارضحُةد 1

 152 ..................................... ذل ِنوي الوكُل عن ارصُل يف ذبح ارضحُة؟د 2

 153 ......................................... د َحد الَشكاَ يف التضحُة بٍقَ  ِقصد الهحم3

 154 ............................................. د ذبح اجلْاِ ارضحُة بدو  إذ  املضحي4

 154 .......................... َضحُته؟ وكم هيدي؟ وكم ِتصدق؟د كم ِأكل املضحي من 5

 155 .................................................................. يف ذبح الشا د َخطأ 6

. كتاب النكاح . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 

 159 ........................................... ذل حتَم َم ُوجته ع  َوالةه من غريذا؟د 1

 159 ..................................................... حكم الْواج بم َ غري مقٍو,د 2

 161 ............................. د ذل جيوُ له َ  ِنكح من ُنى هبا؟ وذل ِنَّ  له الولد؟3

 161 ............................................... ذل تَّتحق املََ  مثل م َذا َم َُمته؟د 4

 162 ..............................................................حكم الْواج بدو  م َد 5

 163 ................................. بالنفقة ع  ُوج ا وَوالةذا وَمه؟د ذل تهْم الْوجة 6

 165 ........................... ذل جتوُ معاَش  الْوجة بعد انت اَ احلُض وٍَل الغَّل؟د 7

 166 .................................................... ذل ِشَتط الوِل يف ُواج الفتا ؟د 8

 168 ........................ نرصانُة متْوجة ذَبت من ُوج ا وَسهمت وتْوجت مَّهاً د 9

 169 .................................................... كفل ِتُمة ف ل حيقُّ له تْوجي ا؟د 10

 170 ................................................... لْواجحكم االستدانة من َجل اد 11

 172 .......................................................... حكم الْواج بنُة الطالقد 12



 

 الفتاوى الَشعُة

 

394 

 172 ................... ذذٍت لٍُت َذه ا بٍَّ  خالف مع ُوج ا ف ل تَّتحقُّ النفقة؟د 13

ة عقده؟د 14  173 ....................................... ٍَل الدخو  تهفظ بالكفَ, ف ل جيدِّ

 174 ........................................................... د ملس ِد ُوجة ابنه بش و 15

 175 .......................................................... د ُوجته ِتتنع من احلكاب16

 177 .......................................... تَِد التصدق ع  إخوِتا وُوج ا ِمنع اد 17

 178 ............................................... اختهفا ع  امل َ بعد موت الشاذَدِند 18

 179 ............................................ د تَِد التقاعد من العمل وُوج ا ِمنع ا19

. كتاب الطل  . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 

 183 ........................................................... فكَ بالطالق ةو  تهفظ بهد 1

 183 ........................ ذل تَّتحقُّ املطهَّقة النفقة إذا كانت تَضع ولدذا من مطهِّق ا؟د 2

 184 ..................................................................... طهق بدو  وعيد 3

 186 .............................................. ُوج احصل هلا املحامي م َذا من َخ د 4

 186 ................................. عهق طالَ ا الثالث ع  ةخو  ََاِهبا إىل بُت َذه اد 5

 188 ........................................... ذل حيل له ِوِة َم ُوجته بعد طالق ابنت اد 6

 188 .................................... ظاذَ من ُوجته وذي حامل وبعد وضع ا طهق اد 7

 189 ........................................................ طهق ثالثًا ةو  َصد الطالقد 8

 190 ..................................................... حكم إلغاَ جَْ من م َ الْوجةد 9

 191 ...................... ُ هلا طالق نفَّ ا بدو  موافقته؟جعل العصمة بُدذا ف ل جيود 10

 191 ........................................ ي  ِقَب ُوجته َِبعة َش َ ف ل تطهق منه؟د 11

 193 ......................................................... تهفظ بالطالق بنُة الت دِدد 12

 194 ......................................................... متى ِنحلُّ الطالق املعهَّق؟د 13

 195 ................................................ َا  لْوجته: حتَمي عل ملد  َسٍوعد 14

 195 ...................... ي  ِثٍت طالَ ا ف ل جي  عهُ ا استئذا  املطهق لهَّفَ لهحج؟ د15

 196 ....................................... عهَّق طالق ُوجته ثالثًا ع  ُِاِ  َخته رمهد 16

. كتاب العد  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 

؟د 1  201 .......................................... تقدم هلا خاط  يف عد  الوفا , فكُف َِةر

 201 .................................................... تويف ُوج ا وذي يف عد  الطالقد 2



 

 ُمتوِات الكتاب

 

395 

 202 ........................................... ذل جيوُ لهمعتد  إُالة الهحُة والشاِب؟د 3

 203 ..................................................... َوىص ُوجته َ  تعتدَّ سنة كامهةد 4

. كتاب الرضاع . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 

 207 ..................................... من امََ  مخس ِضعات وذو فوق الَّنت  ِضعد 1

 208 ................................................... َِضعت َوالةًا من َُواج خمتهف د 2

 208 ............................................... ذل حتَم عهُه ُوجة ابنه من الَضاع؟د 3

 209 ...................................... ذل جيوُ الْواج من ارخت رب من الَضاع؟د 4

 210 .......................................... امتنعت عن إِضاع ولدذا خشُة ع  َجاهلاد 5

. كتاب الو ايا واملوا يس . . . . . . . . . . . . . . 211 

 213 ................................................. ا  وي  تَتك شُئاً َوصت بمٍهغ من املد 1

 213 ............................... ذل جيوُ حتوِل وصف ارِ, من َمريي إىل َشعي؟د 2

 214 ................................ د من ِأخذ منحة التكافل االجتاعي بعد وفا  املوظف؟3

 215 ................................................. ذل جي  سداة ةِن املقتو  من ةِته؟د 4

 216 ........................................... وذ  منْله لٍناته وٍَل انت اَ املعامهة ماتد 5

 217 .......................................... عهِّم؟من ِأخذ املَّاعد  الفوِِة بعد وفا  املد 6

 219 .................................................... د الذذ  ملن ِكو  بعد وفا  الْوج7

 220 ....................................... َوصت بكمُع ماهلا البنت ا التي كانت ختدم اد 8

 221 ........................................... وذٍت َجُع ماهلا البن ا الذي َام بيدمت اد 9

. كتاب ا ميان والنرو  . . . . . . . . . . . . . . . 223 

 225 .................................................................. د نذِ صوم ِوم العُد1

 225 ........................................ حهف ع  عدم فعل معَوف وَِِد اآل  فعههد 2

. نايا كتاب ايدود واجل . . . . . . . . . . . . . . 227 

؟د 1  229 ..................................................... عِمَل عَمل َوم لوط, ف ل حُيَدُّ

 230 ........................................ َحَق آخَ عمدًا فكُف ِكو  القصا  منه؟د 2

 230 ................................ ِقوة بشكل نظامي فاصطدم به ِجل من اخلهف فاتد 3

 232 ................................ ةخل َوالة إىل َِضه فوَعت عهُ م غَفة فات اثنا د 4

 233 .......................................... د ذل ِدخل اامج ا, يف حكم َتل النفس؟5

 234 .................................................. فاذا ِفعل وِثته له؟د َتل نفَّه خطأ 6



 

 الفتاوى الَشعُة

 

396 

. كتاب املعامل  املالية . . . . . . . . . . . . . . . 235 

 237 ................................... حكم َخذ الَبا من الٍنوك الَبوِة يف الٍالة الغَبُةد 1

 238 ......................................... ةفع املضاِب املا  لشيص ثالث لُعمل فُهد 2

ََّ ع  الٍائعد 3  239 ........................................... اشَتى سالحًا فُقٍض عهُه فأَ

 241 .......................................................... حكم بُع املفََعات الناِِةد 4

 242 .......................................... ه إىل الٍنك فا حكم ذلك؟َشكته حتوِّ  ِاتٍد 5

مات؟د 6 ََّ  243 ..................................... تاجَ َجهة, ذل جيوُ َ  ٍُِع ملن ٍُِع املح

ُِّنة إال ةفَت احلَّاباتد 7  244 .......................... اختهف املؤجَ واملَّتأجَ, وال توجد ب

 245 ......................................................... حكم التعامل بٍطاَة االئتا د 8

 246 ............................................................ حكم الَجوع عن الوَفد 9

 248 .................................................... حكم التكاِ  بِْنة َعُاة املُالةد 10

 248 ........................... شَتى غَسات ِما  بَشط َ  ِكو  حامضًا فٍا  حهواً اد 11

 248 ........................................................... حكم اجلمعُات ارذهُةد 12

 249 ................................... حكم َشاَ وَِة الُانصُ  من َجل َشاَ سكند 13

 250 ......................................... حكم استئكاِ الش اة  العهمُة )الصُدلة(د 14

 252 ................................... حكم إحضاِ فاتوِ  مْوِ  لهحصو  ع  ََ,د 15

 253 ....................................... الترعات بعد اكتا  بناَ املَّكد ُاة من ما د 16

 253 ............................ ِئُس َجعُة اشَتى بضاعة لهكمعُة فأعطاه الٍائع مٍهغاً د 17

 254 ............................................... حكم َخذ مٍهغ لقاَ حتوِل املكاملاتد 18

 255 ..................... اتفق مع العا  ع  تَّكُل ِات  َهُل لهتيهص من التأمُناتد 19

 256 ......................................ذل جتوُ كتابة سند َمانة بقُمة الٍضاعة املٍاعةد 20

 258 ....................................... االً مقابل إخالَ العقاِحكم َخذ املَّتأِجَ مد 21

 258 ...................................بعد َشائه الٍُت تٍ  َنه ُمكوُ عهُه لٍنك ِبويد 22

 259 ................. اتفقا ع  َ  ِشَتي بضاعة وَِسه ا له فإذا وصهت َخذ نٍَّة ِبحد 23

 261 ........................................................ حكم ََ, نقابة امل ندس د 24

ة له املشَتي الثمن25  262 ................................. د اشَتط بقاَه يف الٍُت حتى َِّدِّ

 263 ................................................ثَ النٍوي الَشِف؟ذل جيوُ بُع ارد 26



 

 ُمتوِات الكتاب

 

397 

َُلغي التعامل هبا بأكثَ من َُمت اد 27  264 ............................ حكم بُع لريات فضُة 

 265 .................. اشَتى بُتًا عن طَِق بنك ِبوي ف ل حتل مَّاعدته لَّداة الدِن؟د 28

 265 ..................................... حكم االختالف ب  سعَ النقد وسعَ التقَُّطد 29

 266 ............................. ذل اختالف سعَ التقَُّط عن سعَ النقد من القَّو ؟د 30

 267 ............................... اشَتى سُاِ  من مكت  نقدًا لٍُُع ا لثالث بالتقَُّطد 31

 268 ................................................ حكم الَات  الذي ِأخذه املوظفو د 32

 269 ................................................ د حكم القَ, الَبوي لَشاَ مَّكن33

 271 ............................................... اشَتط سداة الدِن بالعمهة ارجنٍُةد 34

 272 ........................................ د حكم التناُ  عن َِ, وَفُة لصالح املدِنة35

 273 ....................... هه من َموا  الناسد ذل ِضمن ارجري املشَتك ما ُسق من ُم36

 274 ...................................... حكم العمل يف بنك ِبوي يف كتابة عقوة الَباد 37

 275 .......................... د َا  له: َصهح بُتك ع  حَّاِب, وَعطاه املٍهغ ثم طالٍه به38

 276 ................................................ د حكم القَ, الَبوي ملَشوع عمل39

 278 اد ُمام سُقوم بتيهُص عقاِات ملوكهه, فاتفق مع تاجَ َ  ِعطُه املا  ونٍَّة ارتعاب بُن 40

ل عنه ِجل ِتعامل بالَبا41  279 .................................... د تويف وعهُه َةِن, فتحمَّ

. كتاب اي ر واإلباحة . . . . . . . . . . . . . . . 281 

 283 ................................................... إلْام املََ  بكشف الوجه يف العملد 1

 284 ....................................................... سفَ املََ  بدو  ُمَم لهدِاسةد 2

 286 ..................................................... حكم فتح صالو  جتمُل لهنَّاَد 3

 287 ................................... وضع املََ  مَّاحُق التكمُل يف احلفالت النَّائُةد 4

 288 ......................................................................... املُشحكم د 5

 289 ..................................................... حكم صٍغ شعَ الََس والهحُةد 6

 290 .............................................. ذل تغني الٍاِوكة عن حكاب الََس؟د 7

 291 ............................................................. ذل صوت املََ  عوِ ؟د 8

 292 ............................................حكم النظَ إىل صوِ ُمَمة لعامل الطٍاعةد 9

 292 ..................................................... حكم ِوِة الَجل ُوجة َخُهد 10

 293 ................................ ِهْم ولده َ  ِهْم ُوجته بكشف َِس ا َمام إخوتهد 11



 

 الفتاوى الَشعُة

 

398 

 295 ......................................................... مع ُوجة خالهََام عالَة د 12

 297 .............................................. اِتك  الفاحشة مع اخلاةمة فحمهتد 13

 298 ....................... حكم نوم شاب ٍِهغ مخس عَش  سنة مع َمه يف فَاش واحدد 14

 300 ............................................ حكم ِتنئة غري املَّهم  بالَّنة املُالةِةد 15

 302 .................................................. حكم بُع وِق الشد  والهع  فُهد 16

 303 ................................................................ حكم لع  الطاولةد 17

 304 ............................................................... ِسم الكائنات احلُةد 18

 305 ........................... ذ بوِضة من إحدى ُوجتُه وُِع ا يف ِحم ارخَىَخد 19

 306 ................................................................ حكم ُِع القضُ د 20

 307 ................................................................. حكم حتدِد النَّلد 21

 308 ........................................................... حكم عمهُة تكٍري الثديد 22

 309 ......................................................... حكم حتهُل الَّائل املنويد 23

 311 .............................................................. كم التداوي بالكيِّ د ح24

 312 ........................................................ استئصا  ِحم فتا  منغولُةد 25

 313 .......................................... حكم َكل الدجاجة التي تأكل النكاساتد 26

 314 .................................................................. حكم َكل الهقهقد 27

 315 ............................................ خهط الثوم مع الكحو  وتناوله لهعالجد 28

 315 .................................................. حكم استيدام ُِت احلُة لهشعَد 29

 316 ................................... حكم َشب احلهُ  إذا َخذ من الشا  بعد ذبح اد 30

 316 ....................................................... ما ذي الَّنة يف حهق العانة؟د 31

 317 ................................... اامساف يف تناو  املٍاحات من الطعام والهٍاسد 32

 319 .................................................. الَجل َالة  من فضةحكم لٍس د 33

 319 ........................................ حكم حضوِ حفهة بدو  ةعو  من صاحٍ اد 34

 320 ..................................................... حكم ُِاعة ارشكاِ يف املقابَد 35

 321 ........................... كشف الطٍُ  الَشعي ع  امََ  امثٍات االعتداَ عهُ اد 36

 322 ........................... وضع تاِِا التصنُع ع  عهٍة ارلٍا  بعد وَت التصنُعد 37

 323 ...............................   جَّد مَِضحكم كتابة آِات من القَآ  الكَِم عد 38



 

 ُمتوِات الكتاب

 

399 

 324 ............................................. َخذ مالبس الُتُم الفائضة عن حاجتهد 39

 324 ............................................ حكم ُِاِ  القٍوِ ِوم اجلمعة والعُدِند 40

 326 ......................................... ذل ٍِهِّغ عن صدِقه املوظف الذي ِرسق؟د 41

 327 ........................................................ حكم عُاة  املَِض القَِ د 42

ِ َهة الَات  الرسََة من ارموا  العامة؟د 43  328 .................................... ذل ترِّ

ع بالدمحكم َخذ مقابل ع د 44  330 ..................................................  الترُّ

 331 .................................... حكم تقدِم العهف النكس لهحُوانات املأكولةد 45

 332 .......................................... وضع اامعالنات ع  التقاوِم يف املَّاجدد 46

 333 ................................... ِِْع َِ, الوَف وال َِّمح بٍناَ مَّكد عهُ اد 47

ع نرصا  لٍناَ مَّكدد 48  333 ............................................... حكم ٍَو  ترُّ

 334 ......................................... حكم اختاذ ةاِ لهَّكن فوق املَّكد َو حتتهد 49

 336 ................................... َشُاَ موَوفة يف مَّكد ي  تعد صاحلة لالستعا د 50

 337 ..................................... حتوِل الطابق ارِيض من مَّكد لصالة َفَاحد 51

 341 .................................................... حكم بناَ املَّكد من ما  حَامد 52

 342 .................................................... حكم التدخ  يف ساحة املَّكدد 53

 343 ............................................... حكم إلٍاس املولوة سواًِا من ذذ د 54

 344 ................................................. ذل تَتك صدِقاِتا غري املهتْمات؟د 55

 345 .............................. صة تابت, فاذا تفعل باملا  الذي جنته من الََصِاَد 56

 347 .................................. ُمَّنَّة ََِ ارطٍاَ بَت ساَ ا, ف ل جي  استئذاهنا؟د 57

. كتاب اآلداب . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 

 351 .............................................. حكم التَّمي بعٍد النٍي وعٍد الَسو د 1

 352 ................................ حكم وضع الٍصاق ع  ارصٍع وتقهُ  املصحف بهد 2

 353 .............................................. حكم ََاَ  القَآ  لهمََ  بدو  حكابد 3

 354 ........................................... حكم إظ اِ خواِق العاةات ب  املَّهم د 4

 355 ........................................................ ذل كل خاَِة لهعاة  كَامة؟د 5

 356 .................................................... حكم التشوِش ع  َاِئ القَآ د 6

 357 .................................. حكم التشوِش ع  املصل يف املَّكد بقَاَ  القَآ د 7



 

 الفتاوى الَشعُة

 

400 

 358 ............................................... َفتى املفتي بأ  احلق خلصمه فهم َِ,د 8

ته؟د 9  359 ....................................................... ماذا ِقو  العاطس ملن شمَّ

 360 ......................................................... ا  يف َذ  املولوةحكم ارذد 10

 361 ............................................................ طَق الوَاِة من الَّحَد 11

 365 ......................................... احلكمة من ِفع الُدِن إىل الَّاَ يف الدعاَد 12

 366 ..................................................... حكم َه  الُدِن َثناَ الدعاَد 13

 367 ...................................... باجلنة؟ملسو هيلع هللا ىلص من ذو الصحاِب الذي بَشه النٍي د 14

 368 ........................................................ ذل اََتاف الفواحش كفَ؟د 15

 369 ........................................ واحد اجلمع ب  نُة عٍاةت  َو َكثَ يف عملد 16

ق ب  االبتالَ والعُش الضنك؟د 17 َِّ  370 .......................................... كُف ِف

 370 ................................................ كُف ِعَف َ  اهلل تعاىل َد غفَ له؟د 18

 372 ............................................... ذل ختهُل ارسنا  بالعوة من الَّنة؟د 19

 373 .......................................................... كُفُة االستياِ  الَشعُةد 20

 374 ............................................... متى جي  ع  العاي  َو  كهمة احلق؟د 21

 376 ......................................... اِتك  الهواطة وذو اآل  يف حري  من َمَهد 22

 378 ............................................................. ما ذي مَات  الشكَ؟د 23

 379 .................................................... حكم التكهم َثناَ َضاَ احلاجةد 24

 380 ..................................... «َم املؤمن »ذل جتوُ خماطٍة الْوجة َو ارم بدد 25

 380 ........................... يف املنام ِأمَه بأمَ ف ل جي  عهُه التنفُذ؟ملسو هيلع هللا ىلص َِى النٍي د 26

 381 ............................................... حكم تطٍُق التكوِد يف ََاَ  الشعَد 27

 382 ............................................ يض اهلل عنهَصة إسالم سُدنا َِب بكَ ِد 28

 384 ........................... ملاذا ال ِذكَ العهاَ َصة استش اة احلَّ  ِيض اهلل عنه؟د 29

 387 ............................................... نٍش َرًا فوجد فُه َطعة من الذذ د 30

َُّت ؟د 31  387 ............................................... ما صحة ذات  القاعدت  الفق 

. حمتويا  الكتاب . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 

** ** ** 


