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تالوة القرآن العظيم ويكثر من التالوة حبيث خيتم  : رجل حيب1ُّالسؤال

 فهل قراءة القرآن الكريم يف الليل أفضل أم يف النهار؟ ،أسبوع مرة يف كلِّ

تالوة القرآن العظيم من أفضل القربات إىل اهلل تعاىل  إن  أوالً:  اجلواب:

ومن شغله تالوة القرآن العظيم عن الدعاء أعطاه اهلل تعاىل أفضل  ،ها إليهوأحب  

 أيب عنكام جاء يف احلديث الرشيف الذي رواه الرتمذي  ،ما يعطي السائلني

اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  رسول قال: قالريض اهلل عنه  سعيد

: الرب يقول»  ما أفضل أعطيته ،مسألتي نع وذكري القرآن شغله من عز  وجل 

 «.خلقه عىلاهلل  كفضل الكالم سائر عىلاهلل  كالم وفضل ،السائلني أعطي

 ،ينبغي عىل املسلم أن يكون له ورد من القرآن العظيم حيااف  علياهثانيًا: 

شأن السلف الصالح ريض  ألن   ،شهر وإال يف كل   ،أسبوع مرة   وأن خيتم يف كل  

. ن القرآن العظيم يف كل  اهلل عنهم كانوا خيتمو  أسبوع مرة 

 يل قاال: قاال ريض اهلل عانهام عمارو بن اهلل عبد عنأخرج اإلمام مسلم 

« شاهر كال   يف القارآن اقرأ»اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  رسول

 أجاد إين :قلات :قاال «ليلا    عرشين يف فاقرأه» :قال ،قوة   أجد إين :قلت :قال

 «.ذلك عىل تزد وال ،سبع يف قرأهفا» :قال ،قوة  

ولكان  ،تالوة القرآن العظيم مطلوب  من العبد يف الليل ويف النهاارثالثًا: 

ََ ﴿لقوله تعااىل:  ،أن تكون القراءة يف الليل أكثر ملن استطاع ذلك يستحب   َوِمن
ۡد  ِۡل َفَتَهجي ن َيۡبَعَثَك َربَُّك َمقَ  بِهِۦ نَافِلَة  ٱَّلي

َ
يَك َعََسٰٓ أ نل ُۡمند   ام   .[79: اإلرساء]﴾ اا َّمي

ةٞ قَآئَِمةٞ َيۡتلُدَن َءاَيَِٰت ٱولقوله تعاىل: ﴿ مي
ُ
ۡهِل ٱۡلِكَتَِٰب أ

َ
َۡ أ ِ ۡنِل وَُهنۡ  م  ِ َءانَنآَء ٱَّلي َّللي

ألن تااالوة القاارآن العظاايم يف اللياال أقاارب و ،[113آل عمااران: ]﴾ يَۡسننُجُدونَ 
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الاذي يكاون عاز  وجال  ه ويكون العبد قريبا  من رب ،لإلخالص وأمجع للقلب

كام جاء يف احلديث الرشيف الاذي رواه  ،قريبا  من عباده يف جوف الليل اآلخر

اهلل صىل اهلل عليه وعاىل  رسول أن ،عنهاهلل  ريض هريرة أيب عناإلمام البخاري 

 حاني الدنيا السامء إىل ليل  كل   وتعاىل تبارك نارب   ينزل» :قالآله وصحبه وسلم 

 ؟فأعطيه يسألني من ؟له فأستجيب يدعوين من :يقول ،اآلخر لليلا ثلث يبقى

 «.؟له فأغفر يستغفرين من

 وبناء عىل ذلك:

وخاص   يف  ،تالوة القرآن العظيم يف الليل أكثر من النهار فيستحب  

ألن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  ،جوف الليل اآلخر

 أن استطعت فإن ،اآلخر الليل جوف يف العبد من الرب يكون ما أقرب»قال:

 بن عمرورواه احلاكم والرتمذي عن « فكن الساع  تلك يفاهلل  يذكر ممن تكون

ها إىل اهلل تعاىل تالوة القرآن ريض اهلل عنه. وأعظم أنواع الذكر وأحب   عبس 

 واهلل تعاىل أعلم. ،العظيم. هذا

 ﴿ : قاال تعاا :  2سؤالال
ُ
نة  َوَكَذَٰلَِك َجَعۡلَنَُٰكۡ  أ َُكدنُندا  وََسن    مي ِ َ ا ّل  ََ ُشنَهَدآَء 

ُُۡكۡ  َشنِهُد    . فماا واو  [143البقارة:  ] ﴾اٱنلياِس َوَيُكندَن ٱلَّيُسندُ  َعلَن

 املقصود يف الوسط يف وذه اآلية الكرمية؟

را  سبحانه وتعاىل خاطب املؤمنني يف هذه اآلي  الكريم  ماذك   احلق   اجلواب:

نة  ﴿ ته قائال :ن  هلم بفضله وم   مي
ُ
﴾. أي: كاام هاديناكم إىل اوََسن    َوَكَذَٰلَِك َجَعلَۡنَُٰكۡ  أ

لنااكم إىل قبلا  إباراهيم علياه الساالم وحو   ،الرصاط املستقيم وهو دين اإلساالم

فال إفاراط وال تفاري   ،فأنتم خيار األمم ،جعلناكم خيارا  عدوال   ،واخرتناها لكم
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 وال تقصري يف دنياكم. ،يف دينكم وبال غلو   ،يف شأن الدين والدنيا

 ،وال بالروحاانيني كالنصاارى ،ينيفأنتم لستم كاليهود واملرشاكني املااد  

جاناب مانهام  ومل هتملوا أي   ،الروح وحق   ،اجلسد حق   ،نيوإنام مجعتم بني احلق  

 اإلنسان روح وجسد. يا  مع الفطرة اإلنساني  القائم  عىل أن  متش  

فتشهدون أن الرسل عليهم  ،سابق  يوم القيام وأنتم شهداء عىل األمم ال

كام جاء يف احلاديث الرشايف الاذي رواه  ،غوا دعوة اهلل تعاىل ألممهمالسالم بل  

اهلل صىل اهلل علياه  رسول قال: قالريض اهلل عنه  هريرة أيب عناإلمام البخاري 

 «.السابقون اآلخرون نحن»وعىل آله وصحبه وسلم: 

 وبناء عىل ذلك:

ليسات ماديا    ،أهناا أما  معتدلا  هاذه األما  صود بالوس  يف حق  فاملق 

فهاي  ،هاوللروح حق   ،هفهي أم  تعطي للجسد حق   ،وال روحاني   حمض    ،حمض   

فهناك من أنكر وجود اهلل  ،حتى يف العقيدة هي أم  وس ها، وس  يف األمم كل  

اأما هذه األما  فهاي  ،د اآلهل وهناك من أرسف فعد   ،تعاىل   التوحياد التاي أم 

 دت اآلهل . وما عد   ،فام أنكرت وجود اهلل ،تقول: ال إله إال اهلل

وشهدوا عىل األمم  ،غوهموهذه األم  شاهدة عىل األمم بأن أنبياءهم بل  

 واهلل تعاىل أعلم. ،بام أخربهم اهلل تعاىل عنهم. هذا

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ : يقااااول اا تعااااا : 3السااااؤال

 . فما معنى اخلضوع بالقول؟[32زاب: األح] ﴾ڄ ڄ ڄ

وأطلق هنا عىل صوت املرأة إذا رفعت  ،لمعنى اخلضوع: التذل  : اجلواب
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فيكون معنى اآلي : فال ختضعن القول: أي ال جتعلنه  ،لملشاهبتها بالتذل   ،صوهتا

 كا .أي رقيقا  متفك   ،خاضعا  ذليال  

 ال يطماع الاذي يف أو يكون معناها: ال يكن منكن لاني يف القاول حتاى 

 قلبه مرض.

 وبناء عىل ذلك:

ته عندما ق  ومن ر   ،فيجب عىل املرأة أن تكون عىل حذر من اللني يف قوهلا

ألن املرأة املسلم  امللتزم  هي التي تلتزم قول  ،تكلم الرجال من وراء حجاب

. [53األحزاب: ]﴾ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋاهلل تعاىل: ﴿

وأصحاب القلوب املريض  تطمع باملرأة  ،ضيف قلبه مر ن  يف الناس م   ألن  

 واهلل تعاىل أعلم. ،اخلاضع  بقوهلا. هذا

 وحق اليقني؟ ،وعني اليقني ،: ما وو الفارق بني علم اليقني4السؤال

ن من املخارب وأنت متيق   ،علم اليقني هو أن تسمع بيشء ومل تره اجلواب:

 عند ذلك يكون عندك علم اليقني. ،بأنه صادق

 ت اليشء الذي سمعت به بعينك صار عندك عني اليقني.فإذا رأي

حسست باه بحواساك صاار عنادك أو ،وإذا بارشت اليشء الذي رأيته

 حق اليقني.

فاإذا ماا  ،إنسان عاقال عناده علام اليقاني بااملوت كل  عىل سبيل املثال: 

وإذا ذاقه صار عناده حاق اليقاني. قاال تعااىل:  ،شاهده صار عنده عني اليقني

 .[185آل عمران: ] ﴾ڻ ڻ ں ں﴿
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 ں ڱ ڱ ڱأشااار إىل علاام اليقااني بقولااه: ﴿عااز  وجاال  نااا ورب  
. يعني: لو أنكم تعلمون علم اليقاني بااآلخرة ملاا اجارتأتم [5التكاثر: ]﴾ ں

 عىل املخالفات.

قاال تعااىل:  ،فام كاان غيباا  صاار عيناا   ،فإذا انقلب العبد إىل يوم القيام 

ا رآهاا صاار علام اليقاني عاني فاإذ ،[36النازعات: ]﴾ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿

 .[7التكاثر: ]﴾ ہ ہ ۀ ۀ﴿كام قال تعاىل:  ،اليقني

فإذا ما دخلها صاار عاني اليقاني  ،ورأى النار بعينه ،فإذا كان العبد كافرا  

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿كاام قاال تعااىل:  ،اليقاني حق  
 .[95-92الواقع : ]﴾ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 وبناء عىل ذلك:

والذي ال يقبل  ،هو العلم الذي يكون يف صدر اإلنسان فعلم اليقني 

فإذا بارشه صار حق اليقني.  ،فإذا رئي املعلوم بالعني صار عني اليقني ،الشك

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا

ويف آخرواااا  ،: يف مطلاااو ساااورة املزمااال أمااار وتكليااا  بقياااام الليااال    5الساااؤال

فكيا  يوفاق    ،يقومون الليلال يستفاد منه أن بعض الصحابة كانوا 

 بني أول السورة وآخروا؟

 قلتريض اهلل عنه قال: هشام  بن سعدأخرج اإلمام مسلم عن  اجلواب:

 اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم. رسول قيام عن أنبئينيلعائش : 

 .[1املزمل: ]﴾؟ ٻ ٱ﴿ :تقرأ ألست :فقالت

 .بىل :قلت
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 نبي فقام ،السورة هذه أول يف الليل قيام افرتضعز  وجل  اهلل  فإن :قالت

اهلل  وأمساك ،حاوال   وأصاحابهاهلل صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم 

 السااورة هااذه آخاار يفاهلل  أناازل حتااى ،السااامء يف شااهرا   عرشاا اثنااي خامتتهااا

 .فريض  بعد عا  تطو   الليل قيام فصار ،التخفيف

وذلك ملاا روى احلااكم  ،األم    قيام الليل يف حق  فق الفقهاء عىل سني  وات  

اهلل صىل اهلل عليه وعاىل آلاه  رسول عن ،ريض اهلل عنه أمام  أيب عنوالرتمذي 

 وهاو ،قبلكم الصاحلني دأب فإنه ،الليل بقيام عليكم» :قال أنهوصحبه وسلم 

 «.إلثمعن ا ومنهاة ،للسيئات ومكفرة ،ربكم إىل قرب 

 آله وصحبه وسالم فقاد سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل أما يف حق  

ه صىل اهلل علياه وعاىل آلاه   قيام الليل يف حق  ذهب الكثري من الفقهاء إىل فرضي  

 ثاال »وذلك لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم:  ،وصحبه وسلم

رواه الطارباين يف « الليال وقياام والساواك، ، الوتر: سن  ولكم فريض  عل   هن  

 اهلل عنها.ريض  عائش  عناألوس  

 وبناء عىل ذلك:

سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل  فقد كان قيام الليل فرضا  يف حق   

 ٻ ٻ ٻثم نسخ ذلك بقوله تعاىل: ﴿ ،األم  آله وصحبه وسلم ويف حق  

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ
 ڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿ
 ڌ ڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ
 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ژ ژ ڈ ڎ ڎ
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 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ
دنا رسول اهلل صىل اهلل سي   وأما يف حق   ،األم  . وهذا يف حق  [20املزمل: ]﴾ ھ

 چد ذلك قوله تعاىل: ﴿ويؤك   ،عليه وعىل آله وصحبه وسلم فقد بقي فرضا  

يشء زائد عىل ما هو مفروض  :أي [79اإلرساء: ]﴾ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

واهلل  ،هذا ما قاله بعض املفرسين. هذا ع،س معنى النافل  هنا التطو  ولي ،كعلي

 تعاىل أعلم.

 پ پ پ پ﴿ : ماااا واااي الليلاااة الاااىل قاااال اا تعاااا  فيهاااا:  6الساااؤال

 .[4-3الدخان: ]؟ ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

الليل  التي يفرق فيها كل أمر حكيم هي الليل  التاي أنازل  اجلواب:

ثام  ،من اللوح املحفوظ إىل السامء الدنيا دفع   واحدة   اهلل تعاىل فيها القرآن

نزل عىل قلب سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم مانجام  

 قا  ا.مفر   ا

والليل  التي أنازل فيهاا القارآن العظايم دفعا   واحادة  مان اللاوح 

 .[1القدر: ]﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿قال تعاىل:  ،املحفوظ هي ليل  القدر

 قاالمام النووي رهمه اهلل تعاىل يف رشح صاحيح مسالم: ويقول اإل

 واألرزاق األقدار من للمالئك  فيها يكتب ملا القدر؛ ليل  وسميت: العلامء

 ٿ ٿ ٺ ٺ﴿: تعااىل كقولاه السان ، تلاك يف تكاون التاي واآلجال

 .[4الدخان: ]﴾ ٿ
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 ،القادر ليل  أهنا عىل العلامء ومجهورويقول القايض أبو بكر العريب: 

 تعااىل اهللألن  ؛باطال وهاو شعبان، من النصف ليل  إهنا :قال من منهمو

﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿: القااطع الصاادق كتاباه يف قال

 الليال زماناه من عني   ثم رمضان، نزوله ميقات أن عىل فنص   [185البقارة: ]

 .[3الدخان: ]﴾ ڀ پ پ﴿ :بقوله هناه  

 وبناء عىل ذلك: 

وذلك استنادا   ،أمر حكيم هي ليل  القدر ق فيها كل  فر  فالليل  التي ي  

 ،عىل النصوص الواضح  من القرآن العظيم التي تفيد إفادة  قاطع   بذلك

 واهلل تعاىل أعلم. ،وهي ليست ليل  النصف من شهر شعبان. هذا

 ؟[25النساء: ] ﴾ڻ ڻ ڻ﴿ : ما معنى7السؤال

ذكار كقولاه تعااىل عناد  ،جا اإلحصان قاد يطلاق عاىل املتزو   اجلواب:

حاارام علاايكم  :يعنااي ،[24النساااء: ]﴾ ٻ ٻ ٻمااات: ﴿املحر  

 جات.الزواج باملتزو  

كقوله  ،جاتوقد يطلق اإلحصان عىل العفيفات الطاهرات غري املتزو  

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿تعاىل: 

 .[25النساء: ]﴾ ک ڑ ڑ

 وبناء عىل ذلك:

فمن أراد  ،ف وتطلق عىل املرأة العفي ،ج فاملحصن  هي املرأة املتزو   
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وال بالتي هلا  ،غري املجاهرة بالزنى :أي ،النكاح فعليه بالعفيف  غري املسافح 

 ڻ ڻ﴿قال تعاىل:  ،أصدقاء وأصحاب رسا  من الرجال األجانب

 واهلل تعاىل أعلم. ،. هذا[25النساء: ]﴾ ہ ۀ ۀ ڻ

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ : مااا وااو املقصااود ماان قولااه تعااا :  8السااؤال

 علم بأن املوتى يسمعون؟مو ال [22فاطر: ]

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺيقول اهلل تعااىل يف كتاباه العظايم: ﴿ اجلواب:

 .[22فاطر: ]﴾ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

ألن مان اساتجاب هلل تعااىل ؛ ه اهلل تعااىل العباد الكاافر بااملوتىفقد شب  

وإال فهو من  ،ولرسوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم فهو من األحياء

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈقااال تعاااىل: ﴿ ،ياااءمااوتى األح

 .[24األنفال: ]﴾ ې ۉ ۉ

﴾. ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ويقول اإلمام القرطبي رهمه اهلل تعاىل: 

 ال كاذلك ماات، ن  م   سمعت   ال كام :أي قلوهبم، الكفر أمات الذين الكفار :أي

 . اها.قلبه مات من سمعت  

 وبناء عىل ذلك:

 ،سمع من مات قلبه بالكفرفاملقصود من اآلي : أنك يا رسول اهلل لن ت  

 واهلل تعاىل أعلم. ،سمع من يف القبور سامع هداي  ودالل . هذاكام أنك لن ت  

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ﴿ : ما معنى قول اا تعا :9السؤال
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 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ
؟ ﴾ى ى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 [252-251البقرة: ]

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿قوله تعاىل:  اجلواب:

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
 ڭ ۓ ۓ﴿. وقوله تعاىل: [40احلج: ]﴾ ڍ ڇ ڇ ڇ چ

 ﴾.ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

وفسااد يف  ،كض ويساتدر  وهذا يعاو   ،الفساد عىل نوعني: فساد يف الدنيا

 وهذا طام  كربى والعياذ باهلل تعاىل. ،الدين

لفسادت ولوال هذا التدافع  ،فاهلل تعاىل جعل الناس يدفع بعضهم بعضا  

 ،طائفا   دون أخارى فلم خيص   ،الناس لكل   وهذه اآلي  جاءت عام    ،رضاأل

كال الطرفني صالح أن يكون مدفوعا   عىل أن   وكذلك كلم  )بعض( عام   لتدل  

فمان أفساد  ،فهم لبعضاهم الابعض باملرصااد ،ومدفوعا  عنه مرة  أخرى ،مرة  

 ه.ى له اآلخر ليوقفه عند حد  تصد  

ب الظامل ويؤد   ،ملني بالظاملنيومن رهم  اهلل تعاىل باملؤمنني أن يكيد الظا

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے﴿قال تعاىل:  ،منه ظلام   بمن هو أشد  

 واهلل تعاىل أعلم. ،. هذا[129األنعام: ]﴾ ۇ

 ۀ ۀ﴿ : يقول اا تعا  يف كتابه العظيم يف سورة املائدة:10السؤال

. وقال فيها: [44املائدة: ] ﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ
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. [45: املائدة] ﴾وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې﴿

 ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿وقال فيها: 

وذلك من  ،فما حكم من حكم بغري ما أنزل اا تعا  .[47املائدة: ]

 خالل وذه اآليات الكرمية؟

وردت آيات يف كتاب اهلل تعاىل تنفي اإليامن عمن احتكم أوالً:  اجلواب:

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿قال تعاىل:  ،لغري رشع اهلل تعاىل

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ
 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ
 .[61-60النساء: ]﴾ ڇ

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻثم قال اهلل تعاىل: ﴿

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ
 .[64النساء: ]﴾ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 ،فقد وصف اهلل تعاىل هؤالء بأهنم يريادون أن يتحااكموا إىل الطااغوت

 وا وأعرضوا.بينهم صد   عوا إىل اهلل ورسوله ليحكموإذا د  

 بأن اإليامن ال يصلح إال بأمور ثالث :عز  وجل  ثم أقسم ربنا 

نزاع إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وعاىل آلاه  ا أن يكون التحاكم يف كل  1

 وصحبه وسلم.

 وال يكون يف نفسه حرج وضيق منه. ،ا أن ينرشح الصدر حلكمه2
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ف ول ما حكم اهلل تعاىل به بدون توق  ا أن يسلم املؤمن التسليم التام بقب3

 وال انحراف. وال توان  

حتكم بكفر وظلم وفسق مان مل عز  وجل  وردت آيات يف كتاب اهلل ثانيًا: 

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿فقاال تعااىل:  ،حيكم بام أنزل اهلل تعااىل

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې﴿. وقااال: [44املائاادة: ]﴾ ھ ھ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿. وقااال: [45املائاادة: ]﴾ وئ وئ

 .[47املائدة: ]﴾ چ

مان مل  بمعناى أن كال   ،ل عىل موصوف واحدهذه األصناف الثالث  تتنز  

ألن اهلل تعااىل وصاف الكاافرين  ،حيكم بام أنزل اهلل تعاىل فهو كافر ظامل فاساق

. وقاال [245البقارة: ]﴾ ڻ ڻ ں﴿فقال تعااىل:  ،بالظلم والفسق

كاافر  ل  . فك[84التوب : ]﴾ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿تعاىل: 

 وال عكس. ،ظامل فاسق

 وبناء عىل ذلك:

فمن حكم بغري ما أنازل اهلل تعااىل اساتخفافا  أو احتقاارا  أو اعتقاادا  أن  

وهاذا تنطباق علياه  ،فهو كافر كفارا  ررجاا  عان امللا  ،غريه أصلح منه وأنفع

 األوصاف الثالث ؛ الكفر والظلم والفسق.

 ،باام أنازل اهلل تعااىل وهو مل يستخف  أما من حكم بغري ما أنزل اهلل تعاىل 

إنام حكم بغاري ماا أنازل و ،ومل يعتقد بوجود غريه أصلح منه وأنفع ،ومل حيتقره

 بل هو ظامل لنفسه. ،فهذا ليس بكافر ،اهلل تعاىل انتقاما  لنفسه

وكذلك من حكم بغري ما أنزل اهلل تعاىل بدون استخفاف منه بام أنزل اهلل 
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إنام حكم حماباة  للمحكوم  ،وال اعتقاد أن غريه أصلح ،له وبدون احتقار ،تعاىل

 بل هو فاسق. ،فهذا ليس بكافر ،أو مراعاة  لرشوة وغريمها

األحوال ال خري يف االحتكام لغري  ويف كل   ،فاألمر خيتلف من رجل آلخر

يدخل جهنم دخول  أن ألن احلاكم بغري ما أنزل اهلل تعاىل إما ،ما أنزل اهلل تعاىل

وإما أنه ال يدخل اجلن   ،الدين فيها بسبب استخفافه واحتقاره رشع اهلل تعاىلاخل

 واهلل تعاىل أعلم. ،دخوال  أوليا  مع الفائزين بسبب ظلمه وفسقه. هذا

 : ول صحيح بأن الذي يقرأ القرآن من غري جتويد آثم؟11السؤال

ض االشاتغال بعلام التجوياد فار ال خالف بني الفقهااء يف أن   اجلواب:

ألن اهلل تعااىل أنازل باه  ،وأما العمل به فهو واجب عىل من يقادر علياه ،كفاي 

ووصل إلينا عن طريق سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعاىل آلاه  ،كتابه املجيد

 وصحبه وسلم متواترا  بالتجويد.

 رون من الفقهاء إىل وجوب مراعاة قواعد التجويد فايام يتغاري  وذهب املتأخ  

 وإىل هذا أشار حممد اجلزري يف منظومته يف التجويد: ،ويفسد املعنىبه املبنى 

 واألخذ بالتجويد حاتم الزم
 

د القاارآن آثاام   ماان مل ِّااو 
 

دون بفهام األم  كام هم متعب   أن   ويقول رهمه اهلل تعاىل يف النرش: وال شك  

دون بتصاحيح ألفاظاه كاذلك هام متعب ا ،معاين القرآن العظيم وإقام  حدوده

صىل اهلل علياه  صل  بالنبي  اة من أئم  القراء واملت  وإقام  حروفه عىل الصف  املتلق  

 وعىل آله وصحبه وسلم.

 وبناء عىل ذلك:

م أحكام التجويد لتصحيح تالوته وجب عليه فمن كان قادرا  عىل تعل  
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وذلك لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  ،وإال فال ،مأن يتعل  

 وهو فيه ويتتعتع القرآن يقرأ والذي ،الربرة الكرام السفرة مع بالقرآن راملاه»

واهلل  ،ريض اهلل عنها. هذا عائش  عنرواه اإلمام مسلم « أجران له شاق عليه

 تعاىل أعلم.

 ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ : ما وو سبب نزول قوله تعا :12السؤال

  ؟[2اا1عبس: ]

وذلاك أناه  ،بان أم مكتاوما هذه السورة نزلت يف شأن عبد اهلل اجلواب:

ياا رساول  :فجعل يقولأتى رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

 ؛ وعنده صناديد قريش.أرشدين ،اهلل

ض عناه عار  ي  اهلل صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم فجعل رسول 

 «.؟أترى بام أقول بأسا  » :ويقول ،ل عىل اآلخرقب  وي  

 ت. رواه احلاكم والرتمذي.لففي هذا أنز. ال :فيقول

 وبناء عىل ذلك:

بن أم االصحايب اجلليل عبد اهلل  فهذه السورة الكريم  نزلت يف حق  

وفيها عتاب من اهلل تعاىل لسيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه  ،مكتوم ريض اهلل عنه

ألنه صىل اهلل عليه  ،وهذا العتاب لصاحله وليس عليه ،وعىل آله وصحبه وسلم

حتى  ،ب نفسه من أجل إسالم صناديد قريشتع  آله وصحبه وسلم كان ي  وعىل 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿقال له تبارك وتعاىل: ﴿

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ. وقال له: ﴿[6الكهف: ]﴾ ڦ ڤ
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 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې
 واهلل تعاىل أعلم. ،. هذا[26-21الغاشي : ]﴾ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ

رسول اا صلى اا عليه وعلى آله  : يقول اا تعا  لسيدنا13السؤال

 فكي  كان وذا الرفو؟ ،[4الشرح: ]﴾ ڭ ڭ ڭ﴿ وصحبه وسلم

يقول القايض عياض رهمه اهلل تعااىل: ال خاالف أناه صاىل اهلل  اجلواب:

وأفضل الناس منزل    ،وسيد ولد آدم ،عليه وعىل آله وصحبه وسلم أكرم البرش

 زلفى. وأقرهبم ،وأعالهم درج    ،عند اهلل تعاىل

ال ذكارت إال وروي عن ابن عباس ريض اهلل عنهام يف معنى هذه اآليا : 

وياوم  ،وياوم اجلمعا  عاىل املناابر ،دوالتشه   ،واإلقام  ،ذكرت معي يف األذان

وعىل الصافا  ،وعند اجلامر ،ويوم عرف  ،وأيام الترشيق ،ويوم األضحى ،الفطر

 اها. ارهبا.ويف مشارق األرض ومغ ،ويف خطب  النكاح ،واملروة

 وبناء عىل ذلك:

ر معه ذك  إال وي  عز  وجل  نا ر رب  ذك  فاملقصود ا واهلل تعاىل أعلم ا أنه ال ي   

وذلك من أجل أن يبقى ذكره دائام   ،حبيبنا صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم

 ،ألنه صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم هو األسوة والقدوة ،وأبدا  بني الناس

 واهلل تعاىل أعلم. ،وحتى ال يغفل اإلنسان عن متابعته يف سائر أحواله. هذا

 ٻ ٱ﴿ : من وم الصابئة الذين ذكروم اا تعا  يف قوله:14السؤال

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
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 وما إعراب الصابئني يف اآلية الكرمية؟ [62البقرة: ]؟ ﴾ٹ

 لصابئ  يف القرآن العظيم يف ثالث  مواضع:لقد ورد ذكر ا أوالً:اجلواب: 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱقال تعاىل: ﴿ ،يف سورة البقرة

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ
 .[62البقرة: ]﴾ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿قال تعاىل:  ،ويف سورة املائدة

 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ
 .[69املائدة: ]﴾ ائ

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀقال تعاىل: ﴿ ،ويف سورة احلج

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ
 .[17احلج: ]﴾ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 وهو من خرج من دين إىل دين. ،الصابئ : مجع الصابئثانيًا: 

 اختلف العلامء يف تعريف الصابئ  عىل أقوال:ثالثًا: 

 ا أهنم قوم عىل دين سيدنا نوح عليه السالم.1

 وهم ألني منهم قوال . ،ا أهنم صنف من النصارى2

 أهل الكتاب يقرؤون الزبور.ا أهنم طائف  من 3

 وليس هلم عمل. ،ا أهنم قوم كانوا يقولون: ال إله إال اهلل4

وعابادها  ،ألهنام يعبادون الكواكاب ،ا أهنم ليسوا من أهال الكتااب5

 كعابد الوثن.

 ،تنطبق عاىل الصاابئ  األحكاام التاي تنطباق عاىل الكفاار عاما   رابعًا: 
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 لعبادة منهم.عدم صح  او ،كتحريم نكاح الصابئ للمسلم 

كجاواز عقاد  ،أهال الكتااب واختلف الفقهاء يف األحكام التاي ختاص  

هم عاد  فمن  ،وأن يأكل من ذبائحهم ،ج املسلم من نسائهموأن يتزو   ،  هلمالذم  

هم مان عد  ومن  ،بالكتايب   من أهل الكتاب أجرى عليهم األحكام التي ختتص  

 تنطبق عىل املرشكني. غري أهل الكتاب أجرى عليهم األحكام التي

 ۆ ۆ ۇ﴿أما إعراب كلم  الصابئني يف قوله تعاىل: خامساً: 

فقد ذكر  ،. حيث جاءت مرفوع   ال منصوب   [69املائدة: ]﴾ ٴۇ ۈ ۈ

 ۇ﴿وعىل ذلك يكون سياق املعنى:  ،علامء اللغ  بأن اآلي  فيها تقديم وتأخري

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ
 والصابؤون كذلك. [69املائدة: ]﴾ ائ ائ ى ى ې ې ې ې

 ،وخاربه حماذوف تقاديره كاذلك ،ويف هذا السياق تعرب مبتدأ  مرفوعا  

 وهذا له نظري يف كالم العرب. ،ألنه مجع مذكر سامل ،وعالم  رفعه الواو

 وبناء عىل ذلك:

إهنام  :فمانهم مان قاال عانهم ،بني الفقهاء افحقيق  الصابئ  رتلف فيه 

 ور وال يعبدون الكواكب.طائف  من أهل الكتاب يقرؤون الزب

هنام إ :ومانهم مان قاال ،إهنم ليسوا مان أهال الكتااب :ومنهم من قال

 طائف  من أهل الكتاب هلم شبه بالنصارى.

وهاذا أمار غرياب  ،جاءت بالرفع يف ساياق اآليا فوأما كلم  الصابئني 

ملاذا رفع هذا االسم بالذات مع أن املألوف يف مثل هذا  ،يستوقف القارئ عنده

 ينصب؟أن 
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فيقال: إن هذه الغراب  يف رفع الصابئني تناسب غراب  دخول الصابئني يف 

من آمن  يشمل كل   ،عفو اهلل عظيم ه بذلك عىل أن  فنب   ،الوعد باملغفرة والنجاة

 ،وإن كان من الصابئني عبدة األوثان. هذا ،باهلل واليوم اآلخر وعمل صاحلا  

 واهلل تعاىل أعلم.

تعارض بني قوله تعا  حكاية عن سيدنا لقمان عليه  : ول وناك15السؤال

وبني قوله صلى  [18لقمان: ]﴾ ىئ ىئ ېئ ېئ﴿ السالم لولده:

 ؟«وأحسن إ  من أساء اليك»اا عليه وعلى آله وصحبه وسلم: 

﴾ يعناي: ال ىئ ىئ ېئ ېئقول سيدنا لقاامن لولاده: ﴿ اجلواب:

ااض عاان الناااس بوجهااك إذا كل  عاار  ت    ،تقااارا  منااك هلااماح ،مااوكهم أو كل  ت  م 

وهذا كقوله صىل  ،وابس  وجهك إليهم ،جانبك ن  ولكن أل   ،واستكبارا  عليهم

ولاو أن تلقاى  ،ال حتقرن من املعروف شيئا  »اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 ريض اهلل عنه.عن أيب ذر رواه اإلمام مسلم « أخاك بوجه طلق

 نقه.ر: هو داء يصيب البعري يلوى منه عع  وأصل الص  

وأحسن إىل من أسااء »وأما قوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

فهو دعوة من سايدنا رساول اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه  ،رزينرواه « اليك

بال باالعفو  ،فال تقابل اإلسااءة باإلسااءة ،وصحبه وسلم إىل مكارم األخالق

 ٿ ٿ ٿوهاذا كقولاه تعااىل: ﴿ ،والصفح ثم اإلحسان

 .[134آل عمران: ]﴾ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 وبناء عىل ذلك:

ض بني وصي  سيدنا لقامن وحديث سيدنا رساول اهلل صاىل اهلل عار  فال ت  
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ودعوة سيدنا لقامن لولده للتواضع حتريض مناه  ،عليه وعىل آله وصحبه وسلم

 والتي من مجلتها التواضع. ،عىل دعوة الناس إىل دين اهلل بحسن األخالق

اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  ولذلك دعوة سيدنا رسول

والتي  ،بحسن األخالقعز  وجل  إىل اإلحسان ملن أساء إليك دعوة إىل دين اهلل 

 گ گ گ ک ک﴿قال تعاىل:  ،من مجلتها مقابل  اإلساءة باإلحسان

 واهلل تعاىل أعلم. ،. هذا[34فصلت: ]﴾ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ : ما معنى قول اا تعا :16السؤال

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ
 [16-11البلد: ]؟ ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ

 ،﴾ يعنااي: مل يقااتحم العقباا ۀ ۀ ڻقولااه تعاااىل: ﴿ اجلووواب:

تشبيه  ،عىل النفس، من حيث هو بذل مال لعمل الشاق  تبعي  لاستعارة والعقب  

 ،اجلبال إن العقب  هي الطرياق الاوعر يف :أي ،وهو ما صعب منه ،بعقب  اجلبل

 استعري هبا لألعامل الصاحل  ذات املشق .

 ﴾ أي: مل تدر صعوبتها وثواهبا.ھ ہ ہ ہ﴿وقوله تعاىل: 

 فقال تعاىل: ،ثم أرشد اهلل تعاىل عباده إىل طريق اقتحامها

﴾ أي: إن اقتحام العقب  ودخوهلا يكاون بإعتااق الرقبا  ھ ھ﴿أوالً: 

 وختليصها من إسار الرق. ،من العبودي 

﴾ يعناي: أو إطعاام يف ياوم املجاعا  ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے﴿: ثانياً 

 الذي يفقد فيه الطعام.
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﴾ ۆ ۇ ۇ﴿قااال تعاااىل:  ،أن يكااون الطعااام ليتاايم قرياابثالثووًا: 

 م.ع  ط  وكان هذا اليتيم ذا نسب من امل   ،واليتيم هو من فقد أباه

 ۈ﴿قاال تعااىل:  ،أو يكون الطعام ملساكني حمتااج ال يشء عنادهرابعًا: 

وال قدرة له عىل كساب املاال  ،ني: حمتاجا  ليس عنده يشء﴾ يعۋ ٴۇ ۈ

 كأنه ألصق يداه بالرتاب لفقد املال. ،لضعفه وعجزه

 وبناء عىل ذلك:

ملجاهدة النفس وهملها عىل اقتحام األماور عز  وجل  فاآلي  دعوة من اهلل  

  ،ومان صاور اإلنفااق إعتااق الرقااب ،والتاي مان مجلتهاا اإلنفااق ،الصعب 

واملساكني الذين ال ِّدون ماال  وال يقادرون  ،اليتامى وخاص   األقرباء وإطعام

 عىل الكسب.

جاء أعارايب إىل : قالريض اهلل عنه عن الرباء بن عازب روى اإلمام أهمد 

 علمني عماال   ،اهلليا رسول  :فقالصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم النبي 

 .يدخلني اجلن 

 ،أعتاق النسام  ،طب  لقد أعرضت املساأل لئن كنت أقرصت اخل» :فقال

 «.وفك الرقب 

 ؟أوليستا بواحدة ،اهلليا رسول  :فقال

 ،وفك الرقب  أن تعني يف عتقها ،إن عتق النسم  أن تفرد بعتقها ،ال» :قال

فاإن مل تطاق ذلاك فاأطعم  ،والفيء عىل ذي الارحم الظاامل ،واملنح  الوكوف

 ف  فإن مل تطق ذلك فك   ،انه عن املنكرو ،وأمر باملعروف ،واسق الظمآن ،اجلائع

 «.لسانك إال من اخلري
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 عان سالامن بان عاامر الضابيوروى اإلمام أهمد والرتمذي وابن ماجه 

الصادق  » :قاالصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أن النبي  ،ريض اهلل عنه

 «.  صدق  وصل  ؛وإهنا عىل ذي الرحم اثنتان ،عىل املسكني صدق 

 ،هاذانا القتحام العقب  حتى نكون من أصحاب امليمن . آمني. اللهم وف ق

 واهلل تعاىل أعلم. 

 ک ڑ ڑ﴿ : ما معنى قول اا تعا  يف سورة األنفال:17السؤال

 [42األنفال: ]؟ ﴾گ گ گ گ ک ک ک

حيث ظهارت  ،هذه اآلي  الكريم  نزلت يف موقع  بدر الكربى اجلواب:

الرساول  وأن   ،اهلل تعاىل حق   وعلم أن   ،أمره حقيق  املؤمن بأنه كان عىل بين  من

وأن الادار  ،وأن اإلساالم حاق   ،صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم حاق  

 ۈألناه اساتجاب ألمار اهلل تعااىل: ﴿ ،فصار هبذا اإليامن حيا   ،اآلخرة حق  
. فصار [24األنفال: ]﴾ ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ

 حيث كانت اآليات الواضح . ،يوم بدرن  ودليل وحج  شاهدها حيا  عن بي  

وكذلك ظهرت حقيق  العبد الكافر بأن هالكاه كاان بعاد ظهاور البينا  

 وقد شاهدها يوم بدر. ،والدليل واحلج  عليه

فمان  ،حيث فرق فيه بني احلق والباطل فعاال   ،فيوم بدر هو يوم الفرقان

ومن ياؤمن  ،  عليهيكفر عن بين  وقيام احلج ،يكفر بعد فإنام يكفر يف غري شبه 

 بعد فإنه يؤمن عن بين  وحج  واضح  له.

 وبناء عىل ذلك:

فاإهالك اهلل تعااىل العباد ال  ،فاآلي  وعيد من اهلل تباارك وتعااىل للعبياد
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 ،وحياة العبد ال تكون إال بعد قيام احلج  علياه ،يكون إال بعد قيام احلج  عليه

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈوالسعيد من استجاب لقوله تعااىل: ﴿

 .[24األنفال: ]﴾ ې ۉ ۉ ۅ

ومن مل  ،  وبرهانعن بين  وحج   فمن استجاب هلل وللرسول فهو حي  

 ژ ڈ﴿يستجب فهو هالك يف الدنيا واآلخرة مع قيام احلج  عليه 

 واهلل تعاىل أعلم. ،. هذا[149األنعام: ]﴾ ژ

 وئ ەئ ەئ ائ ى ى ې ې﴿ : يقول اا تعا :18السؤال

. [100األنعام: ]﴾ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

 ؟﴾وئ وئ ەئ ەئ﴿ فما معنى:

 يقول ابن كثري رهمه اهلل تعاىل يف تفسري هذه اآلي : اجلواب:

يف عبادة اهلل أن  عىل املرشكني الذين عبدوا مع اهلل غريه، وأرشكوا هذا رد  

 عبدوا اجلن، فجعلوهم رشكاء اهلل يف العبادة، تعاىل اهلل عن رشكهم وكفرهم.

 كانوا يعبدون األصنام؟ فإن قيل: فكيف عبدت اجلن وإنام

: أهنم إنام عبدوا األصنام عن طاع  اجلن وأمرهم إياهم بذلك، فاجلواب

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿كام قال تعاىل: 

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ
 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ
 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ
 وئ ەئ ەئ ائ ى ى ې ې ې ې
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 ے ے ھ ھ﴿وقال تعاىل: . [120-117النساء: ]﴾ وئ

وقال إبراهيم ألبيه: . [50الكهف: ]﴾ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

وقال . [44مريم: ]﴾ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ک ک ک﴿

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿تعاىل: 

وتقول املالئك  . [61-60يس: ]﴾ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍ ڍ ڇ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ يوم القيام :

 .[41سبأ: ]﴾ ڤ ٹ

أي:  [100األنعااام: ]﴾ ائ ى ى ې ې﴿وهلااذا قااال تعاااىل: 

م، فهو اخلالق وحده ال رشيك له، فكيف يعبد معه غاريه، كاام قاال وقد خلقه

﴾ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ﴿ :إبااراهيم عليااه السااالم

 .[96-95الصافات: ]

باخللق وحده؛ فلهاذا ِّاب  ومعنى اآلي : أنه سبحانه وتعاىل هو املستقل  

 أن يفرد بالعبادة وحده ال رشيك له.

ينباه باه  [010األنعاام: ]﴾ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ﴿وقوله تعااىل: 

، كام يازعم مان قالاه مان يف وصفه تعاىل بأن له ولدا   تعاىل عىل ضالل من ضل  

وكاام قاال املرشاكون مان  ،اليهود يف العزير، ومن قال من النصارى يف املسيح

 .كبريا   العرب يف املالئك : إهنا بنات اهلل، تعاىل اهلل عام يقولون علوا  

صااوا وائتفكااوا، وختر   أي: واختلقااوا﴾ ەئ﴿: ومعنااى قولااه تعاااىل

 وكذبوا، كام قاله علامء السلف.
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يعناي: ﴾ ەئ﴿: ريض اهلل عنهام عن ابن عباس :قال عل بن أيب طلح 

 صوا.أهنم ختر  

 وبناء عىل ذلك:

عىل املرشكني الذين جعلوا هلل رشكاء يدعوهنم ويعبدوهنم مان  فاآلي  رد   

وليس فيهم مان خصاائص  ،واملالئك  الذين هم خلق من خلق اهلل تعاىل اجلن  

   يشء.  واأللوهي  الربوبي  

ب املرشكني الذين ائتفكوا وافرتوا من تلقاء أنفسهم هلل بنني وتكذ  

وافرتى عليه  ممن قال عىل اهلل تعاىل بغري علم،ومن أظلم  ،وبنات بغري علم

 ڀ ڀ ڀ ڀ پأشنع النقص الذي ِّب تنزيه اهلل تعاىل عنه ﴿

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا. [5الكهف: ]﴾ ٿ ٺ ٺ ٺ

عزَّ : ما وي اآليات التسو لسيدنا موسى عليه السالم الىل أشار اا 19السؤال

 ڭ ۓ ۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ﴿ إليها بقوله:وجلَّ 

 [101اإلسراء: ]؟ ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 اختلف املفرسون يف املراد هبذه اآليات التسع: اجلواب:

وذلاك ملاا روى الرتماذي  ،تابقال بعضهم: هي بمعنى آيات الكأوالً: 

اذهاب  :أن هيوديني قال أحدمها لصااحبه ،ريض اهلل عنه عن صفوان بن عسال

 .بنا إىل هذا النبي نسأله

 .فإنه إن سمعها تقول نبي كانت له أربع  أعني ،ال تقل نبي :فقال

عز  اهلل فسأاله عن قول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم فأتيا النبي 
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:  ﴾.ے ھ ھ ھ ھ ہ﴿ وجل 
بااهلل ال ترشكوا »اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: فقال رسول 

وال  ،وال ترساقوا ،إال بااحلق  اهلل م وال تقتلوا النفس التي حار   ،وال تزنوا ،شيئا  

وال تقاذفوا  ،وال تاأكلوا الرباا ،وال متشوا بربيء إىل سالطان فيقتلاه ،تسحروا

 «.لزحفوا من اوال تفر   ،حمصن   

 وهي: ،وقال بعضهم: إن اآليات بمعنى املعجزات والدالالتثانيًا: 

 .[32الشعراء: ]﴾ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭقال تعاىل: ﴿ ،ا العصا1

 .[33الشعراء: ]﴾ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿قال تعاىل:  ،ا اليد2

 .[28-27طه: ]﴾ ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿قال تعاىل:  ،ا اللسان3

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿقال تعااىل: ﴿ ،ا البحر4

 .[63الشعراء: ]﴾ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

ا الدم. قال تعاىل:  9ا الضفادع.  8ا القمل. 7ا اجلراد. 6ا الطوفان. 5

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿

 .[133األعراف: ]﴾ ڍ ڍ ڇ

 وبناء عىل ذلك:

 ،فاآليات التي أعطيها سيدنا موسى عليه السالم اختلف فيها املفرسون 

قال: هي آيات ومعجزات فمنهم من قال: هي آيات وأحكام؛ ومنهم من 

 واهلل تعاىل أعلم. ،وخوارق. واملعنيان صحيحان. هذا

: ما وي فتنة سيدنا ساليمان علياه الساالم الاىل أشاار اا تعاا  إليهاا        20سؤالال
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 [34ص: ]؟ ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿ بقوله:

عان أيب هريارة روى اإلمام البخاري رهمه اهلل تعااىل يف صاحيحه  اجلواب:

قاال »اهلل صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم: رسول  قال :قال ريض اهلل عنه

 اهلل.تأيت بفارس ِّاهد يف سبيل  كلهن   ،الليل  عىل تسعني امرأة   ألطوفن   :سليامن

 اهلل.فلم يقل إن شاء اهلل؛ قل إن شاء  :فقال له صاحبه

 إال امارأة واحادة جااءت بشاق   فلام حيمال مانهن   ،مجيعا   فطاف عليهن  

اهلل جلاهادوا يف سابيل  ،اهللإن شااء  :وايم الذي نفس حممد بيده لو قاال ،رجل

 «.أمجعون فرسانا  

 وبناء عىل ذلك:

عندما  ،فالفتن  التي هي امتحان من اهلل تعاىل لسيدنا سليامن عليه السالم 

اهلل تعاىل  أن   وظن   ،وكانت نيته طيب   يف طلب أوالد جماهدين ،مل يقل إن شاء اهلل

 ،يشء بقدر كل   فأراد اهلل تعاىل أن يظهر له أن   ،يشء بدون حدود عطيه كل  ي

فلم تنجب من نسائه هبذا اللقاء إال واحدة  أتت بجسد  ،وأن األمل له حدود

واهلل  ،ه وتاب. هذافرجع سيدنا سليامن عليه السالم إىل رب   ،هو نصف إنسان

 تعاىل أعلم.

 ل جتوز الرقية فيهن؟: ما وي آيات الشفاء؟ وو21السؤال

وقاد  ،االستشفاء بالقرآن العظيم مما ال خالف فيه باني الفقهااء اجلواب:

كان سيدنا رسول اهلل صىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم يرقاي نفساه 

اهلل  ريض عائشا  عانمن مجل  ذلك ما رواه اإلماام البخااري  ،بالقرآن العظيم

 يف نفساه عاىل ينفث كانوصحبه وسلم  صىل اهلل عليه وعىل آله النبي أن ،عنها
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 بياد وأمساح هبان   علياه أنفث كنت ثقل فلام ،باملعوذات فيه مات الذي املرض

 .لربكتها نفسه

هم النباي وأقر   ،والصحاب  ريض اهلل عنهم رقوا الذي لدغ بسورة الفاحت 

كام جاء يف احلديث الرشيف الذي رواه  ،صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم

 أصاحاب مان ناساا   أن ،عناهاهلل  ريض اخلدري سعيد أيب عنمام البخاري اإل

 ،العارب أحيااء مان حي   عىل أتواصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  النبي

 .أولئك سيد دغل   إذ كذلك هم فبينام ،وهمقر  ي   فلم

 .راق أو دواء من معكم هل :فقالوا

 هلام فجعلاوا ،جعاال   لناا جتعلاوا حتاى نفعل وال تقرونا مل إنكم :فقالوا

 .الشاء من قطيعا  

 .فربأ ،ويتفل بزاقه وِّمع القرآن بأم   يقرأ فجعل

صىل اهلل علياه وعاىل آلاه  النبي نسأل حتى نأخذه ال :فقالوا بالشاء فأتوا

 وصحبه وسلم.

 «.بسهم يل وارضبوا خذوها !رقي  أهنا أدراك وما» :وقال فضحك ،فسألوه

 ثيابح شاديدا   مرضا   ولد يالقشري القاسم يبلإلمام أ مرض نهوروي أ

 .ليهإ فشكا ،املنام يف سبحانه احلق فرأى ،هعلي ذلك فشق   ،همن يسأ

 واجعل ،ناءإ يف واكتبها عليه واقرأها الشفاء آيات امجع :تعاىل احلق فقال

 .ياهإ واسقه مرشوبا   فيه

 .الولد فعويف ،ذلك ففعل

 مان كثاريا   ورأياتيف طبقاتاه: وقال تاج الدين السبكي رهماه اهلل تعااىل 

 وقولاه .للعافيا  طلباا   ناءاإل يف ويسقاها للمريض اآليات هذه يكتبون املشايخ



 

 34 الفتاوى الرشعي 

 باه االستشافاء يشامل« اهلل شافاه فاال باالقرآن يستشاف مل من» :السالم عليه

 .والروحاين اجلسامين للمرض

 وبناء عىل ذلك:

 فآيات الشفاء ست :

 .[14ب : التو]﴾ ڀ ڀ پ پ﴿يف سورة التوب : 

﴾ ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ويف ساااورة ياااونس: 

 .[57يونس: ]

 .[69النحل: ]﴾ ہ ہ ۀ﴿ويف سورة النحل: 

﴾ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ويف سااورة اإلرساء: 

 .[82اإلرساء: ]

 .[80الشعراء: ]﴾ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ﴿ويف سورة الشعراء: 

 .[44فصلت: ]﴾ ې ې ې ې ۉ ۉ﴿ويف سورة فصلت: 

وال  ،ألهنا من الرقي  بالقرآن العظيم ،اىلوجتوز الرقي  فيهن إن شاء اهلل تع

 واهلل تعاىل أعلم. ،خالف بني الفقهاء يف الرقي  بالقرآن العظيم. هذا

 ڀ ڀ پ پ﴿ : ول وناك تعارض بني قول اا تعا :22السؤال

 ې﴿ وبني قوله تعا : [47احلج: ]﴾ ٺ ٺ ڀ ڀ

 [4املعارج: ]؟ ﴾وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې
 ڀ ڀ ڀ پ پ﴿ىل يف ساورة احلاج: يقول اهلل تعاا اجلواب:
 ک ک ڑ ڑ ژ﴾. ويقول يف سورة الساجدة: ﴿ٺ ٺ ڀ
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 . ويقول[5السجدة: ]﴾ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې﴿يف سورة املعاارج: 
 .هذا أوالً ﴾. وئ ەئ

 من طريق سامك عن عكرما  عان ابان عبااسأخرج ابن أيب حاتم  ثانيًا:

سورة احلج هو أحد األيام الست  التي خلق اهلل  أن يوم األلف يفريض اهلل عنهام 

واألرض، ويوم األلف يف سورة السجدة هو مقدار ساري األمار  فيها الساموات

 . ويوم اخلمسني ألفا  هو يوم القيام  ،وعروجه إليه تعاىل

اهلل  رسول قال: قالريض اهلل عنه  هريرة أيب عن: روى اإلمام مسلم ثالثاً 

 إال زكاته يؤدي ال كنز صاحب من ما»له وصحبه وسلم: صىل اهلل عليه وعىل آ

 حيكام حتى ،وجبينه جنباه هبا فيكوى ،صفائح فيجعل ،جهنم نار يف عليه أهمي

 اجلنا  إىل إماا سبيله يرى ثم ،سن  ألف مخسني مقداره كان يوم يف عباده بنياهلل 

 .النار إىل وإما

 وبناء عىل ذلك:

 ،ألف سن عز  وجل  اليوم عند اهلل ف ،فال تعارض بني اآليات الكريامت

 ،وأهل النار النار مخسون ألف سن  ،ويوم القيام  قبل أن يدخل أهل اجلن  اجلن 

. هذا  واهلل تعاىل أعلم. ،واليوم يف احلياة الدنيا أربع وعرشون ساع  

 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿ : مااا وااو تفسااري قااول اا تعااا :     23السااؤال

 حب جب ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ
 [27لقمان: ]؟ ﴾مب خب

 ،وال حيىص وال يعد   اآلي  دليل عىل أن علم اهلل تعاىل ال حيد   اجلواب:
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قال  ،وأن علم العبد قارص وقليل مهام كان عنده من علم ،وكذا كامالته تعاىل

 .[85اإلرساء: ]﴾ ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئتعاىل: ﴿

يشري يف هذه اآليا  الكريما  إىل أناه لاو جعلات أشاجار عز  وجل  واهلل 

أبحار  سبع    هذا البحر   وجعل البحر مدادا  ا حربا  ا وأمد   ،األرض مجيعا  أقالما  

ا ،ا ال يعني احلرص   عاىل بل عىل وجه املبالغا  ا فكتبات هباا كلاامت اهلل الدال 

وماا نفادت  ،هالتكرست األقالم ونفد ماء األبحر كل   ،عظمته وصفاته وجالله

 كلامت اهلل تعاىل.

 والشاجر ،مدادا   البحر كان لوه اهلل تعاىل يف تفسريه: ويقول ابن كثري رهم

 ال قائما    اهلل كلاامت وبقيات البحار، ماء وفني ،األقالم النكرست أقالم، كله

 حتى ينبغي، كام عليه يثني وال ،قدره يقدر أن يستطيع ال ا  أحد ألن يشء؛ يفنيها

 . اها.نقول ما وفوق ،يقول كام نارب   إن   نفسه، عىل يثني الذي هو يكون

 وبناء عىل ذلك:

  وعلمه الذي ال فاآلي  خترب عن عظم  اهلل وجالله وكربيائه وكلامته التام  

 برضاك أعوذ اللهم»قال صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  ،حيي  به أحد

 ،عليك ثناء   أحيص ال منك بك وأعوذ ،عقوبتك من وبمعافاتك ،سخطك من

 ،ريض اهلل عنها. هذا عائش  عنرواه اإلمام مسلم « نفسك عىل أثنيت كام أنت

 واهلل تعاىل أعلم.

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿ : ما وو تفسري قول اا تعا :24السؤال

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں
 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ
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 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ
 [50األحزاب: ]؟ ﴾ې ۉ ۉ ۅ

ىل  ا اجلواب:  اهلل ص 
سول  نا ر 

ي د  س 
طاٌب ل  ب ه  هذا خ  اح  ص   و 

عىل آل ه   و 
ي ه  ل  هلل  ع 

يت أبااح    الاال 
 
موعات  أو ف ئات  من الن ساء  أرب ع  جم 

ب ني   اهلل  تعاىل فيه  يث  ي  ل م  ح  س  و 

. واج  هب  ن  ل م  الز  س   و 
ب ه  ح  ص   و 

عىل آل ه   و 
ي ه  ل  ىل  اهلل  ع   ص 

ن ب ي ه 
 اهلل  تعاىل ل 

.الن ساء  امل مهأوالً:  ن  ه  هور  ن  م  يت أعطاه   ورات  الال 

.ثانيًا:   اإلماء  امل ملوكات 

م  ثالثًا:  م     ،ب نات  الع  ا    ،وب نات  اخل ال   ،وب نات  الع  اط  أن  ،وب نات  اخل ال  ب رش 

ة   ر 
هاج  ن  م  نه 

ة  م  د 
اح  ة . ،ت كون  الو  ر 

ري  امل هاج   ال غ 

م  واخل ال    الع 
كم    يف إفراد 

. واحل  ب  ر   الع 
اراة  مل  ألوف   جم 

م  يان ه  جاون  امل ارأة  إال إذا كاان  ب  و  ت ز  د  عىل الن صارى الاذين  ال ي  ويف هذا ر 

دا   اع   ف ص 
بع    أجداد  ين ها س  م ب نات   ،وب  ه  اد  ج  أح  و  ت از   الاذين  كاان  ي 

وعىل الي هاود 

م  إف ،وب نت  أ خت ه   ،أخيه  
ت هد 
 اآلي    ل 

اء ت  نيع  الي هود . ،راط  الن صارىف ج   وش 

ب ه  رابعًا:  اح  ص   و 
عاىل آل اه   و 

ي اه  ل  اىل  اهلل  ع  ها للن ب اي  ص  امل رأة  التي هت  ب  ن فس 

ر   ه  ري  م  ل م  ب غ  س  وط   ،و  ها اهلل  تعاىل له ب رش   امل رأة  أباح 
اىل   ،هذه  ها للن ب اي  ص 

ب    ن فس 
ه 

عىل آل    و 
ي ه  ل  ل م  اهلل  ع  س   و 

ب ه  ح  ص   و 
ب ه   ،ه  ح  ص   و 

عىل آل ه   و 
ي ه  ل  ىل  اهلل  ع  غب    الن ب ي  ص  ور 

ها ل م  يف ن كاح  س  ىل   ،و   ص 
ي ات ه 

صوص  ب    من خ 
واج  ب ل ف    اهل  ؛ والز  ن   

ؤم  وأن ت كون  م 

ائ ر  امل ؤ ل م  دون  س  س   و 
ب ه  ح  ص   و 

عىل آل ه   و 
ي ه  ل  نني  اهلل  ع 

ر   ،م  ه  ري  م  واج  منها ب غ  فله  الز 

هود . يل   وال ش   وال و 
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ي    
اء  احل ن ف  ه  ق  ال  ف  ق  ود  إ :و  ج   أ و و 

ي   
ط  ن  رش  

ب    ب 
د  ب ل ف    اهل 

ق  ن ع  اح  ي  ن  الن ك 

اج   و  ل  عىل الز   ت د 
ين    ر  . ،ق  ر  ه   م 

ب ي ان   ك 

 وبناء عىل ذلك:

ري عىل آل ه  فاآلي    الك   و 
ي ه  ل  ىل  اهلل  ع   ص 

ب ي ه  ناٌن من اهلل تعاىل عىل ن 
م    امت 

ل م   س   و 
ب ه  ح  ص  ب ه   ،و  ح  ص   و 

عىل آل ه   و 
ي ه  ل  ىل  اهلل  ع   ص 

سول ه  ر 
فاهلل  تعاىل قد اختار  ل 

ل  واأل وىل   ل م  األفض  س  ب ه  باألطي ب  واألزكى ،و  ه  ب غ   ،واست ح  ري  ذلك  كام اخت ص 

عىل آل ه   ،من اخل صائ ص    و 
ي ه  ل  ىل  اهلل  ع   ص 

ه  ر  د  فع    ق   ر 
 ا فيه 

وى ذلك  مم  ه  بام س  ر  وآث 

ل م   س   و 
ب ه  ح  ص  . هذا ،و  ت ه  ل  نز  ل و  م   واهلل تعاىل أعلم. ،وع 

حيااث ذكاار ذلااك يف القاارآن  ،: مااا وااو الفااارق بااني العااام والساانة 25السااؤال

 وئ وئ ەئ﴿   عاان ساايدنا نااوح عليااه السااالم:    قااال تعااا  ،العظاايم

 [14العنكبوت: ]؟ ﴾ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

ن عاىل معناى  األصل أن العام والسان  لفظاان مشارتكان يادال   اجلواب:

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ىكاام قاال تعااىل: ﴿ ،واحد

. فاسااتثنى العااام [14العنكباوت: ]﴾ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ

 ا واحد.عىل أن معنامه فدل   ،من السنني

 فقال: ،بني اللفظني والبعض فرق

وعزيم  مساتمرة يقاال  ،واجتهاد د  وج   ،  وصعاب  بمشق  ن  إذا مرت الس  

 ڇ ڇ﴿قال تعاىل حكاي   عن سايدنا يوساف علياه الساالم:  ،سن    :عنها

 .[47يوسف: ]﴾ ڍ ڇ



 

 39 كتاب القرآن الكريم

كام قال تعاىل عان  ،عاما   :  برخاء ونعيم وراح  يقال عنهان  ت الس  وإذا مر  

 ں ں ڱ﴿سالم وعىل نبينا أفضل الصالة وأتم التسليم: سيدنا يوسف عليه ال

 .[49يوسف: ]﴾ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 وبناء عىل ذلك:

ت ا مر  وإذ ،  وصعوب  يقال عنها: سن لناس بمشق  ت عىل افالسن  إذا مر  

 واهلل تعاىل أعلم. ،. هذاعام :برخاء ويرس يقال عنها

 عليه وعلى آلاه وصاحبه   : لقد ورد عن سيدنا رسول اا صلى اا26السؤال

 ،وسلم بعض األحاديث الىل ترغب يف قراءة سورة الكه  ياوم اجلمعاة  

 فهل قراءتها قبل صالة اجلمعة أم بعدوا؟

صاىل ، أن النبي ريض اهلل عنهعن أيب سعيد اخلدري روى أوالً: اجلواب: 

من قرأ سورة الكهف ياوم اجلمعا   إن  »قال: اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

 .«ضاء له من النور ما بني اجلمعتنيأ

ريض اهلل عناه موقوفاا  عن أبى سعيد اخلادرى وروى الدارمي والبيهقي 

من قرأ سورة الكهف ليل  اجلمع  أضاء له من الناور فايام بيناه وباني »قال: 

 .«العتيق البيت

عان ابان عمار  ،أبو بكر بن مردويه يف تفسريه بإسناد ال بأس باهوروى 

صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم: قال رسول اهلل  :قالريض اهلل عنهام 

يوم اجلمع  سطع له ناور مان حتات قدماه إىل عناان يف من قرأ سورة الكهف »

 «.وغفر له ما بني اجلمعتني ،السامء ييضء له يوم القيام 
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الفقهاء عىل أن اليوم يكون بطلوع الفجر الصادق إىل غاروب  نص   ثانيًا:

 ع  يشمل ما قبل صالة اجلمع  وما بعدها.فيوم اجلم ،الشمس

 وبناء عىل ذلك:

 ،ق   بصالة اجلمع  كام قد يفهم الابعضفقراءة سورة الكهف ليست متعل  

وناال  ،فمن قرأها قبل صالة اجلمع  أو بعدها فقد أتى بالسن  إن شاء اهلل تعااىل

 أجر تالوهتا يوم اجلمع .

 ل غروب شمس يوم اجلمع .ه إىل أن قراءهتا تكون قبولكن ِّب التنب  

 واهلل تعاىل أعلم. ،قراءهتا ليل  اجلمع . هذا كام أنه تستحب  

** ** ** 



 

 

 
 
 
 

 الشريف احلديث كتاب
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: واال صااحيح أنااه ورد عاان ساايدنا رسااول اا صاالى اا عليااه وعلااى   1السااؤال

 عليهااا لاايس مرحومااة أمااة وااذه أمااىل»آلااه وصااحبه وساالم أنااه قااال:    

 ؟«والقتل والزالزل الفنت الدنيا يف هاعذاب اآلخرة يف عذاب

 عان أيب باردةأخرج اإلمام البخااري يف التااريخ الكباري أوالً: اجلواب: 

بينام أنا واقف يف السوق يف إمارة زياد إذ رضبات إحادى )، قال: ريض اهلل عنه

، فقال رجل من األنصار قد كاان لوالاده صاحب  ماع با  يدي عىل األخرى تعج  

تعجاب ياا أباا باردة؟ قلات:  : مم  ليه وعىل آله وصحبه وسلمصىل اهلل عالنبي 

هام هم واحاد، ودعاوهتم واحادة، وحج  أعجب من قوم، دينهم واحاد، ونباي  

بعضهم قتل بعض! قاال: فاال تعجاب، فاإين  واحد، وغزوهم واحد، يستحل  

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم سمعت والدي، أخربين أنه سمع النبي 

متي أم  مرحوم ، ليس عليها يف اآلخرة حسااب وال عاذاب، إناام إن أ»يقول: 

 «.عذاهبا يف القتل والزالزل والفتن

 ريض  موساى أيب عانأخرج احلاكم وأبو داود وأهماد وأباو يعاىل ثانيًا: 

  أمتاي»اهلل صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم:  رسول قال: قالاهلل عنه 

 الفاتن الادنيا يف عاذاهبا ،اآلخارة يف عاذاب عليهاا لايس ،مرحوما  أما  هذه

 «.والقتل والزالزل

 قال اإلمام احلاكم: صحيح اإلسناد ووافقه الذهبي.

 وقال احلاف  بن حجر يف بذل املاعون: سنده حسن.

 وبناء عىل ذلك:

فاحلديث ورد عن سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 
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أن يرهمنا يف الدنيا واآلخرة وأن  وسلم وهو صحيح اإلسناد. وأسأل اهلل تعاىل

 واهلل تعاىل أعلم. ،حيقن دماء املسلمني. آمني. هذا

 : ما صحة احلديث الشري : )اتقوا فراسة املؤمن فإنه ينظر بنور اا(؟2السؤال

: روى الرتمذي عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عناه قاال: قاال اجلواب

فإناه  ،اتقوا فراسا  املاؤمن»سلم: رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه و

َٰلَِك ثم قرأ: ﴿« ينظر بنور اهلل ِميَ  ٓأَلَيَٰت  إِني ِِف َذ ِ . قاال أباو [75احلجار: ] ﴾ل ِۡلُمَتدَس 

 وقاد روي عان بعاض ،إنام نعرفه من هذا الوجاه ،عيسى: هذا حديث غريب

َٰلِنَك أهل العلام يف تفساري هاذه اآليا : ﴿ نِميَ ل ِۡلُمَتدَ  ٓأَلَيَٰنت  إِني ِِف َذ ِ ﴾. قاال س 

 للمتفرسني.

وروى الطرباين عن أيب أمام  ريض اهلل عناه، عان النباي صاىل اهلل علياه 

 «.اتقوا فراس  املؤمن، فإنه ينظر بنور اهلل»وعىل آله وصحبه وسلم قال: 

 وبناء عىل ذلك:

 واهلل تعاىل أعلم. ،ومعناه صحيح. هذا ،فاحلديث ضعيف

 صاالى اا عليااه وعلااى آلااه وصااحبه  ق بااني قااول الااني: كياا  نوف اا3السااؤال

« باملشااركني أمااىل ماان قبائاال تلحااق حتااى الساااعة تقااوم ال»وساالم: 

 ماااواا  وإنااي»وبااني قولااه صاالى اا عليااه وعلااى آلااه وصااحبه وساالم:    

 ؟«فيها تنافسوا أن أخاف ولكن ،تشركوا أن بعدي أخاف

 عان ،ريض اهلل عناه ثوباان عاناحلديث األول: رواه الرتمذي  اجلواب:

 تلحاق حتى الساع  تقوم ال»النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: 

 ثالثون أمتي يف سيكون وإنه ،األوثان يعبدوا وحتى ،باملرشكني أمتي من قبائل
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 «.بعدي نبي   ال النبيني خاتم وأنا ،نبي   هأن   يزعم همكل   ،ابونكذ  

ريض اهلل  عامر بن عقب  نعأما احلديث الثاين: فقد رواه اإلمام البخاري 

 وأناا ،فارطكم إين»عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال:  ،عنه

 مفاتيح خزائن أعطيت قد وإين ،اآلن حويض إىل ألنظرواهلل  إين ،عليكم شهيد

 «.فيها تنافسوا أن أخاف ولكن ،ترشكوا أن بعدي أخاف ماواهلل  وإين ،األرض

بحديث سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آلاه والتوفيق بني احلديثني 

: قالاتريض اهلل عنهاا  عائشا  عانوصحبه وسلم الاذي رواه اإلماام مسالم 

 ياذهب ال» :يقاولاهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم  رسول سمعت

 ألظان كنت إن ،اهلل رسول يا :فقلت «والعزى الالت عبدت   حتى والنهار الليل

َِ ﴿ اهلل: أنزل حني ِين َ ٱد  ََ ِ َِّلُۡظِهنََُُّۥ  َِ ٱۡۡلَق  رَۡسَل رَُسدََلُۥ بِٱلُۡهَدىَٰ َو ِي
َ
ِٓي أ ُهَد ٱَّلي

 ذلاك مان سيكون إنه» :قال ،تاما   ذلك أن [9الصف: ]﴾ ُك ِهِۦ َولَۡد َكََُِّ ٱلُۡمۡۡشُِكدنَ 

 مان خاردل حب  مثقال قلبه يف من كل فتوىف طيب    رحيا  اهلل  يبعث ثم ،اهلل شاء ما

 «.آبائهم دين إىل فريجعون ،فيه خري ال من فيبقى ،يامنإ

 وبناء عىل ذلك:

كام جاء توضيحه عن سيدنا رساول  ،فال تعارض بني احلديثني الرشيفني

الذي روته السيدة عائشا  ريض اهلل  ،اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم

 تزال طائف  من أما  وأنه ال ،فدين اإلسالم يبقى ظاهرا  عىل مجيع األديان ،عنها

حتاى إذا قارب  ،النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ظاهرة  عىل احلاق

 وتقوم الساع  عىل رشار اخللق. ،قيام الساع  يكون الذي يكون

 واهلل تعاىل أعلم. ،نسأل اهلل تعاىل أن ال ندرك ذاك الزمان. هذا
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ساابو مااو الكرسااي  : واال ورد يف احلااديث الشااري  بااأن السااماوات ال 4السااؤال

 جبانب عرش الرمحن كحلقة ملقاة يف فالة؟

أناه ساأل  ،جاء يف صحيح ابن حبان عان أيب ذر ريض اهلل عناه اجلواب:

 ماا فاأي ، اهلل رسول يارسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم فقال: 

 السااموات ماا ذر، أباا ياا» :قال ثم «الكريس آي »: قال أعظم؟ عليكاهلل  أنزل

 الكاريس عاىل العرش وفضل فالة، بأرض ملقاة كحلق  إال الكريس مع السبع

 وهو حديث ضعيف ا واهلل تعاىل أعلم ا.«. احللق  عىل الفالة كفضل

وصادق  ،والعجيب يف اإلنسان الضعيف عندما يعيص هذا اإلله العظيم

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ېاهلل تعاىل القائل: ﴿

 .[67الزمر: ]﴾ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئ ۇئ

 رسول قال: قالريض اهلل عنهام  عمر بناهلل  عبدوى اإلمام مسلم عن ور

 يوم السامواتعز  وجل  اهلل  يطوي»اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 أيان ؟اجلباارون أيان ،امللاك أناا :يقاول ثم ،اليمنى بيده يأخذهن ثم ،القيام 

 أيان ؟اجلبارون أين ،امللك اأن :يقول ثم ،بشامله األرضني يطوي ثم ؟وناملتكرب  

 «.؟وناملتكرب  

 وبناء عىل ذلك:

 واهلل تعاىل أعلم. ،وهو حديث ضعيف. هذا ،فاحلديث رواه ابن حبان

 قوا بأخالق اا؟: ما صحة حديث: ختل5َّالسؤال

روى البيهقي عن عثامن ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل  اجلواب:

 ال ،خلقاا   عرش وسبع  مائ   عز  وجل   هلل إن: »اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم
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 .«اجلن  أدخله إال منها بخلق عبد يوايف

وهاو  ،ال أصل له يف األحاديث الرشيف ف ،قوا بأخالق اهللوأما قول: ختل  

 حديث موضوع.

وملا سئلت السيدة عائش  ريض اهلل عنها عان أخاالق سايدنا رساول اهلل 

اهلل صىل اهلل علياه  نبي خلق فإنقالت:  ،وسلمصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

قاا  ومل تقل: كان متخل   . رواه اإلمام مسلم.القرآن كانوعىل آله وصحبه وسلم 

 وهذا من وفرة عقلها وكامل أدهبا. ،استحياء  من اهلل تعاىل ،بأخالق اهلل تعاىل

 وبناء عىل ذلك:

ق باهلل يتعل  واألصل فيام  ،فهذه اجلمل  ليست من األحاديث الرشيف 

 ،وال يثبت املؤمن هلل تعاىل إال ما أثبته سبحانه لنفسه. هذا ،تعاىل أنه توقيفي

 واهلل تعاىل أعلم.

 بسااايفيهما املسااالمان التقاااى إذا»: ماااا صاااحة احلاااديث الشاااري :  6الساااؤال

 ؟«النار يف واملقتول فالقاتل

روى اإلماام مسالم  ،ورد هذا احلديث الرشيف يف الصحيحني: اجلواب

اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  رسول قال: قالريض اهلل عنه  بكرة أيب نع

 أو :فقلات :قال« النار يف واملقتول فالقاتل بسيفيهام املسلامن تواجه إذا»وسلم: 

 «.صاحبه قتل أراد قد إنه» :قال ؟املقتول بال فام ،القاتل هذا ،اهلل رسول يا :قيل

 رساول قال: قالريض اهلل عنه  بكرة أيب عنويف رواي  ثاني  لإلمام مسلم 

 فالقاتل بسيفيهام املسلامن التقى إذا»اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 «.النار يف واملقتول
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صاىل  النباي عن ،ريض اهلل عنه بكرة أيب عنويف رواي  ثالث  عنده كذلك 

 أخياه عاىل اأحادمه همال املسالامن إذا» :قالاهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

 «.مجيعا   دخالها ،صاحبه أحدمها قتل فإذا ،جهنم جرف عىل فهام ،السالح

أماا القاتال  ،الناار منهام مستحق   املقصود من احلديث الرشيف أن كاًل و

ويف هاذا دليال عاىل  ،وأما املقتول فبقصده احلرام ،النار بالقتل احلرام فيستحق  

 هبا. بخالف اهلم   ،لعبدأن العزم عىل الذنب معصي  يؤاخذ هبا ا

وإنام املاراد دخاوهلام  ،وليس املراد من احلديث الرشيف خلودمها يف النار

 ز رشعي.فيها الرتكاهبام معصي  املقاتل  بغري جمو  

 دم املسلم بغري سبب وال تأويل فهو كافر. أما من استحل  

 وبناء عىل ذلك:

ن قتال املسالم وفيه حتاذير ما ،فاحلديث الرشيف صحيح رواه الشيخان

كام فيه حتذير للمسلم من العازم والتصاميم عاىل قتال  ،ألخيه املسلم بغري حق

 واهلل تعاىل أعلم. ،أخيه. هذا

 آخار  يف قاوم  سايررج »ة حاديث سايدنا علاي رااي اا عناه:      : ماا صاحَّ  7الساؤال 

 ؟«الربية قول خري من يقولون األحالم سفهاء األسنان أحداث الزمان

قال: قال النبي صاىل  عنهاهلل  ريض علحيحني عن جاء يف الص اجلواب:

 أحادا  ،الزماان آخار يف قاوم سايخرج»اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم: 

 إيامهنام ِّااوز ال ،الربيا  قاول خاري مان يقولاون ،األحاالم سفهاء ،األسنان

 لقيتماوهم فاأينام ،الرميا  مان السهم يمرق كام الدين من يمرقون ،حناجرهم

 «.القيام  يوم قتلهم ملن أجرا   قتلهم يف فإن ،فاقتلوهم
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 حادثتكم إذاويف رواي  اإلمام مسلم عن سيدنا عل ريض اهلل عناه قاال: 

ا فاألناهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم  رسول عن  الساامء مان ر  أخ 

 فاإن وبيانكم بيناي فايام حادثتكم وإذا ،يقال مل ماا عليه أقول أن من إيل   أحب  

اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم  رسول سمعت ،خدع  احلرب

 يقولون ،األحالم سفهاء ،األسنان أحدا  قوم الزمان آخر يف سيخرج» :يقول

 كام الدين من يمرقون ،حناجرهم ِّاوز ال القرآن ونؤيقر ،الربي  قول خري من

 ملان أجارا   قاتلهم يف فاإن ،فااقتلوهم لقيتماوهم فإذا ،الرمي  من السهم يمرق

 «.القيام  يوماهلل  عند قتلهم

: أي «يقال مل ماا عليه أقول أن من إيل   أحب   السامء من ر  أخ   فألن» :معنى

إيل من أن أقاول علياه صاىل  فألن أسق  من السامء عىل األرض فأهلك أحب  

من أن أكذب عىل النباي صاىل  :أي ،اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ما مل يقل

 وصحبه وسلم. اهلل عليه وعىل آله

: خطاب مناه «خدع  احلرب فإن وبينكم بيني فيام ثتكمحد   وإذا» :معنى

ويقول اإلمام النووي رهمه اهلل  ،فال حرج :أي ،وجواب إذا حمذوف ،للخوارج

فهاو حاديث  ،تعاىل: بلغنا أهنا لغ  النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم

بل االحتيااج إلياه آكاد مان  ،احلرب وفيه إشارة إىل استعامل الرأي يف ،مرفوع

 الشجاع .

 الكامل  ،لصاحبها اجليدة احلرب أي :خدع  احلرب معنىقال ابن املنري: 

 وحصاول ،املواجها  خلطر وذلك املواجه ، ال املخادع  هي إنام ،مقصودها يف

 . خطر بغري املخادع  مع الظفر
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 الشباب.وهي كناي  عن  ،أي صغار األسنان«: األسنان أحدا »معنى 

 أي أن عقوهلم رديئ .«: األحالم سفهاء»معنى 

ثون واملاراد حياد   ،هو مان املقلاوب«: الربي  قول خري من يقولون»معنى 

 وهو القرآن العظيم. ،م به اخللقمن خري ما يتكل  

 مناه خيرجونأي «: الرمي  من السهم يمرق كام الدين من يمرقون»معنى 

 .الصيد نفذ إذا السهم خروج

 عىل ذلك: وبناء

وملاا تظهار  ،وهو من عالمات قيام الساع  ،فاحلديث صحيح متفق عليه

ويف احلديث دليل عاىل أن  ،وإن كانت بوادرها بدأت تظهر يف هذا الزمان ،بعد

بال سايظهرون  ،اخلوارج من زمن سيدنا عل ريض اهلل عنه إىل اآلن مل ينقرضوا

اهلل عليه وعىل آله وصحبه يف آخر الزمان بالوصف الذي ذكره رسول اهلل صىل 

 واهلل تعاىل أعلم. ،وسلم. هذا

: ما معنى حديث الاني صالى اا علياه وعلاى آلاه وصاحبه وسالم:        8السؤال

 ؟«تصل مل فإنك فصلِّ ارجو»

 أيب عانورد يف احلديث الصحيح الذي رواه اإلماام البخااري : اجلواب

آلاه وصاحبه وسالم اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل  رسول أن ،ريض اهلل عنه هريرة

صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه  النباي عىل مفسل   ،فصىل رجل فدخل ،املسجد دخل

 «.تصل   مل فإنك ،فصل   ارجع» :وقال فرد  وصحبه وسلم 

 .صىل   كام يصل   فرجع

 :فقاالصىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم  النبي عىل مفسل   جاء ثم
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 .ثالثا  « تصل   مل فإنك ،فصل   ارجع»

 .نيم  فعل   ،غريه حسنأ   ما باحلق بعثك والذي :فقال

 ثام ،القارآن من معك تيرس   ما اقرأ ثم ،فكرب   الصالة إىل قمت إذا» :فقال

 تطمائن   حتاى اساجد ثام ،قائام   تعتدل حتى ارفع ثم ،راكعا   تطمئن   حتى اركع

 «.هاكل   صالتك يف ذلك وافعل ،جالسا   تطمئن   حتى ارفع ثم ،ساجدا  

 رأىأناه  ،ريض اهلل عناه حذيفا  عانجاء يف صحيح اإلمام البخااري و

 ،صاليت ماا :حذيف  له قال صالته قىض فلام ،سجوده وال ركوعه يتم   ال رجال  

صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه  حممادا  اهلل  فطار التاي الفطرة غري عىل مت   مت   لوو

 وصحبه وسلم.

 وبناء عىل ذلك:

 سايدنا رساول اهلل صاىل اهلل علياه  صاىل   كامفيجب عىل املصل أن يصل  

ا ،هاايف حركات صاالته كل   وأن يطمئن   ،وعىل آله وصحبه وسلم ق فاإذا مل حيق 

واهلل  ،هذا معنى احلاديث الرشايف. هاذا ،فكأنه مل يصل   ،االطمئنان يف صالته

 تعاىل أعلم.

 ألناه جااء   ،: ول صحيح بأن املاال يكاون يف آخار الزماان كلاه حارام      9السؤال

 ،املااال أخااذ اباا املاارء يبااالي ال زمااان النااا  علااى ليااأتني»يف احلااديث: 

 ؟«حرام من أم حالل أمن

 ،ريض اهلل عناه مسعود ابن عنروى الطرباين يف األوس  أوالً: اجلواب: 

 يظهار السااع  يدي بني»: قالصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  النبي عن

 .«واخلمر ،ىوالزن الربا،
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اهلل صاىل اهلل  رساول أن ،ريض اهلل عنه هريرة أيب عنأهمد  وروى اإلمام

 «.الربا فيه يأكلون زمان الناس عىل يأيت» :قالعليه وعىل آله وصحبه وسلم 

 «.غباره من ناله منهم يأكله مل من» :قال ؟كلهم الناس :له قيل

صاىل  النبي عن ،عنهاهلل  ريض هريرة أيب عنروى اإلمام البخاري ثانيًا: 

 باام املرء يبايل ال زمان الناس عىل ليأتني  » :قالعليه وعىل آله وصحبه وسلم اهلل 

 «.حرام من أم حالل أمن ،املال أخذ

 وبناء عىل ذلك:

 حتى يأيت زمان كل   ،فمن عالمات قيام الساع  انتشار الربا وأكل احلرام 

 وهاذا هاو ،والاذي ال يأكلاه يصايبه مان غبااره ،واحد من األم  سيأكل الربا

 وإىل اهلل تعاىل املشتكى. ،احلاصل يف هذا الزمان

بل يعناي أن اإلنساان ال يباايل يف  ،املال صار كله حراما   وال يعني هذا أن  

وإال فأخذ املال من احلالل ليس حراماا  وال  ،وجه مجع املال آخر الزمان من أي  

 واهلل تعاىل أعلم. ،مذموما . هذا

اا صلى اا علياه وعلاى آلاه وصاحبه      : ول ورد عن سيدنا رسول10السؤال

 ،وسلم أنه إذا دخال شاهر رجاب قاال: اللاهم باارك لناا يف رجاب وشاعبان         

 وبلغنا رمضان؟

 كاان: قاالريض اهلل عناه  مالك بن أنس عنأخرج اإلمام أهمد  اجلواب:

 باارك اللهم» :قال رجب دخل إذاصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  النبي

 ،غاراء اجلمع  ليل » :يقول وكان ،«رمضان يف لنا وبارك ،نوشعبا رجب يف لنا

 «.أزهر ويومها
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 كاان: قاالريض اهلل عناه  مالك بن أنس عنوروى الطرباين يف األوس  

 اللهام» :قال رجب دخل إذارسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

 .«رمضان غناوبل   ،وشعبان رجب يف لنا بارك

 وبناء عىل ذلك:

 ،ورد ذلك عن سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم فقد

 واهلل تعاىل أعلم. ،إهنام ضعيفان. هذا :وقال املحدثون عن احلديثني الرشيفني

 ة حديث: خذ من القرآن ما شئت ملا شئت؟: ما صح11َّالسؤال

ذكر علامء احلديث الرشيف بأن حديث: )خذوا من القارآن ماا  اجلواب:

 ملا شئتم( ال أصل له.شئتم 

ولكن ال حرج من أخذ بعض السور من القارآن الكاريم لقراءهتاا عاىل 

 ې ۉ ۉ﴿لقولاه تعااىل:  ،ألن اهلل تعاىل جعل يف القارآن شافاء   ،املريض

 ہ ہ ۀ ۀ﴿. ولقولاه تعاااىل: [44فصالت: ]﴾ ې ې ې

 .[82اإلرساء: ]﴾ ھ ھ ہ ہ

 وبعض العلامء قال: آيات الشفاء يف القرآن ست :

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ: ﴿والً أ

 .[14التوب : ]﴾ ڀ ڀ پ پ

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿: ثانيوواً 

 .[57يونس: ]﴾ ک ک ڑ

 ڻ ڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ: ﴿ثالثاً 
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 ﴾ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 .[69النحل: ]

 ے ے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ: ﴿رابعوواً 

 .[82اإلرساء: ]﴾ ۓ ۓ

﴾ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿: خامساً 

 .[80-79الشعراء: ]

 .[44فصلت: ] ﴾ې ې ې ې ۉ ۉ﴿: سادساً 

 وبناء عىل ذلك:

ولكن الرقي  الرشعي  من القرآن العظيم جائزة  ،فهذا احلديث ال أصل له

ماع االعتقااد بعادم  ،وأخذ هذه اآليات ا آيات الشفاء ا ال حارج فيهاا ،رشعا  

وصاحبه  ألهنا ما وردت عن سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعاىل آلاه ،تهاسني  

 واهلل تعاىل أعلم. ،وسلم بأهنا آيات شفاء. هذا

 بوا مساجدكم صبيانكم؟جنِّ :: ما صحة احلديث12السؤال

م  اجلووواب: ك  د  ساااج  ن بااوا م   اخل فااا: حااديث: ج 
شااف  ب  ك 

اار  صاااح  ك  ذ 

د  بأن  ابان ماجاه رواه  ب ه  يف امل قاص  ق  : ال أصل  له. وت ع  ار  م. قال الب ز  بيان ك 
ان  ص   ع 

اث ل     ع  األ   ب ن   و  ق    اهلل  عناه   س 
يض  ب ه   الن ب اي   أ ن   ،ر  اح  ص   و 

عاىل آل اه   و 
ي اه  ل  اىل  اهلل  ع  ص 

ل م   س  ال   و  ن ب وا: »ق  م   ج  ك  د 
ااج  س  م   م  اب ي ان ك 

م   ،ص  ين ك 
جم  اان  ام   ،و  ك  اء   

رش  م   ،و  ك  اي ع  ب   ،و 

م   ك 
ات  وم  ص  خ  ف ع   ،و  ر  م   و  ك 

ات  و  ام    و   ،أ ص  م   إ ق  ك 
ود  د  ل   ،ح  س  م   و  ك 

ي وف   «.س 
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 وبناء عىل ذلك:

ه    اع  ض  و   و 
ه  اعف  ثون  ب اني  ض  د  ان  األحاوال   ،فقد اخت ل ف  امل ح  فهاو  يف أحس 

عيٌف  حيٌح. ،حديٌث ض  عناه  ص   ولكن م 

 ويقول أستاذنا الشيخ الفاضل الدكتور أهمد احلجي الكردي:

ن السوابع  لثثورع عبوث أم أموا مو  فوو  واملراد به الصبيان الصغار دو]

د عليه  واهلل تعاىل أعلم. ،. هذا[السابع  فيستحس  مرافقت أ للمسجد للتعوُّ

إن للماااؤمن يف اجلناااة خليماااةة مااان لؤلاااؤة   »ة حاااديث: : ماااا صاااح13َّالساااؤال

 وما معناه؟ ،«واحدة جموفة

 بن قايس عان أبياهاهلل عن أيب بكر بن عبد أخرج اإلمام مسلم  اجلواب:

إن » :قاالصىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم عن النبي  ، اهلل عنهامريض

للماؤمن  ،طوهلاا ساتون مايال   ،للمؤمن يف اجلن  خليم   من لؤلؤة واحدة جموف 

 «.يطوف عليهم املؤمن فال يرى بعضهم بعضا   ،فيها أهلون

 عن أيب بكر بن أيب موسى بن قيس عن أبيهويف رواي  ثاني  عنده كذلك 

 :قاالصاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم عن النباي  ،اهلل عنهامريض 

ال  ،يف كل زاوي  منها أهال للماؤمن ،اخليم  درة طوهلا يف السامء ستون ميال  »

 «.يراهم اآلخرون

وال أذن  ،حيث ال عني رأت ،النعيم يف اجلن  هو من إعداد اهلل تعاىل

ولكن حقائقها يف  ،ءوقد تتشابه األسام ،وال خطر عىل قلب برش ،سمعت

 اآلخرة رتلف  عام هي عليه يف الدنيا.
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واللؤلؤة يف اجلن  غاري  ،رها اإلنسان يف الدنيافاخليم  يف اجلن  غري التي يتصو  

 واألهل يف اجلن  يف صفاهتم غري األهل يف الدنيا يف صفاهتم. ،اللؤلؤة يف الدنيا

ا ، ىل هذه اجلن ار بالطريق املوصل  إهو الذي يفك   واملؤمن احلق   ر وال يفك 

 ،فألن وعاد اهلل تعااىل ال خيل ا ،يف الوعد الذي وعد اهلل تعاىل به عباده املؤمنني

فاه اهلل تعااىل باه مان اإلياامن والعمال قه اهلل تعاىل للقيام بام كل  والسعيد من وف  

 وليس السعيد من عاش باألماين. ،الصالح

 وبناء عىل ذلك:

ها تفياد ساع  اخليما  التاي وكل   ،يات متعددةوله روا ،فاحلديث صحيح

أهال املاؤمن فيهاا ال يارى  ومان ساعتها أن   ،ها اهلل تعاىل لعبااده املاؤمننيأعد  

 واهلل تعاىل أعلم. ،بعضهم بعضا  فتأخذهم الغرية. هذا

: ول ورد عن سيدنا رسول اا صلى اا علياه وعلاى آلاه وصاحبه     14السؤال

 ؟«من دوره نفعته يوماةاا إله إال  ال :من قال»وسلم أنه قال: 

 ريض اهلل عناه عان أيب هريارةروى البزار والطرباين يف الكباري  اجلواب:

مان قاال: ال إلاه »اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: قال: قال رسول 

 «.من دهره، أصابه قبل ذلك ما أصابه نفعته يوما  اهلل إال 

كلم  قاهلا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعاىل  هي خري «ال إله إال اهلل»فكلم  

كام جاء يف احلديث الرشايف الاذي رواه  ،ون من قبلهآله وصحبه وسلم والنبي  

صىل أن النبي  ،ريض اهلل عنهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهالرتمذي 

ال  :وخري ما قلت أنا والنبيون من قابل» :قالاهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

 «.يشء قدير وهو عىل كل   ،له امللك وله احلمد ،وحده ال رشيك لهاهلل ال إله إ
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وهاو مان أهال اجلنا   ،وهبذه الكلم  ال خيلد صاحبها يف النار إن دخلها

 ابتداء  أو مآال .

 وبناء عىل ذلك:

فهذه اجلمل  هي حديث رشيف عان سايدنا رساول اهلل صاىل اهلل علياه 

يح كاام جااء يف كتااب الرتغياب وهو حاديث صاح ،وعىل آله وصحبه وسلم

 واهلل تعاىل أعلم. ،والرتهيب. وقال اهليثمي: رجاله رجال الصحيح. هذا

من مل تنهه صالته عن الفحشاء واملنكار، مل  »: ما صحة حديث: 15السؤال

 ؟«إال بعداةاا يزدد من 

عنهام قال: قاال رساول اهلل عن ابن عباس ريض روى الطرباين  اجلواب:

من مل تنهاه صاالته عان الفحشااء » عليه وعىل آله وصحبه وسلم: اهلل صىل اهلل

 «.إال بعدا  اهلل واملنكر، مل يزدد من 

 ورواه اإلمام أهمد يف كتاب الزهد عن ابن مسعود ريض اهلل عنه موقوفا .

إناه موقاوف  :وبعضاهم قاال ،إنه ضعيف :وقال املحدثون عن احلديث

 .عىل ابن مسعود وابن عباس ريض اهلل عنهام

 وبناء عىل ذلك:

 فاحلديث ضعيف.

وكذلك الصالة إذا كانت كامل   برشوطها وأركاهنا فإنه حيكم عليها 

 وال تكون هذه الصالة سببا  لبعد العبد عن ربه عز وجل. ،بالصح 

 حيث تنهى املصل عان ،والصالة الصحيح  تعطي ثامرها بإذن اهلل تعاىل

ا ،الفحشاء واملنكر ساول اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه ده سايدنا روهذا ما أك 
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 .ه، فإذا أصبح رسق الليل كل  يصل   إن فالنا  وصحبه وسلم ملا قيل له: 

ريض اهلل عناه. ويف عن أيب هريرة رواه ابن حبان  «سينهاه ما تقول»قال: 

 «.ستمنعه صالته»رواي : 

 ومل يقل النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يف حقه: ال يزداد يف

 واهلل تعاىل أعلم. ،صالته هذه إال بعدا  عن اهلل تعاىل. هذا

 ،ره بياده فليغيِّا  مان رأى مانكم منكاراة   »ق باني حاديث:   : كي  نوف ا 16السؤال

وذلاااك أااااع    ،فاااإن مل يساااتطو فبقلباااه   ،فاااإن مل يساااتطو فبلساااانه  

رااي اا عناه. وباني     عن أبي سعيد اخلدريرواه اإلمام مسلم « اإلميان

رواه الرتماذي وابان   « ن إسالم املرء تركه ماا ال يعنياه  من حس»حديث: 

 راي اا عنه؟عن أبي وريرة ماجه 

 فاحلديث األول حيض   ،ال تعارض بني احلديثني الرشيفني أوالً:اجلواب: 

فيه النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم األما  عاىل األمار بااملعروف 

فاه وهو جزء من التكلياف الاذي كل   ،مسلم وهذا يعني كل   ،والنهي عن املنكر

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳوذلك لقولاه تعااىل: ﴿ ،اهلل تعاىل إياه

 .[104آل عمران: ]﴾ ۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

قال  ،ومن تركه وهو قادر عليه فقد استوجب اللعن  والعياذ باهلل تعاىل

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹتعاىل: ﴿

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ
 .[79-78املائدة: ]﴾ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇ ڇ ڇ

وأما احلديث الثاين فاملقصود منه ا واهلل تعاىل أعلم ا أن تارتك أمارا  لاو 
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وال  ،وال تفوتك باه مصالح  ،وال يلحق لك به رضر ،تركته مل يفتك فيه ثواب

 تأثم يف تركه.

مثل سؤال: ماذا أكلت؟ وماذا رشبت؟ وبكم اشرتيت هاذا؟ أرين هاذه 

؟ بكم اشرتيت هاذا البيات وهاذه قت زوجتكالرسال  التي وصلتك! ملاذا طل  

 السيارة؟ أين ذاهب؟ وأين كنت؟ وهكذا.......

كم األم  اليوم بحاج  إىل االلتزام بقوله صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه ثانيًا: 

 «.من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه»وصحبه وسلم: 

 عن النبي صاىل اهلل ،ريض اهلل عنه حممد بن كعبروى ابن أيب الدنيا عن 

أول من يدخل من هذا الباب رجل من  إن  » عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال:

 «.أهل اجلن 

صىل اهلل فقام إليه ناس من أصحاب رسول اهلل  ،فدخل عبد اهلل بن سالم

فأخربوه بذلك وقاالوا: أخربناا باأوثق عمال يف عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

 .نفسك ترجو به

 وتارك ماا  ،أرجو به اهلل سالم  الصادروإن أوثق ما  ،فقال: إين لضعيف

 «.ال يعنيني

 .يريدون الفضل؟ ما بلغ بك ما نرىوقيل للقامن احلكيم: 

 . وتاارك مااا ال يعنينااي ،وأداء األماناا  ،صاادق احلااديث :فقااال لقااامن

 رواه البيهقي.

قاال: نظارت يف احلاديث املساند، فاإذا هاو أربعا  آالف وعن أيب داود 

األربع  آالف حديث عىل أربع  أحاديث: حديث حديث، ثم نظرت فإذا مدار 
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ريض  وحديث عمار ،«احلالل بني واحلرام بني»: ريض اهلل عنه النعامن بن بشري

إن اهلل »: ريض اهلل عناه وحاديث أيب هريارة ،«إنام األعاامل بالنياات»: اهلل عنه

: وحاديث ،«طيبا ، وإن اهلل أمر املؤمنني باام أمار باه املرسالني طيب ال يقبل إال

 «.من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه»

 قال: فكل حديث من هذه ربع العلم.

 وبناء عىل ذلك:

قاال  ،إذ كلاه وحاي مان اهلل تعااىل ،فال تعارض بني احلديثني الرشايفني

. وقاااال [4-3الااانجم: ]﴾ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀتعااااىل: ﴿

. ولاو [82النسااء: ]﴾ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿تعاىل: 

ولايس يف ذات النصاوص.  ،ض فهو يف عقولنا نحن ويف أفهامنااحصل التعار

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا

ووال صاحيح باأن سايدنا رساول اا       ،: ما صاحة حاديث التحياات   17السؤال

صلى اا عليه وعلى آله وصاحبه وسالم قاال ليلاة املعاراج عنادما دناا:        

أيها  السالم عليكفقال اا تعا : الصلوات الطيبات، والتحيات ا 

فقااال الااني صاالى اا عليااه وعلااى آلااه      الااني ورمحااة اا وبركاتااه،   

فقالااات الساااالم عليناااا وعلاااى عبااااد اا الصااااحلني،    وصاااحبه وسااالم:  

 ؟عبده ورسوله أشهد أن ال إله إال اا، وأشهد أن حممداةاملالئكة: 

حديث سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  اجلواب:

مناي عل  ريض اهلل عنه قال: ابن مسعود يات هو ما رواه اإلمام أهمد عن يف التح

كاام  ،هي اي باني كف  كف   ،دشه  الت  اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم رسول 
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 .مني السورة من القرآنيعل  

السالم عليك أهيا النبي ورهم   ،والصلوات والطيباتهلل التحيات » :قال

 ،اهللأشاهد أن ال إلاه إال  ،الصااحلنياهلل م علينا وعىل عبااد السال ،وبركاتهاهلل 

الساالم  :فلاام قابض قلناا ؛وهو بني ظهرانينا«. عبده ورسوله وأشهد أن حممدا  

 .عىل النبي

كناا : قاالاهلل ريض اهلل عناه عن عباد وما رواه اإلمام مسلم يف صحيحه 

وصاحبه وسالم: اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه نقول يف الصالة خلف رسول 

 .السالم عىل فالن ،اهللالسالم عىل 

إن » :ذات ياوماهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم فقال لنا رسول 

والصالوات هلل التحياات  :فإذا قعاد أحادكم يف الصاالة فليقال ،هو السالماهلل 

 السالم علينا وعاىل عبااد ،وبركاتهاهلل السالم عليك أهيا النبي ورهم   ،والطيبات

أشاهد ا  صالح يف الساامء واألرضهلل عبد  فإذا قاهلا أصابت كل   ا الصاحلنياهلل 

 «.ثم يتخري من املسأل  ما شاء ؛عبده ورسوله وأشهد أن حممدا   ،اهللأن ال إله إال 

ومل يثبت يف كتب احلديث الرشيف هذا احلوار الذي كاان باني اهلل تعااىل 

 له وصحبه وسلم.وسيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آ

 وبناء عىل ذلك:

و ال أصال  ،حاديث الصحيح ذكرناه من األ فاألصل يف التحيات هو ما

 واهلل تعاىل أعلم. ،. هذاهلذا احلوار كام هو وارد يف السؤال

 : ما صحة وذا احلديث: اخلري يف ويف أمىل إ  قيام الساعة؟18السؤال

رساول اهلل صاىل اهلل  ما ثبت يف األحادياث الرشايف  أن سايدنا اجلواب:
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 عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: اخلري يف ويف أمتي إىل يوم القيام .

ريض عن ثوبان ولكن جاء يف احلديث الصحيح الذي رواه اإلمام مسلم 

ال تازال »اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم: قال رسول : قالاهلل عنه 

اهلل هم مان خاذهلم حتاى ياأيت أمار ال يض   ،طائف  من أمتي ظاهرين عىل احلق

 «.وهم كذلك

 .[110آل عمران: ]﴾ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ويقول اهلل تبارك وتعاىل: 

 وبناء عىل ذلك:

ليسات حاديثا  رشيفاا  عان  ،فجمل : اخلري يف ويف أمتي إىل ياوم القياما 

ولكان معناهاا  ،سيدنا رساول اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم

اخلري يف سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه  فاخلري كل   ،صحيح

وأرجو اهلل تعاىل أن نكون مان  ،يف األم  إىل قيام الساع  وهذا اخلري باق   ،وسلم

 واهلل تعاىل أعلم. ،همل  هذا اخلري العظيم. هذا

: ول صحيح أنه ورد عان سايدنا رساول اا صالى اا علياه وعلاى       19السؤال

عنادما قاالوا:    ،اغتباتم أخااكم  ناه قاال ألصاحابه:    آله وصحبه وسلم أ

 ما أعجزه؟

 ريض اهلل عناه عن معاذ بان جبالروى الطرباين رهمه اهلل تعاىل  اجلواب:

 فاذكروا رجاال  صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم قال: كنت عند النبي 

 عنده، فقالوا: ما أعجزه!

 «.غتبتم أخاكما» :صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلمفقال النبي 

 .قلنا ما فيه ،اهللقالوا: يا رسول 
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 وهو حديث ضعيف.«. إن قلتم ما ليس فيه فقد هبتموه» قال:

 وبناء عىل ذلك:

فقد ورد هذا احلديث عان سايدنا رساول اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه 

عان ومعناه يقويه ما رواه اإلمام مسالم  ،وهو حديث ضعيف ،وصحبه وسلم

 :قالصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أن رسول  ، عنهريض اهلل أيب هريرة

 «.؟أتدرون ما الغيب »

 .ورسوله أعلماهلل  :قالوا

 «.ذكرك أخاك بام يكره» :قال

 ؟أفرأيت إن كان يف أخي ما أقول :قيل

 «.هوإن مل يكن فيه فقد هبت   ،إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» :قال

أكثر أصحابه يف الناار  حلف  اللسان الذي يكب  قنا أسأل اهلل تعاىل أن يوف  

 واهلل تعاىل أعلم. ،بسبب الغيب  وكثرة معاصيه. آمني. هذا

: ورد يف صاااحيح مسااالم باااأن سااايدنا رساااول اا صااالى اا علياااه   20الساااؤال

وعلااى آلااه وصااحبه وساالم رأى ساايدنا موسااى وساايدنا يااونس عليهمااا      

 د خرجا من الدنيا؟ا ووما قفكي  حجَّ ،يان باحلجِّالسالم يلبِّ

اهلل أن رساول  ،ريض اهلل عانهام عن ابن عبااسروى اإلمام مسلم  اجلواب:

 «.؟واد هذا أي  » :بوادي األزرق فقال مر  صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

 .هذا وادي األزرق :فقالوا

ا رفاع من الثني  وله جؤار  كأين أنظر إىل موسى عليه السالم هابطا   :قال

 .بالتلبي اهلل إىل ا  الصوت
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 «.؟أي ثني  هذه» :فقالا جبل عىل طريق الشام ا ثم أتى عىل ثني  هرشى 

 .ثني  هرشى :قالوا

كأين أنظر إىل يونس بن متى عليه السالم عاىل ناقا  هماراء جعادة » :قال

 «.وهو يلبيا ليف ا خطام ناقته خلب   ،عليه جب  من صوف

أكثر الرواياات أناه صاىل اهلل علياه يقول القايض عياض رهمه اهلل تعاىل: 

 وعىل آله وصحبه وسلم رآهم كذلك ليل  اإلرساء واملعراج. اها.

 ن ومها يف عامل الربزخ؟افإن قيل: كيف حيج  

 منها: ،للعلامء يف ذلك أجوب 

فاألنبياااء علاايهم الصااالة  ،إذا كااان الشااهداء أحياااء  يف قبااورهمأوالً: 

باوا إىل منهم أن يتقر   وإذا كانوا أحياء  صح   ،من باب أوىل وأوىلأحياء والسالم 

أماا مار  ،بكيفي  يعلمهاا اهلل تعااىل ،والتي من مجلتها احلج ،اهلل تعاىل بالعبادات

 ،سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ليل  اإلرساء واملعراج

جااء يف  فرأى سيدنا موسى عليه الصاالة والساالم قاائام  يف قاربه يصال؟ كاام

قاال : قاالريض اهلل عناه عان أناس احلديث الرشيف الذي رواه اإلمام أهماد 

مررت ليلا  أرسي يب عاىل »اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: رسول 

 «.يصل يف قربه موسى فرأيته قائام  

لت للنبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم حالا  ث  أن تكون م  ثانيًا: 

عىل ذلك قوله صىل اهلل عليه وعاىل  ويدل   ،انوا يف حياهتم الدنياحجهم عندما ك

 «.كأين أنظر»آله وصحبه وسلم: 

بدليل حاديث  ،التكليف ال العمل املوت عند مجهور الفقهاء يقطعثالثًا: 



 

 65 كتاب احلديث الرشيف

رؤي  سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم لسايدنا موساى 

 قربه.عليه الصالة والسالم وهو يصل يف 

 وبناء عىل ذلك:

وماا حاد   ،فام دام احلديث صحيحا  رواه اإلمام مسلم فال إشكال فياه

عنه سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ما هو إال نوع مان 

ألن رسول اهلل صىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم يف  ،أنواع املعجزات

عامل حقيقي قاائم بذاتاه خيتلاف عان عاامل  وعامل الربزخ ،الدنيا ومها يف الربزخ

 ،ف عىل النبأ الصادق الذي يأيت من القارآن العظايمواحلديث عنه متوق   ،الدنيا

وال يساع  ،أو من سيدنا رسول اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم

 واهلل تعاىل أعلم. ،املؤمن إال اإليامن بذلك. هذا

 ون ولو صدقوا؟: ما صحة حديث: كذب املنجم21السؤال

عان بعاض أزواج النباي  ،عن صافي روى اإلمام مسلم أوالً: اجلواب: 

صاىل اهلل عان النباي  ،ريض اهلل عانهنوصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

فسأله عان يشء مل تقبال لاه  من أتى عرافا  » :قالعليه وعىل آله وصحبه وسلم 

 «.صالة أربعني ليل   

 فكيف بحال العراف؟! ،العراف فإذا كان هذا حال الذي يسأل

صاىل النبي عن  ،ريض اهلل عنهعن أيب هريرة روى اإلمام البخاري ثانيًا: 

األمار يف الساامء رضبات اهلل إذا قىضا » :قالاهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

 .لقوله كالسلسل  عىل صفوان املالئك  بأجنحتها خضعانا  

 ٺ ٺ ڀ ڀ﴿ا صفوان ينفذهم ذلاك فاإذ :قال عل وقال غريه
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 [23سااابأ: ]﴾ ٹ ٹ ٹ ٿ: ﴿للاااذي قاااال﴾ ٿ ٿ ٺ ٺ

ووصاف  ،واحد فوق آخار ،ومسرتقو السمع هكذا ،فيسمعها مسرتقو السمع

فاربام  ،نصابها بعضاها فاوق بعاض ،سفيان بيده وفرج بني أصابع يده اليمناى

ورباام مل يدركاه  ،أدرك الشهاب املستمع قبل أن يرمي هباا إىل صااحبه فيحرقاه

 ،ا إىل الذي يليه إىل الذي هو أسفل منه حتاى يلقوهاا إىل األرضحتى يرمي هب

فتلقى عىل فم الساحر فيكذب معها  ،حتى تنتهي إىل األرض :وربام قال سفيان

 ؟أمل خيربناا ياوم كاذا وكاذا يكاون كاذا وكاذا :فيصادق فيقولاون ،مائ  كذب 

 «.للكلم  التي سمعت من السامء فوجدناه حقا  

 رافني من األحاديث الصحيح .هذا بعض ما ورد عن الع

 وبناء عىل ذلك:

غري أهنا  ،فهذه العبارة: كذب املنجمون ولو صدقوا معناها صحيح

ليست بحديث عن سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم. 

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا

وكوناوا علااى   ،: مااا صاحة حااديث: )اساتعيذوا باااا مان شاارارون   22الساؤال 

 خيارون(؟ حذر من

عن سايدنا عال ريض  ،جاء يف التذكرة للقرطبي رهمه اهلل تعاىل اجلواب:

ظاملاات،  من وهن  يتظل   النساء: فيهن ثال  خصال من هيود:اهلل عنه أنه قال يف 

، مان رشارهان  باهلل راغبات، فاستعيذوا  وهن   ن  ع  كاذبات، ويتمن   وهن   ن  وحيلف  

 اها.. وكونوا عىل حذر من خيارهن  
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 وبناء عىل ذلك:

واهلل تعاىل أعلم  ،فهذه العبارة منسوب  إىل سيدنا عل ريض اهلل عنه

 ڃ ڄوذلك لقوله تعاىل: ﴿ ،وظاهر األمر أهنا ليست بصحيح  ،بصحتها

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ
أصلح  فكم وكم من النساء اللوايت هن   ،[13احلجرات: ]﴾ ژ ڈ ڈ ڎ ڌ

أما بشكل  ،ينطبق هذا الوصف عىل بعض النساء وقد ،من كثري من الرجال

 عام فليس بصحيح.

عان  ،عانهاماهلل عان أساام  بان زياد ريض والصحيح ما رواه الشيخان 

 ما تركات بعادي فتنا   أرض  » :قالصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم النبي 

 «.عىل الرجال من النساء

خرج  :قال اهلل عنه ريضعن أيب سعيد اخلدري وما رواه اإلمام البخاري 

يف أضحى أو فطر إىل املصاىل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم رسول 

 «.أكثر أهل النار فإين أريتكن   ،ن  يا معرش النساء تصدق  » :عىل النساء فقال فمر  

 اهلل؟وبم يا رسول  :فقلن

ن ما رأيت من ناقصات عقل وديا ،العشري ن  وتكفر   ،اللعن ن  تكثر  » :قال

 «.الرجل احلازم من إحداكن   ب  ل  أذهب ل  

 اهلل؟وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول  :قلن

 «.؟أليس شهادة املرأة مثل نصف شهادة الرجل» :قال

 .بىل :قلن

 «.؟أليس إذا حاضت مل تصل ومل تصم ،فذلك من نقصان عقلها» :قال
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 .بىل :قلن

 «.فذلك من نقصان دينها» :قال

بل هو توصيف وتشخيص ملا  ،ا  للمرأةليس ذم   وهذا احلديث الرشيف

وهذا  وهو دعوٌة هلن  لتحسني حاهلن  واالرتقاء به، ،عليهعز  وجل  اهلل  خلقهن  

 واهلل تعاىل أعلم. ،املرأة. هذا هو الكامل يف حق  

: ول صحيح بأن الني صالى اا علياه وعلاى آلاه وصاحبه وسالم       23السؤال

 ،ه علااى عفااوهحاساابع علااى ذنااي ألحاساابنَّمسااو أعرابياااة يقااول: لاائن 

 ه الني صلى اا عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟فأقرَّ

باأن رساول اهلل  ،تناقل كثري من املسلمني هاذه القصا  املفارتاة اجلواب:

فاإذا باأعرايب  ،صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم كان يطوف حول الكعب 

 ،ه عاىل كرماهعىل بخال ألحاسابن  ويقول يف طوافه: لئن حاسبني ريب  ،يطوف

ولائن حاسابني عاىل خطايااي  ،ه عىل عفوهولئن حاسبني عىل ذنويب ألحاسبن  

فقال له النبي صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم:  ،ه عىل رهمتهألحاسبن  

 أن ال حتاسبنا وال نحاسبك. أوحى اهلل إيل  

وإال  ،مان صاحته تكاالم أن يتثب ا والواجب عىل املسلم قبال نقال أي  

اندرج حتت قول سيدنا رسول اهلل صىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم: 

 بان حفاص عانرواه اإلمام مسالم « سمع ما بكل    حيد   أن كذبا   باملرء كفى»

 ريض اهلل عنه. عاصم

وإذا كان النقل عن سيدنا رسول اهلل صىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه 

دنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسلم فقد يندرج حتت قول سي
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 عانرواه اإلمام مسالم « النار من مقعده أفليتبو   دا  متعم   عل   كذب من»وسلم: 

 هذا أوالً.ريض اهلل عنه.  هريرة أيب

وأن  ،الواجب عىل العبد إذا أذنب أن يتاوب ويرجاع إىل اهلل تعااىل ثانيًا:

بقولاه عز  وجال  نا يه السالم الذي ذكره رب  م أدب الدعاء من سيدنا آدم عليتعل  

﴾ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱحني تااب: ﴿

 .[23األعراف: ]

منا سيدنا رسول اهلل صىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم عل  ثالثًا: 

 أدب الدعاء من خالل حديث سيد االستغفار.

صاىل  النباي عن ،ريض اهلل عنه أوس بن شداد عنروى اإلمام البخاري 

 أنات اللهام :تقاول أن االستغفار سيد» :قالاهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

 ،اساتطعت ما ووعدك عهدك عىل وأنا ،عبدك وأنا خلقتني ،أنت إال إله ال ريب

 فااغفر ،باذنبي لاك وأبوء ،عل   بنعمتك لك أبوء ،صنعت ما رش من بك أعوذ

 «.أنت إال الذنوب يغفر ال فإنه ،يل

 من فهو يميس أن قبل يومه من فامت هبا موقنا   النهار من اقاهل ومن» :قال

 أهل من فهو يصبح أن قبل فامت هبا موقن وهو الليل من قاهلا ومن ،اجلن  أهل

 «.اجلن 

 وبناء عىل ذلك:

وحترم روايتها عن سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه  ،فالقص  كذب وافرتاء

 علم.واهلل تعاىل أ ،وعىل آله وصحبه وسلم. هذا

: ما صحة احلديث الشاري  عنادما قاال سايدنا رساول اا صالى       24السؤال
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اا عليااه وعلااى آلااه وصااحبه وساالم البنتااه الساايدة فاطمااة راااي اا     

 وما وو ذاك الوقت؟« ربك رزق اشهدي قومي ،بنية يا»عنها: 

سيدنا رسول اهلل صاىل اهلل علياه  بنت فاطم  عنروى البيهقي  اجلواب:

صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه  اهلل رساول يب مار  : قالاتوسالم  وعىل آله وصحبه

 ، بني ا ياا»: قاال ثام برجله، كنيفحر   ح ،متصب   مضطجع  وأناوصحبه وسلم 

 الناس أرزاق يقسم اهلل فإن الغافلني، من تكوين وال ربك، رزق اشهدي قومي

 . وقال: إسناده ضعيف.«الشمس طلوع إىل الفجر طلوع بني ما

األرزاق عىل العباد يكون ما بني طلوع الفجر الصاادق إىل ووقت تقسيم 

 طلوع الشمس حسب هذا احلديث الرشيف.

 وبناء عىل ذلك:

ولكن علينا أن نعلم باأن هاذا الوقات وقات فضايل  ،فاحلديث ضعيف

سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم  وقد حض   ،ومبارك

فقاد روى اإلماام  ، هذا الوقت من الغاافلنيوأن ال يكون العبد يف ،عىل إحيائه

اهلل صىل اهلل عليه وعىل  رسول أن ،ريض اهلل عنه اجلهني أنس بن معاذ عنأهمد 

 الصابح صاالة مان ينرصاف حني مصاله يف قعد من» :قالآله وصحبه وسلم 

 كانات وإن خطايااه لاه تغفر ،خريا   إال يقول ال ،الضحى ركعتي حيسب   حتى

 «.حرالب زبد من أكثر

اهلل  رسول قال: قالريض اهلل عنه  مالك بن أنس عنوروى الرتمذي 

 قعد ثم ،مجاع  يف الغداة صىل من»صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 وعمرة حج  كأجر له كانت ،ركعتني صىل ثم ،الشمس تطلع حتىاهلل  يذكر

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا«. تام  تام  تام 
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صود بقوله صلى اا علياه وعلاى آلاه وصاحبه وسالم:      : ما وو املق25السؤال

 :فقولاوا  ،عباده  أناا  فإمنا ،مريم ابن النصارى أطرت كما تطروني ال»

 ؟«ورسولهاا  عبد

احلديث الرشيف صحيح رواه اإلمام البخاري يف صحيحه عن  اجلواب:

سيدنا عمر ريض اهلل عنه؛ واملقصود من ذلك أن ال يقول أحد يف حقه صىل اهلل 

ته التاي ليه وعىل آله وصحبه وسلم مدحا  مبالغا  فيه خيرجاه عان طاور برشاي  ع

. كام [11الكهاف: ]﴾ مب خب حب جب يئقال تعاىل: ﴿ ،عليهاعز  وجل  خلقه اهلل 

 حيث قالوا: ابن اهلل. ،سيدنا عيسى عليه السالم فعلت النصارى يف حق  

عباد اهلل دنا رساول اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم فسي  

 ،مان قبلاه ه اهلل تعاىل ببعض اخلصائص التي مل تكن لنباي  وقد اختص   ،ورسوله

فال نقول فيه صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم  ،ولن تكون لبرش من بعده

وما حد  به صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم  ،إال ما قاله اهلل تعاىل فيه

 عن نفسه الرشيف .

 وبناء عىل ذلك:

فاملقصود من احلديث الرشيف ا واهلل تعاىل أعلم ا أن ال متدحه األم  باام 

يلتمسون بذلك مدحه صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه  ،ليس فيه من الصفات

سيدنا عيسى عليه السالم: إناه ابان  كام فعلت النصارى وقالت يف حق   ،وسلم

 ىل.وا والعياذ باهلل تعاوا وأضل  فكفروا بذلك وضل   ،اهلل

فسيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ما عرف قدره 

فإذا أراد اإلنسان املؤمن مدحه صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  ،إال اهلل تعاىل

وما  ،وسلم فليقل فيه صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ما قاله اهلل تعاىل
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واهلل  ،آله وصحبه وسلم. هذا حد  به عن ذاته الرشيف  صىل اهلل عليه وعىل

 تعاىل أعلم.

: واال صااحيح بااأن ساايدنا رسااول اا صاالى اا عليااه وعلااى آلااه        26السااؤال

 ؟ وما معناه؟«الثالثة كايف االثنني طعام»وصحبه وسلم قال: 

 أناه عنهاهلل  ريض هريرة أيب عنأخرج الشيخان يف صحيحيهام  اجلواب:

 االثناني طعاام» آلاه وصاحبه وسالم: اهلل صىل اهلل عليه وعىل رسول قال :قال

 «.األربع  كايف الثالث  وطعام ،الثالث  كايف

ويف هذا احلديث الرشيف إشارة إىل املواساة التي جتب أن تكون 

ويقول سيدنا عمر ريض اهلل عنه: لن هيلك أحد عن  ،موجودة  بني املؤمنني

 نصف قوته. اها.

ِّعل الربك  يف الطعام القليال وكذلك فيه إشارة إىل أن اهلل تبارك وتعاىل 

 بحيث طعام الواحد يكفي اثنني.

 ألنه أصفى للذهن. ،عىل التقليل من الطعام وفيه إشارة إىل احلض  

 وبناء عىل ذلك:

ىل ععىل أن ال يقدم اإلنسان  وفيه حض   ،فق عليهفاحلديث صحيح ومت  

ثم يرفع يده عنه  ،م إليه أخذ منه بمقدار حاجتهفإذا تقد   ،الطعام حتى يشتهيه

وأن تكون املواساة  ،ولن هيلك أحد عن نصف قوته ،  من شهوتهويف نفسه بقي  

 واهلل تعاىل أعلم. ،شعار املؤمن. هذا

: ول صحيح بأنه ورد عان سايدنا رساول اا صالى اا علياه وعلاى آلاه        27السؤال

 املعيشة؟إال اهلمُّ يف طلب  ،وصحبه وسلم أن وناك ذنوباة ال تكف روا الصالة
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 ريض اهلل عناه عان أيب هريارةجاء يف املعجم الكباري للطارباين  اجلواب:

إن مان الاذنوب »اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم: قال: قال رسول 

 «.ال تكفرها الصالة وال الصيام وال احلج وال العمرة ذنوبا  

 ؟اهللرها يا رسول قالوا: فام يكف  

 «.يش اهلموم يف طلب املع» قال:

 وبناء عىل ذلك:

فقد ورد حديث رشيف عن سيدنا رسول اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه 

وفياه  ،وصحبه وسلم يف ذلك رواه الطرباين. وقال ابن عسااكر: غرياب جادا  

 واهلل تعاىل أعلم. ،حممد بن يوسف بن يعقوب الرقي. ضعيف. هذا

 

** ** ** 
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د ا إذا ماات    داة أو غاري موحِّا  ن النصراني ا إذا كان موحِّ: ما حكم اإلنسا1السؤال

 ومل يؤمن بسيدنا حممد صلى اا عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻيقاول اهلل تباارك وتعااىل: ﴿ أوالً:اجلواب: 

 .[48النساء: ]﴾ ے ھ ھ ھ ھ ہ

 بأن من مات وهو مرشك مل ولن يكون مان أهال هذه اآلي  الكريم  تبني  

وهاذا  ،ل هبا عىل غري أهل الرشك حسب ماا تقتضايه املشايئ ملغفرة التي تفض  ا

احلكم يشمل مجيع الكفار من أهل الكتاب الذين أرشكوا بقوهلم: عيساى ابان 

مان  كام يشمل كل   ،أو بقوهلم: إن اهلل ثالث ثالث  ،أو بقوهلم: عزير ابن اهلل ،اهلل

امللحد داخل حتت هاذا احلكام مان و ،جعل مع اهلل إهلا  آخر من أصنام وغريها

 باب أوىل.

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ: يقول اهلل تبارك وتعاىل: ﴿ثانياً 

﴾ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ک ک ک ک ڑ ڑ. ويقول اهلل تعاىل: ﴿[177البقرة: ]

. ويقول صىل اهلل عليه وعىل [136النساء: ]﴾ ڳ ڳ گ گ گ گ

ومالئكته وكتبه هلل باأن تؤمن »آله وصحبه وسلم عندما سئل عن اإليامن: 

روه اإلمام البخاري عن أيب « وتؤمن بالقدر خريه ورشه ،ورسله واليوم اآلخر

 هريرة ريض اهلل عنه.

ومالئكته وكتبه ورسله والياوم املؤمن هو من آمن باهلل  ،فمن خالل هذا

 فمن مل يؤمن برسول من الرسل فليس بمؤمن وهو كافر. ،اآلخر
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 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿اىل: : يقول اهلل تبارك وتعثالثاً 

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ
. ويقول اهلل تبارك وتعاىل: [151-150النساء: ]﴾ ک ک ک ڑ

 ۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ﴿

 ائ ى ى ې ې ې ې. ويقول تعاىل: ﴿[6البين : ]﴾ ۈ ۆ

 ېئ ېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ
 ے ھ ھ. ويقول تعاىل: ﴿[162-161البقرة: ]﴾ ىئ ىئ ىئ ېئ

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے
 .[169-168النساء: ]﴾ ې ې ۉ ۉ ۅ ۋ ۋ ٴۇ

 وبناء عىل ذلك:

م: من مات بعد بعث  سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه فمن خالل ما تقد  

فتوحيده ال  ،دا  وعىل آله وصحبه وسلم ومل يؤمن به فهو كافر وإن كان موح  

 يئ ىئ مئ حئ جئ ی یقال تعاىل: ﴿ ،يدفع عنه الكفر

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ حب جب
. وهو من اخلالدين يف نار جهنم بسبب عدم إيامنه [71-70آل عمران: ]﴾ ڀ

وذلك لقوله  ،دنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلمة سي  بنبو  

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھتعاىل: ﴿

 .[6البين : ]﴾ ۈ ۆ ۆ ۇ
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دنا رسول اهلل صىل اهلل ة سي  و  د الكافر بنبوإذا كان هذا هو حال املوح  

وكفر  ،فكيف بمن أرشك يف إيامنه باهلل تعاىل ،عليه وعىل آله وصحبه وسلم

بإمجاع  دنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم؟ فال شك  ة سي  بنبو  

األم  أنه من اخلالدين يف نار جهنم إذا بلغته دعوة سيدنا رسول اهلل صىل اهلل 

كام جاء يف احلديث الرشيف الذي  ،وعىل آله وصحبه وسلم ومل يؤمن بهعليه 

اهلل صىل اهلل عليه عن رسول  ،ريض اهلل عنه عن أيب هريرةرواه اإلمام مسلم 

والذي نفس حممد بيده ال يسمع يب أحد من » :أنه قالوعىل آله وصحبه وسلم 

ت به إال كان من هذه األم  هيودي وال نرصاين ثم يموت ومل يؤمن بالذي أرسل

 «.أصحاب النار

فمن مات ومل يؤمن بسايدنا رساول اهلل صاىل اهلل علياه  وخالص  القول:

فهو من اخلالدين يف نار جهنم  ،وعىل آله وصحبه وسلم بعد وصول دعوته إليه

وهاذا بإمجااع األما .  ،دا  دا  أم مل يكن موح  ا والعياذ باهلل تعاىل ا سواء كان موح  

 ىل أعلم.واهلل تعا ،هذا

: ول صحيح بأن من أنكر نزول سيدنا عيسى عليه الساالم يف آخار   2سؤالال

 الزمان يعترب كافراة؟

ال رياب  نزول سيدنا عيسى عليه السالم يف آخار الزماان حاق   اجلواب:

 ڻ ڻ ڻ ڻوذلك لقوله تعااىل: ﴿ ،عند اإلنسان املؤمن وال شك   ،فيه

ولاه . ولق[159النساء: ]﴾ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀ ۀ

. والضمري راجاع إىل [61الزخرف: ]﴾ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿تعاىل: 

 سيدنا عيسى عليه السالم.
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اهلل  رسول قالريض اهلل عنه قال:  هريرة أيب عنوروى اإلمام مسلم 

 ينزل أن ليوشكن بيده نفيس والذي»صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 ويقتل ،الصليب يكرسف مقسطا   حكام   وسلم عليهاهلل  صىل مريم ابن فيكم

 «.أحد يقبله ال حتى املال ويفيض ،اجلزي  ويضع ،اخلنزير

 النباي سامعتاهلل ريض اهلل عنهام قاال:  عبد بن جابروروى كذلك عن 

 يقااتلون أمتي من طائف  تزال ال» :يقولصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

 ،وسلم عليهاهلل  صىل يممر ابن عيسى فينزل ،القيام  يوم إىل ظاهرين احلق   عىل

 تكرما  ،أمراء بعض عىل بعضكم إن ،ال :فيقول ،لنا صل   تعال :أمريهم فيقول

 «.األم  هذهاهلل 

 وبناء عىل ذلك:

ملاا جااء يف القارآن العظايم ويف  ،فنزول سيدنا عيسى عليه السالم ثابت

إذا أقيمات  هلا وأنكرها ال حيكام علياه باالكفر إالمن تأو   ولكن   ،رةالسن  املطه  

 عندها يكفر املنكر. ،وعاند عليه احلج  وأرص  

من أنكر ماا  ،نعم ،بل هو خطري جدا   ،كفري ليس باألمر اليسري السهلالت

ق فيه ثبت من الدين بالضورة بعدما قامت احلج  عليه فهو الكافر الذي يتحق  

 معنى الكفر.

 ده ماان أو لشاابه  قاماات عناا ،أمااا ماان أنكاار شاايئا  لعاادم ثبوتااه عنااده

كمن أنكار  ،عن دين اهلل تعاىل وليس بكافر مرتد   ،حيث املعنى فهو ضال فاسق

واهلل  ،هاذانزول سيدنا عيسى عليه السالم لشبه  عنده ومل تقام علياه احلجا . 

 تعاىل أعلم.
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وجااءني شااب نصاراني يرياد أن ألقناه الشاهادتني        ،: أنا طالب علام 3السؤال

 ،نااه الشااهادتنيفرفضاات أن ألق  ،ةطمعاااة منااه بااالزواج ماان اماارأة مساالم 

ولكان نادمت علاى ماا      بقصد الزواج من املارأة املسالمة،   ألنه ما جاء إال

 ه؟فهل كنت على خطأ أم صواب يف ردِّ ،فعلت

 ،احلرص عاىل هدايا  اخللاق اإلنسان املسلم حريص كل  أوالً: اجلواب: 

به وسالم: وذلك لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصاح ،فضال  عن طالب العلم

« الانعم همار لاك يكون أن من لك خري واحدا   رجال   بكاهلل  هيدي ألن هللفوا»

 .عنهاهلل  ريض سعد بن سهل عنرواه الشيخان 

والقلب ال  ، الرسائرواهلل تعاىل يتوىل   ،اإلنسان املسلم له الظاهرثانيًا: 

 لع عليه إال اهلل تعاىل.يط  

ة عن اإلسالم أن ياأبى الرجال املسالم الفقهاء من أسباب الرد   عد  ثالثًا: 

ا ،ل باإلساالمأو أن يقول له: ال تتعج   ،تلقني الكافر كلم  الشهادتني ر قبال فك 

رت يف الردة وارتددت فإنك ثم فك   ،ألنك إذا دخلت فيه ،دخولك يف اإلسالم

 ا  عن دين اهلل عز وجل.صد   ؛ ألن هذا يعد  تقتل

ب عاىل املصال أن يقطاع صاالته إلنقااذ الفقهاء عىل أنه ِّا نص  رابعًا: 

وإن إنقاذ الرجل مان اخللاود يف الناار أوىل مان إنقااذ  ،غريق إذا مل يوجد غريه

 الغريق.

لقد كان سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم خامسًا: 

لاذلك قاال  ،يعطي عطاء من ال خيشى الفقار ترغيباا  يف الادخول يف اإلساالم

. رواه اإلماام الفاقا  خيشى ال عطاء   يعطي حممدا   فإن ،أسلموا ،قوم ياأحدهم: 

 ريض اهلل عنهام. أبيه عن أنس بن موسى عنمسلم 
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اهلل صاىل  رساول لياأيت الرجل كان إنويقول سيدنا أنس ريض اهلل عنه: 

 فاام لاه، إال يسلم ال الدنيا، من لليشء يسلم ،اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم

 . رواه أبو يعىل.فيها وما الدنيا من إليه أحب   اإلسالم يكون حتى يميس

 وبناء عىل ذلك:

ك هلاذا د  د إساالمك بسابب ر  وعليك أن جتد   ،فام فعلته كبرية من الكبائر

مان  حا   بولاو كاان طامعاا   ،النرصاين الذي جاء راغبا  الادخول يف اإلساالم

 حظوظ الدنيا.

ثم تنصح أهل الفتاة املسلم   ،رشة  نه الشهادتني مباوكان بإمكانك أن تلق  

 أن يرتيثوا يف تزويج ابنتهم له.

ألناه إن  ،حتاى يسالم املاوت   وأرجو اهلل تعاىل أن ال يدرك هذا النرصاين  

 ته ومل يسلم كان وزره يف ظاهر األمر عليك.مات عىل نرصاني  

ناه الشاهادتني. ولق   ،صال به فأرسع لالتصاال باهفإذا كان بإمكانك االت  

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا

ألنه  ،: ول صحيح بأن فرعون سيدنا موسى عليه السالم مؤمن4السؤال

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿ قال عندما أدركه الغرق:

 ؟ [90يونس: ]﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ

ت عىل كام دل   ،فرعون سيدنا موسى عليه السالم مات كافرا   اجلواب:

 ڳ﴿تها قوله تعاىل: والتي من مجل ،ذلك بعض اآليات من القرآن الكريم
 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ
 .[46-45غافر: ]﴾ ھ ھ ہ ہ ہ ہ
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 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿وقوله تعاىل: 
عليه  . فاهلل تعاىل رد  [91-90يونس: ]﴾ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

. ويقول [91يونس: ]﴾ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چبقوله: ﴿

 گ گ ک ک﴿من ال تقبل توبتهم:  تعاىل يف حق  
. [18النساء: ]﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋويقول تعاىل: ﴿
 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى
 .[85-84غافر: ]﴾ ی ی ىئ ىئ

﴾ ڇ ڇ ڇ﴿وكذلك أثبت اهلل تعاىل فساد فرعون بقوله: 

ويقول اهلل تعاىل يف  ،واخلرب من اهلل تعاىل ال يقبل النسخ ،. وهذا خرب[91يونس: ]

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ېاملفسدين: ﴿ حق  
 .[83القصص: ]﴾ ۈئ ۈئ ۆئ

 وبناء عىل ذلك:

 وأناه مان أشاد   ،ومات كافرا   ،فعند مجهور العلامء أن فرعون عاش كافرا  

 ابان عانوقد روى الرتماذي  ،د فيهاوهو رل   ،وأنه من أهل النار ،الناس كفرا  

 :قااللم صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسا النبي أن ،ريض اهلل عنهام عباس

﴾ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿ :قاال فرعوناهلل  أغرق ملا»

 :أيا  البحار حال من آخذ وأنا رأيتني فلو ،حممد يا :جربيل فقال. [90ياونس: ]

 :أيا  الرهم  تدركه أن راف ا فمه  يف أدخله :أيا  فيه يف هفأدس  ا  األسود طينه

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا «.اهلل ا رهم  فتنالهاهلل  إال إله ال :يقول أن خشي 
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ووو اآلن مريض  ،صاحب خلق حسن ،: صديقي رجل نصراني5السؤال

 نه الشهادتني؟فهل جيوز أن ألق  ،مرض املوت

 املسايب بنثبت يف احلديث الرشيف الذي رواه الشيخان عن ا اجلواب:

 صاىل اهلل علياه  رساول جااءه الوفااة طالاب أباا حضت ملا أنه ،ريض اهلل عنه

 هباا لاك أشهد كلم  ،اهلل إال إله ال :قل ،عم يا»له وصحبه وسلم فقال: وعىل آ

 «.اهلل عند

 هياودي غاالم كاان :قال عنهاهلل  ريض أنس عنوروى اإلمام البخاري 

صاىل اهلل  النبي فأتاه ،فمرضصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  النبي خيدم

 «.أسلم» :له قالف رأسه عند فقعد ،يعودهعليه وعىل آله وصحبه وسلم 

صىل اهلل عليه وعاىل آلاه  القاسم أبا أطع :له فقال عنده وهو أبيه إىل فنظر

 وصحبه وسلم.

 :يقاول وهوصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  النبي فخرج ،فأسلم

 «.النار من أنقذه الذيهلل  احلمد»

 أين ا كااا لاو: ساانوياأل قااال وجااء يف املوسااوع  الفقهياا  الكويتيا :

 إن وجوبا  ا للحديث السالف الذكر ا  هبام ر  م  وأ   الشهادتني ن  ق  ل   كافرا  ا حتضامل

 ر  
 .ذلك ندبفي   إسالمه يرج مل وإن ،إسالمه ي  ج 

 وال الغرغارة بلغ وإن إسالمه رجي إن نيلق   أنه هذا وظاهر: اجلمل قال

 ال كناا وإن ،خالفاه لناا ظهار وإن ،حاارضا   عقلاه يكون أن الحتامل ،فيه بعد

 .حينئذ املسلمني أحكام عليه بنرت  

 وبناء عىل ذلك:

 وإال  ،حتاى ال تكاون آثاام   ،فإن كنت ترجو إسالمه فيجب علياك هاذا
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 ،ناه رجااء أن خياتم لاه عاىل الشاهادتنيولكان األوىل أن تلق   ،فال ِّب عليك

 ،هاذا نسأل اهلل تعاىل حسان اخلامتا . آماني.وبربكتهام ينقذه اهلل تعاىل من النار. 

 اهلل تعاىل أعلم.و

ول وو  ،األقوال يف سيدنا آدم عليه الصالة والسالم : ما وي أصح6ُّالسؤال

 أم رسول؟ نيٌّ

 گ گ ک ک ک ک﴿قال تعاىل: أوالً: اجلواب: 

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ
. فاإلنباء واخلطاب من اهلل تعاىل مها من [33البقرة: ] ﴾ۀ ڻ ڻ

 سالم.خصائص األنبياء عليهم الصالة وال

 رساول ياا: قال رجال   أن ،ريض اهلل عنه أمام  أيبروى احلاكم عن ثانيًا: 

 آدم؟ كان أنبيا   ،اهلل

 «.مكلم معلم ،نعم» :قال

: قاال رساول اهلل قاالريض اهلل عناه  هريرة أيب عنروى الشيخان ثالثًا: 

 األولاني القياما  ياوماهلل  ِّماع»صىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم: 

 أنات ،ناوح يا :فيقولون نوحا   فيأتون»ا ثم قال: ا «.واحد صعيد يف ينواآلخر

 «.األرضأهل  إىل الرسل أول

عن النباي صاىل  ،ريض اهلل عنهام عباس ابنروى اإلمام أهمد عن رابعًا: 

 نوحا   ائتوا ولكن»اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال يف حديث يوم القيام : 

 «.النبيني رأس

ثري من العلامء إىل أن سيدنا آدم علياه الساالم هاو أول وعىل هذا ذهب ك
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 وسيدنا نوح عليه السالم هو أول املرسلني. ،نبي

 ،وذهب بعضهم إىل أن سيدنا آدم عليه السالم هو أول نبي وأول رسول

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿بدليل قاول اهلل تعااىل: 

 ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 .[27املائدة: ]

ولذلك قال املؤمن  ،غ أبناءه رشعا  من اهلل تعاىلعىل أنه بل   تدل  فهذه اآلي  

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿هابيل: 

 .[28املائدة: ] ﴾ے ے ھ ھ

 وبناء عىل ذلك:

وأن سيدنا نوحا  عليه  ،والقول الراجح أنه أول نبي ،فاملسأل  خالفي 

 واهلل تعاىل أعلم. ،السالم هو أول رسول إىل الناس. هذا

 : ما معنى اسم اا تعا  الباطن؟7سؤالال

إال عاىل وجاه عز  وجال  اسم اهلل تعاىل الباطن ال يطلق عىل اهلل  اجلواب:

 ۈئ ۈئقاال تعااىل: ﴿ ،وهذا ماا نجاده يف القارآن العظايم ،االقرتان بالظاهر

 .[3احلديد: ]﴾ ی ی ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

 آلاه وصاحبه فقد كاان صاىل اهلل علياه وعاىل ،رة  املطه  ن  وكذلك يف الس  

 ،األرض ورب   ،السابع السموات رب   اللهم»وسلم يقول إذا أوى إىل فراشه: 

 أعاوذ ،والقارآن واإلنجيال التوراة منزل ،والنوى احلب   فالق ،يشء كل   ورب  

 وأنات ،يشء قبلاك فليس األول أنت ،بناصيته آخذ أنت رش ذي كل   رش   من بك
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 البااطن وأنات ،يشء فوقاك لايسف الظااهر وأنات ،يشء بعدك فليس اآلخر

 عانرواه اإلمام أهماد « الفقر من وأغنني الدين عني اقض ،يشء دونك فليس

 ريض اهلل عنه. فاسم الظاهر والباطن ال يقاال إال مزدوجني. هريرة أيب

واسم الباطن هاو  ،اهلل جل جالله عىل خلقه فاسم الظاهر هو إثبات علو  

بادون تشابيه وال متثيال وال  ،اللاه خللقاهج إثبات إحاطته وقربه ومعيته جال  

 .[11الشورى: ]﴾ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺقال تعاىل: ﴿ ،تعطيل

وقال بعض العلامء: البااطن: هاو املحتجاب عان عياون خلقاه؛ وقاال 

 حقيقته غري معلوم  للخلق. ه  ن  بعضهم: إنه باطن من حيث إن ك  

 وبناء عىل ذلك:

 ،ه تبارك وتعاىلعلو   فاهلل تعاىل هو الظاهر فليس فوقه يشء دليل عىل

 ڀ ڀ ڀ ڀ﴿قال تعاىل:  ،وهو الباطن فليس دونه يشء دليل عىل قربه

ألنه القائل  ،. بال تشبيه وال متثيل وال تعطيل وال تأويل[16ق: ]﴾ ٺ ٺ

 ،. هذا[11الشورى: ]﴾ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺجلت قدرته: ﴿

 واهلل تعاىل أعلم.

 األصنام ول كان نبياة رسوالة؟: عندما كسر سيدنا إبراويم عليه السالم 8السؤال

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿يقول اهلل تعاىل:  اجلواب:

. فقد كان سيدنا إبراهيم عليه السالم سابقا  ألوانه منذ أن [51األنبياء: ]﴾ ۀ

وقد أنار اهلل تعاىل بصريته  ،ال  للرسال  منذ صغرهوكان مؤه   ،كان صغريا  

 ،كام ال تسمع وال تبرص ،وال تض   وعلم أن األصنام ال تنفع ،وهداه إىل الرشد
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فقال  ،لذا أنكر عىل قومه عبادة األصنام قبل نبوته ورسالته ،نداء وال جتيب أي  

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿تعاىل عنه: 

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ
 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ
 .[56-52األنبياء: ]﴾ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

ِّاادل  ،ثاقب النظار ،فكان قوي العزيم  ،من الصغر فقد آتاه اهلل رشده

ا ،قومه بالتي هي أحسن  ،ده اهلل تعااىل باهويقيم احلج  عليهم بالربهان الذي أي 

 وفكره الثاقب. ،حتى عرف عليه السالم برأيه الصائب

﴾ أي: قبل ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿واملقصود من قوله تعاىل: 

 لذلك.﴾ أي: كان أهال  ۀ ۀ ڻ﴿وقوله تعاىل  ،بلوغه

كاان شاابا  صاغري  ،وعندما كرس األصنام التي كانت تعباد مان دون اهلل

 ده باحلكم .وأي   ،حني آتاه اهلل الرشد ،السن

 وبناء عىل ذلك:

الفتوة وقبل  فعندما حطم األصنام كان عليه الصالة والسالم يف سن  

ن قومه: قال تعاىل رربا  ع ،وكان ذلك بإهلام من اهلل تعاىل ال بوحي ،الرسال 

 واهلل تعاىل أعلم. ،. هذا[60]األنبياء:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿

: ما صحة القول املنسوب لسيدنا أمحد الرفاعي رمحه اا تعا  9السؤال

 عندما وق  أمام القرب الشري  وقال:

 يف حالة البعد روحي كنت أرسلها

 باح قد حضرتااألشدولاة ووذه 
 

 ي نائبىلاووع اتقبل األرض ع 

 ميينك كي حتظى بها شفىل فامدد
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 لها؟فررجت اليد الشريفة من القرب الشري  فقبَّ

ذهب مجهور علامء أهل السن  إىل جواز ظهور أمر خارق أوالً: اجلواب: 

 ،وإىل وقوعها فعال   ،للعادة عىل يد مؤمن ظاهر الصالح إكراما  من اهلل تعاىل له

 ی ی ی ىئ ىئ ېئ ېئني عىل ذلك بقوله تعاىل: ﴿مستدل  

 مث جث يت ىت خت حت جت يب ىب خب حب جب يئ ىئ حئ جئ ی
 .[37آل عمران: ]﴾ حج يث ىث

وذلاك باأن  ،وهنا طمع سيدنا زكريا عليه السالم يف انخراق العاادة لاه

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿قال تعاىل:  ،يرزقه اهلل تعاىل ذري   طيب   

 .[38آل عمران: ]﴾ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

ب زمن سيدنا ني عىل ذلك بقص  الذي عنده علم من الكتاومستدل  

وقص  عرش  ،وعىل نبينا أفضل الصالة وأتم التسليم ،سليامن عليه السالم

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑقال تعاىل: ﴿ ،بلقيس

 ھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ
 .[40النمل: ]﴾ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھ ھ ھ

 ني بام وقاع للصاحاب  الكارام ريض اهلل عانهم يف حاال حيااهتم ومستدل  

ياا سااري  كقول سيدنا عمر ريض اهلل عنه: ) ،اهتم من خوارق العاداتوبعد مم

(. وكتغسيل املالئك  حلنظل  ريض اهلل عنه الذي استشهد يا ساري  اجلبل ،اجلبل

 يوم أحد.

 عان أيب هريارة ني باحلديث القديس الذي رواه اإلمام البخااريومستدل  

قاال اهلل »صحبه وسلم قاال: عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله و ،ريض اهلل عنه
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وياده  ،وبرصاه الاذي يبرصا باه ،فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بهتعاىل: 

 «.ورجله التي يميش هبا ،التي يبطش هبا

جااز أن  ما جااز أن يكاون معجازة  لنباي   قني: كل  قال بعض املحق  ثانيًا: 

كراما  ال تقارتن وال ،غري أن املعجازة تقارتن بادعوة النباوة ،يكون كرام   لويل  

الكراما  بال  وال يساتحق   ،ا  هللة صاار عادو  عى النباو  لو اد   الويل   بل إن   ،بذلك

 اللعن  واإلهان .

يد أحد من العارفني  خارق ظهر عىل كل   قال ابن عابدين: اعلم أن  ثالثًا: 

 فهو ذو جهتني:

 من حيث ظهوره عىل يد ذلك العارف. جه  كرام ،

مان  صىل اهلل تعاىل عليه وعىل آله وصحبه وسلم لمعجزة للرسو وجه 

يظهار  ناه الالكرام  عىل يده هو واحد من أمته، أل ن الذي ظهرت هذهإحيث 

يف ديانتاه، وديانتاه هاي التصاديق  حماق   بتلك الكراما  اآليت هباا ويل إال وهاو

ماع  صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم، برسال  ذلك الرسول واإلقرار

بنفساه وعادم  عى هذا الاويل االساتقاللونواهيه، حتى لو اد   ألوامرهاإلطاع  

 . ا  املتابع  مل يكن ولي

 وبناء عىل ذلك:

اليد الرشيف  من القرب الرشيف وتقبيلها ليست من األمور  مد   فإن  

 بل هي جائزة وممكن  رشعا . ،املستحيل  رشعا  

لرفاعي رهمه اهلل وأما تصديق أو تكذيب ما هو منسوب إىل سيدنا أهمد ا

ألنه ال ِّب عليه رشعا  تصديق الكرامات إال ما  ،يف دين العبد تعاىل فال يض  
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وأما ما عدا ذلك فال حرج من  ،رة  املطه  ورد عن طريق الكتاب أو السن  

 واهلل تعاىل أعلم. ،إنكارها. هذا

 : ول رؤية اا تعا  يف املنام ممكنة أم مستحيلة؟10السؤال

سيدنا رساول اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه  لقد ثبت أن   أوالً: اجلواب:

ريض اهلل  عبااس ابن عنروى الرتمذي  ،وصحبه وسلم رأى اهلل تعاىل يف املنام

 الليلا  أتاين»اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  رسول قال: قالعنهام 

 ا. ملناما يف :قال أحسبه :قالا  صورة أحسن يف وتعاىل تبارك ريب

 ؟األعىل املأل خيتصم فيم تدري هل ،حممد يا :فقال

 .ال :قال

 يف :قاال أوا  ثاديي باني بردها وجدت حتى كتفي بني يده فوضع :قال

 .األرض يف وما الساموات يف ما فعلمتا  نحري

 ؟األعىل املأل خيتصم فيم تدري هل ،حممد يا :قال

 ،الصلوات بعد ملساجدا يف املكث والكفارات ،الكفارات يف ،نعم :قلت

 ذلاك فعال ومن ،املكاره يف الوضوء وإسباغ ،اجلامعات إىل األقدام عىل وامليش

 .أمه ولدته كيوم خطيئته من وكان ،بخري ومات ،بخري عاش

 وتارك ،اخلاريات فعل أسألك إين اللهم :فقل صليت إذا ،حممد يا :وقال

 .مفتون غري إليك اقبضنيف فتن    بعبادك أردت وإذا ،املساكني وحب   ،املنكرات

 بالليال والصاالة ،الطعاام وإطعاام ،الساالم إفشااء ،والادرجات :قال

 «.نيام والناس
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 وبناء عىل ذلك:

ولكان هاذه  ،فإن رؤي  اهلل تعاىل يف املنام جائزة وممكن  عند مجهور العلامء

﴾ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺالرؤي  مندرج  حتت قوله تعاىل: ﴿
 وال نظري له وال مثيل. ،شبهه يشء. فاهلل تعاىل ال ي[11الشورى: ]

وكلام كان الرائي من أهل التقوى والصالح كلام كانت الرؤي  أقارب إىل 

ق الرائاي فايام رأى ماا عادا وال ِّب عىل املؤمن أن يصاد   ، الصواب والصح  

ألن رؤيا  سايدنا  ،سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم

 .نا يف املنام ثابت  وهي حق  وعىل آله وصحبه وسلم لرب  رسول اهلل صىل اهلل عليه 

وليعلم حاديث سايدنا رساول اهلل صاىل اهلل  ، املتحد  عز  وجل  ق اهلل وليت  

 ،أبياه غري إىل الرجل عييد   أن الفرى أعظم من إن»عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

علياه وعاىل آلاه وصاحبه  اهلل صاىل اهلل رساول عىل يقول أو ،تر مل ما هعين   ي  ر  ي   أو

 ريض اهلل عنه. األسقع بن واثل رواه اإلمام البخاري عن « يقل مل ماوسلم 

 كاذباا   حتلام من»وحديث النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 عانرواه الرتماذي « بيانهام يعقد ولن ،شعريتني بني يعقد أن القيام  يوم فل  ك  

 ريض اهلل عنهام. عباس ابن

فكيف  ،ب يف املنام بشكل عام كذب عىل اهلل تعاىل أنه أراه ما مل يرهفالكذ

 ۆئ ۇئواهلل تعاىل يقول: ﴿ ،إذا كان الكذب يف املنام أنه رأى اهلل تعاىل

 ،. هذا[18هود: ]﴾ ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ

 واهلل تعاىل أعلم.

** ** ** 
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عد عشرة أيام رأت وب ،السابو: امرأة اغتسلت من حيضها يف اليوم 1السؤال

 حيضة جديدة؟ عدُّفهل ت ،الدم

 أقل   ذهب مجهور الفقهاء من احلنفي  واملالكي  والشافعي  إىل أن   اجلواب:

وا عىل ذلك بام رواه واستدل   ،ة الطهر بني احليضتني مخس  عرش يوما  مد  

صىل اهلل  الدارقطني عن واثل  بن األسقع ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل

 «.وأكثره عرشة أيام ،احليض ثالث  أيام أقل  »عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 ،عىل ذلك الشافعي  بأن الشهر غالبا  ال خيلو عن طهار وحايض واستدل  

 وإذا كان أكثر احليض عىل رأهيم مخس  عرش يوما  لزم أن يكون الطهر كذلك.

بني احليضتني ثالث  عرش وخالف يف ذلك احلنابل  وقالوا بأن أقل الطهر 

 وال حد ألكثر الطهر عند مجهور الفقهاء. ،يوما  

 وبناء عىل ذلك:

استحاضا    د  ساهلا من حيضتها بعرشة أيام يعفام رأته املرأة من دم بعد اغت

ب عىل احليض من أحكاام ب عليها ما يرتت  واالستحاض  ال يرتت   ،وليس حيضا  

 واهلل تعاىل أعلم. ،رشعي . هذا

: ول جيوز للمرأة أثناء حيضها أو نفاسها أن حتشو أاراسها؟ 2سؤالال

 وول جيوز ذلك للجنب كذلك؟

وذلك عمال  بقولاه  ،من فرائض الغسل املضمض  واالستنشاق اجلواب:

َُّوا  ِإَون ُكنُتۡ  ُجُنب  تعاىل: ﴿ هي  أم عان . وملاا روى اإلماام مسالم[6املائدة: ]﴾ ا فَٱطي

 رأيس ضافر أشاد   امارأة إين ،اهلل رساول ياا :قلت: قالتاريض اهلل عنه  سلم 
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 ثاال  رأساك عاىل حتثاي أن يكفياك إناام ،ال» :قاال ،اجلنابا  لغسل فأنقضه

 «.فتطهرين املاء عليك تفيضني ثم ،حثيات

 وهذا عند احلنفي  واحلنابل . ،ففيهام طلب تطهري مجيع البدن وتعميمه باملاء

واالستنشااق سان  يف الغسال  املضمضا ف ،أما عند املالكيا  والشاافعي 

اهلل  رساول أن ،ريض اهلل عناه يارس بن عامر عنملا روى اإلمام أهمد  ،كالوضوء

 ا الفطارة أوا  الفطارة مان إن» :قاالصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم 

 وغسال ،األظفاار وتقليم ،والسواك ،الشارب وقص ،واالستنشاق ،املضمض 

 «.واالنتضاح ،واالختتان ،ادواالستحد ،اإلب  ونتف ،الرباجم

وال يشرتط ختليال  ،فغسل الفم من فرائض الغسل عند احلنفي  واحلنابل 

أما املالكي  والشاافعي   ،بل يكتفى بغسل الفم بشكل عام ،األسنان واألرضاس

 .عندهم فغسل الفم سن 

 وبناء عىل ذلك:

وكاذلك إن كاان  ،فال حرج من حشو األرضاس أيام احليض والنفااس

اجلنب تأخري ذلك حتى يغتسل.  ولكن األوىل يف حق   ،ا  عند مجهور الفقهاءجنب

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا

وكذلك بالنسبة  ،: ول ينوب التيمم عن الغسل من اجلنابة3السؤال

 للمرأة احلائض والنفساء يف حال عدم وجود املاء الساخن؟

 عنه قال: أخرج اإلمام البخاري عن عمران بن حصني ريض اهلل اجلواب:

 كنا حتى أرسينا وإنا ،صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم النبي مع سفر يف كنا

 حار   إال أيقظناا فاام ،منهاا املساافر عند أحىل وقع  وال ،وقع    وقعنا الليل آخر يف
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 رجااء أباو يساميهما  فاالن ثام فالن ثم فالن استيق  من أول وكان ،الشمس

صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه  النباي وكان ا لرابعا اخلطاب بن عمر ثم عوف فنيس

 له حيد  ما ندري ال ألنا ،يستيق  هو يكون حتى  يوق   مل نام إذاوصحبه وسلم 

 فكارب   ،جليادا   رجاال   وكاان ،النااس أصاب ما ورأى عمر استيق  فلام ،نومه يف

 بصاوته اساتيق  حتاى بالتكبري صوته ويرفع يكرب   زال فام ،بالتكبري صوته ورفع

 الاذي إلياه شاكوا اساتيق  فلاام ،صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم النبي  

 نازل ثام ،بعياد غاري فسار فارحتل «ارحتلوا ،يضري ال أو ،ضري ال» :قال ،أصاهبم

 إذا صاالته مان انفتل فلام ،بالناس فصىل   بالصالة ونودي أفتوض   بالوضوء فدعا

« القاوم مع تصل أن فالن يا منعك ما» :قال ،القوم مع يصل   مل معتزل برجل هو

 «.يكفيك فإنه ،بالصعيد عليك» :قال ،ماء وال جناب  أصابتني :قال

 بعثاه ملاا أناه ،ريض اهلل عانهام العااص بن عمرو عنوروى اإلمام أهمد 

 :قاال السالسال ذات عااماهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم  رسول

 ،متفتيم   ،أهلك أن اغتسلت إن فأشفقت ،الربد شديدة باردة ليل  يف احتلمت

اهلل صاىل اهلل  رساول عاىل قادمنا فلام :قال ،الصبح صالة بأصحايب صليت ثم

 صاليت ،عمارو ياا» :فقاال ،لاه ذلاك ذكارتعليه وعىل آله وصحبه وسالم 

 ليلا  يف احتلمات إين ،اهلل رسول يا نعم :قلت :قال «؟جنب وأنت بأصحابك

عاز  اهلل  قاول وذكارت ،أهلاك أن اغتسالت نإ فأشافقت ،الربد شديدة باردة

: نُسَسننُكۡ  إِني ﴿ وجاال 
َ
ننَوََل َتۡقُتلُننٓدا  أ َ ََكَن بُِكننۡ  رَِيُم  . [29النساااء: ]﴾ اٱَّللي

اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه  رساول فضحك ،تي  صل   ثم ،متفتيم  

 .شيئا   يقل ومل ،وسلم
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ن الغسال مان اجلنابا  م يناوب عاوذهب مجهاور الفقهااء إىل أن التايم  

ن ومل ِّد ما يساخ   ،إذا خاف اجلنب رضرا  من استعامل املاء ،واحليض والنفاس

 به املاء.

إال بعد دخول الوقت وال  م ال يصح  كام ذهب مجهور الفقهاء إىل أن التيم  

خالفا  للحنفي  الذين قالوا بجواز التيمم قبال الوقات  ،يصىل به أكثر من وقت

 ولغري الفرض من النوافل. ،وألكثر من فرض

األفضل تأخري التيمم آلخر الوقات  فق أئم  املذاهب األربع  عىل أن  وات  

 خالفا  للحنابل . ،م أول الوقتوإال تيم   ،إن رجا وجود املاء حينئذ

 وبناء عىل ذلك:

وكذلك بالنساب  للمارأة احلاائض  ،فالتيمم ينوب عن الغسل من اجلناب 

فإذا صاىل  ،إذا كان املاء البارد يض   ،وجود املاء الساخنوالنفساء يف حال عدم 

أما إذا وجد املاء بعاد الصاالة وقبال  ،م ال إعادة عليه بعد خروج الوقتبالتيم  

خالفاا  للشاافعي   ،خروج الوقت فال إعادة عليه كاذلك عناد مجهاور الفقهااء

الوقات.  الذين قالوا بوجوب إعادة الصالة للمقيم إذا وجد املاء قبال خاروج

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا

 : ول تشرتط النية يف التيمم؟ وما وي نيته؟4السؤال

لقولاه صاىل اهلل  ،الني  فرض يف التيمم باتفاق املذاهب األربع  اجلواب:

« ناوى ما امرئ لكل وإنام ،بالنيات األعامل إنام»عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

    ني ا. ويشرتط لصاح  عنهاهلل  يضر اخلطاب بن عمررواه اإلمام البخاري عن 

   استباح  الصالة.م ني  التيم  
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 وبناء عىل ذلك:

 ،وأن تكون الني  اساتباح  الصاالة ،فالني  رشط وركن من أركان التيمم

م بادون استحضاار نيا  فإن تايم   ،أو ني  الطهارة من احلد  األصغر أو األكرب

واهلل  ،م. هذاالصالة هبذا التيم   فال تصح   ،أو رفع احلد  عنه ،استباح  الصالة

 تعاىل أعلم.

: ول صحيح بأن بعض الصحابة الكرام راي اا عنهم شربوا 5السؤال

بول الني صلى اا عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ وما حكم بول 

 ول وو طاور؟ ،الني صلى اا عليه وعلى آله وصحبه وسلم

 ريض اهلل عنهااا أيماان أم عاانروى الطاارباين يف الكبااري  أوالً:اجلووواب: 

 إىل الليال ماناهلل صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم  رسول قام: قالت

 ماا فرشابت ،عطشان  وأنا الليل من فقمت ،فيها فبال البيت، جانب يف فخارة

 صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم النبي أصبح فلام أشعر، ال وأنا فيها،

 ما رشبتواهلل  قد: قلت «الفخارة تلك يف ما قيفأهري قومي أيمن، أم يا» :قال

 بادت حتاىاهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم  رسول فضحك ،فيها

 «.أبدا   بطنك تتجعني ال إنك أما» :قال ثم نواجذه،

ريض اهلل  حكيما عان أم  ،والبيهقي يف سننه ،وأخرج الطرباين يف الكبري

 قادح يف يبولليه وعىل آله وصحبه وسلم صىل اهلل ع كان النبي: قالت أهنا عنها

 فياه لايس القادح فاإذا فأراده، جاء ثم ،فيه فبال رسيره، حتت يرفع ثم عيدان،

 أرض مان هباا جااءت حبيبا ، أم ختدم كانت ،برك  هلا يقال المرأة فقال يشء،
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 احتظرت لقد» :فقال ،رشبته: قالت« القدح؟ يف كان الذي البول أين» :احلبش 

 «.اربحظ النار من

اتفق الفقهاء عىل أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم ال ثانيًا: 

يوصف بخصوصي  مان اخلصوصايات إال إذا ثبات ذلاك عان طرياق القارآن 

ة  كقوله تعاىل: ﴿ ،أو السن  املطهرة ،الكريم
َ
ِ إِۡن  َوٱۡمََّأ ۡؤِمنًَة إِن وََهَبۡت َنۡسَسَها لِلنيِب  مُّ

َراَ  ٱنليِبُّ 
َ
ن يَۡستَنِكَحَهاأ

َ
يَك ِمَ ُ وِن ٱلۡمُ  َخالَِصة   أ . وكقولاه [50األحازاب: ]﴾ ۡؤِمنِيَ ل

 ريب عناد أظال إين ،ماثلكم لسات إين»صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم: 

ريض اهلل عنه. وكقوله صاىل  هريرة أيب عنرواه اإلمام أهمد « ويسقيني فيطعمني

 خلفاي من ألراكم إينفواهلل  ،استووا تووااس»اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 ريض اهلل عنه. أنس عنرواه اإلمام أهمد « يدي بني من أراكم كام

 وبناء عىل ذلك:

فرشب بول النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم وقاع مصاادف   

وأما حكم بوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم  ،من غري تقصد لرشبه

واألصل يف ذلك أنه صىل اهلل علياه وعاىل  ،ع بأن له خصوصي   فلم يرد يف الرش

َمآ قال تعاىل: ﴿ ،آله وصحبه وسلم كباقي البرش إال أنه يوحى إليه نَا۠ بََۡشٞ قُۡل إِني
َ
 أ

ِۡثلُُكۡ  يُدََحٰٓ إَِلي   .[110الكهف: ]﴾ م 

وكذلك ثبت يف السن  املطهرة أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه 

 واهلل تعاىل أعلم. ،كان يستنجي بعد قضاء حاجته. هذا وسلم

 وول وما جنسان ويوجبان الغسل؟ ،: ما وو الفارق بني املذي والودي6السؤال

ر أو تاذك   ،املذي: هو ماء أبيض رقيق خيرج عند ثوران الشاهوة: اجلواب
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كاام جااء يف  ،وهو نجس لألمر بغسل الذكر منه والوضاوء ،قاملعارشة بال تدف  

ريض اهلل عناه عن عل حلديث الصحيح الذي رواه اإلمامان البخاري ومسلم ا

صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وكنت أستحيي أن أسأل النبي  ،اء  مذ   كنت رجال  : قال

يغسال » :فأمرت املقداد بان األساود فساأله فقاال ،ملكان ابنتهوصحبه وسلم 

 «.أذكره ويتوض  

أو عناد همال  ،رج عقاب الباولأما الودي: فهو ماء أبيض كدر ثخني خي

 فيكون له حكمه. ،ألنه خيرج مع البول أو بعده ،يشء ثقيل وهو نجس

 وبناء عىل ذلك:

يوجبان غسل الفرج والثوب  ،ناقضان للوضوء ،فاملذي والودي نجسان

 واهلل تعاىل أعلم. ،وال يوجبان الغسل. هذا ،إذا وقعا عليه

 ة القدر بعد االنتهاء من الواوء؟: ول صحيح أنه من السنة قراءة سور7السؤال

إناا أنزلنااه يف ليلا   :وضاوئه إثار يف قرأ منورد يف كنز العامل:  اجلواب:

 الشاهداء، دياوان يف كاان مارتني قرأها ومن الصديقني، من كان واحدة  القدر 

 .ريض اهلل عنه أنس عن الديلميرواه  .نبياءاأل حمرش اهلل حيرشه ثالثا   قرأها ومن

مل يثبت حديث صاحيح يف قاراءة م الديلمي رهمه اهلل تعاىل: ويقول اإلما

 .سورة القدر عقب الوضوء

وكذا  ،ال أصل لهويقول اإلمام العجلوين رهمه اهلل تعاىل يف كشف اخلفا: 

  . . اهاحاديث الواردة يف الذكر عند كل عضو: فباطلاأل

 وبناء عىل ذلك:

وإذا قرأها  ،من الوضوءفليس من السن  قراءة سورة القدر عند االنتهاء 
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وذلك لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله  ،فله أجر فيها ،املسلم بني  تالوة القرآن

 بعرش واحلسن  ،حسن  به فلهاهلل  كتاب من حرفا   قرأ من»وصحبه وسلم: 

« حرف وميم ،حرف والم ،حرف ألف ولكن ،حرف﴾ ٱ﴿ أقول ال ،أمثاهلا

 يض اهلل عنه. ر مسعود بناهلل  عبدرواه الرتمذي عن 

 وعىل املسلم أن يلتزم الدعاء املسنون بعد االنتهااء مان الوضاوء بقولاه:

وأشاهد أن سايدنا حممادا  عباده  ،اهلل وحاده ال رشياك لاه إال إلاه ال أن أشهد

سبحانك اللهام  ،واجعلني من املتطهرين ،اللهم اجعلني من التوابني ،ورسوله

 وأتوب إليك. أستغفرك ،أشهد أن ال إله إال أنت ،وبحمدك

عان النباي  ،ريض اهلل عنه عامر بن عقب  عنوذلك ملا روى اإلمام مسلم 

 فيبلاغ يتوضاأ أحاد مان منكم ما»صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: 

اهلل  عباد حممادا   وأن ،اهلل إال إلاه ال أن أشاهد :يقول ثم ،الوضوءا  فيسبغ أو ا

 «.شاء أهيا من يدخل ،ني الثام اجلن  أبواب له فتحت إال ،ورسوله

 قاال: قاال ريض اهلل تعااىل عناه اخلطااب بان عمر عنوروى الرتمذي 

ا مان»اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم:  رسول  فأحسان أتوض 

 حممادا   أن وأشهد ،له رشيك ال وحدهاهلل  إال إله ال أن أشهد :قال ثم ،الوضوء

 لاه فتحت ،املتطهرين من واجعلني ،التوابني من اجعلني اللهم ،ورسوله عبده

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا«. شاء أهيا من يدخل ،اجلن  أبواب ثامني 

أو كانت املرأة  ،: ول صحيح بأنه ال جيوز لإلنسان إن كان جنباة8السؤال

 حائضاة أن تقرأ البسملة؟

 ہ﴿اتفق الفقهاء عىل أن البسمل  جزء من آي  يف قولاه تعااىل:  اجلواب:



 

 103 كتاب الطهارة

 .[30النمل: ]﴾ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

أكثر الفقهاء قاالوا باأن فسورة؛  واختلفوا يف أهنا آي  من الفاحت  ومن كل  

ه وإهنا آي  واحدة من القارآن كل ا ،سورة البسمل  ليست آي   من الفاحت  ومن كل  

 وذكرت يف أول الفاحت . ،أنزلت للفصل بني السور

 ومن كل سورة. ،فاحت وذهب الشافعي  إىل أن البسمل  آي  كامل  من ال

وقد ذهب مجهور الفقهاء إىل حرم  قراءهتا عىل اجلنب واحلاائض والنفسااء 

ال تقارأ احلاائض »لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم:  ،بقصد التالوة

 ريض اهلل عنهام. عن ابن عمررواه الرتمذي « من القرآن وال اجلنب شيئا  

كان  :قال ريض اهلل عنه عن علني وروى الطرباين يف األوس  والدارقط

ء ال حيجبه عان قاراءة القارآن يشصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم النبى 

 .إال أن يكون جنبا  

اهلل صاىل قال رساول  :قالريض اهلل عنهام عن ابن عمر وروى ابن ماجه 

 «.من القرآن ال يقرأ اجلنب واحلائض شيئا  »اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 بناء عىل ذلك:و

فال ِّوز للجنب وال للحائض والنفساء عند مجهور الفقهاء أن يقرأ أحد 

أماا لاو قرئات  ،ولينال أجر التالوة ،منهم البسمل  بقصد تالوة القرآن العظيم

واهلل  ،ك فال حرج يف ذلك إن شاء اهلل تعاىل. هاذابقصد الدعاء أو الثناء أو الترب  

 تعاىل أعلم.

 ول وو جنس أم طاور؟ ،املاء الذي يقو فيه خرء الطيور : ما حكم9السؤال

 ،ق الطيور مما يؤكال حلماهر  ز   ذهب مجهور الفقهاء إىل أنأوالً: اجلواب: 
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؛ وخاالف يف ذلاك بعاض البلاوى لعماوم وذلاك ،طاهر والعصافري، كاحلامم

سواء أكاان  ،وقالوا بنجاس  خرء الطيور ،السادة الشافعي  ريض اهلل عن اجلميع

 أكول اللحم أم من غريه.من م

 ،زرق الطياور التاي ال يؤكال حلمهاا ذهب مجهاور الفقهااء إىل أنثانيًا: 

 كالغراب واحلدأة نجس.

 وبناء عىل ذلك:

وأماا إذا  ،فإذا كان خرء الطيور مما يؤكل حلمه فهو طاهر وال ينجس املاء

 واهلل تعاىل أعلم. ،وينجس املاء. هذا ،كان من غري مأكول اللحم فنجس

 ة للمسح على اخلفني؟دوا مدَّ: ول صحيح بأن السادة املالكية مل حيد10ِّالسؤال

 اختلف الفقهاء يف توقيت مدة املسح عىل اخلفني: اجلواب:

ذهب مجهور الفقهاء من احلنفي  والشافعي  واحلنابلا  إىل حتدياد توقيات 

 يها يف السفر.وبثالث  أيام وليال ،ني بيوم وليل  يف احلضة املسح عىل اخلف  مد  

وخالف يف ذلك املالكي  وقالوا: يمسح عىل اخلفني ما مل ينزعهام أو تصبه 

ريض اهلل عنه  عامرة بن أيب عنوا لذلك بام رواه أبو داود يف سننه واستدل   ،جناب 

اهلل صىل اهلل عليه وعىل آلاه  رسول مع صىل قد وكانا  أيوب بن حييى قالقال: 

 ؟اخلفني عىل أمسح ،اهلل رسول اي ا: للقبلتنيوصحبه وسلم 

 «.نعم» :قال

 ؟يوما   :قال

 «.يوما  » :قال

 ؟ويومني :قال
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 «.ويومني» :قال

 ؟وثالث    :قال

 «.شئت وما ،نعم» :قال

 وأماا مدة املساح عاىل اخلفاني: ،اخلامس  املسأل  ،وجاء يف بداي  املجتهد

 وأن مؤقات، غاري كذل أن   مالك فرأى فيه، اختلفوا أيضا   الفقهاء فإن   التوقيت

 .جناب  تصبه أو ينزعهام، مل ما عليهام يمسح اخلفني البس

 وبناء عىل ذلك:

فاال  ،فريى املالكي  أن املسح عىل اخلفني جاائز مان غاري توقيات بزماان

 ينزعهام إال ملوجب الغسل.

 ة  يااوم اجلمعاا  ولااو مل ياارد أساابوع ماار   ويناادب عناادهم ناازعهام يف كاال  

فاإذا نازعهام  ،أسبوع يف مثل اليوم الذي لبسهام فيه يف كل  ونزعهام مرة   ،الغسل

 ،لسبب أو لغريه وجب غسل الرجلني؛ واألخذ بقول اجلمهاور أحاوط. هاذا

 واهلل تعاىل أعلم.

 م للرسغني أم للمرفقني؟: مسح اليدين يف التيم11ُّالسؤال

لقولاه  ،اتفق الفقهاء عىل أن أركان التيمم مسح الوجه واليدين اجلواب:

 .[6املائدة: ]﴾ ڇ ڇ ڇ چتعاىل: ﴿

هل إىل الرسغني  ،مواختلف الفقهاء يف املطلوب يف مسح اليدين يف التيم  

 أم إىل املرفقني؟

املطلاوب يف اليادين هاو مساحهام إىل  فذهب احلنفيا  والشاافعي  إىل أن  

 لقيام التيمم مقام الوضوء. ،املرفقني عىل وجه االستيعاب كالوضوء
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 إىل لليادين ورضبا  ،للوجاه رضبا : رضبتان التيممحتار: امل جاء يف رد  

 .املرفقني

 ،ا مسح الوجه واليدين مع املارفقني3وجاء يف فقه العبادات: أركان التيمم: 

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿لقولاااه تعااااىل: 

 .[6املائدة: ]﴾ ڇ ڇ

وذهااب املالكياا  واحلنابلاا  إىل أن الفاارض مسااح الياادين يف التاايمم إىل 

 رجال جاءروى اإلمام البخاري أنه  ،لكوعني إىل املرفقني سن ومن ا ،الكوعني

 .املاء أصب فلم أجنبت إين :فقال ريض اهلل تعاىل عنه اخلطاب بن عمر إىل

 ،وأنات أنا سفر يف كنا أنا تذكر أما :اخلطاب بن لعمر يارس بن عامر فقال

علياه صاىل اهلل  للنبي فذكرت ،فصليت كتفتمع   أنا وأما ،تصل فلم أنت فأما

 وعىل آله وصحبه وسلم.

 يكفياك كاان إناام»صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم:  النبي فقال

 األرض بكفياهصىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم  النبي فضب «هكذا

 .وكفيه وجهه هبام مسح ثم ،فيهام ونفخ

اا تعمايم الوجاه 3وجاء يف فقه العبادات ا ماالكي ا أركاان التايمم: 

 ىل الكوعني باملسح.واليدين إ

وجاااء يف رشح كتاااب الطهااارة ماان كتاااب عماادة الطالااب: ويديااه إىل 

 هذا الركن من أركان التيمم: مسح اليدين إىل الكوعني. ،كوعيه

 وبناء عىل ذلك:

فمسح اليدين يف التيمم عند املالكيا  واحلنابلا  إىل الكاوعني ركان مان 
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واملساح إىل  ،بقيا  الفقهااء وهاو ركان عناد ،وإىل املرفقني سان  ،أركان التيمم

 واهلل تعاىل أعلم. ،وهذا األوىل خروجا  من اخلالف. هذا ،املرفقني أوىل

 : ول صحيح بأن مسح الرقبة يف الواوء ليس سنة؟12السؤال

 اختلف الفقهاء يف حكم مسح الرقب  عند الوضوء: اجلواب:

ات من مساتحب   ذهب احلنفي  ويف رواي  لإلمام أهمد رهمه اهلل تعاىل إىل أن  

 لعدم استعامل بلتهام. ،الوضوء مسح املتوضئ رقبته بظهر يديه

قال ابن عابدين يف حاشيته: هذا هاو الصاحيح ا يعناي االساتحباب ا 

 وقيل: إنه سن .

الصحيح أناه أدب، وهاو بمعناى  :ويف اخلالص وجاء يف البحر الرائق: 

 .كام قدمناه ،املستحب  

تدل يف فتح القدير عىل اساتحباب مساح واس ،وأما مسح احللقوم فبدع 

فاندفع باه  ،السالم مسح ظاهر رقبته مع مسح الرأسالصالة ونه عليه ألالرقب  

 . اها.قول من زعم أنه بدع 

وذهب مجهور الفقهاء من املالكي  والشافعي  واحلنابل  يف الصاحيح مان 

 إذ مل يثبت فيه يشء. ،مسح الرقب  إىل أنه ال يسن   ،املذهب

 ء عىل ذلك:وبنا

 وهاو مساتحب   ،مسح الرقب  أثناء الوضاوء فعند مجهور الفقهاء ال يسن  

 واهلل تعاىل أعلم. ،عند احلنفي . هذا

: ول الدم ناقض للواوء؟ وإذا كان ناقضاة للواوء فماذا 13السؤال

 يصنو من يسيل دمه من جرحه وال يتوق ؟
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دم نااقض للوضاوء إذا الا ذهب احلنفي  واحلنابلا  إىل أن  أوالً: اجلواب: 

لقوله صىل اهلل عليه وعىل آلاه  ،خرج من غري السبيلني وكان سائال  وجتاوز حمله

 يمتايم الادارقطني عن رواه الدار« دم سائل الوضوء من كل  »وصحبه وسلم: 

 ريض اهلل عنه. 

وذهب الشافعي  واملالكي  إىل أن الادم إن مل يكان خارجاا  مان السابيلني 

 ء.فليس بناقض للوضو

 أصحاب األعذار يتوضؤون بعد دخول وقت الصالة.ثانيًا: 

 وبناء عىل ذلك:

وليس بناقض للوضوء عند  ،فالدم ناقض للوضوء عند احلنفي  واحلنابل 

 ف سيالن الدم.وبإمكانه أن يصل ولو مل يتوق   ،الشافعي  واملالكي 

فصااحبه مان  ،وإذا كان الدم مستمرا  ويساتغرق وقات الصاالة كاامال  

وأماا إذا مل  ،فبإمكانه أن يتوضأ ويصل عند احلنفي  واحلنابل  ،صحاب األعذارأ

يستغرق الوقت فيجب انتظار انقطاعه ثم يتوضاأ ويصال؛ هاذا عناد احلنفيا  

 واهلل تعاىل أعلم. ،واحلنابل . هذا

وول  ،: ما حكم خروج املع من الرجل أو املرأة بعد االغتسال14السؤال

 ؟يوجب االغتسال ثانية

اختلف الفقهاء يف إِّاب الغسال يف حالا  خاروج املناي بعاد  اجلواب:

 االغتسال.

فاإن كاان خروجاه بعاد  ،فذهب احلنفي  إىل أنه إذا اغتسل ثم خرج املني
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وإن خرج قبل النوم أو الباول أو  ،النوم أو البول أو امليش الكثري فال غسل عليه

 امليش فإنه يعيد الغسل.

الغسل إذا خرج منه بعد االغتسال إذا كاان وذهب الشافعي  إىل وجوب 

 سواء كان ذلك قبل أن يبول بعد املني أو بعد بوله. ،قريبا  من الغسل

 ويكفيه الوضوء. ،وذهب احلنابل  إىل عدم وجوب الغسل عليه مرة  ثاني   

فيجاب إعاادة  ،وذهب املالكي  إىل أنه إن كانت اللذة ناشئ   عن غري مجاع

وإن كانت اللذة ناشائ   عان  ،ي ولو اغتسل قبل خروجهالغسل عند خروج املن

 ثم اغتسل ثم أمنى فال غسل عليه. ،مجاع بأن غيب احلشف  ومل ينزل

 وبناء عىل ذلك:

فاألحوط للرجل واملرأة إعادة الغسل إذا خرج املني بعد االغتسال. 

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا

وبعد  ،قها زوجهاطلَّ مت من خطبة فتاة وأنا ال أعلم متى: تقد15َّالسؤال

 ،جت منها ومل تنقض عدتها؟ فسألتهاالعقد قال لي بعضهم: كي  تزوَّ

وبذلك انتهت  ،فقالت بأنها حاات خالل شهر واحد ثالث حيضات

 والسؤال: ول ميكن للمرأة أن حتيض يف شهر واحد ثالث مرات؟ ،عدتها

:يقااول اهلل  اجلووواب:  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ عااز  وجاال 

. يعني: ال ِّوز للمارأة أن تكاتم ماا خلاق اهلل تعااىل يف [228قرة: الب]﴾ ڎ

 هذا أوالً.وِّب عليها أن تصدق فيام تقول.  ،رهمها من همل أو حيض

وأقله  ،مدة احليض ثالث  أيام بلياليها أقل   فقهاء احلنفي  عىل أن   نص  ثانيًا: 

وأقلاه  ،ألقلاه بالزماان وعند املالكي  ال حد   ،عند الشافعي  واحلنابل  يوم وليل 
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 ويوم أو بعضه للعدة. ،دفع   للعبادة

 مجهور الفقهاء من احلنفي  واملالكي  والشاافعي  عاىل أن   كذلك نص  ثالثًا: 

الطهار باني  وعناد احلنابلا  أقال   ،مدة الطهر بني حيضتني مخس  عرش يوما   أقل  

 حيضتني ثالث  عرش يوما .

 وبناء عىل ذلك:

وبذلك تنتهي عدهتا عند  ،ة يف شهر واحد ثال  مراتفقد حتيض املرأ

ثم طهرت  ،ألهنا لو حاضت بعد الطالق مبارشة  يوما  واحدا   ،السادة احلنابل 

ثم  ،ثم طهرت ثالث  عرش يوما   ،ثم حاضت يوما  واحدا   ،ثالث  عرش يوما  

وبذلك تنتهي  ،يكون جمموع األيام تسع   وعرشين يوما   ،حاضت يوما  واحدا  

خالف مجهور الفقهاء الذين يرون أقل مدة الطهر  ،دهتا عند السادة احلنابل ع

 بني حيضتني مخس  عرش يوما .

إذا استكمل رشوطه  وعليه فعقدك عليها صحيح عند السادة احلنابل 

ألنه قد حتيض املرأة ثال  حيضات  ،الرشعي  ، وكانت الزوج  صادق  يف قوهلا

  أعلم.واهلل تعاىل ،يف شهر واحد. هذا

** ** ** 
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إجابة املؤذن الثاني؟ وماذا  : إذا أجبت املؤذن األول فهل جيب علي1َّالسؤال

على الفالح؟  حيَّ ،على الصالة يقول السامو عند قول املؤذن: حيَّ

 وماذا يقول السامو عند قول املؤذن: الصالة خري من النوم؟

لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه  ،إجاب  املؤذن سن أوالً: اجلواب: 

 صاىل مان فإناه ،عل صلوا ثم ،يقول ما مثل فقولوا املؤذن سمعتم إذا»وسلم: 

 يف منزلا  فإهناا ،الوسايل  يلاهلل  سالوا ثام ،عرشا   هبا عليهاهلل  صىل ،صالة   عل

 يل ساأل فمان ،هاو أناا أكاون أن وأرجاو ،اهلل عباد من لعبد إال تنبغي ال اجلن 

 العاص بن عمرو بناهلل  عبد عنرواه اإلمام مسلم  «الشفاع  له تحل   سيل الو

 ريض اهلل عنه.

ولو سمع مؤذنا  ثانياا  أو  ،فإذا أجاب املسلم املؤذن األول فقد أتى بالسن 

 له املتابع  أيضا . ثالثا  فإنه يستحب  

 قاال: قاال ريض اهلل عناه اخلطااب بان عمرروى اإلمام مسلم عن ثانيًا: 

اهلل  أكارباهلل  :املاؤذن قال إذا»اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  رسول

 :قاال ،اهلل إال إلاه ال أن أشاهد :قاال ثام ،أكارباهلل  أكرباهلل  :أحدكم فقال ،أكرب

 حممادا   أن أشهد :قال ،اهلل رسول حممدا   أن أشهد :قال ثم ،اهلل إال إله ال أن أشهد

 :قاال ثام ،بااهلل إال قاوة وال حول ال :قال ،الصالة عىل حي   :قال ثم ،اهلل رسول

 :قاال ،أكرباهلل  أكرباهلل  :قال ثم ،باهلل إال قوة وال حول ال :قال ،الفالح عىل حي  

 «.اجلن  دخل قلبه مناهلل  إال إله ال :قال ،اهلل إال إله ال :قال ثم ،أكرباهلل  أكرباهلل 

إال عند احليعلتني فإناه يقاول:  ،ملؤذند ما قال افمن سمع األذان فإنه يرد  

 باهلل. إال قوة وال حول ال
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 ،إذا سمع املسلم املؤذن يقول يف أذان الفجر: الصالة خري من النومثالثًا: 

 فإنه يقول: صدقت وبررت.

صىل اهلل عليه وعىل  اهلل رسول صدقوقال بعض فقهاء الشافعي : يقول: 

 كام جاء يف املجموع. .النوم من خري الصالة ،آله وصحبه وسلم

 وبناء عىل ذلك:

ويقول السامع عند قاول املاؤذن:  ،إجاب  املؤذن الثاين والثالث فيستحب  

 باهلل. إال قوة وال حول الحي عىل الفالح:  ،حي عىل الصالة

أما يف أذان الفجر فإنه يقول عند قول املؤذن: الصاالة خاري مان الناوم: 

صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه  اهلل رسول صدقأو يقول:  ،صدقت وبررت

 واهلل تعاىل أعلم. ،. هذاالنوم من خري الصالة ،وسلم

 : ما حكم صالة الرجل ووو حاقن؟ وول جيب عليه أن يعيد صالته؟2السؤال

 ويدافع ل أو التخل  احلاقن هو الذي يشعر بضورة التبو  أوالً: اجلواب: 

أن النبي صىل  ،ريض اهلل عنها عائش  عنأخرج اإلمام مسلم األخبثني، وقد 

 هو وال ،الطعام بحضة صالة ال» اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال:

وأخرج اإلمام أهمد عن أيب أمام  ريض اهلل عنه قال: «. األخبثان يدافعه

 يأت ال»صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يقول:  اهلل رسول سمعت

 «.حاقن وهو الصالة أحدكم

ذهب احلنفي  واحلنابلا  ويف قاول للشاافعي  إىل أن صاالة احلااقن ثانيًا: 

 ،وخالف املالكي  وقالوا: إذا كان احلقن شديدا  فهو نااقض للوضاوء ،مكروه 

 وبذلك تكون صالته باطل .
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إذا اساتوفت  عند مجهور الفقهاء ال ِّب عىل احلاقن إعادة الصاالةثالثًا: 

خالفاا  للاملكيا  الاذين قاالوا  ،فهي صحيح  مع الكراها  ،أركاهنا ورشوطها

 ببطالهنا.

ذهب مجهور الفقهاء إىل أن احلااقن إذا وجاد متساعا  مان الوقات رابعًا: 

أما إذا خااف فاوت الوقات  ،ينبغي عليه أن يزيل العارض ثم يرشع يف الصالة

وهاذا عناد مجهاور الفقهااء  ،فيصل وهو حاقن وال يرتك الوقات يضايع مناه

وإن  ،لذين قالوا بوجوب إزال  احلاقن أوال  ثم الوضوءخالفا  لبعض الشافعي  ا

 خرج الوقت يقضيها.

 وبناء عىل ذلك:

إذا اساتوفت أركاهناا  فصالة احلاقن ا الذي يدافع األخبثني ا صاحيح 

وباطل  عناد  ،وال ِّب عليه إعادهتا ،مع الكراه  عند مجهور الفقهاء ورشوطها

  تعاىل أعلم.واهلل ،املالكي  إذا كان احلقن شديدا . هذا

 ،: ول ورد يف السنة املطهرة أن يدعو اإلمام جهراة بعد الصالة3السؤال

 ن املقتدون على دعائه؟ويؤمِّ

َوقَناَ  طلب الدعاء من عباده بقوله تعاىل: ﴿عز  وجل  نا رب   أوالً:اجلواب: 
وَن َ ن ُ ُِ ََ يَۡسنَتۡك ِين ۡسَتِجۡب لَُكۡ  إِني ٱَّلي

َ
َُۡدُخلُدَن َربُُّكُ  ٱۡ ُعدِِنٓ أ َۡ ِعَبناَ ِي َسن
 ََ ِ ِ قََِّينب  . وقال تعاىل: ﴿[60غافر: ]﴾ َجَهنيَ  َ اِخَِّي ِ فَنِِ لََك ِعَبا ِي َعّن 

َ
ِإَوَذا َسأ

اِع إَِذا َ ََعِن فَۡليَۡسَتِجُُبدا  ِل َوَّۡلُۡؤِمُندا  ِِب لََعليُهۡ  يََُّۡشُدونَ  ِجُُب َ ۡعَدةَ ٱدي
ُ
البقرة: ]﴾ أ

عاىل طلب من العباد الدعاء بدون حتديد وتوقيت لزماان أو مكاان . فاهلل ت[186

 أو هيئ .
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أخرج اإلمامان البخاري ومسلم عن ابن عباس ريض اهلل عنهام  ثانيًا:

ن رفع الصوت بالذكر حني ينرصف الناس من املكتوب  كان عىل عهد قال: )إ

وا بذلك وكنت أعلم إذا انرصف ،صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلمالنبي 

 (.إذا سمعته

 اهلل لرساول قيال: قاال عناهاهلل  ريض أمام  أيب عنروى الرتمذي  ثالثًا:

 الليال جوف»: قال أسمع؟ الدعاء أي: صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم

 .«املكتوبات الصلوات ودبر اآلخر،

 وبناء عىل ذلك:

دياد زماان أو طلب منا الدعاء بشكل عام بادون حتعز  وجل  نا فام دام رب  

فنا سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم وعر   ،مكان أو هيئ 

وكان أصحاب النبي صاىل اهلل علياه وعاىل  ،بأن الدعاء بعد املكتوب  مستجاب

والدعاء من أفضل  ،آله وصحبه وسلم يرفعون أصواهتم بالذكر دبر الصلوات

 ن املقتدون.بحيث يدعو اإلمام ويؤم   فال حرج من الدعاء جهرا   ،أنواع الذكر

ولكن جتب اإلشارة بأنه ِّب عىل املسلم أن يعلم باأن هاذا األمار لايس 

حيث مل يرد يف السان  املطهارة يشء يتعلاق  ،من سنن الصالة وال من مندوباهتا

لذلك فهاو أمار مبااح ال  ،وكذلك مل يرد يف الرشع النهي عن ذلك ،هبذا األمر

ألن إنكار أمر )ماا( حيتااج إىل دليال.  ،وال عىل من مل يفعله ،ينكر عىل من فعله

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا

 : كي  يكون ركوع املرأة وسجودوا يف الصالة؟4السؤال

إال أن  ،األصل أن ال فرق بني الرجال والنساء يف أداء العبادات اجلواب:
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يف ساننه عان وذلك ملا أخرج البيهقاي  ،ببعض اهليئات يف الصالة املرأة ختتص  

صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه أن النباي  ،ريض اهلل عنه زيد بن أيب حبيب

ا»عىل امرأتني تصاليان، فقاال:  مر  وسلم   بعاض اللحام إىل ام  إذا ساجدمتا فض 

 «.بعض، فإن املرأة ليست يف ذلك كالرجل

 وقد ذكر الفقهاء بأن املرأة يف ركوعها:

يف ركوعهاا، وال  افيهام، وتنحناي قلايال  مرفقيها إىل اجلنبني وال جتا تضم  

ها، وتضع يدهيا عاىل ركبتيهاا، وحتناي ج بني أصابعها، بل تضم  تعتمد، وال تفر  

 ا.ركبتها، وتلصق مرفقيها بركبتيه

 أما يف سجودها:

وتلزق بطنها بفخذهيا؛ ألن ذلاك  ،، وتنضم  يف األرض تفرتش ذراعيهاف

 .جالهلا التجايف كالر ال يسن  وأسرت هلا، 

 وبناء عىل ذلك:

 إال أهناا يف ركوعهاا وساجودها تضام   ،فاملرأة يف أداء العباادة كالرجال

 واهلل تعاىل أعلم. ،ألن ذلك أسرت هلا. هذا ،بعضها إىل بعض

فهل  ،واخلطيب قد صعد املنرب ،: دخلت املسجد لصالة اجلمعة5السؤال

 أصلي سنة اجلمعة القبلية أم أجلس؟

 ،ريض اهلل عناه هريرة أيب عنن البخاري ومسلم أخرج اإلماما اجلواب:

 لصااحبك قلات إذا»عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم قاال: 

 «.لغوت فقد خيطب واإلمام اجلمع  يوم أنصت

وذهب مجهاور الفقهااء مان احلنفيا  والشاافعي  واملالكيا  واحلنابلا  إىل 
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 عاىل أن   احلديث الرشيف دل   ن  أل ،ل عند صعود اخلطيب عىل املنربكراهي  التنف  

فاإذا كاان األمار  ،ا  عنهمن يأمر غريه باإلنصات كان أمره لغوا  من الكالم منهي  

ا ،ا  عنهباإلنصات ا وهو أمر بمعروف ا لغوا  من الكالم منهي   ل لغاوا  كاان التنف 

 ا  عنه.من األعامل منهي  

فاال  ،تامع إلياه واجابواالسا ،ت االستامع إىل اخلطيابل يفو  التنف   وإن  

 يرتك الواجب من أجل النفل.

  املساجد ملان دخال املساجد واإلماام واستثنى الشافعي  واحلنابلا  حتي ا

وا لذلك بحديث رواه اإلماام مسالم واستدل   ،ل بركعتنيفأجازوا التنف   ،خيطب

 اجلمعا  ياوم الغطفااين ساليك جااء: قاالاهلل ريض اهلل عنه  عبد بن جابر عن

 :لاه فقاال ،فجلس ،خيطب صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم اهلل ورسول

 ياوم أحادكم جااء إذا» :قاال ثام «فايهام زوجتو   ،ركعتني فاركع قم ،سليك يا»

 «.فيهام زوليتجو   ركعتني فلريكع ،خيطب واإلمام اجلمع 

 وبناء عىل ذلك:

فتكاره الصاالة عناد مجهاور  ،فإذا دخلت املساجد واإلماام عاىل املنارب

وال حرج من صاالة حتيا  املساجد ركعتاني خفيفتاني عناد الشاافعي   ،لفقهاءا

 واهلل تعاىل أعلم. ،واحلنابل . هذا

: ول صحيح بأنه ال جيوز للمرأة أن تلصق ذراعيها يف الصالة 6السؤال

 أثناء السجود؟

عان  ،أخرج اإلمام البخاري عن أنس بن مالاك ريض اهلل عناه اجلواب:

وال  ،اعتادلوا يف الساجود»عىل آله وصحبه وسلم قاال: النبي صىل اهلل عليه و
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 «.يبس  أحدكم ذراعيه انبساط الكلب

وروى احلاكم والبيهقي عن الرباء بن عازب ريض اهلل عناه قاال: )كاان 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم إذا صىل جخ(. ومعنى جاخ: 

 وجافامها عنهام. ،أي فتح عضديه عن جنبيه

فقهاء بأنه يكره للرجل املصل أن يفرتش ذراعيه يف الصاالة دون وذكر ال

املحتار: )وافرتاش الرجل ذراعياه للنهاي: أي بساطهام يف  كام جاء يف رد   ،املرأة

 وألن املرأة تفرتش( اها. ،د بالرجل اتباعا  للحديث املار آنفا  حال  السجود، وقي  

 ،ن تفرتش ذراعيها وتانخفضوجاء يف حتف  الفقهاء: )فأما املرأة فينبغي أ

 ألن ذلك أسرت هلا( اها. ،وتلزق بطنها بفخذهيا ،وال تنتصب كانتصاب الرجل

وجاء يف املوسوع  الفقهي  الكويتي : مصطلح: )افرتاش(: كاره الفقهااء 

للرجل ا دون املرأة ا أن يفرتش ذراعيه عىل األرض يف السجود، لورود النهاي 

ويكره للرجل «. م ذراعيه افرتاش الكلبال يفرتش أحدك»عن ذلك، حلديث: 

وكاره الابعض للرجال يف قعاود الصاالة  ،افرتاش أصابع قدمياه يف الساجود

لاه أن ِّلاس مفرتشاا  رجلاه  افرتاش قدميه واجللوس عىل عقبيه، ولكن يسن  

 اليرسى، وِّلس عليها، وينصب اليمنى. اها.

 وبناء عىل ذلك:

 ،عاىل السارت حاهلا مبناي   ألن   ،الةفإن املرأة تفرتش يف السجود أثناء الص

 واهلل تعاىل أعلم. ،بل يكره. هذا ،أما بالنسب  للرجل فال يفرتش ذراعيه

وأن  ،: ول صحيح بأن اخلشوع يف صالة فرض وو من فرائضها7السؤال

 الصالة بدون خشوع ال تصح؟
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ۡفلَنَ  ٱلُۡمۡؤِمُنندَن يقاول اهلل تعااىل: ﴿أوالً: اجلواب: 
َ
ِ  ١قَنۡد أ ََ ُهنۡ  ِِف ٱَّلي ين

. ويقول سايدنا عال ريض اهلل عناه يف رشح [2-1املؤمنون: ] ﴾َصََلتِِهۡ  َخَِٰشُعدنَ 

اجلوارح. وعن عل ريض اهلل عنه قاال:  اآلي : اخلشوع يعني: لني القلب وكف  

اخلشوع يف القلب، وأن تلني للمرء املسالم كنفاك، وال تلتفات. وقاال قتاادة: 

البرص يف الصالة. قال الزجاج: اخلاشاع  وغض  اخلشوع يف القلب وهو اخلوف 

 الذي يرى أثر الذل واخلشوع عليه.

عن النبي صىل  ،روى اإلمام مسلم عن عقب  بن عامر ريض اهلل عنهثانيًا: 

 ،ما من مسلم يتوضأ فيحسان وضاوءه»اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: 

 «.وجبت له اجلن  إال ،ثم يقوم فيصل ركعتني مقبل عليهام بقلبه ووجهه

وأخرج احلكيم الرتمذي عان أيب هريارة ريض اهلل عناه عان رساول اهلل 

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أنه رأى رجال  يعبث بلحيتاه يف صاالته 

 «.لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه»فقال: 

عان النباي صاىل  ،وروى اإلمام أهمد وأبو داود عن أيب ذر ريض اهلل عنه

فإن الرهما   ،إذا قام أحدكم إىل الصالة»وعىل آله وصحبه وسلم قال: اهلل عليه 

 «.فال يمسح احلىص ،تواجهه

  مان سانن ذهب مجهاور الفقهااء إىل أن اخلشاوع يف الصاالة سان  ثالثًا: 

ومل يقل أحد من الفقهاء ببطالن صالة العبد الذي ساها يف صاالته يف  ،الصالة

 وديان الدنيا أو غريها.

 ك:وبناء عىل ذل

صاالته  ومن مل خيشع يف صالته فاإن   ،  من سننهافاخلشوع يف الصالة سن  
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النباي صاىل اهلل علياه  ألن   ،صحيح  ا إن شاء اهلل تعاىل ا عناد مجهاور الفقهااء

غاري أن املصال  ،وعىل آله وصحبه وسلم مل يأمر العابث بلحيته أن يعيد صالته

لألثر: )ليس للعبد مان  ،صالتهالثواب كامال  عىل  بدون خشوع قد ال يستحق  

 صالته إال ما عقل(. ولألثر: )ال يكتب للرجل من صالته ما سها عنه(.

وأن  ،لذلك ينبغي للمسلم عند الصالة أن ال يعبث بيشء من جسده

 ،وأن ال يدير برصه يمن   ويرسة   ،يستحض أنه واقف بني يدي اهلل عز وجل

 الواردة يف الصالة.ر القراءة والتسبيح واألذكار وأن يتدب  

 واهلل تعاىل أعلم. ،ونسأل اهلل تعاىل أن يكرمنا باخلشوع يف الصالة. آمني. هذا

 : ول ميكن تقدير الزمن لنفي الكراوة التحرميية عن الصالة 8السؤال

 قبل الزوال؟

ذهب مجهور الفقهاء إىل أن عدد أوقات الكراه  ثالث : عند طلاوع  اجلواب:

وعناد اساتوائها يف وسا  الساامء  ،مقدار رمح أو رحمانيالشمس إىل أن ترتفع ب

 وعند اصفرارها بحيث ال تتعب العني يف رؤيتها إىل أن تغرب. ،حتى تزول

 ،وذهب املالكي  إىل أن عدد أوقات الكراه  اثنان: عناد طلاوع الشامس

 وعند اصفرارها.

 وبناء عىل ذلك:

ام  عناد مجهاور فالصالة عند استواء الشمس يف كبد السامء مكروه  حتاري

قبل الزوال بمقدار مخس  وينتهي من الصالة وبإمكان املصل أن يصل ،الفقهاء

ألن زوال  ،يعني قبل أذان الظهار بخماس دقاائق ،ره علامء الفلكدقائق كام قد  

 واهلل تعاىل أعلم. ،الشمس يستغرق مخس دقائق. هذا
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 ة للرطيب واملستمعني؟: ما حكم رفو اليدين أثناء الدعاء يف خطبة اجلمع9السؤال

عان عاامرة بان رؤيبا  قاال: )رأى أخرج اإلماام مسالم أوالً: اجلواب: 

لقاد رأيات  ،فقال: قبح اهلل هاتني اليادين ،بن مروان عىل املنرب رافعا  يديه برش

رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ما يزياد عاىل أن يقاول بياده 

 ح (.وأشار بإصبعه املسب   ،هكذا

وأخرج اإلمام أهمد وأبو داود واحلاكم عن سهل بن سعد ريض اهلل عناه 

قال: )ما رأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم شااهرا  يدياه 

ويشاري  ،ما كان يدعو إال يضع يديه حذو منكبياه ،ق  يدعو عىل منرب وال غريه

.)  بأصبعه إشارة 

ن احلار  الثاميل قاال: )بعاث وأخرج اإلمام أهمد يف املسند عن غضيف ب

قاال:  ،إيل عبد امللك بن مروان فقال: يا أبا أسامء! إنا قد أمجعنا الناس عىل أمارين

والقصاص بعاد الصابح  ،وما مها: قال: رفع األيادي عاىل املناابر ياوم اجلمعا 

 ،ولسات جميباك إىل يشء مانهام ،فقال: أما إهنام أمثل بادعتكم عنادي ،والعرص

ما أحاد  »ن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: قال: مل؟ قال: أل

 ك بسن  خري من إحدا  بدع (.فتمس   ،«قوم بدع   إال رفع مثلها من السن 

املحتااار: )وإذا رشع يف الاادعاء ال ِّااوز للقااوم رفااع  جاااء يف رد  ثانيووًا: 

وال  وقيال: أسااؤوا ،فإن فعلوا ذلاك أثماوا ،وال تأمني باللسان جهرا   ،اليدين

وعليه الفتوى؛ وكذلك إذا ذكر النباي صاىل  ،والصحيح هو األول ،إثم عليهم

 ،بال بالقلاب ،اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ال ِّوز أن يصلوا عليه باجلهر

 وعليه الفتوى( اها.
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 وبناء عىل ذلك:

 ،أثنااء الادعاء ميادهي وال املصل ون فعند مجهور الفقهاء ال يرفع اخلطيب

 ،وبعض الفقهاء قاال بجاواز الرفاع ،طيب واملستمعون فإنه يكرهوإذا رفع اخل

ومان مل يرفاع ال ينكار  ،فمن رفاع ال ينكار علياه ،واملسأل  خالفي  بني الفقهاء

 واهلل تعاىل أعلم. ،عليه. هذا

 : ول من رخصة يف ترك صالة اجلمعة إذا صادفت يوم العيد؟10السؤال

: قاالريض اهلل عناه  بشاري بان النعامن عنأخرج اإلمام مسلم اجلواب: 

 ويف العيادين يف يقارأاهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم  رسول كان)

َ ﴿اب اجلمع  َۡ
َ
َُةِ﴿و ،[1]األعىل:  ﴾َسب ِِ  ٱۡسَ  َرب َِك ٱۡۡل ََٰك َيِديُث ٱۡلَغَِٰشن تَى

َ
 ﴾َهۡل أ

 يف ضاا  أي هباام يقارأ واحاد ياوم يف واجلمع  العيد اجتمع وإذا :قال ،[1]الغاشي : 

 هذا أوالً.(. الصالتني

من شهد صالة العيد يوم اجلمع  وكاان  ذهب مجهور الفقهاء إىل أن  ثانيًا: 

يقاول العالما  حمماد  ،ممن جتب عليهم اجلمع  فإن صالة اجلمع  ال تسق  عنه

 وال ،مجيعاا   يشهدمها :قال واحد يوم يف العيدين ِّتمعان يف ،يف اجلامع الصغري

 . اها.فريض  واألخرى ،سن  منهام واألوىل ،منهام واحدا   يرتك

وخالف يف ذلك احلنابل  وقالوا: إذا اجتمع العيد واجلمع  يف يوم واحاد 

ألن النبي صاىل  ،فصلوا العيد والظهر جاز وسقطت اجلمع  عمن حض العيد

 ِّماع أن شااء مان»اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم صاىل العياد وقاال: 

 ريض اهلل عنه. الشامي رمل  أيب بن إياس عنهمد رواه اإلمام أ« فليجمع
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 وبناء عىل ذلك:

وهاذا عناد مجهاور  ،فإن صالة اجلمع  ال تسق  عمن شهد صالة العياد

واألخاذ بقاول  ،خالفاا  للحنابلا  ،الفقهاء مان احلنفيا  والشاافعي  واملالكيا 

 واهلل تعاىل أعلم. ،أوىل وأحوط للدين. هذا يف هذا اجلمهور

فكي  نقول يف الصلوات  ،ه بهه دون املشبَّن نعلم بأن املشبَّ: حن11السؤال

 ،دحممَّدنا سيِّ آل وعلى دحممَّ دناسيِّ على صلِّ اللهم اإلبراويمية:

دنا وسيِّ ،إبراويمدنا سيِّ آل وعلى إبراويمدنا سيِّ على صليت كما

دنا د صلى اا عليه وعلى آله وصحبه وسلم وو أفضل من سيِّحممَّ

 عليه السالم؟إبراويم 

ا أتباع لسيدنا حمماد صاىل اهلل علياه : ِّب علينا أن نعلم أن  أوالً اجلواب: 

ونلتزم بام رشع اهلل تعاىل لنا ورساوله صاىل اهلل علياه  ،وعىل آله وصحبه وسلم

 األنصااري مساعود أيب عانفقد أخرج اإلمام مسلم  ،وعىل آله وصحبه وسلم

 اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم اهلل صاىل رسول أتانا: قالريض اهلل عنه 

 نصل أن تعاىلاهلل  أمرنا :سعد بن بشري له فقال ،عبادة بن سعد جملس يف ونحن

اهلل صاىل اهلل  رساول فساكت :قاال ؟عليك نصل فكيف ،اهلل رسول يا عليك

اهلل صاىل  رساول قاال ثم ،يسأله مل أنه متنينا حتىعليه وعىل آله وصحبه وسلم 

ا عاىل صال   اللهام :قولاوا»له وصحبه وسلم: اهلل عليه وعىل آ  آل وعاىل دحمم 

 باركات كام ،دحمم   آل وعىل دحمم   عىل وبارك ،إبراهيم آل عىل يتصل   كام ،دحمم  

ويف روايا  «. علمتم قد كام والسالم ،جميد هميد إنك العاملني يف ،إبراهيم آل عىل

بي صىل اهلل عليه وعىل لإلمام البخاري عن كعب بن عجرة ريض اهلل عنه أن الن

ا صال   اللهم  قولوا: »آله وصحبه وسلم قال:  اعاىل حمم  كاام  ،دد وعاىل آل حمم 
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ا اللهم باارك ،إنك هميد جميد ،يت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيمصل   د عاىل حمم 

 «.  إنك هميد جميد ،كام باركت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم ،دوعىل آل حمم  

 جااء: قاالريض اهلل عنه  مالك بن أنس عنمسلم  وكذلك أخرج اإلمام

 خاري ياا :فقاال ،اهلل صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم رسول إىل رجل

 إباراهيم ذاك»اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم:  رسول فقال ،الربي 

 «.السالم عليه

مان  ،اح احلديث عان هاذه الصالوات الرشايف م العلامء ورش   تكل  ثانيًا: 

 منها: ،فقالوا أقواال   ،ه بهه دون املشب  منطلق القاعدة الفقهي  التي تقول: املشب  

ا أن النبي صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم ساأل اهلل تعااىل 1

فاساتجاب اهلل تعااىل  ،تهم  وأمر بذلك أ   ،التسوي  مع سيدنا إبراهيم عليه السالم

  سيدنا إبراهيم عليه السالم.حتى فضله عىل ،وزاده من فضله ،له ذلك

ا أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قاال ذلاك مان بااب 2

 التواضع.

 ،ال للقادر بالقادر ،ا أن التشبيه إنام هو ألصل الصالة بأصال الصاالة3

َُۡنآ إَِلَٰ نُدح  وهذا كقوله تعاىل: ﴿ وَۡي
َ
َُۡنآ إََِّلَۡك َكَمآ أ وَۡي

َ
. وأيان [163النسااء: ]﴾ إِنيآ أ

الوحي الذي أوحاه اهلل تعاىل لسيدنا حممد صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه 

 ي أوحاه لسيدنا نوح عليه السالم؟وسلم من الوحي الذ

ُ إََِّلَۡك وهو كقوله تعاىل: ﴿ ََ ٱَّللي ۡيَس
َ
ۡيِسَ َكَمآ أ

َ
. وأيان [77القصص: ]﴾ َوأ

 ؟من إحسان العبد لعبد مثله ،إحسان اهلل تعاىل لعبده

بال  ،بال قاد يكاون التشابيه باملثال ،ردة  ط اا أن هذه القاعدة ليسات م4
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ة  كام يف قوله تعاىل: ﴿ ،وبالدون . [35الناور: ]﴾ فَُِها ِمۡصنَباح   َمَثُل نُدرُِِۦ َكِمۡشَكدَٰ

 يقع نور املشكاة من نوره تعاىل؟ وأين

ع ولكن ملا كان املراد من املشبه به أن يكون شايئا  ظااهرا  واضاحا  للساام

 حسن تشبيه النور باملشكاة.

 وبناء عىل ذلك:

فلام كان تعظيم سيدنا إبراهيم عليه السالم مشهورا  واضاحا  عناد مجياع 

وقالات  ،حيث قالت النصارى: إبراهيم مناا ،بام فيهم املرشكني ،أهل الديانات

حسان أن يطلاب لسايدنا  ،وقال املرشكون: إباراهيم مناا ،اليهود: إبراهيم منا

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم مثل ما حصل لسيدنا إبراهيم رسول اهلل 

كاام  :أي« العااملني يف»د هذا ما ختم يف الصلوات الرشايف : ويؤي   ،عليه السالم

أظهرها لسيدنا حمماد صاىل اهلل علياه  ،أظهرت الصالة عىل إبراهيم يف العاملني

 وعىل آله وصحبه وسلم.

تعاىل أنه قال: التشابيه ألصال الصاالة  وينسب لإلمام الشافعي رهمه اهلل

 واهلل تعاىل أعلم. ،أو للمجموع باملجموع. هذا ،بأصل الصالة

القضاء بعد صالة  فهل يصحُّ ،: علي قضاء صلوات كثرية12السؤال

 العصر وبعد صالة الفجر قبل طلوع الشمس؟

ناأوالً: اجلواب:    اهلل  ع 
يض  قب   بن  عامر  ر  ه  قاال: روى اإلمام مسلم عن ع 

ات   ث ال    ) اع  ان   س  ول   ك  س  ل م   ر  س   و 
ب ه  ح  ص   و 

عىل آل ه   و 
ي ه  ل  ىل  اهلل  ع  ان ااهلل ص  ن ه   أ ن   ي 

ل    ن   ن ص  يه 
رب    أ ن   أ و   ،ف  ن   ن ق  يه 

ان ا ف  ت  و  ني   ،م 
ل ع   ح  س   ت ط  ام  ا    الش  غ  ت اى ب از  اع   ح 

ف  ت  ر   ،ت 
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ني  
ح  وم   و  ق  م   ي 

ائ  ة  ال ق  ري 
ت ى ظ ه  س   مت  يل   ح  م  ني   ،الش 

ح  ي ف   و  س   ت ض  م  وب   الش  ار  ل غ 
 ل 

ت ى ب   ح  ر   (.ت غ 

ن  وروى اإلمام البخاري  ة   أ يب   ع  ر  ي  ر  نه   ه    اهلل  ع 
يض  ال  ر  ول   هن  ى: )ق  س  اهلل  ر 

ل م   س   و 
ب ه  ح  ص   و 

عىل آل ه   و 
ي ه  ل  ىل  اهلل  ع  ن  ص  ت ني    ع  ال  اد   :ص  ار  ال ب ع  ج  ت اى ف  ل اع   ح   ت ط 

س   م  د   ،الش  ب ع  ت ى ع رص   اال و  ب   ح  ر  س   ت غ  م   (.الش 

ر  ثانيًا:  اد  اع  ق 
مس  إىل أن ترتف  الة  عند  ط لوع  الش  ب  احلنفي    إىل أن  الص  ه  ذ 

حم ني   مح  أو ر   إىل أن تازول  إىل ،ر 
 
اامء  الس 

ا   س  امس  يف و   الش 
 
ا   وعند  است واء ه 

 ج 

. ، أداء  أو قضاء  ، مكروه  حتريام  ب   الغر 

 وبناء عىل ذلك:

امس   رار  الش  ا إىل ماا قبال  اصاف  وبعاد   ،فيصح  القضاء  بعد  صالة  العرص 

ت ،صالة  الفجر   ض    ح 
ب  يف هذه  األوقات  كصالة  جنازة  ج   ،كام يصح  أداء  ما و 

لي ت.  ت 
 وسجدة  تالوة 

ا صالة  الن اف .أم  ه  عند  احلنفي    ا ت كر   فإهن 
 ل   يف هذه  األوقات 

 يصح  القضاء  يف مجياع  األوقاات  
 
ولاو كانات أوقاات   ،وعند  مجهور  الفقهاء

:  ،الكراه    ل م  س   و 
ب ه  ح  ص   و 

عىل آل ه   و 
ل ي ه  ىل  اهلل  ع   اهلل ص 

نا رسول   سي د 
اي س  »لقول   يف   ل 

م   ي ٌ  الن و  ر  ي    إ ن ام   ،ت ف  ر  ظ    ال يف   الت ف  ا ،ي ق     ف إ ذ 
م   ن يس  ك  د  ة   أ ح  ال  اا ن ام   أ و   ص  ن ه  ا ،ع  ال ه   ف ل ي ص 

ا ا إ ذ  ه  ر  ن  رواه ابن ماجه  «ذ ك  ة   أ يب   ع  ت اد  عاىل  ق   و 
ل ي ه  ىل  اهلل  ع  نه . ولقوله ص    اهلل  ع 

يض  ر 

: ل م  س   و 
ب ه  ح  ص   و 

 ن   وأ صالة   عن نام   نم  » آل ه 
رواه الطارباين  «اه  ر  ك  ذ   إذا هال  ص  لي  ف   اه  ي  س 

نه . هذا مالك بن أنس عنيف األوس     اهلل  ع 
يض   واهلل تعاىل أعلم. ،ر 
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ولكن والدي مينعاني من  ،: أريد احملافظة على صالة اجلماعة13السؤال

من وذه  وذلك بسبب اخلوف عليَّ ،وخاصة صالة الفجر ،ذلك

فهل من رخصة  ، كثر فيها القتل بدون سببالظروف القاسية الىل

 يف ترك صالة اجلماعة؟

َۡ يقول اهلل تبارك وتعااىل: ﴿ اجلواب: َِ ِمن ِين ُُۡكۡ  ِِف ٱد  َوَمنا َجَعنَل َعلَن
 النباي عان ،ريض اهلل عنهام عباس ابن عن. وروى ابن ماجه [78احلج: ]﴾ َيََّج  

 فاال ،يأتاه فلام داءالنا سامع من» :قالصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

 قاال: قاالريض اهلل عنه  عباس ابن عنداود  وروى أبو«. عذر من إال له صالة

 يمنعه فلم املنادي سمع من»اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  رسول

 الصاالة منه تقبل مل ا مرض أو خوف :قال ؟العذر وما :قالواا  عذر اتباعه من

 «.صىل التي

 مارض ملااصىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم  وقد ثبت أن النبي

 فليصال   بكار أباا مروا» :فقال ،فأذن الصالة فحضت ،فيه مات الذي مرضه

 ريض اهلل عنه. األسود عنرواه اإلمام البخاري « بالناس

 وبناء عىل ذلك:

فال حرج مان امتثاال أمار والاديك بعادم ذهاباك إىل املساجد لصاالة 

فجر بسبب اخلوف عليك من القتال أو اإلياذاء ا ال وخاص   صالة ال ،اجلامع 

ويكتاب  ،يف البيت مع والديك وإخوتك صاالة اجلامعا  قدر اهلل تعاىل ا وصل  

 لك األجر كامال  إن شاء اهلل تعاىل بسبب هذه الظروف القاسي .

اويكشف عنها الغ   ،ج الكرب عن األم أسأل اهلل تعاىل أن يفر     عااجال  م 

 واهلل تعاىل أعلم. ،غري آجل. هذا
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 : ما وو حكم الشرع يف سرتة املصلي؟ وما وي احلكمة منها؟14السؤال

)أن  ،ريض اهلل عناه جحيف  أيب بن عوناإلمام مسلم عن  روى اجلواب:

 فصاىل مفتقاد   ،عنازة لاه ركازتالنبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم 

 (.منعي ال والكلب احلامر يديه بني يمر   ،ركعتني الظهر

اهلل  رساول قاال: قاالريض اهلل عناه  طلحا  بن موسى عنوروى أيضا  

 مثال يدياه باني أحادكم وضاع إذا»صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم: 

أي  :الرحال مؤخرةمعنى «. ذلك وراء مر   من يبال وال فليصل   ،الرحل مؤخرة

 .غلظه مثل يف

م واملنفارد إن خشايا مارور السرتة مندوب  لإلما الفقهاء عىل أن   وقد نص  

وال بأس بارتك السارتة إذا أمان املصال  ،سجودمها فق  أحد بني يدهيام يف حمل  

 هذا عند احلنفي  واملالكي . ،املرور

سواء كاان  ،للمصل أن يصل إىل سرتة وعند الشافعي  واحلنابل  يستحب  

 يف املسجد أو يف البيت.

ألن النباي صاىل اهلل  ،ة ملن خلفاهواتفق الفقهاء عىل أن سرتة اإلمام سرت

ومل ياأمر أصاحابه بنصاب سارتة  ،عليه وعىل آله وصحبه وسلم صىل إىل سرتة

 أقبلات: )قاال أنه عنهاماهلل  ريض عباس ابن عنروى اإلمام البخاري  ،أخرى

اهلل صاىل اهلل  ورساول ،االحاتالم نااهزت قاد يومئذ وأنا ،أتان همار عىل راكبا  

 باني فماررت ،جدار غري إىل بمنى   بالناس يصلوسلم عليه وعىل آله وصحبه 

 فلام الصاف يف ودخلات ،ترتاع األتاان وأرسلت فنزلت ،الصف بعض يدي

 .األنثى احلامرةأي  :أتانمعنى  (.أحد عل   ذلك ينكر
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 وبناء عىل ذلك:

وخاص   إذا خيش مرور أحد مكان  ،اختاذ سرتة لإلمام واملنفرد فيستحب  

 .أمامه رك السرتة إذا أمن املصل املروروال حرج من ت ،سجوده

ومتكني املصل  ،منع املرور بني يدي املصل واحلكم  من اختاذ السرتة هي

 وكاف   ،وعادم اسرتسااله يف النظار إىل األشاياء ،من حرص تفكريه يف الصاالة

 واهلل تعاىل أعلم. ،برصه عام وراء سرتته لئال يفوته اخلشوع يف الصالة. هذا

ا حكم املرور بني يدي املصلي؟ وول تقطو صالة املصلي : م15السؤال

 باملرور بني يديه؟ وما حكم اختاذ السرتة؟

خاذ ا  ا منفاردا  ا أو إماماا  أن يت  ذ  للمصل إذا كان ف   : يسن  أوالً اجلواب: 

لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم :  ،أمامه سرتة  متنع املرور بني يديه

 ،يدياه باني يمار   أحدا   يدع وال  ،منها وليدن سرتة إىل فليصل أحدكم صىل إذا»

 اخلادري ساعيد أيب عنرواه ابن ماجه « شيطان فإنه فليقاتله يمر   أحد جاء فإن

 ريض اهلل عنه.

 وال يزياد  ،االقرتاب من السرتة نحاو ثالثا  أذرع مان قدمياه يسن  ثانيًا: 

 عىل ذلك.

بأن ِّعلها عىل جها  أحاد  ،ة يسريا  انحراف املصل عن السرت يسن  ثالثًا: 

 عان األسود بن املقداد بنت ضباع  عنللحديث الذي رواه أبو داود  ،حاجبيه

اهلل صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه  رسول رأيت ما: قالريض اهلل عنهام  أبيها

 أو األيمان حاجباه عاىل جعلاه إال شجرة وال عمود وال عود إىل يصلوسلم 

 .صمدا   له يصمد وال ،األيرس
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 وأن   ،ال خالف بني الفقهاء يف أن املرور وراء السرتة ال يض  رابعًا: 

لقوله صىل اهلل  ،بني يديه ويأثم املار   ،عنه املرور بني يدي املصل وسرتته منهي  

 لكان ،عليه ماذا املصل   يدي بني املار   يعلم لو»عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 «.يديه بني يمر   أن من له خريا   أربعني يقف أن

. رواه اإلماام سان    أو شاهرا   أو يوما   أربعني قال أدري ال :النض أبو قال

 ريض اهلل عنه. جهيم أيبمسلم عن 

 بني يدي املصل آثم ولو مل يصل   املار   ذهب مجهور الفقهاء إىل أن  خامسًا: 

 ث  أذرع.ره البعض بثالوقد   ،قريبا  منه وذلك إذا مر   ،إىل سرتة

 والشافعي  قالوا بحرم  املرور بني يدي املصل إذا صىل إىل سرتة.

ذهب مجهور الفقهااء إىل أن املارور باني يادي املصال ال يقطاع سادسًا: 

 يقطاع ال»لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  ،وال يفسدها ،الصالة

 أيب عانداود  أباو رواه« شايطان هاو فإنام ،استطعتم ما واؤوادر ،يشء الصالة

 ريض اهلل عنه. سعيد

 بني يدي املصل ليس واجبا . دفع املار   اتفق الفقهاء عىل أن  سابعًا: 

 وبناء عىل ذلك:

واملرور باني يادي املصال ال يقطاع  ،فاملار بني يدي املصل بغري عذر آثم

ماام وسرتة اإل ،ومن السن  اختاذ السرتة لإلمام وللمنفرد ،وال يفسدها ،الصالة

 واهلل تعاىل أعلم. ،سرتة للمقتدي. هذا

 : ول جيب على من كان إماماة أن جيهر بصالته يف الصالة اجلهرية؟16السؤال

ذهب مجهور الفقهااء مان املالكيا  والشاافعي  واحلنابلا  إىل أن  اجلواب:
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واألولياني مان صاالة  ،واجلمعا  ،جهر اإلماام يف الصاالة اجلهريا  كالصابح

  .املغرب والعشاء سن

وهاو صاالة  ،اجلهر فيام ِّهر بهأما عند احلنفي  فيجب عىل اإلمام مراعاة 

 ،ويف األوليني من صالة املغرب والعشاء ،الفجر واجلمع  والعيدين والرتاويح

وذلك ملواظبا  النباي  ،وِّب عليه اإلرسار يف الباقي من الركعات والصلوات

 ا دليل الوجوب.وهذ ،صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم عىل ذلك

 وبناء عىل ذلك:

وواجاب  ،  عناد مجهاور الفقهااءن  فجهر اإلمام يف الصلوات اجلهري  س  

 واهلل تعاىل أعلم. ،ِّب سجود السهو برتكه سهوا . هذا ،عند احلنفي 

إذا كانت  ،: ول جيب اجلهر يف التالوة أثناء قضاء الصالة17السؤال

 تقضى مجاعة؟

إىل أن من فاتته صالة جهري  فقضااها لايال   ذهب فقهاء احلنفي  اجلواب:

 يف وهاو راري   ،وإال وجب عليه سجود السهو ،أو هنارا  جهر فيها إذا كان إماما  

كام فعل سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعاىل  ،اجلهر وعدمه إذا قضاها منفردا  

ا أماا إذ ،آله وصحبه وسلم حني قىض صالة الفجر غداة ليل  التعريس بجامعا 

فاتته صالة رسي  فقضاها ليال  أو هنارا  فيجب عليه عدم اجلهر فيها ساواء كاان 

 فإن جهر فيها ساهيا  وجب عليه سجود السهو. ،إماما  أو منفردا  

  إىل وجوب اجلهر يف الصالة املقضاي   ،وذهب الشافعي  يف القول األصح  

اإلرسار يف  وإىل وجاوب ،إذا كان وقت قضائها من مغيب الشمس إىل طلوعها

 الصالة املقضي  إذا كان وقت قضائها من طلوع الشمس إىل غروهبا.
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 وبناء عىل ذلك:

سواء كاان  ،  إذا كانت جهري   فيجب عىل اإلمام اجلهر يف الصالة املقضي  

  إذا كاان وكاذلك عناد الشاافعي   ، هذا عند احلنفي ا ،وقت القضاء ليال  أو هنارا  

كان وقت القضاء هنارا  فال ِّهر هبا عندهم يف القول  أما إذا ،وقت القضاء ليال  

 واهلل تعاىل أعلم. ،األصح. هذا

 : ول سجدة التالوة سنة أم واجبة؟18السؤال

 ،فعند مجهور الفقهااء سان  ،سجدة التالوة اختلف الفقهاء فيها: اجلواب

يعا  وكاان رب :قال أبو بكراهلل عن ربيع  بن عبد وذلك ملا رواه اإلمام البخاري 

قاال ا  عناهاهلل  حض ربيع  من عمار بان اخلطااب ريض عاممن خيار الناس 

 حض ربيع  من عمر بان اخلطااب ريض عاماحلاف  بن حجر يف الفتح: قوله : 

عن عثامن عن ربيع  عن قصا   عنه متعلق بقوله: أخربين، أي : أخربين راويا  اهلل 

حتاى إذا جااء  ،رة النحلقرأ يوم اجلمع  عىل املنرب بسوا :  جملس عمر حضوره

حتى  ،حتى إذا كانت اجلمع  القابل  قرأ هبا ،السجدة نزل فسجد وسجد الناس

 ،فمن سجد فقاد أصااب ،بالسجود يا أهيا الناس إنا نمر   :إذا جاء السجدة قال

 .عنهاهلل ومل يسجد عمر ريض  ،ومن مل يسجد فال إثم عليه

ملاا قارأ  آلاه وصاحبه وسالم النبي صىل اهلل علياه وعاىل أن وجاء يف األثر

عىل رسلكم إهنا ليست بعزيما ، وملاا : أ الصحاب  أن يسجدوا، قالالسجدة وهتي  

 .عىل أهنا ليست بعزيم  فدل   ،ئوا للسجود نزل فسجد تطييبا  خلواطرهمرآهم هتي  

وا عاىل الوجاوب باام رواه واساتدل   ،وأما عند السادة احلنفي  فهي واجب 

اهلل صاىل اهلل علياه قاال رساول  :قالريض اهلل عنه هريرة  عن أيباإلمام مسلم 
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إذا قرأ ابان آدم الساجدة فساجد اعتازل الشايطان »وعىل آله وصحبه وسلم: 

وأمرت بالساجود  ،أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله اجلن  ،يا ويل :يبكي يقول

 «.فأبيت فل النار

مل يرصافها  وكذلك قالوا باأن األوامار يف القارآن العظايم للوجاوب إذا

 صارف عن الوجوب.

 وبناًء عىل ذلك:

 ،فسجدة التالوة سن  مؤكدة عند مجهاور الفقهااء وواجبا  عناد احلنفيا 

واهلل  ،خروجاا  مان اخلاالف. هاذا تايل سجدة التالوة السجود   واألوىل يف حق  

 تعاىل أعلم.

أداء  وخاصة أثناء ،: إني مصاب بوسوا  قهري ال أستطيو صرفه19السؤال

 فهل من عالج هلذا الوسوا ؟ ،والىل على رأسها الصالة ،اداتالعب

سااعادة  فيااه بااأن اطمئنااان القلااب هااو رس   شااك  ممااا ال أوالً: اجلووواب: 

 مبقال تعااىل: ﴿ ،والقلب ال يكون مطمئنا  إال بكثرة ذكر اهلل تعاىل ،اإلنسان

 [28الرعاااد: ]﴾ ىث مث جث يت ىت خت حت جت يب ىب

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وقاااال تعااااىل: 

 .[82األنعام: ]﴾ ڀ

 ،فيه بأن احلياة الطيب  ال تكون إال باإليامن والعمال الصاالح ال شك  مما ثانياً: و

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈقااال تعاااىل: ﴿

 ڳ ڳ ڳ ڳأما يف اآلخارة: ﴿ ،﴾. هذا يف احلياة الدنياگ

 وعد اهلل تعاىل ال خيلف. يعلم بأن   . والكل  [97النحل: ]﴾ ڱ ڱ
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ب إىل اهلل تعاىل بكثرة النوافل بعد أداء تقر   ن  أن م  فيه  ال شك  مما وثالثًا: 

 ،دا  من اهلل تعاىل ظاهرا  وباطنا  ويكون مؤي   ،الفرائض يكون حمبوبا  عند اهلل تعاىل

مما  إيل   عبدي بيشء أحب   ب إيل  وما تقر  »قال تعاىل يف احلديث القديس: 

فإذا أحببته  ،هبالنوافل حتى أحب   ب إيل  وما يزال عبدي يتقر   ،افرتضت عليه

 ،ويده التي يبطش هبا ،وبرصه الذي يبرص به ،كنت سمعه الذي يسمع به

رواه « هولئن استعاذين ألعيذن   ،هوإن سألني ألعطين   ،ورجله التي يميش هبا

اهلل صىل اهلل عليه رسول عن  ،ريض اهلل عنهعن أيب هريرة اإلمام البخاري 

 سلم.وعىل آله وصحبه و

 وبناء عىل ذلك:

 فأنا أنصحك يا أخي الكريم:

ألن الشايطان يوساوس لصااحب القلاب  ،بكثرة ذكار اهلل تعااىلأوالً: 

كام جاء يف احلديث الرشيف الذي رواه البيهقي وأبو يعىل  ،الغافل عن اهلل تعاىل

اهلل صىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه قال: قال رسول ريض اهلل عنه عن أنس 

خانس، وإن اهلل فإن ذكر  ،الشيطان واضع خطمه عىل قلب ابن آدم ن  إ» :وسلم

 «.فذلك الوسواس اخلناس ،نيس التقم قلبه

كلام جاءك الوسواس قل: أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم. وقل: ال ثانيًا: 

له امللك وله احلمد وهو عاىل كال يشء قادير.  ،ال رشيك له ،إله إال اهلل وحده

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿قااال تعاااىل: 

 ھ ھ ھ ھ ہ﴿. وقااال تعاااىل: [201األعااراف: ]﴾ گ گ

 .[36فصلت: ]﴾ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے
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ألنه جااء يف  ،وادع اهلل تعاىل وأنت ساجد ،أكثر من السجود هلل تعاىلثالثًا: 

قاال : قالريض اهلل عنه عن أيب هريرة احلديث الرشيف الذي رواه اإلمام مسلم 

إذا قارأ ابان آدم الساجدة » آلاه وصاحبه وسالم: اهلل صىل اهلل عليه وعىلرسول 

 ا ياا ويال :ويف رواي  أيب كريابا يا ويله  :يقول ،اعتزل الشيطان يبكي ،فسجد

 «.وأمرت بالسجود فأبيت فل النار ،أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله اجلن 

اهلل صاىل اهلل أن رساول  ،ريض اهلل عنه عن أيب هريرةويف احلديث اآلخر 

 ،ه وهو سااجدأقرب ما يكون العبد من رب  » :قال آله وصحبه وسلم عليه وعىل

 «.فأكثروا الدعاء

ولاو كاان يف  ،لقرآن الكاريماوخاص   من تالوة  ،أكثر من النوافلرابعًا: 

 كل يوم جزءا  واحدا .

صاالة: أعاوذ بااهلل الساميع العلايم مان الشايطان  قل بعد كل  خامسًا: 

 اللهام رب  ثام اقارأ املعاوذتني. ثام قال:  .مان مهازه ونفثاه ونفخاه ،الرجيم

الشاياطني وماا  ورب   ،تاألرضني وما أقل   ورب   ،تالسموات السبع وما أظل  

أو  ،أحاد مانهم أن يفرط عال   ،هم مجيعا  خلقك كل   من رش   كن يل جارا   ،تأضل  

 واهلل ،. هاذاال إلاه إال أنات ،وال إله غاريك ،ثناؤك وجل   ،جارك عز   ،أن يبغي

 تعاىل أعلم.

وول  ،: ما حكم تكرار السورة يف ركعات الصالة عن غري قصد20السؤال

 يوجب ذلك سجود السهو؟

 أن ،ريض اهلل عناه اجلهناياهلل  عباد بن معاذ عنداود  روى أبو اجلواب:

صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم  النبي سمع أنه أخربه جهين  من رجال  
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 رسول أنيس أدري فال ،كلتيهام الركعتني يف األرض زلزلت إذا :الصبح يف يقرأ

 .عمدا   ذلك قرأ أم ،اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم

 وبناء عىل ذلك:

فمانهم  ،فقد اختلف الفقهاء يف حكم تكرار السورة يف ركعاات الصاالة

حال  كل   وعىل ،ومنهم من قال بالكراه  التنزهيي  يف ذلك ،من قال بجواز ذلك

وخاص   أنه قرأهاا  ،وال ِّب سجود السهو يف كل األحوال ،الة صحيح فالص

 واهلل تعاىل أعلم. ،عن غري قصد. هذا

 : ما وي األمور الىل تعني املصلي على اخلشوع يف الصالة؟21السؤال

عان  ، ريض اهلل عناهاهلل عباد عانداود  روى اإلمام أهمد وأباو اجلواب:

 «.  لشغال   الصالة يف إن  »وسلم قال:  النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه

 ويقول ابن عباس ريض اهلل عنهام: ليس لك من صالتك إال ما عقلت.

 موضاوع، خاري الصالة»ويقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

ريض  هريرة أيب عنرواه الطرباين يف الكبري « فليستكثر يستكثر أن استطاع فمن

 اهلل عنه.

ومان  ،هياا أداء  ال أن يؤد   ،من أن يقيم الصاالة إقاما   لذلك ِّب عىل املؤ

 األسباب التي تعني املصل عىل اخلشوع فيها:

وأن يستحضا  ،أن يستشعر املصال الوقاوف باني يادي اهلل تعااىل أوالً:

 ٺ ٺ﴿قاال تعااىل:  ،ألن الصاالة هلل تعااىل ،عظمته وجالله وكربيااءه

 .[14طه: ]﴾ ٺ

كاام جااء يف احلاديث الرشايف  ،مناج هلل تعااىل أن يعلم املصل أنهثانيًا: 
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عن النبي صاىل اهلل علياه  ،الذي رواه اإلمام مسلم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه

 وباني بيناي الصاالة قسامت :تعاىلاهلل  قال»وعىل آله وصحبه وسلم أنه قال: 

ِ ٱۡلَعَٰ : ﴿العبد قال فإذا ،سأل ما ولعبدي ،نصفني عبدي ِ َرب  ﴾ لَِمنيَ ٱۡۡلَۡمُد َّلِلي

 أثناى :تعاىلاهلل  قال﴾ ٱلَّيِنَٰمۡح ٱلَّيِيُ ِ : ﴿قال وإذا ،عبدي همدين :تعاىلاهلل  قال

َِ ﴿ :قال وإذا ،عبدي عل ِي  :مارة   وقاال ا عبادي دينجم ا :قال﴾ َمَٰلِِك يَۡدِم ٱد 

 بانيو بيني هذا :قال﴾ إِيياَك َنۡعُبُد ِإَويياَك نَۡسَتعِيُ ﴿ :قال فإذاا  عبدي إيل ضفو  

َرََٰط ٱلُۡمۡسَتقَُِ  ﴿: قاال فإذا ،سأل ما ولعبدي عبدي ِ ََ  ٦ٱۡهِدنَا ٱلص  ِين ِصَرََٰط ٱَّلي
ٓال ِيَ  ُِۡهۡ  َوََل ٱلضي ُِۡهۡ  َغۡۡيِ ٱلَۡمۡغُضدِب َعلَ ۡنَعۡمَت َعلَ

َ
 هاذا :قاال [7-1الفاحت : ]﴾ أ

 «.سأل ما ولعبدي ،لعبدي

وخاص    ،عصي  اهلل تعاىلجوارحه الظاهرة والباطن  عن م أن يكف  ثالثًا: 

 عانروى اإلمام أهماد  ،فإذا ما وقع فيها فليبادر إىل التوب  واالستغفار ،الكبائر

اهلل صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه  رسول قال: قالريض اهلل عنه  هريرة أيب

ب اه  »وسلم:  ل  اء  يف  ق  د  او  ت اٌ  س  ان ات  ن ك  ن اب  ك  ا أ ذ  ن  إ ذ 
م  اإ ن   ،إ ن  امل اؤ  ع   ف  ن از  ت ااب  و 

ب ه   ل  ل  ق 
ق  ر  ص  ف  ت غ  اس  ار   ،و  ك  ي ذ 

ي ن  ال اذ  اك  الار  ب ه  ذ  ل  ل و  ق  ع  ت ى ي  اد ت  ح  اد  ز  إ ن  ز  اهلل  و 

آن   اار   الق 
اال  يف  ج  ااز  و  . [14املطففااني: ]« ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ڃ﴿: ع 

 وكيف خيشع قلب يف الصالة وهو قلب أثيم ا والعياذ باهلل تعاىل ا؟

وإذا  ،وما دام القلب قاسيا  فلن يشعر صاحبه بخشاوع يف الصاالةرابعًا: 

كاام جااء يف  ،ومساح رأس اليتايم ،أراد أن يلني قلباه فعلياه بإطعاام املساكني

 رجال   أن ،ريض اهلل عنه هريرة أيب عناحلديث الرشيف الذي رواه اإلمام أهمد 

 :لاه فقال ،قلبه قسوةلم اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وس رسول إىل شكا



 

 139 كتاب الصالة

 «.اليتيم رأس وامسح ،املسكني فأطعم ،قلبك تليني أردت إن»

والصاالة  ،وتاالوة القارآن العظايم ،اإلكثار من ذكار اهلل تعااىلخامسًا: 

ألن  ،والسالم عىل سيدنا رسول اهلل صىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم

 ة.وجتلب اخلشوع يف الصال ،ر القلبهذه األذكار تنو  

كاام  ،ألن جمالستهم تنهض باهلمم ،اإلكثار من جمالس  الصاحلنيسادسًا: 

ريض  األسايدي حنظلا  عن جاء يف احلديث الرشيف الذي رواه اإلمام مسلم

 رأي كأناا حتاى واجلنا  بالناار رناتاذك   عندك نكون ،اهلل رسول يااهلل عنه قال: 

 .كثريا   نسينا والضيعات واألوالد األزواج عافسنا عندك من خرجنا فإذا ،عني

 نفيس والذي»اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  رسول فقال

 عىل املالئك  لصافحتكم الذكر ويف عندي تكونون ما عىل تدومون لو بيده

 اللهم  «. ا مرات ثال ا  وساع    ساع    حنظل  يا ولكن ،طرقكم ويف فرشكم

 أعلم.واهلل تعاىل  ،قنا لذلك. آمني. هذاوف  

: ول وناك حديث عن سيدنا رسول اا صلى اا عليه وعلى 22السؤال

وسنة  ،آله وصحبه وسلم يرغب بصالة سنة العصر أربو ركعات

 الظهر البعدية أربو ركعات؟

 النبي أن ،ريض اهلل عنهام عمر ابن عنروى اإلمام أهمد أوالً: اجلواب: 

 العرص قبل صىل امرأ  اهلل  رحم» :قالصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

 حديث حسن.« أربعا  

عن النبي صىل اهلل عليه وعاىل  ،ريض اهلل عنها حبيب  أموروى أبو يعىل عن 

 لهعز  وجل   اهلل بنى العرص قبل ركعات أربع عىل حاف  من»آله وصحبه وسلم: 
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 حسن شواهده.« اجلن  يف بيتا  

صىل اهلل  النبي عن ، عنهاريض اهلل سلم  أم عنوروى الطرباين يف الكبري 

اهلل  محر   العرص قبل ركعات أربع صىل   من» :قالعليه وعىل آله وصحبه وسلم 

 «.النار عىل بدنه

 من صىل قبل العرص أربعا . النار ال متس   عىل أن   وهناك أحاديث تدل  

عن النباي صاىل اهلل  ،ريض اهلل عنها حبيب  أمروى اإلمام أهمد عن ثانيًا: 

 وأربعاا   ،الظهر قبل ركعات أربع صىل من»وعىل آله وصحبه وسلم قال:  عليه

 «.النار عليهاهلل  محر   بعدها

 وبناء عىل ذلك:

دة أن حياف  املسالم عاىل صاالة سان  العرصا أرباع   غري املؤك  ن  فمن الس  

وهاو إن شااء اهلل تعااىل ينادرج  ،  أرباع ركعاات  الظهر البعدي  وسن   ،ركعات

 إيل   بيتقار   عبادي يازال وماا»قولاه تعااىل يف احلاديث القاديس: بذلك حتت 

 ،ريض اهلل عناه. هاذا هريارة أيب عنرواه اإلمام البخاري « هأحب   حتى بالنوافل

 واهلل تعاىل أعلم.

فهل  ،وسلمت قبل أن يسلم اإلمام سهواة ،: إذا كنت يف الصالة23السؤال

 بطلت صالتي؟

كاام جااء يف  ،ن اإلمام جعال لياؤتم باهأل ،متابع  اإلمام واجب  اجلواب:

 قاال :قاالريض اهلل عناه  هريرة أيب عناحلديث الرشيف الذي رواه الشيخان 

 فاإذا ،باه ليؤتم اإلمام جعل إنام»صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  النبي

 ولاك نارب   :فقولوا همده ملناهلل  سمع :قال وإذا ،فاركعوا ركع وإذا ،وافكرب   كرب  
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 «.فاسجدوا سجد وإذا ،احلمد

 ولكاان إن  ،وال ِّااوز مسااابق  اإلمااام يف حركاتااه عماادا  باادون عااذر

سبق املقتدي إمامه بحرك  من حركات الصالة سهوا  فصالته صحيح  إن شاء 

 اهلل تعاىل.

 وبناء عىل ذلك:

وتسلم  ،فإذا سلمت قبل اإلمام سهوا  وجب عليك أن ترجع إىل الصالة

ألناك  ،ت صالتك مع الكراه  التحريميا فإن مل تفعل صح   ،بعد سالم اإلمام

وعلياك إعادهتاا قبال  ،تركت متابع  اإلمام يف واجب مان واجباات الصاالة

 واهلل تعاىل أعلم. ،فإذا خرج الوقت فال إعادة. هذا ،خروج الوقت

 فهل حيمد اا تعا  أم ال؟ ،: إذا كان اإلنسان يف صالته وعطس24السؤال

ن  إلمام البخاري روى ا اجلواب: ة   أ يب   ع  ر  ي  ر     ه 
يض  ن اه  اهلل   ر  ان ،ع   الن ب اي   ع 

ل م   س   و 
ب ه  ح  ص   و 

عىل آل ه   و 
ي ه  ل  ىل  اهلل  ع  ال  ص  ا» :ق  ط س   إ ذ  م   ع  ك  د  ال   أ ح  ي ق  ل  اد   :ف   احل م 

ل   ،هلل ي ق  ل  ه   و  وه   ل  ب ه   أ و   أ خ 
اح  هم  ك   :ص  ر  ا ،اهلل  ي  إ ذ  اال   ف  اه   ق  هم  اك   :ل  ر  ال   ،اهلل  ي  ي ق  ل   :ف 

م   يك 
ح  اهلل   هي  د 

ل  ي ص  م   و  ال ك   «.ب 

ن  وأخرج الرتمذي  ااذ   ع  ع  ا    ب ان   م  ف اع  ان   ر  ام  أ ب ياه   ع    اهلل  عانه 
يض  اال  ر  : ق 

ل ي ت   ل ف   ص  ول   خ  س  ال م   ر  س   و 
ب ه  اح  ص   و 

عاىل آل اه   و 
ي ه  ل  ىل  اهلل  ع  ات  اهلل ص  ط س   ،ف ع 

ل ت   ق  د   :ف  ث ريا   هم  دا  هلل  احل م  ي با   ك  كا   ط  ب ار  كا   ف يه   م  ب ار  ي ه   م  ل  ام   ع  ب   ك 
 
ن ا حي  ب  ض   ر  ي ر   .و 

ل ام   ىل   ف  ول   ص  س  ل م   ر  س   و 
ب ه  ح  ص   و 

عىل آل ه   و 
ي ه  ل  ىل  اهلل  ع  ف  اهلل ص   ان رص  

ال   ق  ن  : »ف  ل م   م  ال   يف   امل ت ك   «.؟ة  الص 

ل م   ل م   ف  ت ك  دٌ  ي   .أ ح 
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اهل  ا ث م   ي     ق 
ن  » :الث ان  ل م   م  ة   يف   امل ت ك  ال   «.؟الص 

ل م   ل م   ف  ت ك  دٌ  ي   .أ ح 

اهل  ا ث م   ن  » :الث ال ث     ق  ل م   م  ة   يف   امل ت ك  ال   «.؟الص 

ال   ق  ف اع     ف  اف ع   ب ن   ر  اء   اب ن   ر  ر  ف  ا أ ن ا :ع  س   ي   اهلل. ول  ر 

ال   ي ف  » :ق  ل ت   ك   «.؟ق 

ال   ل ت   :ق  د  احل   :ق  ث ريا   هم  دا  هلل  م  ي با   ك  كا   ط  ب ار  كاا   ف ياه   م  ب ار  ي اه   م  ل  اام   ع  اب   ك 
 
  حي 

ن ا ب  ض   ر  ي ر   .و 

ال   ق  :  الن ب ي   ف  ل م  س   و 
ب ه  ح  ص   و 

عىل آل ه   و 
ي ه  ل  ىل  اهلل  ع  ي»ص  ال ذ  ه  ب   ن ف يس   و   ي د 

د ق  ا ل  ه  ر  ت د  ع  ٌ  اب  ث ون   ب ض  ث ال  ل كا   و  د   أ هي  م   م  ع  ا ي ص   «.هب  

 وبناء عىل ذلك:

ي   
ااف ع   والت ااب عني  ومالاٌك والش 

احاب     مان الص 
 
هور  الفقهاء ب  مج  ه  فقد ذ 

د  اهلل  تعااىل م   أن حي 
الة  س  وهو  يف الص 

ع  للعاط  ساواٌء كانات   ،وأهمٌد إىل أن ه  ي رش 

الة  فرضا    أو نفال . ،الص 

  بذلك أو ِّهر به؟
 واختلفوا هل ي رس 

 ذهب احلنفي  واحلنابل  إىل كراه  اجلهار باه، وال باأس باه يف نفساه مان 

  .غري تلف  

 اقت رص   يف ذلك  عىل صالة  الن اف ل    
 
. ،وبعض  الفقهاء  دون  الفرض 

وت   رف ع  ص   أن ي 
د  ن  للحام  اه  وي س  ع  نفس 

ر  ماا ي سام  د   ب ق 
ل    حت اى ال  ،ه  باحل مد 

ت ه   م  . وال ِّوز  للمصل  أن ي ش  ش  عىل املصل ني  و  عاىل  ،ي ش   و 
ي اه  ل  ىل  اهلل  ع   ص 

لقول ه 

 : ل م  س   و 
ب ه  ح  ص   و 

ه   إ ن  »آل ه  ذ  ة   ه  ال  ل ح   ال   الص  ا ي ص  يه 
ءٌ  ف  ن   يش  

م   م  ال   ام  إ ن ا ،الن ااس   ك 
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و   ب يح   ه  ري   الت س 
ب  الت ك  ة   و  اء  ر 

ق  آن  ال و  ر  ن  رواه اإلمام مسلم « ق  ي     ع  او  ع  ام   ب ان   م   احل ك 

ي  
ل م  . هذا الس    اهلل  عنه 

يض   واهلل تعاىل أعلم. ،ر 

: ما وو دليل السادة احلنفية على عدم وجوب القراءة للمقتدي 25السؤال

 يف الصالة؟

يف الصالة ركان مان أركاان الصاالة يف مجياع ركعاات  القراءة اجلواب:

قاال تعااىل:  ،ويف الركعتني األوليني من الفرض لإلمام واملنفارد ،النفل والوتر

 .[20املزمل: ]﴾ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿

« بقاراءة إال صاالة ال»ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم: 

 ريض اهلل عنه. هريرة أيب عنرواه اإلمام مسلم 

ا ،النسب  للمقتديأما ب وذلاك  ،عناد احلنفي ا  ه مكروها فاالقراءة يف حق 

﴾ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆلقولاااه تعااااىل: ﴿
 .[204األعراف: ]

 اها. .الصالة يف اآلي  هذه أن   عىل الناس أمجعويقول اإلمام أهمد: 

واإلنصاات  ،باجلهريا  واالستامع خاص   ،وهي تأمر باالستامع واإلنصات

  .هري    واجلالرسي   يعم  

 بناا صاىل :قاالاهلل ريض اهلل عانهام  عباد بن جابر عنوروى الدارقطني 

 فنهااه ،يقارأ رجال وخلفاهاهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم  رسول

 فلاام ،اهلل صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم رسول أصحاب من رجل

اهلل عليه وعىل  اهلل صىل رسول خلف القراءة عن أتنهاين :فقال ،تنازعا انرصف

 آله وصحبه وسلم؟
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 اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم. رسول بلغ حتى فتنازعا

 خلف صىل من»اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  رسول فقال

 .«قراءة له قراءته فإن ،إمام

اهلل صاىل اهلل  رساول أن ،ريض اهلل عنه هريرة أيب عنوروى اإلمام أهمد 

 ،وافكرب   كرب   فإذا ،به م  ليؤت   اإلمام جعل إنام» :قالىل آله وصحبه وسلم عليه وع

 «.فأنصتوا قرأ وإذا

عن النبي صىل اهلل علياه  ،ريض اهلل عنه قتادة عنويف رواي  لإلمام مسلم 

 «.فأنصتوا قرأ وإذا»وعىل آله وصحبه وسلم قال: 

 أن ،ناهريض اهلل ع حصاني بان عماران عانوروى اإلمام مسالم أيضاا  

 رجال فجعال ،الظهار صاىلاهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  رسول

َ ﴿اب خلفه يقرأ َۡ
َ
 ؟قرأ كمأي  » :قال انرصف فلام ،[1]األعىل:  ﴾َسب ِِ  ٱۡسَ  َرب َِك ٱۡۡل

 «.ا ؟القارئ كمأي   أوا 

 .أنا :رجل فقال

 .نازعنيهاأي: «. خاجلنيها بعضكم أن ظننت قد» :فقال

اهلل  رساول بناا صاىلريض اهلل عنه قاال:  عبادةود عن   أليب دايف روايو

 فيهاا ِّهار التاي الصالوات بعاضصىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم 

 هال» :وقاال بوجهاه عليناا أقبل انرصف فلام ،القراءة عليه فالتبست ،بالقراءة

 «.؟بالقراءة جهرت إذا ونؤتقر

 .ذلك نصنع إنا :بعضنا فقال

 القارآن من بيشء واؤتقر فال ،القرآن ينازعني يل ما أقول اوأن ،فال» :قال

 «.القرآن بأم   إال   ،جهرت إذا
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 وبناء عىل ذلك:

  سواء يف الرساي   ،عند احلنفي   فالقراءة للمقتدي يف الصالة مكروه  حتريام  

أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم أنكار ألنه ثبت  ، أو يف اجلهري  

 واهلل تعاىل أعلم. ،ففي اجلهري  أوىل. هذا ،قرأ خلفه يف صالة الظهرعىل من 

 وول جيب قضاؤوا؟ : ما حكم صالة الوتر عند احلنفية؟26السؤال

لقوله صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه  ،صالة الوتر مطلوب  باإلمجاع اجلواب:

رواه « وترال حيب   وترعز  وجل  اهلل  فإن   ،أوتروا القرآن أهل يا»وصحبه وسلم: 

 .عنهاهلل  ريض عل عناإلمام أهمد 

 فارائض عال   ن  ه   ثال »ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

ريض  عبااس ابن عنرواه احلاكم  «الفجر وركعتا والوتر، النحر،: عتطو   ولكم

 اهلل عنه.

اهلل صاىل اهلل علياه  رساول أمارينريض اهلل عنه:  هريرة وأبويقول سيدنا 

 كال   الضحى بركعتي أمرين ،ثال  عن وهناين ،بثال عىل آله وصحبه وسلم و

 كنقارة نقارة عن وهناين ،شهر كل   من أيام ثالث  وصيام ،النوم قبل والوتر ،يوم

 . رواه اإلمام أهمد.الثعلب كالتفات والتفات ،الكلب كإقعاء وإقعاء ،الديك

لقولاه  ،نيف  إىل وجوباهفذهب أبو ح ،تهواختلف الفقهاء يف وجوبه أم سني  

 وهاي صاالة   زادكم قدعز  وجل  اهلل  إن»صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 ريض اهلل عنهم. جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عنرواه اإلمام أهمد « الوتر

 كال   عاىل حاق   الاوتر»ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم: 

 باثال  ياوتر أن أحاب   ومان ،فليفعال سبخما ياوتر أن أحاب   فمان ،مسلم
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 أيب عانرواه احلاكم وابن ماجاه « فليفعل بواحدة يوتر أن أحب   ومن ،فليفعل

 ريض اهلل عنه. األنصاري أيوب

 ياوتر مل فمن ،حق   الوتر»ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 فلايس ياوتر مل فمان ،حاق   الوتر ،امن   فليس يوتر مل فمن ،حق   الوتر ،امن   فليس

 ريض اهلل عنهام. أبيه عن بريدة بناهلل  عبد عند رواه اإلمام أهمد وأبو داو« امن  

 ته.وذهب مجهور الفقهاء إىل سني  

 وبناء عىل ذلك:

 وال يصاح   ،فصالة الوتر واجب  عناد اإلماام أيب حنيفا  رهماه اهلل تعااىل

 فاتت وجب قضاؤها.وإذا  ،  بال عذرأداؤها قاعدا  أو عىل الداب  

قاعدا  وعىل الراحل  بال  وتصح   ، أما عند مجهور الفقهاء فصالة الوتر سن  

 واهلل تعاىل أعلم. ،وإذا فاتت فال ِّب قضاؤها. هذا ،عذر

فما  ،ن له أنه صلى لغري جهة القبلة: إذا صلى إنسان ثم تبي27َّالسؤال

 حكم صالته؟

القبلا  رشط مان رشوط صاح  اتفق الفقهاء عىل أن اساتقبال  اجلواب:

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گلقولاااه تعااااىل: ﴿ ،الصاااالة

 .[150البقرة: ]﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

ا فق الفقهاء عىل أن  كام ات   ه إىل عاني من كان مشاهدا  الكعب  ففرضه التوج 

وأما إن مل يكن مشاهدا  هلا فعند مجهور الفقهاء الفرض هو إصااب   ،الكعب  يقينا  

 املرشاق باني ماا»صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم: لقوله  ،جه  الكعب 

 ريض اهلل عنه. هريرة أيب عنرواه الرتمذي « قبل  واملغرب
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 هذا أوالً.خالفا  للشافعي  الذين قالوا بفرضي  إصاب  عني الكعب . 

إذا اشاتبهت  ،ى وِّتهاد يف جها  القبلا ِّب عىل املصل أن يتحر  ثانيًا: 

 ،ت صاالته صاح  ى وصىل  فإن حتر   ،ق   خيربه هبا عن يقنيومل ِّد ث ،عليه جهتها

 بان عاامر باناهلل  عباد عنوقد روى الرتمذي  ،ألنه بذل وسعه يف معرف  احلق  

صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه  النباي ماع كناا: قاالريض اهلل عانهام  أبيه عن ربيع 

 مناا رجل كل   فصىل ،القبل  أين ندر فلم ،مظلم  ليل  يف سفر يفوصحبه وسلم 

صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه  للنباي ذلك ذكرنا أصبحنا فلام ،حياله عىل

 .[115البقرة: ]﴾ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿ :فنزلوسلم 

والعاجز عن معرف  القبل  باألدل  ال ِّوز له الرشوع يف الصاالة دون أن 

إال أنه ال يعيد إن علم إصاابته بعاد  ،يلرتكه فرض التحر   ،ى وإن أصابيتحر  

 نتهاء من الصالة.اال

 وبناء عىل ذلك:

وظهار خطاؤه يف  ومل يتحار   ،يف القبلا  فإذا صىل اإلنسان وهو ال يشاك  

ى يف جه  القبلا  وحتار   بخالف من شك   ،القبل  وهو يف الصالة فسدت صالته

أماا  ،ياهحتر   اثم ظهر له خطؤه وهو يف الصالة استدار إىل اجله  التي انتهى إليه

 بعد االنتهاء من الصالة فإن صالته صحيح .إذا ظهر خطؤه 

وصىل لغري جه  القبلا  وجاب علياه  ،أما إذا كانت عالمات القبل  ظاهرة  

 واهلل تعاىل أعلم. ،ألنه ال عذر ألحد يف اجلهل باألدل  الظاهرة. هذا ،أن يعيدها

 : متى جيب سجود السهو يف الصالة؟ وكيفية السجود للسهو.28السؤال

جو اجلواب:  رب  ن قص   د  س 
ع  جل  هو  رش   واجب  مان واجباات الصاالة،  الس 
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الة   ق ع  يف الص  ق  أما نقص السن   ،و  ٌب يف ح 
  فال يوجب سجود السهو، وهو  واج 

د   ر  اب   ،اإلمام  واملنف 
ل  منه  ماا ي وج  ص  هو  إذا ح  جود  الس  ب  عىل املقت دي س 

وال ِّ  

هو   جود  الس  ا ،س  ل  موج  ص  اب  عاىل املقت ادي وإذا ح  ج  اهو  ماع اإلماام  و  ب  الس 

ت ه   تاب ع  .  ،م  هو  د  للس  ج   س 
ه   إمام 

 
 هذا أوالً.وإذا سها املقت دي بعد  انت هاء

ةٌ ثانيًا:   كثري 
هو   الس 

جود  س 
ب    ل 

 منها: ،األسباب  املوج 

الة  1 ض  الص 
د  قبل  ال ،ا تغيري  حم  ل  الفرض  من فرائ  ج  : س  ه  .مثال  كوع   ر 

عود  األخري  2  بعد  الق 
س   
كع   اخلام  ل م  قاائ ام   ،وعاد  إليه   ،ا إذا قام  للر  ولو س 

. ت صالت ه  ح   ص 

ي اني  مان الفارض  3 ت ني  األول  كع   يف الار 
ا    
ة  سورة  الفاحت  راء 

ك  ق  ر  أو يف  ،ا ت 

. تر  والن اف ل    عات  الو  ك   ر 

ورة  4  الس 
ة  راء 

ك  ق  ر  تر  والن فل   ا ت  عات  الو  ك  ي اني  مان  ،يف ر  ت ني  األول  كع  والر 

.  الفريض   

5.    
ر  قبل  الفاحت  و   من الس 

ة  سورة  راء 
 ا ق 

جود .6  أثناء  الس 
 إىل اجل به   

م  األنف  م  ض  د   ا ع 

الة .7  الص 
ئنان  يف أركان  ك  االطم   ا ت ر 

8. ل   األو 
عود  ك  الق  ر   ا ت 

.ا الت  9 كع    الث ال ث    يام  للر 
ر  عن الق   أخ 

10. ي     اجل هر 
الة   يف الص 

ة  راء 
ر  اإلمام  بالق  ه  م  ج  د   ا ع 

ي ت ه  ثالثًا: 
يف  هو  وك   الس 

جود  االة   ،حم  ل  س  ار  الص 
م   ،يكاون  يف آخ 

ات  بحياث  ي 

د   ه  ة  الت ش  راء 
ل  ق  ل م  عن ي مين ه   ،املص  الة   ،ثم  ي س   الص 

جود  س   ك 
ت ني  د  سجد   ،ثم  ي سج 
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. هذا ي   
لوات  اإلبراهيم  د  والص  ه  أ بعد  ذلك  الت ش   واهلل تعاىل أعلم. ،ثم  يقر 

ما حكم رفو صوت املصلي يف القراءة أو التسبيح بقصد  :29السؤال

 التنبيه حبركة الطفل الصغري يف البيت؟

 سهل عنلذي رواه اإلمام البخاري جاء يف احلديث الصحيح ا اجلواب:

 راباه من»عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال:  ،ريض اهلل عنه

 «.للنساء التصفيق وإنام ،إليه التفت حسب   إذا فإنه ،حفليسب   صالته يف يشء

عن النباي صاىل  ،ريض اهلل عنه سعد بن سهل عنويف رواي  اإلمام أهمد 

 حفليساب   يشء الصاالة يف ناابكم إذا»وصاحبه وسالم قاال:  اهلل عليه وعىل آله

 «.النساء قوليصف   ،الرجال

وذكر الفقهاء بناء  عىل هذا احلديث الرشيف جاواز رفاع الصاوت أثنااء 

أو حلادو  خطار كناار أو  ،الصالة بالذكر أو التسبيح للتنبيه من أجل الطفال

حتاى تسالم صاالته مان  ،ولكن ِّب أن ينوي بتكبريه ذكر اهلل تعاىل ،احرتاق

 البطالن.

فهذا مبطل للصاالة  ،د التنبيه دون أن ينوي ذكر اهلل تعاىلأما إذا قصد جمر  

 عند كثري من الفقهاء بسبب قصد اإلرشاك.

 وبناء عىل ذلك:

فال حرج من رفع الصوت بالتكبري أو التسبيح أو القاراءة أثنااء الصاالة 

بحياث  ،مع حترير الني  يف ذلك ،خطرمن أجل التنبيه حلرك  الطفل أو ألمر فيه 

املارأة  واألوىل يف حاق   ،ساواء يف ذلاك الرجاال والنسااء ،تكون بقصد الذكر

 واهلل تعاىل أعلم. ،التصفيق. هذا
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: ما حكم صالة اإلمام إذا أطال يف ركوعه بقصد أن يدرك 30السؤال

 املسبوق الركعة؟

لشااافعي  إىل فقااد ذهااب ا ،هااذه مسااأل  خالفياا  باني الفقهاااء اجلوواب:

قال اإلماام الناووي  ،استحباب االنتظار حتى يدرك املسبوق الركع  مع اإلمام

 نأ برشاوط مطلقاا   االنتظاار استحباب والصحيحرهمه اهلل تعاىل يف املجموع: 

 ،االنتظاار طاولوأن ال يفحاش  ،االنتظاار حني املسجد داخل املسبوق يكون

 معناى وهاذا ،ومتييزه الداخلإىل  دالتود   ال ،تعاىل اهللإىل  بالتقر   به يقصد نأو

 . اها.وداخل داخل بني زيمي   ال قوهلم

وذهب األوزاعي واحلنفي  والشاافعي يف روايا  أخارى إىل عادم جاواز 

 .كالرياء يرشع فال ،العبادة يف ترشيك انتظارألنه  ،انتظار املسبوق

 وكره ذلك املالكي  واحلنابل .

 وبناء عىل ذلك:

واألوىل عدم اإلطال  يف الركاوع بقصاد  ،في  بني الفقهاءفهذه مسأل  خال

 ألن األمر ال خيلو من الترشيك يف العبادة. ،انتظار املسبوق

وأن تكاون خالصا    ،ر نيته يف إطال  الركوعأما إذا استطاع اإلمام أن حير  

عاىل  برشاط أن ال يشاق   ،فال حرج يف ذلك إن شااء اهلل تعااىل ،لوجه اهلل تعاىل

 واهلل تعاىل أعلم. ،تدين. هذااملق

 ،حيفظ ستة أجزاء من القرآن الكريم ،( سنة11: ولدي عمره )31السؤال

 إمامته للبالغني من الرجال والنساء؟ فهل تصحُّ

ذهب مجهور الفقهاء من احلنفي  واملالكي  واحلنابل  إىل اشارتاط  اجلواب:
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ز لبالغ يف الفرض م  ممي  إما فال تصح   ،يف صلوات الفرض اإلمام البلوغ يف حق  

وألن الصاالة « موا صبيانكمال تقد  »للحديث الذي أخرجه الديلمي:  ،عندهم

 ه نافل .يف حق  

ز إماما  املمي ا فتصاح   ،مطلقاا   ومل يشرتط فقهاء الشافعي  البلاوغ لإلماام

ريض اهلل  سالم  بان عماروحلديث  ،للبالغ سواء كانت الصالة فرضا  أم نافل 

اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه  رسول عهد عىل قومه يؤم   انك أنه ،عنه

 .سنني سبع أو ست ابن وهو ،وسلم

 ز.املمي   لكنهم قالوا: البالغ أوىل من الصبي  

 وبناء عىل ذلك:

 ،يف صالوات الفارض عناد مجهاور الفقهااء إمام  هذا الشاب   فال تصح  

فاإن وجاد الرجال  ،فرض والنفليف ال عند الشافعي  وتصح  وتصح  يف النفل، 

 واهلل تعاىل أعلم. ،البالغ كان هو األوىل. هذا

: لقد مسعت من بعض النا  بأن وناك صالة تسمى صالة 32السؤال

 فما وي وذه الصالة؟ ،الغفلة

 جاء يف املوسوع  الفقهي  الكويتي  ا مصاطلح: إحيااء الليال ا اجلواب:

 هإحياؤ رشع ولذلك الفاضل ، وقاتاأل من والعشاء املغرب بني الواقع الوقت

 مان تعااىل هلل ذكار أو قارآن، تاالوة أوا  األفضل وهي ا صالة من بالطاعات،

 .ذلك ونحو وهتليل تسبيح

 .الصالح السلف من وكثري ،والتابعني الصحاب  من عدد حيييه كان وقد

 .األربع  األئم  عن إحياؤه نقل كام
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 .الغفل  صالة وتسمى ألوابني،ا بصالة الصالة هذه وتسمىثم جاء فيها: 

 من مجل  ذلك: ،فيها الضعيف والصحيح ،وقد ورد فيها أحاديث رشيف 

 رسول قال: قالريض اهلل عنه  هريرة أيب عنما رواه الرتمذي وابن ماجه 

 مل ركعاات ست املغرب بعد صىل من»اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 وهو حديث ضعيف.«. سن    عرشة ثنتي بعبادة له ن  عدل   بسوء بينهن   فيام يتكلم

صاىل اهلل علياه  النباي عن ،ريض اهلل عنها عائش  عنويف رواي  للرتمذي 

 لاهاهلل  بناى ركعا    عرشين املغرب بعد صىل من» :قالوعىل آله وصحبه وسلم 

 وهو حديث ضعيف.«. اجلن  يف بيتا  

ارس ريض اهلل عناه وما رواه الطرباين يف األوس  عن حممد بن عامر بان يا

 ماا ،تأبا ياا: فقلت ركعات، ست املغرب بعد صىل يارس بن عامر رأيتقال: 

صىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه  اهلل رسول حبيبي رأيت: قال الصالة؟ هذه

 سات   املغارب بعاد صاىل مان»: وقاال ركعات، ست   املغرب بعد صىلوسلم 

 وهو حديث ضعيف.«. البحر زبد مثل كانت وإن ذنوبه له غفرت ركعات

 قاال: قاالريض اهلل عنه  يزيد بن األسودوما رواه الطرباين يف الكبري عن 

 باني ماا الصاالة يعناي. الغفلا  سااع  نعام :اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه عبد

 وهو حديث ضعيف. .والعشاء املغرب

: اآليا  هاذه أن ،ريض اهلل عناه مالاك بان أناس عانوما رواه الرتمذي 

 التاي الصاالة انتظار يف نزلت. [16جدة: السا]﴾ ڳ ڳ گ گ﴿

 . وهذا حديث صحيح.العتم  تدعى

صاىل اهلل  النباي صاىل: قاالريض اهلل عنه  عجرة بن كعبويف رواي  عن 
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 نااس فقاام ،املغارب األشهل عبد بني مسجد يفعليه وعىل آله وصحبه وسلم 

 هباذه علايكم»صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم:  النبي فقال، لونيتنف  

 «.البيوت يف الصالة

 النباي أتيت :قالريض اهلل عنه  حذيف  عنوما رواه النسائي بإسناد جيد 

. العشااء إىل فصىل ،املغرب معه فصليتصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

 وهو حديث صحيح. 

 وبناء عىل ذلك:

 وهاي غاري  ،فصالة الغفل  هاي صاالة األواباني باني املغارب والعشااء

باني احلاني واآلخار عرشاين  وصال   ،ركعاات فحاف  عىل ست   ،غربسن  امل

 ،  املغارب إىل العشااء. هاذابني الفرتة واألخرى بعد صاالة سان   وصل   ،ركع   

 واهلل تعاىل أعلم.

 : ما وو املقصود بركعىل الفجر خري من الدنيا با فيها؟33السؤال

صاىل  النباي نعا ،ريض اهلل عنها عائش  عنروى اإلمام مسلم  اجلواب:

 «.فيها وما الدنيا من خري الفجر ركعتا» :قالاهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

 النباي يكان مل :قالات عنهاااهلل  ريض عائش  عنوروى اإلمام البخاري 

 تعاهادا   مناه أشاد   النوافل من يشء عىلصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

 .الفجر ركعتي عىل

 ماا: قالت أهناريض اهلل عنها  عائش  عنخزيم   وروى اإلمام أهمد وابن

 إىل مناه أرسع يشء إىلاهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم  رسول رأيت

 .غنيم  إىل وال ،الفجر قبل ركعتني
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 رساول ياا :رجل قال :قالريض اهلل عنهام  عمر ابن عنوروى الطرباين 

 .به اهلل ينفعني عمل عىل نيل  د   ،اهلل

 «.  فضيل    امفيه فإن ،الفجر بركعتي كعلي: »قال

ريض اهلل عنهام قال: قال صاىل اهلل  عمر ابن عنوروى الطرباين يف الكبري 

 ،الفجار صاالة قبال اللتني الركعتني عواتد   ال»عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 «.الرغائب فيهام فإن

 بانا عانوروى الطرباين يف الكبري ا واللف  له ا وأبو يعىل بإسناد حسن 

صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه  اهلل رساول قاال :قالريض اهلل عنهام  عمر

 رباع تعادل الكاافرون أهيا يا وقل ،القرآن ثلث تعدل أحد اهلل هو قل»وسلم: 

 .الفجر ركعتي يف يقرؤمها وكان «القرآن

 «.رهالد رغب فيهام الركعتان هاتان» :وقال

اهلل صاىل اهلل  رساول أن ،نهريض اهلل ع هريرة أيب عنوروى اإلمام أهمد 

 «.اخليل طردتكم وإن الفجر ركعتي تدعوا ال» :قالعليه وعىل آله وصحبه وسلم 

 وبناء عىل ذلك:

ومان السان  أن يقارأ املصال يف  ،فاملقصود بركعتي الفجار سان  الفجار

ويف الركعا  الثانيا  بفاحتا   ،الركع  األوىل بفاحتا  الكتااب وساورة الكاافرون

 واهلل تعاىل أعلم. ،اإلخالص. هذاالكتاب وسورة 

عن  ،جاء يف صحيح اإلمام مسلم عن أبي ُوَريَرَة َرِاَي اُا عنُه: 34السؤال

 آُمَر َأْن َوَمْمُت َلَقْد»النََّييَّ َصلَّى اُا َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم قال: 

 ،ِبالنَّا ي ُيَصل ي َرُجالة آُمَر ُثمَّ ،َحَطٍب ِمْن ِبُحَزٍم ِلي َيْسَتِعدُّوا َأْن ِفْتَياِني
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فكي  َومََّ النََّيَُّ َصلَّى اُا َعَلْيِه َوعلى  «.ِفيَها َمْن َعَلى ُبُيوٌت ُتَحرَُّق ُثمَّ

آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم بتحريق بيوت من يترلفون عن صالة اجلماعة 

َوَصْحِبِه َوَسلََّم غضب  ووو َصلَّى اُا َعَلْيِه َوعلى آِلِه ،فضالة عن اجلمعة

عندما رأى قرية منل حرقت؟ ووو َصلَّى اُا َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه 

 رواه اإلمام أمحد؟« النَّاري َربُّ إيال ِبالنَّاري ُيَعذُِّب ال»َوَسلََّم القائل: 

جار   اجلواب: د  ز  ور  د  م  ر  يف  و  ار ،هذا احلديث  الرش  اري  م  ت اه  غ  قيق  ة  وح   ،اد 

ريم  الت عذيب  بالن ار   ٌد عىل حت 
ق  نع  . ،ألن  اإلمجاع  م  يف     كام جاء  يف األحاديث  الرش 

ا ال م  م  س   و 
ب ه  اح  ص   و 

عاىل آل اه   و 
ي اه  ل  اىل  اهلل  ع  د  الن بي  ص  ع   خت  ل اف   ن  وقد ت و 

عيد   ذر  هبذا الو  ري  ع   ب غ 
 اجل امع   

الة  ل ا ،عن ص  فع  عاىل آل اه  ومل ي   و 
ي اه  ل  اىل  اهلل  ع  ه  ص 

. ل م  س   و 
ب ه  ح  ص   و 

ت ه   قيق  جر  عىل ح  م   ،وكيف  ي كون  هذا الز  ل ايه  اب  ع 
ويف الب ياوت  مان ال جت  

ع     ؟ هذا ،اجل م   وأطفال 
 
 واهلل تعاىل أعلم. ،ف ضال  عن اجلامع    من ن ساء

نتهاى اإلماام مان قاراءة     : ما حكام صاالة مان يقاول يف صاالته إذا ا     35السؤال

 ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿ عناااد قولاااه تعاااا :  ،ساااورة القياماااة 

 : بلى وأنا على ذلك من الشاودين؟[40القيامة: ]

قاال ريض اهلل عناه قاال: هريارة  أيبجاء يف سنن أيب داود عان  اجلواب:

 ٱ﴿ :مان قارأ مانكم»اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم: رسول 

 [8التااني: ]﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ :ى إىل آخرهااافااانته [1التااني: ]﴾ ٻ

 .بىل وأنا عىل ذلك من الشاهدين :فليقل

 ڭ ڭ ڭ﴿ :فاانتهى إىل [1القياما : ]﴾ ڑ ڑ ژ ژ﴿: ومن قرأ
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 .بىل :فليقل [40القيام : ]﴾ ۆ ۆ ۇ ۇ

 ىت مت خت﴿ :فبلاااغ [1املرساااالت: ]﴾ ک﴿: ومااان قااارأ

 باهلل.آمنا  :فليقل [50املرسالت: ]﴾ يت

ن ذكار اهلل تعااىل يف الصاالة ال يبطلهاا إذا قصاد وقد اتفق الفقهاء عىل أ

 هذا أوالً.لذكر اهلل تعاىل.  ها حمل  الصالة كل   ألن   ،الذكر

 ڭ ڭ﴿ قرأ وإذاجاء يف املجموع لإلمام النووي رهمه اهلل تعاىل: ثانيًا: 

 ،الشااهدين مان ذلاك عاىل وأناا بىل :قال. [40القيام : ]﴾ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 وكال   ؛باهلل آمنا :قال. [50ملرسالت: ا]﴾ يت ىت مت خت﴿ قرأ وإذا

 ،والنفال الفارض صاالة وسواء ،غريها أو صالته يف قارئ لكل   يستحب   هذا

 .كالتأمني فيه فاستووا ،دعاء نهأل ،واملنفرد مامواإل واملأموم

 وبناء عىل ذلك:

فإذا قال التايل أو السامع ما ذكر يف احلديث الرشيف بعد االنتهاء من 

بىل وأنا عىل ذلك من الشاهدين خارج الصالة فهذا مندوب  ،هذه السور

 وإن كان احلديث ضعيفا . ،باالتفاق

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿ أما يف الصالة: فيستحب أن يقول بعد قوله تعااىل:

 بىل وأنا عىل ذلك من الشاهدين. هذا عند الشافعي . :[40القيام : ]﴾ ۆ ۆ

أما  ،ه صحيح  ال تبطلفصالت ،إن اقترص عىل قوله: بىل ،أما عند احلنفي 

 واهلل تعاىل أعلم. ،إذا أكملها فتبطل صالته عندهم. هذا

 أم بعد صالة التهجد؟ ،: صالة الوتر تكون بعد صالة قيام الليل36السؤال
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 إىل  اجلواب:
 
ااء ة  الع ش  اال  اد  ص  أ  ب ع  ب اد  ر  ي  ت  ق ات  الاو  هاء  عىل أن  و  ق  ق  الف  ف  ات 

ا ر  الص  ج  اىل  بالل يال  ط ل وع  الف  ل  التاي ت ص 
ر  الن واف 

تر  آخ  عل  الو  ن  ج  ن ه  ي س  أ  ، و 
 ،د ق 

 : ل م  س   و 
ب ه  ح  ص   و 

عىل آل ه   و 
ي ه  ل  ىل  اهلل  ع   ص 

ول ه  م  ب الل ي ال  »ل ق  ك 
ت  اال  ار  ص 

ل وا آخ  ع  اج 

را   ت  ر  رواه الشيخان « و  م  ن اب ن  ع  ام. ع    اهلل  عنه 
يض   ر 

ىل    فإذا ص 
 
الة  الع شاء بد  ص  ه   ، الع  تار 

ال  و  ي جع  ياام  الل يال  ف 
ل   ق  وأراد  أن ي ص 

. الة  ق يام  الل يل   ب عد  ص 

ث اق   ، فإن اه  إن  و  م  ان  الن او 
اظ  م  ي ق 

ات  اد  االس   ب ع 
اد  ج  االة  الت ه  وإن كان  ي رياد  ص 

اؤ   ب  لاه  أن ي  ر  الل يل  ي سات ح 
ار  الل يال  باست يقاظ ه  آخ  ه  آلخ  تار 

ر  و  ب  وإال   ،خ   ف ي سات ح 

ه  ق بل  الن وم   :  ،ت قديم  ال م  س   و 
ب ه  اح  ص   و 

عاىل آل اه   و 
ل ي اه  ىل  اهلل  ع   ص 

ول ه  ان  »وذلك  ل ق  م 

ل ه   ر  أ و 
ر  الل ي ل  ف ل ي وت 

ن  آخ 
وم  م  اف  أ ن  ال  ي ق  ه   ،خ  ر 

وم  آخ  ع  أ ن  ي ق 
م ن  ط م  ار   و 

ر  آخ 
ف ل ي اوت 

ٌة  ،الل ي ل   ود  ه  ر  الل ي ل  م ش 
ة  آخ  ال  ٌة ا ف إ ن  ص  ضور  ل  ا ويف رواي : حم  ك  أ ف ض 

ل  ذ   «.و 

  اهلل  عنها قالات: 
يض  ش    ر 

ة  عائ  ي د   الس 
 ديث 

ت ار  وحل  اد  أ و  ال  الل ي ال  ق  ان  ك 
م 

ول   س  عىل آل ه  ر   و 
ي ه  ل  ىل  اهلل  ع  ال م   اهلل ص  س   و 

ب ه  ح  ص  ر   ،و  اح  ه  إ ىل  الس  ت ار 
ى و  اان ت ه  . ف 

 رواه الشيخان.

 وبناء عىل ذلك:

الة  ق يام  الل يل    ه  ب عد  ص  ل  ر  أو 
ليوت  ر  الل يل  ف 

قوم  آخ  بد  أن ال ي   ،فإذا خاف  الع 

يام  
ن ه  الق  ل ب  عىل ظ  د  وغ  ج  ل   الت ه  ع  أن ي ص 

ا إذا ط م  تر   ،وأم  ب  ت أخري  الو  ي ست ح  ف 

ن  
وم  م  ق  ه  أ ن  ي  ن  ل  ر  ثم  ع  ت  ىل  الو   ل و ص 

ال  و  ل  األ ح  ، ويف ك 
د  ج   الت ه 

الة  إىل ما ب عد  ص 

. هذا ر  ت  ة  الو  اد  ه  إ ع  م  ل ز  ، ف ال  ي   واهلل تعاىل أعلم. ،الل ي ل 
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ولكااان الناااوم  ،باألساااباب وآخاااذ ،د: أناااوي أن أقاااوم لصاااالة التهجُّااا37الساااؤال

 فهل يكتب لي أجر صالة التهجد؟ ،وال أستطيو القيام ،يغلبع

ريض اهلل  عان أيب الادرداءأخرج احلاكم والنسائي وابن ماجاه  اجلواب:

من أتى فراشاه » :قالصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يبلغ به النبي  ،عنه

 ،كتب له ما نوى ،ه حتى يصبحفغلبته عين ،وهو ينوي أن يقوم فيصل من الليل

 «.وكان نومه صدق   عليه من ربه

ح الفقهاء بأنه يندب للعبد أن ينوي فعل الطاعاات والتاي مان وقد رص  

فاإن غلاب  ،وأن يأخذ باألسباب لفعل تلاك الطاعاات ،دمجلتها صالة التهج  

 عليه.عز  وجل  عىل أمره كتب له ما نوى بفضل اهلل 

 وبناء عىل ذلك:

ثم غلبك  ،وأخذت باألسباب ،دمت نويت القيام لصالة التهج  فام د

 واهلل تعاىل أعلم. ،النوم فإنه يكتب لك ما نويت إن شاء اهلل تعاىل. هذا

 ،: أنا أصلي على الكرساي ألناي ال أساتطيو الساجود علاى األرض     38السؤال

 فهل صالتي صحيحة أم ال؟ ،وأحياناة أنام وأنا يف الصالة

اهلل أن رساول  ،ريض اهلل عنهااعن عائش  وى الشيخان ر أوالً:اجلواب: 

إذا نعاس أحادكم وهاو يصال » :قاالصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم 

فإن أحدكم إذا صىل وهو ناعس ال يدري لعلاه  ،فلريقد حتى يذهب عنه النوم

 «.نفسه يستغفر فيسب  

اهلل عان النباي صاىل  ،ريض اهلل عناه هريارة أيبوروى اإلمام مسلم عن 

إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القارآن »عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: 
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 «.عىل لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع

 ،ذهاب مجهاور الفقهااء إىل أن الناوم نااقض للوضاوء يف اجلملا ثانيًا: 

ني بحديث سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم: مستدل  

عن عل بان رواه ابن ماجه « فمن نام فليتوضأا حلق  الدبر ا ه العني وكاء الس  »

 .عنهاهلل أيب طالب ريض 

اهلل صاىل قال رساول : قالريض اهلل عنه معاوي  بن أيب سفيان وبحديث 

فاإذا نامات العيناان  ،هإن العينني وكاء الس  »اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 رواه اإلمام أهمد.« استطلق الوكاء

يقظا  كانات اساته احلديث الرشيف أن اإلنساان مهاام كاان مسات ومعنى

كني هبذا اللفا  عان احلاد   ،كاؤهاو   فإذا نام انحل   ،عليها كاملشدودة املوكى

 وهو أحسن الكنايات وألطفها. ،وخروج الريح

وقالوا: وإن كان النائم قائام  أو راكعا  أو ساجدا  فإنه إن كان يف الصالة ال 

ليس عاىل مان »قوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: ل ،ينتقض وضوءه

رواه « فإنه إذا اضاطجع اسارتخت مفاصاله ،وضوء حتى يضطجع نام ساجدا  

 ريض اهلل عنه. عن ابن عباساإلمام أهمد 

عن النبي صاىل  ،ريض اهلل عنه عن عبد السالم بن حربويف رواي  للبيهقي 

أو  ِّب الوضوء عاىل مان ناام جالساا   ال» اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال:

 «.اسرتخت مفاصلهوضع جنبه فإنه إذا  ،حتى يضع جنبه أو ساجدا   قائام  

وإن كااان خااارج الصااالة فكااذلك عااىل الصااحيح إن كااان عااىل هيئاا  

وإال  ،جمافياا  عضاديه عان جنبياه ،بأن كان رافعا  بطناه عان فخذياه ،السجود

 انتقض وضوؤه.
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 وبناء عىل ذلك:

 ،ن فصالتك صحيح  إن شاء اهلل تعاىلومك نوم املتمك  فإذا كان ن

ستيق  تثم  ،مانأن ت ،واألوىل إذا كنت يف نعاس شديد وأنت تصل النافل 

 واهلل تعاىل أعلم. ،. هذاصلتو

 فما حكم صالته وصالة املأمومني؟ ،: إذا صلى اإلمام ناسياة أنه حمدث39السؤال

عان اه الدارقطني وأبو نعايم ورد يف احلديث الرشيف الذي رو اجلواب:

صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه  يعن النبا ،ريض اهلل عنه الرباء بن عازب

ثام  ،ام إمام سها فصىل بالقوم وهو جنب فقاد مضات صاالهتمأي  »: قالوسلم 

 .«وإن صىل بغري وضوء فمثل ذلك ،ثم ليعد صالته ،ليغتسل هو

أناه ريض اهلل عنهام  عمرعن ابن  ،عن ساملوجاء يف مصنف ابن أيب شيب  

 .فأعاد ومل يعيدوا ،صىل هبم الغداة ثم ذكر أنه صىل بغري وضوء

يف إماام صاىل بغاري  ريض اهلل عناه عن احلار ، عن علوروى البيهقي 

 .يعيد، وال يعيدون :لوضوء قا

فاإن كاان  ؛إذا صىل بقوم وهاو حماد وجاء يف تنقيح التحقيق: مسأل : 

وإن كان ناسيا  فذكر أثناء الصاالة  ،أعادوا بكل حالأعاد و ،عاملا  بحد  نفسه

 وإن ذكر بعد الفراغ أعاد وحده. ،ويف املأموم روايتان ،فعليه اإلعادة

 وإن كان ناسيا  أعاد وحده. ،د أعاد وأعادواوقال مالك: إن تعم  

 حال. وال يعيدون بكل   ،وقال الشافعي: يعيد

 ل.حا ويعيدون بكل   ،وقال أبو حنيف : يعيد
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 وبناء عىل ذلك:

فصالته باطلا  باالتفااق ألناه فقاد  ،فام دام اإلمام صىل ناسيا  أنه حمد 

وأما صالة املقتدين فعند مجهور الفقهاء صحيح  إن علموا بعد  ،رشط الطهارة

  االنتهاء من الصالة.

وعند السادة احلنفي  صالته وصالهتم باطل  ِّاب علايهم مجيعاا  إعاادة 

 الصالة.

  ولكي تربأ ذم   ،بإعادة صالة اجلميع خروجا  من اخلالف وأنا أنصح

 واهلل تعاىل أعلم. ،ف بيقني. هذااملكل  

: ما وو الفارق بني صالة قيام الليل وصالة التهجاد؟ وكام عادد    40السؤال

 ركعاتهما؟

صالة قيام الليل هي الصالة النافل  التي تكون قبل الناوم أوالً: اجلواب: 

ما صالة التهجد فهي الصالة النافل  التي تكون يف الليال أ ،وبعد صالة العشاء

 النوم.االستيقاظ من بعد 

عن احلجاج بان عمارو بان غزيا  د هذا ما روى الطرباين يف الكبري ويؤي  

سب أحدكم إذا قام من الليل يصل حتى يصابح أناه قاد حيقال: ريض اهلل عنه 

وتلاك  ،ة، ثم الصالة بعد رقادةد: املرء يصل الصالة بعد رقدد، إنام التهج  هتج  

 اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم.كانت صالة رسول 

 ڇ ڇ ڇ چلقوله تعاىل: ﴿ ،د سن وصالة قيام الليل والتهج  

 .[79اإلرساء: ]﴾ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

فإنه  ،عليكم بقيام الليل»ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 
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ومنهاة عان  ،للسيئاتر ومكف   ،ربكمإىل لكم قرب  وهو  ،دأب الصاحلني قبلكم

 ريض اهلل عنه. عن أيب أمام  الباهلرواه احلاكم « اإلثم

اهلل قاال رساول : عناه قاالاهلل عن أيب هريرة ريض وروى اإلمام مسلم 

اهلل أفضل الصيام بعاد رمضاان شاهر »صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 «.د الفريض  صالة الليلوأفضل الصالة بع ،املحرم

 د.وصالة التهج   ،وهذا يشمل صالة قيام الليل

وأكثرهاا ثاامين  ،هاا ركعتاانأما عدد ركعاات صاالة قياام الليال فأقل  ثانياً: 

 وال حرص لعددها عند الشافعي . ومن زاد زاد اهلل تعاىل له، ،ركعات عند احلنفي 

هاا ركعتاان أقل   ء عاىل أن  فق الفقهافقد ات   ،دأما عدد ركعات صالة التهج  

صىل اهلل علياه وعاىل آلاه عن النبي  ،ريض اهلل عنه أيب هريرةحلديث  ،خفيفتان

إذا قاام أحادكم مان الليال فليفتاتح صاالته باركعتني » :قاالوصحبه وسلم 

 رواه اإلمام مسلم. « خفيفتني

 ،وعند املالكي  أكثرها عرشا ركعاات ،وأكثرها عند احلنفي  ثامين ركعات

حلاديث  ،وعند الشافعي  واحلنابل  ال حرص لعدد ركعاهتاا ،ثنتا عرشة ركع أو ا

أيب ذر ريض اهلل عنه أنه سأل رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

رواه اإلماام « ومن شااء أقال ،فمن شاء أكثر ،خري موضوع» :قال ؟فام الصالة

 واهلل تعاىل أعلم. ،أهمد واحلاكم. هذا

تكااون يف  «الصااالة خااري ماان النااوم »ول املااؤذن يف أذان الفجاار: : قاا41السااؤال

 أم يف األذان الثاني؟ ،األذان األول

ألهال  األذان هو اإلعالم بدخول وقت الصاالة املفروضا  أوالً:اجلواب: 



 

 163 كتاب الصالة

وذلاك لقولاه صاىل اهلل علياه  ،ولكن ألهال املساجد واإلقام  كذلك أذان ،احلي

 ملان» :الثالثا  يف قاال ثم« ا ثالثا  ا صالة ننيأذا كل   بني»وعىل آله وصحبه وسلم: 

 ريض اهلل عنه. يعني األذان واإلقام . مغفل بناهلل  عبد عنرواه الشيخان « شاء

كاام جااء يف  ،األذان األول هو األذان الذي يكون بدخول الوقاتثانيًا: 

عن  قالت ريض اهلل عنها عائش احلديث الصحيح الذي رواه اإلمام مسلم عن 

 الليال أول يناام كاان رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:صالة 

 كاان فاإذا ،يناام ثام ،حاجته قىض أهله إىل حاج  له كانت إن ثم ،آخره يوحيي

 مااواهلل  وال ،املااء عليه فأفاض ،قام قالت ماواهلل  وال ،وثب األول النداء عند

ا جنباا   يكان مل وإن ،ترياد ماا أعلام وأنا ،اغتسل قالت  الرجال وضاوء أتوض 

 .الركعتني صىل ثم ،للصالة

كام قال اإلمام الناووي رهماه اهلل  ،واملقصود بالركعتني سن  الفجر الراتب 

 تعاىل يف رشحه.

صاىل  النبي أتى أنه ،ريض اهلل عنه بالل عنروى الطرباين يف الكبري ثالثًا: 

 الصاالة: فقاال ،راقدا   فوجده بالصبح، يؤذنهاهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

 ماا»: صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم النبي قال ا مرتنيا  النوم من خري

 «.أذانك يف اجعله ،بالل يا هذا أحسن

 يا :قلت: قالريض اهلل عنه  حمذورة أيبوروى اإلمام أهمد وأبو داود عن 

 .األذان سن  علمني ،اهلل رسول

 ثام ،صاوتك هبا ترفع أكربهلل ا أكرباهلل  :قل» :وقال رأيس بمقدم فمسح

 رساول حممادا   أن أشاهد ،اهلل إال إله ال أن أشهد ،اهلل إال إله ال أن أشهد :تقول

اهلل ا  إال إلاه ال أن أشاهد صاوتك ترفاع ثام ،صوتك هبا ختفضا  مرتنياهلل ا 
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 عاىل حاي ،الصاالة عاىل حاي ا مارتنياهلل ا  رسول حممدا   أن أشهدا  مرتني

 :قلات الصابح صاالة كاان فاإن ،الفاالح عىل حي ،حالفال عىل حي ،الصالة

 «.اهلل إال إله ال ،أكرباهلل  أكرباهلل  ،النوم من خري الصالة ،النوم من خري الصالة

 إذا  ن  الس   من :قالريض اهلل عنه  أنس عنوروى ابن خزيم  والدارقطني 

 الصالة ،ومالن من خري الصالة :قال الفالح عىل ي  ح :الفجر أذان يف املؤذن قال

 .النوم من خري

وإناام  ،أما األذان الذي يكون يف آخر الليل فليس أذانا  لصالة الفجررابعًا: 

كام جاء يف احلديث الصحيح  ،هو لريجع القائم إذا أراد أن يسرتيح ويوق  النائم

صاىل اهلل  النباي عان ،ريض اهلل عناه مسعود بناهلل  عبد نالذي رواه الشيخان ع

 باالل أذان مانكم ا  أحد أو أحدكم يمنعن   ال» :قال وصحبه وسلم عليه وعىل آله

 «.  نائمكم هولينب   قائمكم لريجع بليل ينادي أو يؤذن فإنه ،سحوره من

 وبناء عىل ذلك:

فقد ذهب مجهور الفقهاء إىل أن املؤذن يقول: الصالة خاري مان الناوم يف 

كاون يف الليال قبال ألن األذان الذي ي ،أذان الفجر عند طلوع الفجر الصادق

 طلوع الفجر الصادق ليس بأذان الفجر.

فقاال:  ،م البعض بأن األذان األول هو أذان الليال قبال الفجاروقد توه  

 يقال يف األذان األول: الصالة خري من النوم.

 ،واحلقيقاا  هااي أن األذان األول هااو األذان بعااد دخااول وقاات الفجاار

 ذلاك احلاديث الصاحيح الاذي روتاه عاىل كام دل   ،واألذان الثاين هو اإلقام 

 وثب(. األول النداء عند كان فإذاالسيدة عائش  ريض اهلل عنها: )
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« صاالة أذاناني كال باني»ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم: 

 واألذان الثاين هو عند إقام  الصالة. ،يعني األذان األول هو عند دخول الوقت

نون ذا ما يفعله بعض املسلمني الذين يؤذ  وه ،هذا ما عليه مجهور الفقهاء

حيث يقولون: الصالة خري من النوم عند األذان  ،وأذان الفجر ،أذان الليل

 واهلل تعاىل أعلم. ،بطلوع الفجر الصادق. هذا

 : ما حكم من يسلم على صاحبه يوم اجلمعة واإلمام خيطب؟42السؤال

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆيقول اهلل تعاىل: ﴿أوالً: اجلواب: 

 . واخلطب  قائم  مقام ركعتني من الفريض .[204األعراف: ]﴾ ۅ ۋ

صاىل اهلل علياه  النباي عن ،ريض اهلل عنه هريرة أيب عنوروى الشيخان 

 اجلمعا  ياوم ؛أنصات :لصااحبك قلات إذا» :قاالوعىل آله وصاحبه وسالم 

 واللغو: هو اإلثم.«. لغوت فقد خيطب واإلمام

فيا  واملالكيا  واحلنابلا  إىل وجاوب ذهب مجهور الفقهاء مان احلنثانيًا: 

ما حيرم يف الصالة حيرم يف  حتى قال احلنفي : كل   ،االستامع للخطب  واإلنصات

 أماارا  أو  ،سااالم أو رد   ،فيحاارم أكاال ورشب وكااالم ولااو تساابيحا   ،اخلطباا 

 هنيا  عن منكر. أو ،بمعروف

 ،ب  سن وخالف يف ذلك الشافعي  وقالوا: االستامع واإلنصات أثناء اخلط

 وإال فيكره. ،ويباح الكالم عندهم للضورة بال كراه 

 ،ال ِّوز للمسلم أن يتسااهل يف وجاوب اإلنصاات ياوم اجلمعا ثالثًا: 

 من ذلك: ،وذلك من أجل املحافظ  عىل األجر الذي وعد به

صاىل اهلل  النباي عان ،ريض اهلل عنه هريرة أيب عنا روى اإلمام مسلم 1
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 قادر ماا فصاىل اجلمع  أتى ثم اغتسل من» :قالسلم عليه وعىل آله وصحبه و

 اجلمعا  وباني بينه ما له غفر معه يصل ثم ،خطبته من يفرغ حتى أنصت ثم ،له

 «.أيام ثالث  وفضل األخرى

  رساول قاال: قاالريض اهلل عناه  أوس بان أوس عنا روى الرتمذي 2

ا  اجلمعا ياوم اغتسل من»اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:   ،لوغس 

 سان  أجار خيطوهاا خطاوة بكال   له كان ،وأنصت واستمع ودنا ،وابتكر روبك  

 «.وقيامها صيامها

صاىل اهلل علياه  النبي عن ،ريض اهلل عنه هريرة أيب عنا روى الشيخان 3

 اجلمعا  ياوم ؛أنصات :لصااحبك قلات إذا» :قاالوعىل آله وصاحبه وسالم 

 قوف عىل اإلنصات.فأجر اجلمع  مو ،«لغوت فقد خيطب واإلمام

: قاال عاثامن أم امرأتاه موىل عن ،اخلراساين عطاءا روى أبو داود عن 4

 غادت اجلمعا  ياوم كان إذا :يقول الكوف  منرب عىلريض اهلل عنه  عليا   سمعت

 طوهنمويثب   الربائث أو بالرتابيث الناس فريمون ،األسواق إىل براياهتا الشياطني

 الرجال فيكتباون ،املساجد أباواب عىل لسونفيج املالئك  وتغدو ،اجلمع  عن

 جملساا   الرجال جلس فإذا ،اإلمام خيرج حتى ،ساعتني من والرجل ،ساع  من

 فاإن ،أجار من النف  ك   له كان يلغ   ومل فأنصت والنظر االستامع من فيه يستمكن

اك   لاه يلاغ ومل فأنصت يسمع ال حيث وجلس نأى  جلاس وإن ،أجار مان لف 

اك   له كان ينصت ومل فلغا والنظر االستامع من فيه يستمكن جملسا    ،وزر مان لف 

 تلاك مجعتاه يف له فليس لغا ومن ،لغا فقد ،صه :لصاحبه اجلمع  يوم قال ومن

اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه  رساول سامعت :ذلاك آخار يف يقول ثم ؛يشء

 .ذلك يقولوصحبه وسلم 
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 وبناء عىل ذلك:

عىل صاحبه واخلطيب قاائم عاىل  مفال ِّوز للمصل يوم اجلمع  أن يسل   

فإن فعل ذلك فقد ضايع األجار العظايم  ،م مع أحدوال ِّوز له أن يتكل   ،املنرب

 به اهلل تعاىل عىل من صىل اجلمع  ودنا من اإلمام واستمع ومل يلغ.الذي رت  

ت وسقطت ها مع اإلمام صح  فإن صال   ،أما من حيث صالة اجلمع 

 واهلل تعاىل أعلم. ،أضاع األجر. هذا غري أنه ،تهوبرئت ذم   ،عنه

فهاال جيااب   ،: إذا حاااات املاارأة بعااد دخااول وقاات الظهاار بساااعة      43السااؤال

 عليها قضاء صالة الظهر بعد طهروا؟

اختلف الفقهاء يف مساأل  حصاول العاذر بعاد دخاول وقات  اجلواب:

 صاحب العذر. ومل يصل   ،الصالة

رأة أو نفست بعاد دخاول ذهب الشافعي  واحلنابل  إىل أنه إذا حاضت امل

وقت الصالة بمقدار الصالة وجب عليها قضاء هذه الصالة بعد طهرهاا مان 

 وإال فال ِّب عليها قضاؤها. ،الصالة وجبت عليها ألن   ،احليض أو النفاس

وذهب احلنفي  واملالكي  إىل أن املرأة إذا حاضت أو نفسات بعاد دخاول 

وال ِّاب  ،يساق  عنهاا الفارضوقت الصالة ولو كان بمقدار الصاالة فإناه 

 الصالة ال جتب يف أول الوقت عىل التعيني. ألن   ،عليها قضاؤها

 وبناء عىل ذلك:

تها عليها واألحوط لدين املرأة ولرباءة ذم   ،  بني الفقهاءفاملسأل  خالفي  

أن تقيض الصالة التي دخل وقتها عليها وهي طاهر ثم حاضت قبل خروج 

 واهلل تعاىل أعلم. ،ة. هذاالوقت وقبل أداء الصال
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فهال جياب    ،: إذا طهرت املارأة مان حيضاها أو نفاساها بعاد العصار      44السؤال

 العصر فقط؟ يأم تصل ،عليها قضاء الظهر

ذهب الشاافعي  واحلنابلا  وكاذلك املالكيا  ماع اخاتالفهم يف  اجلواب:

 إىل أناه إذا ارتفعات األساباب املانعا  لوجاوب ،القدر الذي يدرك باه الثانيا 

وجبت صالة الظهار  ،أو يف وقت صالة العشاء ،الصالة يف وقت صالة العرص

 وصالة املغرب يف الصورة الثاني . ،يف الصورة األوىل

ريض اهلل عانهم بن عبااس اهلل عن عبد الرهمن بن عوف وعبد فقد روي 

فاإذا  ،تصال املغارب والعشااء :تطهر قبل طلوع الفجر بركع  قاال يف احلائض

وألن وقت الثانيا   ،تغرب الشمس صلت الظهر والعرص مجيعا   طهرت قبل أن

 .وقت األوىل حال العذر

وذهب احلنفي  إىل انه ال ِّب عاىل مان ارتفعات عناه األساباب املانعا  

ألن وقات األوىل خارج يف حاال  ،لوجوب الصالة إال الصاالة التاي أدركهاا

 فلم جتب. ،عذره

م يف وقت صالة العرص ال فإذا طهرت املرأة من حيضها أو نفاسها عنده

 وإذا طهرت يف وقت العشاء ال تقيض املغرب. ،تقيض الظهر

 وبناء عىل ذلك:

فإذا طهرت املرأة من حيضها أو نفاسها بعد العرص وجب عليهاا قضااء 

وكاذلك إذا طهارت بعاد العشااء وجاب علياه قضااء  ،الظهر وصالة العرص

 هذا عند مجهور الفقهاء. ،املغرب وصالة العشاء

واألخذ بقول  ،ند احلنفي  ال ِّب عليها إال الوقت الذي طهرت فيهوع

 واهلل تعاىل أعلم. ،اجلمهور أحوط. هذا
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 : ول يشرتط كش  اجلبهة أثناء السجود يف الصالة؟45السؤال

 ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿يقول اهلل تباارك وتعااىل:  اجلواب:

 . [28الفتح: ]

سأل رجل النباي قال: ريض اهلل عنهام ابن عباس وروى اإلمام أهمد عن 

 .عن يشء من أمر الصالةصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

ل أصاابع خل  »اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: فقال له رسول 

 «.ايعني إسباغ الوضوء ا يديك ورجليك 

 ياك عاىل ركبتياك حتاى تطمائن  إذا ركعت فضع كف  » :وكان فيام قال له

وإذا سجدت فأمكن جبهتك مان األرض ا  حتى تطمئنا :ة  وقال اهلاشمي مر ا

 «.حتى جتد حجم األرض

 وألن   ،فإفراد اجلبه  بالذكر دليل عىل رالفتها لغريها من األعضاء األخارى

 وهو خصيص باجلبه . ،املقصود وضع أرشف األعضاء عىل مواطئ األقدام

عادم وجاوب وذهب مجهور الفقهاء من احلنفي  واملالكيا  واحلنابلا  إىل 

وال جتب مباارشة يشء مان هاذه  ،كشف اجلبه  واليدين والقدمني يف السجود

حلديث أناس  ،ه ويده وكور عاممتهبل ِّوز السجود عىل كم   ،األعضاء باملصل

اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه قال: كنا نصل مع رسول ريض اهلل عنه 

افإذا مل يستطع أحدنا أن  ،ة احلريف شد  وسلم  ن جبهتاه مان األرض بسا  يمك 

 . رواه اإلمام مسلم.ثوبه فسجد عليه

أناه ساجد عاىل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم عن النبي وروي 

كاان القاوم ريض اهلل عناه: قال احلسن ويف رواي  اإلمام البخاري  كور عاممته.

 .هيسجدون عىل العامم  والقلنسوة ويداه يف كم  
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  ويف رواي  عند اإلماام أهماد وقاالوا بوجاوب وخالف يف ذلك الشافعي

ا ،كشف اجلبه  ومبارشهتا باملصل ه وذيلاه وياده وعدم جواز السجود عىل كم 

 وكور عاممته.

 وبناء عىل ذلك:

 ،فعند مجهور الفقهاء ال يشرتط كشف اجلبه  أثناء السجود يف الصالة

ر فال حرج من إال إذا كان لعذ ،واخلروج من اخلالف أوىل ،خالفا  للشافعي 

 واهلل تعاىل أعلم. ،سرت اجلبه  أثناء السجود. هذا

 ،رت تكاابرية اإلحاارامفقماات وكبَّاا ،رت يف أداء صااالة الظهاار: تااأخ46َّالسااؤال

وواال  ،فهاال صااحت صااالتي   ،ن العصااروقباال االنتهاااء ماان الركعااة أذَّ   

 كانت أداًء أم قضاًء؟

الة هل تكاون اختلف الفقهاء يف مسأل  من أدرك جزءا  من الص اجلواب:

 صالته أداء  أم قضاء ؟

ذهب احلنفي  إىل أن من أدرك جزءا  من الصالة ولو تكبرية اإلحرام قبال 

 وقاالوا: إذا مل يادرك كال   ،فاإن صاالته تكاون أداء  ال قضااء   ،خروج الوقات

.  الصالة قبل خروج الوقت فإنه يكون آثام 

ملا   قبال خاروج وذهب الشافعي  إىل أناه إذا مل يادرك املصال ركعا   كا

فإذا أدركها قبل خروج الوقات كانات أداء   ،الوقت كانت صالته قضاء  ال أداء  

 مع إثم التأخري إذا مل يدرك كل الصالة قبل خروج الوقت.

 وبناء عىل ذلك:

رك عن أداء الصالة كامل   أداء  عند احلنفي  مع اإلثم يف تأخ   فصالتك تعد  
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قضاء ال أداء مع اإلثم كذلك لتأخري أدائها وعند الشافعي  صالتك  ،يف وقتها

 واهلل تعاىل أعلم. ،يف وقتها. هذا

 : ول جيب ترتيب السور يف التالوة أثناء الصالة؟47السؤال

ن يقرأ القارآن أنه سئل عم   ،روي عن ابن مسعود ريض اهلل عنه اجلواب:

 منكوسا .

 فقال: ذلك منكوس القلب. رواه الطرباين يف الكبري.

هور الفقهاء من احلنفي  واملالكي  واحلنابلا  إىل كراها  تنكايس وذهب مج

ثام ساورة  ،كأن يقارأ ساورة اإلخاالص يف الركعا  األوىل ،السور يف الصالة

 القارع  يف الركع  الثاني .

ويقول ابن عابدين رهماه اهلل تعااىل: ألن ترتياب الساور يف القاراءة مان 

 واجبات التالوة.

 يس السور خالف األوىل.وذهب الشافعي  إىل أن تنك

 وبناء عىل ذلك:

فعند مجهور الفقهاء ترتيب الساور أثنااء الاتالوة واجاب مان واجباات 

وال ِّب سجود الساهو  ،وهو األوىل عند الشافعي  ،التالوة يف الصالة وغريها

ألنه ليس واجباا  أصاليا  مان واجباات  ،عىل من قرأ يف الصالة السور منكوس   

 . الصالة عند احلنفي  

فإنه يقرأ يف الركع  الثاني   ،وأما من قرأ يف الركع  األوىل سورة الناس

 واهلل تعاىل أعلم. ،أول سورة البقرة. هذا
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ويكاون حماساباة    ،: متى جيب على الشاب أن حيافظ على صاالته 48السؤال

 على تركها يوم القيامة؟

رباا  اهلل تبااارك وتعاااىل  ذهااب مجهااور الفقهاااء إىل أن   أوالً:اجلووواب: 

 ،مات ولزوم آثار األحكام يف اجلمل  برشط البلاوغالتكليف بالواجبات واملحر  

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿لقوله تعاىل: 

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې. ولقولاه تعااىل: ﴿[59النور: ]﴾ ڀ

 .[6النساء: ]﴾ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ

 :فع القلام عان ثالثا ر  »ولقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

وعن املجناون حتاى ياربأ أو  ،وعن الطفل حتى حيتلم ،تى يستيق عن النائم ح

 ريض اهلل عنه. عن احلسنرواه اإلمام أهمد « يعقل

 منها: ،ذكر الفقهاء عالمات للبلوغثانيًا: 

 وهو خروج املني من الرجل أو املرأة يف يقظ  أو منام. ،ا االحتالم1

 وهو ظهور شعر العان . ،ا اإلنبات2

 اص باألنثى.وهذا خ ،ا احليض3

 ،وذلك عند عدم وجود عالم  مان عالماات البلاوغ ،ا البلوغ بالسن  4

مان الشاافعي  واحلنابلا  وأباو يوساف وحمماد مان ذهب مجهور الفقهاء وقد 

   للذكر واألنثى.يكون بتامم مخس عرشة سن  قمري   البلوغ بالسن   إىل أناحلنفي  

 ،الم هاو ثاامن عرشاة سان للغا ويرى اإلمام أبو حنيف  أن البلوغ بالسن  

 وللجاري  سبع عرشة سن .

 وبناء عىل ذلك:

اخلامس   الرجال باالحتالم أو اإلنبات أو بسن   فإذا بلغ الشاب سن  
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 ،د بالتكاليف الرشعي ووجب عليه التقي   ،عرشة من عمره جرى عليه القلم

 واهلل تعاىل أعلم. ،التي من مجلتها الصالة. هذا

 الفجر ول تقضى أم ال؟ : سنة صالة49السؤال

ان ن   أوالً:اجلواب:   الس 
اد  جار  مان آك  االة  الف  ان    ص  اديث   ،س  وذلاك  للح 

يف  الذي رواه اإلمام مسلم  ائ ش    الرش  ن  ع    اهلل  عنها ع 
يض  ن الن ب ي   ،ر  اىل  اهلل  ع  ص 

ل م   س   و 
ب ه  ح  ص   و 

عىل آل ه   و 
ي ه  ل  ال  ع  ت ا» :ق  ع  ك  ر  ال ر  ج  ا ف  يه 

ا ف  م  ي ا و  ن  ن الد 
ٌ م  ري   «.خ 

ة  ثانيووًا:  ااور   س 
اا    
احت  ة  الف  ااور  اال  ب عااد  س  ام امل ص  أ  فاايه  قاار   أن ي 

اان    وماان الس 

كع    األوىل ( يف الر  رون 
اف  د   ،)الك  ر  ( ملاا و  ة  )اإلخاالص  ور      وس 

احت  ي    الف 
ويف الث ان 

يف  الذي رواه اإل ر  مام أهمد يف احل ديث  الرش  م  ن  اب ن  ع  ام ع    اهلل  عانه 
يض  اال  ر  : ق 

ت  الن ب ي   ق  م  ال م  ر  س   و 
ب ه  اح  ص   و 

عاىل آل اه   و 
ي ه  ل  ىل  اهلل  ع  را  ص  اه  أ  يف   ،ش  ار  ق  اان  ي  ف ك 

ب ل   ت ني   ق  ع  ك  ر  ال الر  ج  َٰسَُِّونَ ﴿ :ف  َها ٱۡلَك يُّ
َ
ٰٓأ َيد  ﴿و   ،﴾قُۡل يَ

َ
ُ أ  .﴾قُۡل ُهَد ٱَّللي

ا ت قىض؛ثالثًا:  جر  فإهن  ن    الف  ماوم  وقد  إذا فات ت  س  ي ا   إىل أن  ع 
اب  احل ن ف  ه  ذ 

ا ال ت قىض ا فإهن  ه 
ت  ق  ن  و  ن ن  إذا فات ت  ع  ا إال   ،الس  اه 

ض  جر  إذا فات ت  ماع  ف ر  ن    الف   س 

ا ت قىض حى فإهن   الض 
قت  مس  يف و  ا ،ب عد  ط لوع  الش  ان  ا إذوأم  ال  س   امل ص 

ات ات   ا ف 

ها مس  وال ب عد  بل  ط لوع  الش  ها فال ي قضيها ق  حد  جر  و  ب ت  أن  الن ب ي   ،الف  ألن ه  ما ث 

اراد   قت ها عاىل االنف  ري  و  اها يف غ  ل م  أد  س   و 
ب ه  ح  ص   و 

عىل آل ه   و 
ي ه  ل  ىل  اهلل  ع  وإن اام  ،ص 

يل   رض  ل  ب عا  للف  اد  ق ضاها ت  اا ب ع  ا إىل م  اه 
ض  اء  ف ر  ر  ق ض  ا أ خ  ك  إ ذ 

ل  ذ  ك  ، و     الت عريس 

. هن  ا ال  ت ق ىض 
إ  ، ف  ر   الظ ه 

ريض    أم ال. ات ت  مع  الف  واٌء ف  جر  س   الف 
ن     س 

 
ي    إىل ق ضاء

ب  املال ك  ه   وذ 

ر  من امل ذه   ي    يف األظه 
اف ع  ب  ق  وقال  الش  : ي ست ح  ط ل قب  ها م   ا .ضاؤ 
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: إ جر  ت قىض إذا فات ت  وقال  احل ناب ل     الف 
ن    الة  س  ها. ،ن  ص  د  ح  و 

 ولو ل 

 وبناء عىل ذلك:

ي   
دا احل ن ف   ما ع 

 
هاء ق  هور  الف  ند  مج 

ها ت قىض ع 
د  ح  و 

جر  إذا فات ت  ل  ن    الف   ،ف س 

ا ت قىض بإمجاع    فإهن 
ريض    . هذا وإذا فات ت  مع  الف 

 
هاء ق   واهلل تعاىل أعلم. ،الف 

 األقوال يف قنوت الفجر؟ : ما وي أصح50ُّالسؤال

 اختلف الفقهاء يف حكم القنوت يف صالة الفجر. اجلواب:

   القنوت يف صالة الفجر.ذهب احلنفي  واحلنابل  إىل عدم مرشوعي  أوالً: 

 وفضيل . ب  وذهب املالكي  إىل أن القنوت يف صالة الفجر مستح ثانيًا:

 دليله. وذهب الشافعي  إىل أن القنوت يف صالة الفجر سن ؛ ولكل  ثالثًا: 

 وبناء عىل ذلك:

فال  ،فاق الفقهاء القنوت يف النوازل سن ولكن بات   ، فاملسأل  خالفي  

وخاص   يف هذا الزمن الذي كثرت فيه املصائب  ،يف الفجر حرج من القنوت

 واهلل تعاىل أعلم. ،ض ومغارهبا. هذاعىل املسلمني يف مشارق األر

 النا  ووو مسبل إزاره؟ االقتداء برجل يؤمُّ : ول يصح51ُّالسؤال

ن ن  أيب داود  اجلواب: د  يف س  ر  ة  و  ار  ي  ر  ن  أ يب  ه    اهلل  عناه  ع 
يض  اال  ر  ي ان ام  : ق  ب 

ب ال   س  ل  م  ٌل ي ص  ج  ول   ر  س  ه  ر  ال  ل  ه  إ ذ  ق  ار  ىل  إ ز  ب ه  اهلل ص  اح  ص   و 
عاىل آل اه   و 

ي ه  ل   اهلل  ع 

 : ل م  س  أ  »و  ض  ت و  ب  ف  ه   «.اذ 

أ   ض  ت و  ب  ف  ه  اء   ،ف ذ  ال   ،ث م  ج  أ  » :ث م  ق  ض  ت و  ب  ف  ه   «.اذ 

أ   ض  ت و  ب  ف  ه  اء   ،ف ذ  ٌل  ،ث م  ج  ج  ه  ر  ال  ل  ق  اول   :ف  س  ا ر  اه  أ ن   ،اهللي  ت  ر  اا ل اك  أ م  م 
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أ   ض  ت و  ن ه   ي  ت  ع  ك   ؟ث م  س 

ال   ق  ه  » :ف  ار  اب ٌل إ ز  س  او  م  ه  ل  و  ان  ي ص  إ ن   ،إ ن ه  ك  ة  اهلل  و  اال  ب ال  ص  ق  ااىل  ال  ي  ت ع 

ه   ار  ب ل  إ ز  س  ل  م  ج   «.ر 

  وروى اإلمام البخاري 
يض  ة  ر  ار  ي  ر  ن  أ يب  ه  ن اه  اهلل  ع  ان الن ب اي   ،ع  اىل  اهلل  ع  ص 

 و  
ل ي ه  ل م  ع  س   و 

ب ه  ح  ص   و 
ن ال» :ق ال  عىل آل ه  ل  م  ف  ا أ س  ي الن ار  م  ار  ف ف  ز  ن اإل 

ب ني   م  ع   «.ك 

عب ني   ون  الك   الث وب  د 
ي    إطال   

راه  هاء  عىل ك  ق  ألن  هذا من شاأن   ،ون ص  الف 

ين   رب  ل ي ،امل ت ك  م  ع  ر   ح 
د  االست كبار  ص  ه  ب ق  ي ه   ،ه  هذافإن  أطال  ث وب  ل  ىل  اهلل  ع   ص 

ول ه  ل ق 

 : ل م  س   و 
ب ه  ح  ص   و 

عىل آل ه  ن ظ ر  »و  ء  مل   ي  ي ال  ه  خ  ب  ر  ث و  ن  ج  ي ام    اهلل   م 
م  الق  و   ي 

ي ه  رواه « إ ل 

ب د  الشيخان  ن  ع    باهلل ع 
يض  ر  ر  م  ام  اهلل  ن  ع  ن ه   .ع 

هاء  عىل إباح    إطال   ق  ق  الف  ف  ا   وات  اج  عب اني  للح  ل  مان الك   الث وب  إىل أسف 
  ، 

ل  مان   ملان أطاال  ث وب اه  إىل أساف 
 الت نزهي ي ا  

راه     إىل الك 
 
هاء ق  هور  الف  ب  مج  ه  كام ذ 

. اج     وال ح 
ري  ك رب  وال اخت يال  عب ني  من غ   الك 

 وبناء عىل ذلك:

حيٌح إن  ه  ص  سب ل  إزار  ل  م  ج  داء  ب ر 
اق   ،شااء  اهلل  تعااىلفاالقت  ه  يف ح  وي كار 

 
 
كبار  واخل اي الء

د  االست  ص  ن  ذلك  ب ق  راه    ت نزهي ي    إن مل ي ك  ه   ،اإلمام  ك  االت  وإال ف ص 

ريام   ٌ  حت  كروه  :  ،هو  م  ي   الن ب و 
عيد  ت  الو  جا  حت  ر  ند  ب ل  اهلل  إ ن  »وي كون  م  ق  اىل  ال  ي  ت ع 

ل   ج  ة  ر  ال  ه  ص  ار  ب ل  إ ز  س   «.م 

 ويقول أستاذنا الشيخ الفاضل الدكتور أهمد احلجي الكردي:

ا ] ي ه  ل  ، ب ل  ِّ  ب  ع  ض  ا إىل األ ر  ه 
ار  ا إ ط ال    إ ز  ل ه  ، ف  أ ة  ك  امل ر 

ل  ن  ذ 
ت ث ن ى م  ت س  و 

ان ب    األ ج 
ال  ج  ام  الر  ك  أ م 

ل   واهلل تعاىل أعلم. ،. هذا[ذ 
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 يبدأ وقت صالة الضحى؟: متى 52السؤال

صالة الضاحى  أداء   األفضل   : ال خالف بني الفقهاء يف أن  أوالً اجلواب: 

لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم:  ،حرها إذا علت الشمس واشتد  

زياد بان أرقام رواه اإلمام مسالم عان « صالة األوابني حني ترمض الفصال»

فتاربك الفصاال مان  ،وهي الرمال ،اءريض اهلل عنه. يعني: حني حتمى الرمض

 ة احلر.شد  

فاذهب مجهاور  ،اختلف الفقهاء يف حتديد وقات صاالة الضاحىثانيًا: 

وقت صالة الضحى يكون من وقت ارتفااع الشامس إىل قبيال  الفقهاء إىل أن  

 زواهلا ما مل يدخل وقت النهي.

وقات : ا الشاافعي  اقال أصحابنا وقال اإلمام النووي رهمه اهلل تعاىل: 

للحاديث الاذي  ،تأخريها إىل ارتفاعها ويستحب   ،الضحى من طلوع الشمس

 :قاالريض اهلل عناه أهماد بإساناد صاحيح عان أيب مارة الطاائفي رواه اإلمام 

اهلل: ياا قاال » :يقاولاهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم سمعت رسول 

 .«يل أربع ركعات من أول هنارك أكفك آخره صل   ،ابن آدم

 وبناء عىل ذلك:

فعند مجهور الفقهاء وقت صالة الضحى يبتدئ من بعد طلاوع الشامس 

وارتفاعها قدر رمح ا ما يعادل ثلاث سااع  ا إىل أن تصابح الشامس يف كباد 

وإذا زالات  ،فإذا أصبحت يف كبد السامء صار وقت النهي عن الصاالة ،السامء

 من كبد السامء دخل وقت الظهر.

احلر؛ وإذا أراد املسلم أن يصل يف أول وقت  د  وأفضل وقتها إذا اشت
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احلر أو قبل  تها إذا اشتد  ثم يصل تتم   ،الضحى جزءا  من صالة الضحى

 واهلل تعاىل أعلم. ،االستواء بقليل فهذا جائز رشعا . هذا

ة ياوم اجلمعاة ماا ورد فيهاا     ة القبليَّا : ول صحيح باأن صاالة السانَّ   53السؤال

 ا صلى اا عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟حديث عن سيدنا رسول ا

 الصالة قبل صالة اجلمع  سن . اجلواب:

قال: كاان رساول ريض اهلل عنه عن عل روى الطرباين يف األوس  أوالً: 

، وبعادها يصل قبال اجلمعا  أربعاا  صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم اهلل 

 .ركع    ، ِّعل التسليم يف آخرهن  أربعا  

صاىل كاان النباي : قاالريض اهلل عنهام عن ابن عباس روى ابن ماجه ثانياً: 

 .ال يفصل يف يشء منهن   يركع قبل اجلمع  أربعا  اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

اهلل أن رسول  ،ريض اهلل عنه بن السائباهلل عن عبد روى الرتمذي  ثالثًا:

د أن تازول الشامس بع كان يصل أربعا  صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

أن يصعد يل فيهاا  وأحب   ،إهنا ساع  تفتح فيها أبواب السامء» :قبل الظهر وقال

 «.عمل صالح

 يوم ال خيرج منه يوم اجلمع  إال بدليل خيرجه. يف كل   وهذا عام  

أناه كاان يصال قبال ريض اهلل عناه بن مسعود اهلل عن عبد وروى أيضا  

 .وبعدها أربعا   اجلمع  أربعا  

ريض اهلل كان ابن عمار : قالريض اهلل عنه عن نافع روى أبو داود ابعًا: ر

وحياد  أن  ،يطيل الصالة قبل اجلمعا  ويصال بعادها ركعتاني يف بيتاهعنهام 

 .كان يفعل ذلكاهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم رسول 
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 ي: إسناده صحيح؛ واحتج به اإلمام النووي رهماه اهلل تعااىلوقال العراق

كاان يفعال ألن اسام اإلشاارة يف قولاه: ) ،  اجلمع  التاي قبلهااعىل إثبات سن  

 والصالة بعدها. ،الصالة قبلها ،( يرجع إىل األمرينذلك

جاء يف املوسوع  الفقهي  الكويتيا ؛ )بااب: السانن الرواتاب(:  خامسًا:

سان  الصالة قبل اجلمع  وبعدها، فعناد احلنفيا :  قال احلنفي  والشافعي : تسن  

السان   وقاال الشاافعي : أقال   ؛اجلمع  القبلي  أربع، والسن  البعدي  أربع كذلك

 ركعتان قبلها وركعتان بعدها، واألكمل أربع قبلها وأربع بعدها.

 ،فهي مثلها يف راتبتهاا ،صالة اجلمع  بدل صالة الظهر يف يومهاسادسًا: 

ل اساتواء الظهار فاألصا ،وإن مل تكن مثلهاا متاماا  يف عادد ركعاات الفريضا 

 واجلمع  حتى يثبت دليل عىل خالفه.

 وبناء عىل ذلك:

ملاا ذكار مان األحادياث  ،  يوم اجلمع  مطلوب  رشعا    القبلي  فصالة السن  

وهي مندرج  كاذلك حتات قولاه صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه  ،الرشيف  السابق 

الطارباين  رواه« ما من صالة مفروض ، إال وبني يدهيا ركعتان»وصحبه وسلم: 

وليس هنااك  ،ريض اهلل عنه. وهذا احلديث عام بن الزبرياهلل عن عبد يف الكبري 

 والتخصيص ال يكون إال بمنع خاص من الصالة. ،رصص هلذا العموم

وهي كذلك مندرج  حتت قوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم: 

رواه « ملن شااء :ا الثالث ثم قال يفا أذانني صالة  بني كل   ،أذانني صالة بني كل  »

ريض اهلل عنه. واملراد باألذانني األذان واإلقاما  بن مغفل اهلل عن عبد الشيخان 

 كام عليه مجهور الفقهاء.
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اخلاالف يف مساائل  هاوا إىل أن  حال ِّب عىل املسالمني أن يتنب   وعىل كل  

ألن  ،رأياه أو ينكر عىل من خاالف ،ب أحد لرأيه فيهاالفروع ال ِّوز أن يتعص  

 عا  عىل إنكاره.من رشوط اإلنكار أن يكون املنكر جمم  

ومن أنكر عليه  ،ر عليهفمن شاء أن يصل قبل اجلمع  فله دليله وال ينك  

 الذي ينهى عن الصالة قبل اجلمع . فليأت بالدليل

عن أيب فاحلديث جاء يف صحيح اإلمام مسلم  ،وأما الصالة بعدها

اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه قال رسول  :قالريض اهلل عنه هريرة 

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا«. بعدها أربعا   إذا صىل أحدكم اجلمع  فليصل  »وسلم: 

ويكااون بااني   ،: واال صااحيح بااأن األذان يااوم اجلمعااة واحااد فقااط     54السااؤال

 يدي اخلطيب على املنرب؟

 ِّ  اب  أن ي كاون  أوالً: اجلواب: 
ع     اجل م 

الة  قات   أذان  ص   الو 
ناد  د خاول 

ع 

. ا قت   الو 
بل  د خول  وز  أن ي كون  ق   ا وال ِّ 

وال  ند  الز 
 وهو  ع 

ب ه  ثانياً:  اح  ص   و 
عىل آل اه   و 

ل ي ه  ىل  اهلل  ع   اهلل ص 
سول  نا ر 

ي د   س 
د  ه  الذي كان  عىل ع 

ل م   س  ام ،و    اهلل  عنه 
يض  ر  ر  م  نا أيب ب كر  وع 

ي د   س 
د  ه  دٌ  هو   ،وع  ال   ،أذاٌن واح  وكاان  د اخ 

ي  اخل طيب    ب ني  ي د 
د  . ،امل سج   من اخل طب   

 
 ب عد  االنت هاء

الة   ثم  إقام    الص 

  اهلل  عنه  ثالثًا: 
يض  ثامن  ر  نا ع 

ي د   س 
د  ه  ث ر  الن اس  يف ع  ج   ،مل ا ك  ار   خ 

ر  باألذان  أم 

قت    الو 
ند  د خول 

د  ع  ا   وذلك  م ،امل سج  ع   اجل م 
االة  ص 

 ،ن أجل  اسات عداد  الن ااس  ل 

نارب   
اعود ه  امل  ناد  ص 

ي  اخل طياب  ع   ب عاد   ،وأبقى األذان  ب ني  ي د 
االة  ا   الص  ثام  إقام 

 من اخل طب    
 
م ،االنت هاء   اهلل  عنه 

يض  يعا  ر   مج 
حاب    حض   الص  وب دون   ،وكان  هذا ب م 

م. وكان  ذلك  إمجاعا   ،ن كري    منه 
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 وبناء عىل ذلك:

ع    أذانان    قت   ،فاألذان  ي وم  اجل م   الو 
ند  د خول 

ي   ،أذاٌن ع  وأذاٌن ب ني  ي د 

نرب   
الة   ،اخل طيب  وهو  عىل امل  يه  امل سل مون  باإلمجاع  من  ،ثم  إقام    الص  ل  وهذا ما ع 

نا وم    اهلل  عنه  إىل ي 
يض  ثامن  ر  نا ع 

ي د  ن  س  م  ي ه   ،هذا ز  ل  ىل  اهلل  ع  سول  اهلل ص  نا ر  ي د  وس 

 : ل م  ي قول  س   و 
ب ه  ح  ص   و 

عىل آل ه  ين  »و 
د  اش   الر 

 
اء  اخل ل ف 

ن    س  ي و 
ن ت  م  ب س  ل ي ك  ع  ف 

ي ني  
د  ذ   ،امل ه  اج  ا ب الن و  ي ه  ل  وا ع  ض  ع  وا هب  ا و  ك  س  ت م  ن  رواه احلاكم واإلمام أهمد « ف  ع 

ي    ع   ار  ب اض  ب ن  س  ك   ر  م وال ش    اهلل  عنه  منه 
يض  ثامن  ر  نا ع  ي د  . وس    اهلل  عنه 

يض   ،ر 

. هذا وز  ف    اإلمجاع  ال جت  ال   واهلل تعاىل أعلم. ،ور 

 ،: إذا فاتتع صالة اجلمعة لعذر )ما( فمااذا جياب علاي أن أصالي    55السؤال

 الظهر أم اجلمعة؟

القضااء ِّاب أن يكاون  فااق عاىل أن  لفقهااء باالت  ا نص  أوالً: اجلواب: 

ى برشاائ  رصوصا  ال يمكان حتصايلها وصالة اجلمع  تاؤد   ،حسب األداء

 بخالف سائر املكتوبات. ،للفرد

ىل أن من مل حيض صالة اجلمع  لعاذر رشعاي إ  الفقهاء ذهب عام  ثانيًا: 

وهكاذا  ، ظهارا  أو لسابب مان األساباب صاىل   ،من مرض أو خوف أو غاريه

 بالنسب  للمرأة إذا مل تشهد صالة اجلمع  فإهنا تصل ظهرا .

 ،الظهار وقات وهاو ،وقتهاا عان فاتات إذا وأماجاء يف بدائع الصنائع: 

 .تقىض ال اجلمع  صالة ألن العلامء؛ عام  عند سقطت

 وبناء عىل ذلك:

فإذا فاتت صالة اجلمع  لعذر رشعي أو غري رشعي وجب عليك أن 
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أن تصل صالة اجلمع  ركعتني.  وال يصح   ،الظهر أربع ركعاتتصل صالة 

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا

ماان  ،: مااا وااو الاادليل علااى األذكااار الااىل نااأتي بهااا بعااد الصااالة   56السااؤال

 والتسبيحات؟ ،ذتنيواملعوِّ ،واإلخالص ،قراءة آية الكرسي

يف  وقد جااءت ،أمجع الفقهاء عىل استحباب الذكر بعد الصالة اجلواب:

 منها: ،ذلك أحاديث كثرية

 أبياه، عن حسن، بن حسن بناهلل  عبدروى الطرباين يف الكبري عن أوالً: 

اهلل صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه  رسول قال: قال ريض اهلل عنهم جده عن

ا يف كان املكتوب  الصالة دبر يف الكريس آي  قرأ من» :وسلم  الصاالة إىل اهلل  ذم 

 «.األخرى

اهلل صاىل اهلل  رساول قاال: ريض اهلل عنه قاال أمام  أيبضا  عن وروى أي

 مل مكتوبا  صاالة كال   دبار الكريس آي  قرأ من» :عليه وعىل آله وصحبه وسلم

 «.املوت إال اجلن  دخول من يمنعه

 اهلل رساول يل قاال: قاالريض اهلل عناه  عقب  عنروى ابن خزيم  ثانيًا: 

 «.صالة كل   دبر يف ذاتاملعو   واؤاقر»: مصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسل

عن النبي صاىل اهلل  ،وروى الطرباين يف الكبري عن أيب أمام  ريض اهلل عنه

 مكتوبا  صالة كل   دبر الكريس آي  قرأ من»عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: 

 هو وقل» :حديثه يف إبراهيم بن حممد زادو« املوت إال اجلن  دخول من يمنعه مل

 «.أحد اهلل

 سامع رجاال   أن ،ريض اهلل عناه ساعيد أيب عانوروى اإلمام البخااري 
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َيد  ﴿ :يقرأ رجال  
َ
ُ أ اهلل صاىل  رساول إىل جاء أصبح فلام ؛يرددها ،﴾قُۡل ُهَد ٱَّللي

 .ايتقاهل   الرجل وكأن   ،له ذلك فذكراهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

 نفيس والذي»ه وسلم: اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحب رسول فقال

 «.القرآن ثلث لتعدل إهنا ،بيده

اهلل  رساول عان ،ريض اهلل عناه هريارة أيب عانروى اإلمام مسلم ثالثًا: 

 صاالة كال   دبار يفاهلل  حساب   من»صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: 

 تساع  تلاكف ،وثالثاني ثالثاا  اهلل  وكارب   ،وثالثني ثالثا  اهلل  وهمد ،وثالثني ثالثا  

 ولاه امللاك لاه ،لاه رشياك ال وحادهاهلل  إال إلاه ال :املائ  متام وقال ،وتسعون

 «.البحر زبد مثل كانت وإن خطاياه غفرت ،قدير يشء كل   عىل وهو ،احلمد

 النباي أن ،ريض اهلل عنه شعب  بن املغريةروى اإلمام البخاري عن رابعًا: 

 ال» :مكتوبا  صالة كل   دبر يف قولي كانصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

 ،قادير يشء كال عىل وهو ،احلمد وله امللك له ،له رشيك ال ،وحدهاهلل  إال إله

 «.د  اجل   منك   د  اجل   ذا ينفع وال ،منعت ملا معطي وال ،أعطيت ملا مانع ال اللهم

اهلل  رساول أن ،ريض اهلل عناه جبال بن معاذ عنروى أبو داود خامسًا: 

 إينواهلل  ،معااذ ياا» :وقاال بياده أخاذعليه وعىل آله وصحبه وسالم صىل اهلل 

 كال   دبار يف تادعن   ال ،معااذ يا أوصيك» ثم قال:، «كألحب   إينواهلل  ،كألحب  

واهلل  ،هاذا«. عبادتاك وحسن وشكرك ذكرك عىل يأعن   اللهم :تقولأن  صالة

 تعاىل أعلم.

** ** ** 
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فهال   ،ولكن بعد الاوالدة مباشارة ماات    ،رزقع اا تعا  طفالة: لقد 1السؤال

 جيب تغسيله؟

جاء يف احلديث الرشيف الذي رواه احلااكم وابان ماجاه اجلواب: أوالً: 

عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آلاه 

االستهالل داللا   ألن   ؛« عليه وور ل  الصبي ص   إذا استهل  »وصحبه وسلم: 

   املوتى.ه سن  ق يف حق  فيتحق   ،احلياة

أسأل اهلل تعاىل أن ِّعلك من الصابرين لتنال أجارهم مان خاالل ثانيًا: 

ۡجََُّه  بَِغۡۡيِ ِيَساب  قوله تعاىل: ﴿
َ
وَن أ ُ ُِ َٰ َما يَُدَّفي ٱلصي وأن تكاون  ،[10]الزمار:  ﴾إِني

كاام جااء يف احلاديث  ،تعاىل عىل فقد ولاده من احلامدين لتنال أجر من همد اهلل

أن رسول اهلل صاىل  ،الرشيف الذي رواه الرتمذي عن أيب موسى ريض اهلل عنه

إذا ماات ولاد العباد قاال اهلل تعااىل »اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم قاال: 

ملالئكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولاون: نعام، فيقاول: قبضاتم ثمارة فاؤاده؟ 

يقول: فامذا قال عبدي؟ فيقولون: همدك واسرتجع، فيقول اهلل ف ،فيقولون: نعم

 «.تعاىل: ابنوا لعبدي بيتا  يف اجلن ، وسموه بيت احلمد

 وبناء عىل ذلك:

 ،اه اهلل تعااىلثم توف   ،ا  وهو كامل اخللق  حي   ،فام دام ولدك انفصل عن بطن أمه

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا عليه. ن ويصىل  ل ويكف  يغس   ،فإنه يعامل معامل  املوتى

الصالة عليه  فهل تصحُّ ،ن من الصالة عليه: مات والدي ومل نتمك2َّالسؤال

 بعد دفنه يف القرب؟

جاء يف احلديث الرشيف الذي رواه اإلمامان البخاري ومسالم  اجلواب:
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املساجد، أو شاابا  ،  ن امرأة  ساوداء كانات تقام  أ ،ريض اهلل عنه هريرة أيب عن

، فسأل عنها اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلمفقده رسول  ففقدها، أو

م صاغروا أمرهاا، أو فكاأهن  « أفال كناتم آذنتماوين»أو عنه، فقالوا: مات. قال: 

هذه القبور مملاوءة  إن  » عليه، ثم قال: وه فصىل  فدل  « وين عىل قربهل  أمره، فقال: د  

 .«رها هلم بصاليت عليهمتعاىل ينو   اهلل ظلم   عىل أهلها، وإن  

 ،فن بعد الغسل قبال الصاالة علياهوجاء يف كتاب البدائع وغريه: ولو د  

 ق. اها.علم أنه تفر  ما مل ي   ، عليه يف القربل  ص  

 وبناء عىل ذلك:

إذا كانات  ،فال حرج مان الصاالة عاىل والادك رهماه اهلل تعااىل يف قاربه

بعد دفنه بمدة مان الازمن بحياث  أما الصالة عليه ،الصالة قريب  عهد من دفنه

 واهلل تعاىل أعلم. ،فال يصىل عليه. هذا ،خيغلب عىل الظن أن جسده تفس  

فيااه اجتماااع النااا  علااى صااالة   وقاالَّ ،: يف وااذا الوقاات كثاار املااوت 3السااؤال

 فهل يشرع يف وذه احلال صالة الغائب؟ ،اجلنائز

 رسول أن ،عنهاهلل  ريض هريرة أيب عنلقد ثبت يف الصحيحني  اجلواب:

ا ملاك احلبشا  رهماه  النجايش نعىاهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

 فصاف   ،املصاىل إىل هبم وخرج ،فيه مات الذي اليوم يفاهلل تعاىل ا إىل أصحابه 

 .تكبريات أربع عليه وكرب   هبم

إال  ،وقال الفقهاء: هذا احلديث دليل عىل مرشوعي  الصالة عىل الغائاب

بسايدنا رساول اهلل  بعض الفقهاء كاحلنفي  واملالكي  قاالوا: إن هاذا خااص   أن  

ومن اجلاائز أن يكاون قاد رفاع للنباي  ،صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم
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 عليه صاالته عاىل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم رسير النجايش فصىل  

نه صىل اهلل عليه وعىل آله عىل ذلك أنه مل ينقل ع وقالوا: ويدل   ،احلارض املشاهد

 فال ترشع صالة الغائب لغريه. ،وصحبه وسلم أنه كان يصل عىل الغائبني

ولاو  ،غائب عان البلاد وذهب الشافعي  واحلنابل  إىل أهنا ترشع عىل كل  

  عليه يف املكان الذي مات فيه.ل  ص  

 وبناء عىل ذلك:

وخاص  إذا ماات  ،صىل   وال حرج عىل من ،فهذه املسأل  خالفي  بني الفقهاء

 واهلل تعاىل أعلم. ،. هذاكام أنه ال حرج عىل من مل يصل   ،عليه أحد ومل يصل  

 : ما حكم املشي فوق القرب واجللو  عليه؟4السؤال

 ،ذلك توقري للميت ألن   ،قرب اإلنسان املسلم حمرتم رشعا   اجلواب:

 أو مجرة عىل أميش ألن  »وذلك لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

رواه « مسلم قرب عىل أميش أن من إيل   أحب   ،برجل نعل أخصف أو ،سيف

 ريض اهلل عنه. عامر بن عقب  عنابن ماجه 

 أحاب   مجرة عىل أطأ ألن  ويقول سيدنا عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه: 

 . رواه الطرباين يف الكبري.مسلم قرب عىل أطأ أن من إيل  

حلنابلا  والشاافعي  إىل ور الفقهااء مان احلنفيا  واملالكيا  واوذهب مجها

  .القبور باألقدام واجللوس عليها إال حلاج  ماس   كراهي  وطء

 وبناء عىل ذلك:

 واهلل تعاىل أعلم. ،فيكره امليش فوق القبور واجللوس عليها. هذا
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 : كي  يكون كفن املرأة بعد موتها؟5السؤال

: عن ليىل ابن  قاانف الثقفيا  قالاتأبو داود روى اإلمام أهمد و اجلواب:

اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه كلثوم بنت رسول  ل أم  كنت فيمن غس  

اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه ل ما أعطاناا رساول وكان أو   ،عند وفاهتاوسلم 

ثام أدرجات بعاد يف  ،ثم امللحفا  ،ثم اخلامر ،ثم الدرع ،احلقاءوصحبه وسلم 

 .آلخرالثوب ا

عناد البااب اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم ورسول  :قالت

 .ثوبا   معه كفنها يناولناه ثوبا  

ن يف مخس  املرأة تكف   فق الفقهاء من أصحاب املذاهب األربع  عىل أن  وات  

ومخار يغطى باه  ، به العورةسرت  فاإلزار ت   ،ار وقميص ولفافتانإزار ومخ ،أثواب

 ولفافتان. ،صوقمي ،الرأس

 وبناء عىل ذلك:

والثااين لسارت  ،واحاد لسارت العاورة ،فكفن املرأة يكون يف مخس  أثواب

املرأة تزيد عىل الرجل يف السارت  ألن   ،هبام ثم لفافتان تلف   ،ثم القميص ،الرأس

 واهلل تعاىل أعلم. ،وبعد موهتا. هذا ،لزيادة عورهتا عىل عورته يف حال حياهتا

فقماات بدفنااه وواااعت   ،ر يف عباداتااهووااو مقصِّاا  ،قريااب لااي : مااات 6السااؤال

فهال   ،رجاء رمحة اا تعا  لاه  ،على صدره نسرة من القرآن العظيم

 وذا األمر مشروع أم ال؟

 ،أمجع الفقهاء والعلاامء عاىل وجاوب تعظايم القارآن العظايم اجلواب:

 ڤ ٹ ٹقال تعااىل: ﴿ ،دنس وقذر واحرتامه وتوقريه وصيانته من كل  
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 .[32احلج: ]﴾ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

ا الفقهاء عىل أن   ونص   ألقاى القارآن العظايم يف أمااكن القااذورات  ن  م 

 عامدا  فإنه يكفر بذلك الفعل.

بال  ،وا عىل أنه حيرم وضاع القارآن العظايم يف األمااكن املهينا وكام نص  

القارآن  موا عىل الرجل اجلناب واملارأة اجلناب واحلاائض والنفسااء ماس  حر  

. ولقوله صىل اهلل [79الواقع : ]﴾ ڀ ڀ ڀ پ﴿لقوله تعاىل:  ،مالعظي

رواه احلااكم « طااهر وأنت إال القرآن متس   ال »عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 ريض اهلل عنه. حزام بن حكيم عن

 ،والكهاف ،﴾ڤ﴿وجاء يف حاشي  الدر: ال ِّوز أن يكتب عىل الكفن: 

 خوفا  من صديد امليت. اها. ،ونحومها

 م  للنجاس . اها.ِّوز تعريض األسامء املعظ   وال

 وبناء عىل ذلك:

امليات  ألن   ،أو قاربه فيحرم وضع املصحف الرشيف مع امليات يف كفناه

فإذا وضاع املصاحف الرشايف معاه  ،ل بعد الدفن ويسيل قيحا  وصديدا  يتحل  

م رشعاا . وذلاك حمار   ،فإنه ال حمال  هذه النجاسات تصيب املصحف الرشيف

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا

 : ول جيوز دفن امليت يف التابوت؟7السؤال

 ،فرض كفاي  عىل األم  إمجاعا  إن أمكن ذلكدفن املسلم أوالً: اجلواب: 

وأول من قام بالدفن هو قابيل الذي أرشده اهلل تعاىل إىل دفن أخيه هابيل عن 

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿قال تعاىل:  ،طريق الغراب
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 ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ
 .[31املائدة: ]﴾ جب يئ ىئ حئ جئ

 ولنيل دعاء الزائرين. ،باعوذلك لالت   ،والدفن يف املقربة العام  أفضل

ال خاالف باني الفقهااء يف أناه يكاره الادفن يف التاابوت إال عناد ثانيًا: 

عان النباي صاىل اهلل علياه  ذلاك وذلك ألنه مل ينقل ،كرخاوة األرض ،احلاج 

ه بأهال وفياه تشاب   ،عن أصاحابه ريض اهلل عانهم وعىل آله وصحبه وسلم وال

 فيه إضاع   للامل. وألن   ،واألرض أنشف لفضالته ،الدنيا

 ،ألنه أقارب إىل السارت ،اذ التابوت للمرأةقال احلنفي : ال بأس باخت  ثالثًا: 

 ها عند الوضع يف القرب.ز عن مس  والتحر  

 وبناء عىل ذلك:

 ،كرخااوة األرض ،مكروه إال حلاجا  فإن دفن امليت يف التابوت ونحوه

وخاصا    ،الرجل واملارأة وهذا سواء يف حق   ،ق األشالءأو مليت حمروق أو ممز  

 واهلل تعاىل أعلم. ،حمارمها. هذا إذا كان الذي ينزل املرأة القرب بعض  

إذا كااان القاارب   ،: واال جيااوز دفاان أكثاار ماان مياات يف قاارب واحااد       8السااؤال

 اة كغرفة صغرية؟مبنيَّ

جاء يف املوسوع  الفقهي  الكويتي : مصاطلح دفان: ال خاالف  واب:اجل

كضايق  ،بني الفقهاء يف أنه ال يدفن أكثر من واحاد يف قارب واحاد إال لضاورة

صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه  النباي ألن ،أخارى تربا  أو حاافر، رتعذ   أو ،مكان

  اب الصاح فعال هاذا وعاىل ؛واحاد قرب يف ميت كل   يدفن كانوصحبه وسلم 

 .بعدهم ومن
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ا وهاي كبيات معقاود  فسااقيال يف الادفن ويكرهوجاء يف رد املحتار: 

 .  ان  بالبناء يسع مجاع   قياما  ملخالفتها الس  

 : وجوه منوالكراه  فيها 

 .اللحد عدما 1

 من بالنساء الرجال اختالطو ،رضورة لغري واحد قرب يف اجلامع  دفنا 2

 .عليها والبناء جتصيصهاو ،منها ريكث يف الواقع هو كام حاجز غري

 .ل  ا خصوصا  إذا كان فيها ميت مل يب  3

 وإدخاال أرباهباا، تبال مل التي القبور نبش من احلفارين جهل  يفعله وما

 ميتاني جلماع املبيح  الضورة من وليس الظاهر، املنكر من فهو عليهم أجانب

 . اها.واحد قرب يف ابتداء   فأكثر

 وبناء عىل ذلك:

خاص   يف الفسااقي ا غرفا   ،ه دفن أكثر من ميت يف قرب واحدفيكر

ولايس عاىل هيئا  الادفن  ، ن ذلك ليس من الس   ة لذلك ا ألن  صغرية معد  

 املعهود رشعا .

ودفن أكثر من ميت يف قرب واحد فيه هتك حرم  األول وظهور 

 ،ال حرج. هذاف وصارت رميام   إال إذا بليت عظام األول عندها ،رائحته

 واهلل تعاىل أعلم.

 ،اص جمهاول : والدي رمحه اا تعا  قتل يوم اجلمعة على يد قن9َّالسؤال

 فهل يعدُّ شهيداة؟

 الشهيد عىل ثالث  أقسام: اجلواب:
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ال يف قتال ماع الكفاار م  ت  وهو الذي ق   األول: ش يد الدنيا واآلخرع: ال  ب  ق 

دون  ،ن كفاروا هاي السافىللتكون كلم  اهلل هي العليا وكلم  الاذي ،رب  د  غري م  

 غرض من أغراض الدنيا.

أو قاتل  ،يف الغنيم  ل مع الكفار وقد غل  ت  وهو من ق  الثاين: ش يد الدنيا: 

 من أغراض الدنيا. أو لغرض      ع  م  أو س   رياء  

وكامليات باداء  ،لام  من غاري قتاالتل ظ  وهو من ق   الثالث: ش يد اآلخرع:

وقد جاء يف احلديث الرشيف الذي رواه اإلمام  ،البطن أو بالطاعون أو بالغرق

اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه  رسول أن ،ريض اهلل عنه هريرة أيب نالبخاري ع

 وصااحب ،والغرق ،واملبطون ،املطعون :مخس  الشهداء» :قالوصحبه وسلم 

 «.  اهلل سبيل يف والشهيد ،اهلدم

 وبناء عىل ذلك:

 من غاري قتاال فهاو شاهيد باإذن اهلل را  وظلام  د  غ   ل  ت  فام دام والدك ق  

فقاد  ،يوم اجلمع  ل  ت  وهو إن شاء اهلل تعاىل آمن من فتن  القرب ألنه ق   ،تعاىل

 النباي عان ،ريض اهلل عانهام عمرو بناهلل  عبد عنروى اإلمام أهمد والرتمذي 

 اجلمعا  ياوم يموت مسلم من ما» :قالصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

 واهلل تعاىل أعلم.  ،هذا«. القرب فتن اهلل  وقاه إال مع اجل ليل  أو

** ** ** 
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: ما حكم دفو زكاة املال للجمعيات اخلريية الاىل تقاوم بسااعدة    1السؤال

 املنكوبني؟

عليهاا القارآن  مصارف الزكاة حمصورة يف ثامني  أصاناف ناص  : اجلواب

َما ٱالعظيم يف قوله تعاىل: ﴿ َُۡهنا إِني َُٰت لِۡلُسَقنََّآءِ َوٱلَۡمَ َٰنِكِي َوٱۡلَعَِٰملِنَي َعلَ َدَق لصي
بُِِل فََِّيَضنة   َِ ٱلسي ِ َوٱبۡ ِقَاِب َوٱۡلَغََِِّٰمَي َوَِّف َسبُِِل ٱَّللي ََ  َوٱلُۡمَؤليَسةِ قُلُدُبُهۡ  َوَِّف ٱلَّ  ِن م 

ُ َعلُِ   َيِكُ ٞ  ِ َوٱَّللي  .[60التوب : ]﴾ ٱَّللي

فال ِّاوز  ،﴾ لتفيد احلرص والقرصإِنيَماقوله تعاىل: ﴿رت اآلي  بد  وقد ص  

 أو يف وجه غري داخل يف هذه األصناف. ،رصف الزكاة ألحد

د ذلك النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم يف احلاديث وقد أك  

 أتيت: )قال ريض اهلل عنه الصدائي احلار  بن زيادالذي أخرجه أبو داود عن 

 ،طاويال   حديثا   فذكر ،فبايعتهعليه وعىل آله وصحبه وسلم  اهلل صىل اهلل رسول

اهلل صاىل اهلل علياه  رسول له فقال ،الصدق  من أعطني :فقال ،رجل فأتاه :قال

 يف غاريه وال نباي بحكام يارض مل تعااىلاهلل  إن»وعاىل آلاه وصاحبه وسالم: 

 تلاك مان كنات فاإن ،أجازاء ثامنيا  أهاافجز   ،هاو فيها حكم حتى الصدقات

 «(.حقك أعطيتك جزاءاأل

 أخاربين: قاال ريض اهلل عناه عادي بناهلل  عبيد عنوأخرج اإلمام أهمد 

 الاوداع حجا  يفصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم  النبي أتيا أهنام رجالن

اهلل صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه  رسول فيهام فرفع :قال ،الصدق  يسأالنه

 ،منهاا أعطيتكام شئتام إن» :فقال ،لدينج رجلني فرآمها ،وخفضه البرصوسلم 

 «.مكتسب لقوي   وال لغني فيها ح    وال
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 وبناء عىل ذلك:

 ،ى أحوال هاؤالء املنكاوبنيفيجب عىل هذه اجلمعيات اخلريي  أن تتحر  

الزكاة إذا وقعات يف ياد غاري   فإن  وإال   ،ألنه ليس كل منكوب فقريا  أو مسكينا  

 .هلا فإهنا ال تصح   مستحق  

اا حوا هلااؤالء اجلمعيااات عاان كااام ِّااب عااىل هااؤالء املنكااوبني أن يرص 

وحيارم علايهم أخاذ يشء  ،وأن يعلموهم إن كانوا أغنياء بأهنم أغنياء ،أحواهلم

 واهلل تعاىل أعلم. ،من هذه األموال الزكوي . هذا

 فما وي أفضل الصدقات يف وذا اجملال؟ ،: أريد أن أجعل صدقة جارية2السؤال

يف سننه أن سعد بن عباادة ريض اهلل عناه أتاى داود  روى أبوأوالً: اجلواب: 

 ساعد أم إن ،اهلل رساول ياافقاال:  ،النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم

 .سعد ألم هذه :وقال ،بئرا   فحفر :قال« املاء» :قال ؟أفضل الصدق  فأي   ،ماتت

 حتاب   كانات عدسا أم إن   ،اهلل رساول يااويف رواي  للفاكهي قال ساعد: 

صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه  قاال عنهاا؟ قأتصد   أن أفينفعها الصدق ،

 .«باملاء وعليك نعم،»: وسلم

قاال رساول اهلل  قاال: عنهاهلل  ريض هريرة أيب عن: أخرج الشيخان ثانياً 

 ،العطش عليه فاشتد ،يميش رجل بينا»صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 مان الثارى يأكال ،يلهاث بكلاب هاو فاإذا ،خرج ثم ،منها رشبف ،بئرا   فنزل

 ثام ،بفياه أمسكه ثم ،هف  خ   فمأل ،يب بلغ الذي مثل هذا بلغ لقد :فقال ،العطش

 يف لناا وإن   ،اهلل رساول ياا :قاالوا «لاه فغفار لهاهلل  فشكر ،الكلب فسقى رقي

 «.أجر رطب  كبد كل   يف» :قال ؟أجرا   البهائم
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َُۡننا : ﴿: قال تعاىلثالثاً  فُُِضدا  َعلَ
َ
ۡن أ

َ
ۡصَحََٰب ٱۡۡلَنيةِ أ

َ
ۡصَحَُٰب ٱنليارِ أ

َ
َونَاَ ىٰٓ أ

 ََ َٰسِنَِّي َ ٱۡلَك ََ َمُهَمنا  َ َيَّي ُ قَنالُٓدا  إِني ٱَّللي ا َرزَقَُكُ  ٱَّللي ۡو ِممي
َ
ََ ٱلَۡمآءِ أ األعاراف: ]﴾ ِم

: فقاال الصادق  أفضال؟ أي   :وقد سئل ،. يقول ابن عباس ريض اهلل عنهام[50

: قاال أفضال؟ الصادق  أي  صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم  النبي سئل

 الناار أهل ترى أال املاء، »: قال ؟ أفضل الصدق  أي   اهلل، نبي يا: فقلت ،«املاء»

 .«اهلل: أفيضوا علينا من املاء أو مما رزقكم قالوا اجلن  بأهل استغاثوا إذا

 أن ،عانهاماهلل  ريض عمار باناهلل  دعبا عانأخرج اإلمام مسالم رابعًا: 

ا» :قالاهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  رسول  ةهار   يف امارأة بتذ  ع 

 إذ سااقتها وال أطعمتهااا هااي ال ،النااار فيهااا فاادخلت ،ماتاات حتااى سااجنتها

 «.األرض خشاش من تأكل تركتها هي وال ،حبستها

 وبناء عىل ذلك:

ء  تعاىل يقاول: ﴿ألن اهلل  ،أفضل الصدق  حفر بئر ۡ َۡ ََ ٱلَۡمنآءِ َُّي  وََجَعلۡنَا ِمن
فَََل يُۡؤِمنُدنَ 

َ
 ،. والسعيد مان كاان ساببا  يف إيصاال املااء للنااس[30األنبيااء: ]﴾ ََح   أ

 واهلل تعاىل أعلم. ،من كان عكس ذلك ا والعياذ باهلل تعاىل ا. هذا والشقي  

ل عناد اا تعاا    : ول صحيح أن األجر على القرض احلسان أفضا  3السؤال

 من األجر على الصدقة؟

قال : قالريض اهلل عنه عن أنس بن مالك روى ابن ماجه أوالً: اجلواب: 

رأيات ليلا  أرسي يب عاىل »اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: رسول 

ياا  :فقلات ،والقارض بثامنيا  عرشا ،الصدق  بعرش أمثاهلاا :باب اجلن  مكتوبا  

 ؟قرض أفضل من الصدق ما بال ال ،جربيل
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 «.واملستقرض ال يستقرض إال من حاج  ،ألن السائل يسأل وعنده :قال

 فه علامء احلديث.وهذا احلديث الرشيف ضع  

وقالوا: القربا  إىل اهلل تعااىل يف اهلبا   ،ذكر الفقهاء مراتب القرباتثانيًا: 

 ،عاه دائام يتكاررنف ألن   ،منهاا يف اهلبا  ويف الوقاف أتام   ،منها يف القرض أتم  

ق باه يف احلاال. وقيال: إن ه من املتصاد  قطع حظ   ألن   ،من الكل والصدق  أتم  

 القرض أفضل من الصدق .

 وبناء عىل ذلك:

 ،فعند مجهور الفقهاء الصدق  أعظم أجرا  عند اهلل تعاىل من القرض

 مخ حخ جخ مح جح مج حج يث ىث مث جث﴿وذلك لقوله تعاىل: 

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چىل: ﴿. ولقوله تعا[11احلديد: ]﴾ جس

 گ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ
 .[261البقرة: ]﴾ ڳ گ گ

وقال بعضهم: القرض أفضل من الصدق  للحديث الذي رواه ابن 

 واهلل تعاىل أعلم. ،ماجه رهمه اهلل تعاىل. هذا

** ** ** 
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: وااال جياااوز أن جيماااو اإلنساااان بااني قضااااء ماااا علياااه مااان رمضاااان  1السااؤال 

 صيام يوم عاشوراء؟و

،   واحدة ال يصاح  إرشاك عبادتني مقصودتني بذاهتام يف ني   اجلواب:

فالقضاء عبادة مقصودة بذاهتا، وصيام النافل  عبادة مقصودة باذاهتا، فاال 

 ِّمع بني هاتني العبادتني يف ني  واحدة.

 وبناء عىل ذلك:

م يوم فمن نوى النافل  مل ِّزئه عن الواجب، يعني إذا نوى صيا

عاشوراء ال ِّزئه هذا الصوم عن القضاء، ومن نوى قضاء رمضان يف 

قضاؤه، ويرجى من اهلل تعاىل أن ينال ثواب صيام يوم  يوم عاشوراء صح  

 عاشوراء. هذا، واهلل تعاىل أعلم.

: ول صاحيح باأن شاارب اخلمار إذا تارك شارب اخلمار قبال رمضاان          2السؤال

 بيوم واحد ثم صام ال يقبل صومه؟

اا أوالً:جلواب: ا ناهب 
ر  ِّ  ب  اجت 

بائ  ب  اخل مر  كبريٌة من الك  ك  بأن  رش   ،ال ش 

ۡزَلَٰنُ  رِۡجنٞ  قال تعاىل: ﴿
َ
نَصاُب َوٱۡۡل

َ
َما ٱۡۡلَۡمَُّ َوٱلَۡمۡيِِسُ َوٱۡۡل ََ َءاَمُنٓدا  إِني ِي َها ٱَّلي يُّ

َ
ٰٓأ  يَ

َۡ َ مَ  ِ َِ فَٱۡجَتنُِبدُُ لََعليُكۡ  ُتسۡ م  َُۡطَٰ ن يُدقِنَ   ٩٠لُِحدَن ِل ٱلشي
َ
َُ أ َُۡطَٰ ن إِنيَمنا يَُِّينُد ٱلشي

 َِ ِ وََعن ُمۡ  َعنَ ذِۡكنَِّ ٱَّللي بَۡيَنُكُ  ٱۡلَعَدََٰوةَ َوٱۡۡلَۡغَضآَء ِِف ٱۡۡلَۡمَِّ َوٱلَۡمۡيِِسِن َوَيُصندي
نَتُهدنَ  نُت  مُّ

َ
لَدَٰةِ َفَهۡل أ  .[91-90املائدة: ]﴾ ٱلصي

ن  وروى اإلمام البخاري  ب د   ع  ار   ب ان  اهلل   ع  م     ع 
يض  ام   اهلل  ر  ان ه  أن  الن باي   ،ع 

ل م  قال:  س   و 
ب ه  ح  ص   و 

عىل آل ه   و 
ي ه  ل  ىل  اهلل  ع  ي ا ث ام  مل   »ص  ن   الاد 

ار  يف  ب  اخل م  ن  رش   م 
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ا يف  اآل ه  م  ر  ا ح  ن ه 
ت ب  م  ة  ي  ر 

 «.خ 

ب د  وروى الرتمذي عن  ر   ب ن   اهلل  ع  م    اهلل  ع   ع 
يض  ام قال: ر  ول  اهلل نه  س  ال  ر   ق 

 : ل م  س   و 
ب ه  ح  ص   و 

عىل آل ه   و 
ي ه  ل  ىل  اهلل  ع  ب ل  »ص  ق  ر  مل   ي  ب  اخل م 

ن  رش   ة   اهلل  م  اال  اه  ص  ل 

ب اح ني  ص 
ب ع  إ ن  ت اب  ت اب  اهلل  ،ا  أ ر  ي ه   ف  ل  ب ال   ،ع  ق  اد  مل   ي  ن  ع 

إ  اني   اهلل  ف 
ب ع  ة  أ ر  اال  اه  ص   ل 

ب ا إ ن  ت اب  ت اب  اهلل  ،حا  ص  ي ه   ف  ل  ب ل   ،ع  ق  اد  مل   ي  ن  ع 
إ  اب اح اهلل  ف  اني  ص 

ب ع  ة  أ ر  اال  ه  ص   ،ا  ل 

إ ن  ت اب  ت اب  اهلل  ي ه   ف  ل  ب ل   ،ع  ق  ع    مل   ي 
اب  اد  الر  إ ن  ع  اب اح اهلل  ف  اني  ص 

ب ع  ة  أ ر  اال  اه  ص   ،ا  ل 

ت ب   ن  ت اب  مل   ي 
إ  ي ه   هلل ا ف  ل  ن  هن  ر   ،ع 

اه  م  ق  س  هم  ن   :ق يل   ،«ب ال  اخل   و   الار 
ب د  ا ع  ا أ ب  اا  ،ي  م  و 

ال   ؟ب ال  اخل   هن  ر   ل  الن ار   :ق   أ ه 
يد  د  ن  ص 

 .هن  ٌر م 

نا ثانياً  ت ح  باب  الت وب   لعبااد ه  عز  وجل  : رب  إَِلي َمنَ تَناَب ﴿قاال تعااىل:  ،ف 
ََ وََعمِ  ِ ا  َََٰٰنلِح  َل َ َمنَل  َوَءاَم ُ َسن   ُ  ٱَّللي ِ ٰٓئِنَك ُيَبند  لَ و 

ُ
ُ َوََكَن ٱ اتِِهۡ  َيَسنَنَٰت  فَأ َّللي

ٰٓ . وقاال تعااىل: ﴿[70الفرقاان: ] ﴾اا ريِيُم  َغُسدر   َ ََ فُندا   ۡفَ
َ
ََ أ ِين قُنۡل َيَٰعَِبنا َِي ٱَّلي

 َ ِ إِني ٱَّللي نُسِسِهۡ  ََل َتۡقَنُ دا  ِمَ ريۡۡحَةِ ٱَّللي
َ
نُندَب َمُِعناً إِنينُهۥ ُهنَد ٱۡلَغُسندُر أ َيۡغسَُِّ ٱَّلُّ

بِيَ ﴿. وقال تعاىل: [53الزمر: ] ﴾ٱلَّيِيُ ُ  َ ُُيِبُّ ٱّليديَٰ . ويقاول  [221البقرة: ]﴾ إِني ٱَّللي

 : ل م  س   و 
ب ه  ح  ص   و 

عىل آل ه   و 
ي ه  ل  ىل  اهلل  ع  إ ن  ت اب  ت اب  اهلل »ص  ي ه   ف  ل  اىل  «. ع   ويقول  ص 

 : ل م  س   و 
ب ه  ح  ص   و 

عىل آل ه   و 
ي ه  ل  ب  »اهلل  ع 

ن   الت ائ 
ن ب   م  ان   الذ  م  ن اب   ال   ك  اه   ذ  رواه « ل 

ن  ابن ماجه  ة   أ يب   ع  ب ي د  ب د   ب ن   ع  . ع  نه    اهلل  ع 
يض   اهلل  ر 

 وبناء عىل ذلك:

ال م   س   و 
ب ه  اح  ص   و 

عىل آل ه   و 
ي ه  ل  ىل  اهلل  ع  ع  شاارب  اخلمار  عان  فالن بي  ص  د  ر 

 اخلمر  هبذا احلديث  
ب ه  اا غاري  صاحيح    ،رش   أهن 

م  قبول  العبادة  د   ،وليس  معنى ع 

ر  عاىل العباادة  إذا كاان  فهي  صحيحٌ  ويسق   الفرض  عنه  هبا، ولكان ال ي اؤج  
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ب  اخلمر  م رص  ح  بذلك اإلمام  الن ووي  رهم ه  اهلل  ،ا  عىل رش  تعااىل بقولاه:  كام رص  

وط   ق   س 
ئ    يف  ان ت  جم  ز  إ ن  ك  ا و  يه 

ه  ف  اب  ل  ن ه  ال ال ث و  ض  ع  ر   . اها.ف 

 ا أربعني  ليل   مرشوطٌ  بأن ال يتوب  
م  قبوهل  د  اىل   ،فالعقوب   ب ع  ألن  الن بي  ص 

ل م  قال:  س   و 
ب ه  ح  ص   و 

عىل آل ه   و 
ي ه  ل  إ ن  ت اب  ت اب  »اهلل  ع  ي ه   اهلل  ف  ل   «.ع 

 فإن ه  يرتفع  عنه  هذا الوعيد  
ق  يف توبت ه  د  ب   ،فمن تاب  وص  ألن  الت وب   جت  

ب  اخلمر  قبل  يوم  من رمضان  إذا كان  صادقا  يف  ،ما قبل ها فصوم  الت ائ ب  من رش 

 صحيٌح ومقبوٌل إن شاء  اهلل  تعاىل
ن مل يرشب  اخلمر   ،توبت ه  ألن  اهلل   ،كصيام  م 

ق  فيها، وإن صام ومل يتب من  عز  وجل   د   إن ص 
ه  رحيٌم ودوٌد ويفرح  بتوب   عبد 

صومه وال أجر له عليه، وعليه إثم  اخلمر وكان صومه مستوفيا  رشوطه، صح  

 واهلل تعاىل أعلم. ،اخلمرة. هذا

 ة يف نهار رمضان؟: ول جيوز للمريض أن يأخذ حتميلة شرجي3َّالسؤال

دخال روى أبو يعىل عن عائشا  ريض اهلل عنهاا قالات: )أوالً: واب: اجل

هل من  ،يا عائش »فقال: اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم رسول  عل  

يا عائش  هال دخال بطناي مناه »فأتيته بقرص، فوضعه يف فيه، فقال:  «كرسة؟

 .«يشء؟ كذلك قبل  الصائم، إنام اإلفطار مما دخل وليس مما خرج

( خارج مما وليس دخل مما الصوموعن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال: )

 رواه اإلمام البخاري.

ذهب مجهور الفقهاء من احلنفي  والشافعي  واحلنابلا  ويف املشاهور ثانيًا: 

 ،عند املالكي  إىل أن االحتقان يف الدبر يفطر الصائم وعليه القضاء دون الكفارة

االحتقان يف الدبر أثناء الصاوم ال  ور عندهم إىل أن  وذهب املالكي  يف غري املشه
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 وهذا ما اختاره ابن تيمي  رهمه اهلل تعاىل. ،وليس عليه قضاء ،يفطر الصائم

 وبناء عىل ذلك:

وِّب القضااء دون  ،رةفالتحاميل الرشجي  يف هنار رمضان للصائم مفط  

لوا بعادم تفطريهاا الكفارة عند مجهور الفقهاء خالفا  لبعض املالكي  الاذين قاا

 واهلل تعاىل أعلم. ،للصائم. هذا

 ة أن يصوم املؤمن شهر شعبان كامالة؟نَّ: ول من الس4ُّالسؤال

 رأيات ماا: قالتريض اهلل عنها  سلم  أم عنروى اإلمام أهمد  اجلواب:

 أناه إال متتابعني شهرين صاماهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  رسول

 .برمضان شعبان ل  يص   كان

صىل اهلل عليه وعىل  النبي عن ،ريض اهلل عنها سلم  أم عنوروى أبو داود 

 .برمضان يصله شعبان إال تاما   شهرا   السن  من يصوم يكن مل أنهآله وصحبه وسلم 

 عائشا  ساألت :قاالريض اهلل عناه  سالم  أيب عانوروى اإلمام مسلم 

عاىل آلاه وصاحبه وسالم اهلل صىل اهلل علياه و رسول صيام عن عنهااهلل  ريض

 أره ومل ،أفطار قاد نقاول حتاى ويفطر ،صام قد نقول حتى يصوم كان :فقالت

 كاان ،هكل ا شاعبان يصاوم كان ،شعبان من صيامه من أكثر ق    شهر من صائام  

 .قليال   إال   شعبان يصوم

فظاهر احلديث األول والثاين أن النبي صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه 

 ه.شهر شعبان كل   وسلم كان يصوم

صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم  النبي   وظاهر احلديث الثالث أن  

  قليال .كان يصوم شهر شعبان إال  
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باأن النباي صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه  ،ق العلامء بني هذه األحاديثووف  

ويف بعضاها اآلخار  ،وصحبه وسلم كان يصوم بعاض السانني شاعبان كاامال  

 قليال . يصومه إال  

 وبناء عىل ذلك:

وذلك ملا ورد يف صحيح اإلماام  ، قليال  منهفالسن  صيام شهر شعبان إال  

اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل  نبي   أعلم والمسلم عن عائش  ريض اهلل عنها قالت: 

 صاام وال ،الصابح إىل ليل    صىل وال ،ليل  يف هكل   القرآن قرأآله وصحبه وسلم 

 .رمضان غري كامال   شهرا  

 النبي صام ما :قال عنهاماهلل  ريض عباس ابن عنوملا ورد يف الصحيحني 

 .رمضان غري ق    كامال   شهرا  صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

ولكن إذا صام اإلنسان شهر شعبان كامال  وهو ال يرى صيامه كامال  من 

ا الرشاع الرشايف. ب هباهذا من النافل  التي رغ   ألن   ،السن  فال حرج يف ذلك

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا

وكااان صاايامها   ،: رجاال أتااى زوجتااه ووااي صااائمة يف غااري رمضااان    5السااؤال

 ب عليهما؟فماذا يرتتَّ ،قضاء أيام أفطرتها من رمضان بعذر شرعي

قضاء رمضان من الصايام الواجاب الاذي ال ِّاوز فياه  أوالً:اجلواب: 

و كصيام النفل الذي اختلف الفقهاء وليس ه ،بطله إال لعذر رشعيللمرء أن ي  

روى الطارباين يف الكباري والادارقطني والادارمي  ،  إبطاله بغري عاذريف صح  

 جااءت مكا  فاتح يوم كان ملا: قالتريض اهلل عنها  هانئ أم عنواللف  له ا  ا
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 ، اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالماهلل صىل رسول يسار عن فجلست فاطم 

 .يمينه عن هانئ وأم

 هاانئ أم ناولاه ثام منه، فرشب فناولته ،رشاب فيه بإناء الوليدة فجاءت

 .منه فرشبت

 .صائم    وكنت أفطرت لقد ،اهلل رسول يا: قالت ثم

 .«شيئا ؟ تقضني أكنت»: هلا فقال

 .ال: قالت

 .«تطوعا   كان إن كيض   فال» :قال

ء رمضاان اتفق مجهور الفقهاء عىل أنه ليس يف الفطر عمدا  يف قضااثانيًا: 

 ألن زمن القضاء ليس له حرم  كحرم  شهر رمضان. ،كفارة

 وبناء عىل ذلك:

وِّاب  ،منهام آثام وكل   ،فام حصل بني الزوجني هو معصي  هلل عز وجل

 عليهام التوب  واالستغفار وعدم العودة إىل مثل ذلك.

ولكن ِّب عليها إعادة قضاء  ،وال جتب الكفارة عىل املرأة يف هذه احلال 

مع التوب  واالستغفار والعزم عىل عدم العودة إىل مثل ذلك.  ،لك اليوم فق ذ

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا

** ** ** 



 

 

 
 
 
 

 والعمرة احلج كتاب





 

 209 كتاب احلج والعمرة

واحلجار األساود واجاب     ،: ول صحيح بأن اساتالم الاركن اليمااني   1السؤال

 على الطائ  يف كل شوط؟

حلاديث ابان عمار  ،يلاهاستالم احلجر األسود وتقب يسن  أوالً: اجلواب: 

اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  رسول استقبلقال: ) ريض اهلل عنهام

 بان بعمار هاو فاإذا ،التفات ثام ،طاويال   يبكاي علياه شفتيه وضع ثم ،احلجر

رواه «( العاربات بساك  ت   هنااه   عمار ياا» :فقال ،يبكيريض اهلل عنه  اخلطاب

 احلاكم وابن ماجه.

 إىل جاء أنه) ،عنهاهلل  ريض عمر عن ،ريض اهلل عنه ع ربي بن عابس عنو

ا ال حجر كأن   أعلم إين :فقال ،لهفقب   األسود احلجر  أين ولاوال ،تنفاع وال تض 

( رواه لتاكقب   ماا لاكيقب  صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم  النبي رأيت

 اإلمام البخاري.

ملا جاء يف احلاديث الاذي  ،يده لن من تقبيله استلمه بيده وقب  فإن مل يتمك  

 ريض اهلل عناه عمار ابان رأيات): قاالريض اهلل عنه  نافع عنرواه ابن خزيم  

صاىل اهلل  اهلل رساول رأيات مناذ تركته ما :وقال يده، لوقب   بيده، احلجر استلم

 (.يفعلهعليه وعىل آله وصحبه وسلم 

وال يازاحم  ،عيدفإن عجز عن تقبيله أو استالمه بيده أشار إليه بيده من ب

 بان عمر عنملا جاء يف احلديث الذي رواه اإلمام أهمد  ،الناس فيؤذي املسلمني

 :له قالصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  النبي أن ،عنهاهلل  ريض اخلطاب

 وجادت إن ،الضاعيف فتؤذي احلجر عىل تزاحم ال ،قوي رجل إنك ،عمر يا»

وإيذاء املسلمني  ،استالمه سن  ألن   ،«وكرب   لفهل   فاستقبله وإال ،فاستلمه خلوة  
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  .وترك احلرام أوىل من اإلتيان بالسن   ،حرام

حلاديث ابان  ،استالم الركن اليامين يف الطواف من غري تقبيال يسن  ثانيًا: 

اهلل صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم  رسول أن) ،عمر ريض اهلل عنهام

 ( رواه اإلمام مسلم.اليامين والركن احلجر إال يستلم ال كان

لقاول ابان  ،أما استالم الركنني الشامي والعراقي فليس بمرشاوعثالثًا: 

اهلل صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم  رسول أر ملعمر ريض اهلل عنهام: )

 ( رواه اإلمام مسلم.اليامنيني الركنني إال البيت من يمسح

 وبناء عىل ذلك:

 ،ط وليس واجباا  و  ش     يف كل  ن  احلجر األسود س   فاستالم الركن الذي فيه

عىل قواعد سيدنا إبراهيم علياه  وكونه ،كون احلجر األسود فيه ،وفيه فضيلتان

وفياه  ،شوط ولايس واجباا     يف كل  ن  وكذلك الركن اليامين استالمه س   ،السالم

الاركنني  أما اساتالم ،أنه عىل قواعد سيدنا إبراهيم عليه السالم ،فضيل  واحدة

 واهلل تعاىل أعلم. ،الشامي والعراقي فليس بمرشوع. هذا

 احللااق  ،لأو املعتماار إذا أراد التحل اا احلاااجِّ : مااا وااو األفضاال يف حااقِّ 2السااؤال

 أم التقصري؟

ِ : يقول اهلل تعاىل: ﴿أوالً اجلواب:  ُ رَُسندََلُ ٱلَُّّۡءيَنا بِنٱۡۡلَق  ليَقنۡد َصنَدَ  ٱَّللي
َي ٱلَۡمسۡ  ََ َّلَۡدُخلُ ِني ِ  ِ ُ َءاِمنِنَي َُّمَل ِقِنَي رُُءوَسنُكۡ  َوُمَق  ﴾ِجَد ٱۡۡلَََّاَم إِن َشآَء ٱَّللي

 ين.قني عىل املقرص  ذكر املحل  عز  وجل  م اهلل فقد قد   [27الفتح: ]

 أن ،عنهاماهلل  ريض عمر بناهلل  عبد عن: أخرج اإلمام البخاري ثانياً 

 «قنياملحل   ارحم اللهم» :قالوصحبه وسلم اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله  رسول
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 :قالوا« قنياملحل   ارحم اللهم» :قالاهلل؟  رسول يا ينواملقرص   :قالوا

 عنهاهلل  ريض هريرة أيب عنو«. ينواملقرص  » :قالاهلل؟  رسول يا ينواملقرص  

 اغفر اللهم»اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  رسول قال: قال

 :قالوا «قنيللمحل   اغفر اللهم» :قال ؟ينوللمقرص   :قالوا «نيقللمحل  

 «.ينوللمقرص  » :قال ا ثالثا   قاهلاا  ؟ينوللمقرص  

الرجال إذا  احللق أفضل من التقصاري يف حاق   : أمجع الفقهاء عىل أن  ثالثاً 

 ل من احلج أو العمرة.أراد التحل  

 بل التقصري فق . ،اعحلق باإلمج النساء فليس عليهن   وأما يف حق  

 وبناء عىل ذلك:

ل مان احلاج أو الرجل إذا أراد التحل ا فاحللق أفضل من التقصري يف حق  

 أو من كليهام. ،العمرة

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذاإنام التقصري فق .  ،أما املرأة فليس عليها حلق

ن ب علااى الزوجاة الاىل عاشاروا زوجهااا بعاد االنتهااء ماا     : مااذا يرتتَّا  3الساؤال 

 ل؟العمرة وقبل التحل 

هاي  ،ذهب مجهاور الفقهااء إىل أن أركاان العمارة ثالثا أوالً: اجلواب: 

 وزاد الشافعي  عىل ذلك احللق. ،اإلحرام والطواف والسعي

وركنهاا  ،أما مذهب احلنفيا  فقاد ذهباوا إىل أن اإلحارام رشط للعمارة

 واحد هو الطواف.

ما عدا الشاافعي   ،ر الفقهاءوأما احللق أو التقصري فهو واجب عند مجهو

 ته.فقد قالوا بركني  
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ل باحللق فسدت من عارش زوجته قبل التحل   ذهب الشافعي  إىل أن  ثانيًا: 

 والفداء عندهم بدن . ،وِّب عليه القضاء والفداء ،عمرته

 ،ألن احللاق عنادهم واجاب ،أما مذهب احلنفي  فاإن عمرتاه ال تفساد

 شاة فق . والفداء عندهم ،ويلزمه الفداء

 وبناء عىل ذلك:

ل مان العمارة ب عىل هذه املرأة التي عارشهاا زوجهاا قبال التحل افإنه يرتت  

وبدنا  عناد  ،بالتقصري شاة عند احلنفي  واحلنابل  بدون قضاء للعمرة عناد احلنفيا 

 واهلل تعاىل أعلم. ،مع وجوب قضاء العمرة عند الشافعي . هذا ،املالكي  والشافعي 

ب علااى ماان طاااف بالبياات احلاارام طااواف نافلااة  سااة  اذا يرتتَّاا: ماا4السااؤال

 ها إ  سبعة؟ثم انصرف دون أن يتمَّ ،أشواط

عدد أشاواط الطاواف املطلوبا   ال خالف بني الفقهاء أن  أوالً: اجلواب: 

 تها.ولكن اختلفوا يف ركني   ،سبع 

الركن سبع  أشاواط ال ِّازئ عان الفارض  ذهب مجهور الفقهاء إىل أن

 والباقي واجب. ،الركن فيها أكثر السبع  وذهب احلنفي  إىل أن   ،منها أقل  

تارك الركن أو الواجب يف الطواف ِّب علياه  الفقهاء عىل أن   نص  ثانيًا: 

 ،فإن كان يف مكا  أعااده وال إشاكال ،أو واجبا   ،أن يعيده إذا كان طوافه فرضا  

 إعادته.من الرجوع إىل مك  و وإن عاد إىل بلده فال بد  

 وبناء عىل ذلك:

الطاواف عناد مجياع  فام دام الطواف نافل   وكان مخس  أشاواط ماا صاح  

اا ،الفقهاااء اا ،ه إىل ساابع وعليااه أن يتم  ه إىل ساابع  فعليااه بالتوباا  فااإذا مل يتم 
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 واهلل تعاىل أعلم. ،ب عليه يشء. هذاوال يرتت   ،وال إعادة عليه ،واالستغفار

 ک ک ڑ ڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ : يقول اا تعا :5السؤال

 ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک
 . ول كان وناك جناح يف الطواف بني الصفا واملروة؟[158البقرة: ]

 :قاال سليامن بن عاصم عنأخرج اإلمام البخاري يف صحيحه  اجلواب:

ا نرى كنا :فقال واملروة الصفا عن عنهاهلل  ريض مالك بن أنس سألت  مان امأهن 

 ڎ ڌ: ﴿تعااىلاهلل  فاأنزل ،عانهام أمساكنا اإلساالم كاان فلام ،اجلاهلي  أمر

 ﴾.ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈ ڈ ڎ
 مالاك بان أناس ساألت :قاال األحاول عاصم عنويف رواي  للرتمذي 

 كاان فلاام ،اجلاهليا  شاعائر مان كاناا: فقاال واملروة الصفا عنريض اهلل عنه 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿: وتعااىل تبااركاهلل  فأنزل ،عنهام أمسكنا اإلسالم

 مهااا :قااال﴾. ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 ﴾.ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿ ؛تطوع
 :ىيسام   صنم اجلاهلي  يف الصفا عىل كانويقول الشعبي رهمه اهلل تعاىل: 

 فاامتنع طاافوا، إذا يمساحوهنام فكاانوا ؛نائل  :ىيسم   صنم املروة وعىل ؛إسافا  

 . اها.ي اآل تفنزل ذلك، أجل من بينهام الطواف من املسلمون

 عندما أزيلت عنهام األصنام. ،وهذا لرفع احلرج من السعي بينهام

 وبناء عىل ذلك:

وكانات  ،فقد كان السعي بني الصفا واملاروة نساكا  وعباادة  يف اجلاهليا 
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السعي باني  فلام جاء اإلسالم أقر   ،العبادة للوثنني القائمني فوقهام أساف ونائل 

ونفاى  ،وجعال الاذكر هلل تعااىل وحاده ،ال األصانامبعد أن أز ،الصفا واملروة

 ألهنم يسعون هلل تعاىل. ،ن سعى بينهاماجلناح ا يعني اإلثم ا عم  

 ،السعي فرض عند اجلمهور يف التعبري بنفي اجلناح مع أن   والرس  

هو لبيان خطأ املرشكني الذين كانوا ينكرون السعي من  ،وواجب عند احلنفي 

وأنه ال مانع  ،ناسك سيدنا إبراهيم عليه الصالة والسالموأنه من م ،الشعائر

 واهلل تعاىل أعلم. ،منه يف اإلسالم لتغري قصد الطائفني. هذا

 

** ** ** 
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وشككت يف  ،جت امرأة وبعد سبعة أشهر واعت طفالة كامالة: تزو1َّالسؤال

في نسب ي أن أطلقها وأنفهل من حق  ،وذا احلمل بأنه ليس مع

 الطفل مع؟

 ،ة للحمال هاي سات  أشاهرماد   أقل   فق الفقهاء عىل أن  ات  أوالً: اجلواب: 

َي َينۡدلَۡيِ ََكِملَنۡيِ استنباطا  من قوله تعاىل: ﴿ ۡوَلََٰدُه
َ
ََ أ َُٰت يَُِّۡضۡع َٰلَِد البقارة ] ﴾َوٱۡلَو

َُٰثدَن َشۡهَّاً . ومن قوله تعاىل: ﴿[233 فإذا كان  [15األحقاف: ] ﴾وََۡحۡلُُهۥ َوفَِصَٰلُُهۥ ثََل

 فأقل احلمل ست  أشهر. ،والرضاع سنتني ،احلمل والفصال ثالثني شهرا  

)أن عمار  ،حرب بن أيب األسود الديىل ريض اهلل عنه وروى البيهقي عن أيب

فبلغ ذلاك علياا  ريض  ،برمجها فهم   ،ريض اهلل عنه أتى بامرأة قد ولدت لست  أشهر

فأرسال إلياه  ،فبلاغ ذلاك عمار ريض اهلل عناه ،رجامفقال: ليس عليها  ،اهلل عنه

ن يُننتِ ي فقاال: ﴿ ،فساأله
َ
َراَ  أ

َ
َۡ أ َي َينۡدلَۡيِ ََكِملَننۡيِ لَِمن ۡوَلَٰنَدُه

َ
ََ أ َٰلِنَدَُٰت يَُِّۡضننۡع وَٱلَۡو

َٰثُدَن َشۡهَّاً ﴿وقال:  ،﴾ٱلَّيَضاَعةَ  فست  أشهر همله حولني متاام ، ﴾وََۡحۡلُُهۥ َوفَِصَٰلُُهۥ ثََل

 ثم ولدت( رواه البيهقي. ، عنهاقال: فخىل   ،أو قال: ال رجم عليها ،عليها ال حد  

جاء يف احلديث الرشيف الذي رواه اإلمام البخاري عن أيب هريارة ثانيًا: 

الولاد »أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم قاال:  ،ريض اهلل عنه

 «.للفراش وللعاهر احلجر

ََ ﴿يقول اهلل تبارك وتعاىل: ثالثًا:  ِن ا م  ََ َءاَمُنندا  ٱۡجَتنُِبندا  َكثِنۡي  ِين َها ٱَّلي يُّ
َ
ٰٓأ يَ

ِ إِثۡن ٞ   َ ِ إِني َبۡعَض ٱلظي  َ . ويقاول صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه [12احلجارات: ] ﴾ٱلظي

رواه الطرباين يف الكبري عن حارثا  بان « قق  وإذا ظننت فال حت  »وصحبه وسلم: 

 النعامن ريض اهلل عنه.
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 وبناء عىل ذلك:

وأن تكون عاىل يقاني باأن هاذا  ،بزوجتك سن الظن  يجب عليك أن حت  ف

وحيارم  ،احلمال سات  أشاهر باتفاق الفقهااء أقال   ألن   ،لك املولود ولد رشعي  

وخاصا   إذا  ،واحذر مان شاياطني اإلناس واجلان ،عليك أن تنفي نسبه إليك

 واهلل تعاىل أعلم. ،كنت عىل يقني من سالم  سلوك زوجتك. هذا

واشرتطت  ،رصَّجت امرأة من رجل وعندوا أوالد من غريه ُق: تزو2َّالالسؤ

ق الزوج على زوجته وبعد الزواج بدة ايَّ ،عليه أن يبقى أوالدوا معها

 ه؟فهل وذا من حق  ،وطلب منها إخراجهم من البيت ،من أجل أوالدوا

وج   اجلواب:  عىل أن ه  ال ِّوز  للز 
ي   
أن يمنع  زوجت اه  مان ن ص  فقهاء  امل ال ك 

ه  معهام ها من غري  أو كان  ال يعلام  باه  ،إذا كان  يعلم  به وقت  العقد   ،إسكان  ولد 

 وال حاضن  له.

ا إذا كان  ال يعلم  به وقت  العقد   وجا   أن  ،أم  وكان  له حاضاٌن فلايس  للز 

 مج   
ي ه  ب  إ ل  ه  ا ذ  ف  م  ال  ا خ  ذ  ه  ؛ و  ضاه  ن ه  معها إال بر 

ي ا   ت سك 
ان  احل ن ف 

 م 
 
ااء ه  ق  ور  الف  ه 

ن  مل   
اإ  ، ف  ج  و  اا الاز  ض  اا إ ال  ب ر  ه  ع  ان ه  م  ك  ، إىل أ ن ه  ال  ِّ  وز  هل  ا إ س 

احل ن اب ل     و 
ي   
اف ع  الش  و 

ل م  الز  
ق وا ب ني   ع  ر  ف  مل   ي  ا، و  ه  ع  ان ه  م  ك  س 

ج  ف ال  ِّ  وز  هل  ا إ  و  ض  الز  اد  ي ر  ل   و 
ود  ج  ج  ب و  و 

ااء  يف  اام  ج  ؛ ك   أ م  ال 
اد  ل   للو 

ان    اض   ح 
اود  ج  ، أ و ب اني   و 

ه  ل م  م  ع  د  ع  ق ت  الب ن اء  و  هل  ا و 

ي    ج 
ت  ي  و   الك 

ي    ه  ق 
وع    الف  س   هذا أوالً.. 110/ 25امل و 

 و   ثانيًا:
ب ه  اح  ص   و 

عاىل آل اه   و 
ي ه  ل  ىل  اهلل  ع  : يقول  ص  ال م  اىل  »س  ون  ع  م 

ال  امل س 

ا ام  ر  ل  ح  ال  أ و  أ ح  ال  م  ح  ر  ط ا ح  م  إ ال  رش   ه 
وط  ب د  اهلل رواه الرتمذي عن « رش   ب ان   ع 

ف   و  و ب ن  ع  ر  م    امل   ع 
ين   ريض اهلل عنه.  ز 
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ل م  ) ثالثًا: س   و 
ب ه  ح  ص   و 

عىل آل ه   و 
ي ه  ل  ىل  اهلل  ع  ر   ال  يقول ص  ال   رض   ار   و   

(. رض 

ن  رواه اإلمام أهمد  ب اس   اب ن   ع  ام. ع  نه    اهلل  ع 
يض   ر 

. زال  ر  ي    ونص  الفقهاء  عىل أن  الض  
 وبناء عىل ذلك:

ا   رص   كنى أوالد هاا الق   س 
ها عند  العقد   املرأة  اشرتطت عىل زوج 

فام دامت 

وج  عىل ذلك ،معها اط  فإن ه  ِّب  عاىل ،وواف ق  الز  وج  االلتازام  هباذا الرش   ، الاز 

ۡوفُدا  بِنٱۡلُعُقد ِ لقوله تعاىل: ﴿
َ
ََ َءاَمُنٓدا  أ ِي َها ٱَّلي يُّ

َ
ٰٓأ اىل  اهلل  [1املائادة: ]﴾ يَ  ص 

. ولقولاه 

 : ل م  س   و 
ب ه  ح  ص   و 

عىل آل ه   و 
ي ه  ل  ون  »ع  م 

ل  م   عىلامل س  ه 
وط  ياه  «. رش   ب  إ ل  ه  ا ذ  ا م  ذ  ه  و 

اء   ه  ق  . ف  ي   
 امل ال ك 

علي  فإذا كان  بقاء  األو
را  ف  د   رض    معها حي 

وج  الد  فإن اه  ِّاب  عاىل  ،ا  باالز 

ر   م من البيات  وإال   ،املرأة  إزال   هذا الض   ه   إخراج 
ه  ا   إذا كاان   ، فمن حق  وخاص 

ه  الفقهاء  يف ر  ك  تيب  الذي ذ  سب  الرت  م ح  ه 
عايت  .  هناك  من يقوم  ب ر  حق  املحضاون 

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا

فهل  ،وله عالقات مو نساء أجنبيات ،: أنا أشعر بأن زوجي خيونع3السؤال

 ألني اقت ذرعاة منه؟ ،أم أطلب الطالق منه ،أصرب عليه

 ،بل هي من وصف املنافقني ،اخليان  ليست من وصف املؤمنني اجلواب:

 ، تعااىل بااحلالل أن يلتفات إىل احلارامعىل اإلنسان املسلم الذي كفاه اهلل وعارٌ 

فقاال تعااىل:  ،واأمر الاذين ال ِّادون نكاحاا  أن يساتعف  عز  وجل  موالنا  ألن  

ُ ِمنَ فَۡضنلِهِۦ﴿ َُُهُ  ٱَّللي َٰ ُيۡغنِ ََ ََل ََيُِدوَن نَِكاًيا َيَّتي ِي الناور: ]﴾ َوۡليَۡسَتۡعسِِف ٱَّلي

 حلالل؟اتعاىل ج ورزقه اهلل . فكيف بمن تزو  [33
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 وأنا أقول لك يا أختاه:

يُُّكنۡ  ري قول اهلل تعاىل: ﴿تذك  أوالً: 
َ
َُدَٰةَ َِّلَۡبلَُدُكۡ  أ ِي َخلََق ٱلَۡمدَۡت َوٱۡۡلَ ٱَّلي

َُ َ َمَل   ۡيَس
َ
 وََجَعۡلَنا َبۡعَضنُكۡ  ِۡلَۡعنض  ري قول اهلل تعاىل: ﴿. وتذك  [2امللك: ]﴾ أ

و ُ ُِ تَۡصن
َ
ري قاول اهلل تعااىل: . وتاذك  [20الفرقاان: ]﴾ اۡي  َن َوََكَن َربُّنَك بَِصنفِۡتَنًة أ

﴿ ِ َُك إَِلي بِٱَّللي ُۡ ۡ َوَما َص ُِ  .[127النحل: ]﴾ َوٱۡص

وكياف ال  ،عواقاب الصارب هميادة باإذن اهلل تعااىل ألن   ،بالصرب فعليك  

ۡجنََُّه  يقول: ﴿عز  وجل  نا تكون عواقبه هميدة  ورب  
َ
وَن أ ُ ُِ ن َٰ َما يُنَدَّفي ٱلصي بَِغنۡۡيِ إِني

ََ ﴿. ويقاول تعااىل: [10الزمر: ]﴾ ِيَساب   ِي ُِ ن َٰ ِن ٱلصي ِ َََٰٰنَبۡتُه   ١٥٥َوبَۡش 
َ
ََ إَِذآ أ ِين ٱَّلي

ِصَُبةٞ  ِ ِإَونيآ إََِّلۡهِ َرَِٰجُعدنَ قَالُٓدا  إِنيا  مُّ َٰتٞ  ١٥٦ َّلِلي ُِۡهۡ  َصلََو ٰٓئَِك َعلَ لَ و 
ُ
ب ِِهنۡ  َورَۡۡحَنةٞ  أ َِ ري م 

 ٰٓ لَ و 
ُ
ۡ  ئَِك َوأ  ؟.[157-155البقرة: ]﴾ ُمۡهَتُدونَ ُهُ  ٱل

هاي عان املنكار بأسالوب معاروف بااألمر بااملعروف والن   عليك  ثانيًا: 

َوٱلُۡمۡؤِمُنندَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَٰنُت ألن اهلل تعاىل وصف عباده املؤمنني بقولاه: ﴿ ،وحسن
ۡوَِّلَآُء َبۡعض  

َ
ۡ  َبۡعُضُهۡ  أ َِ ٱل ُمَُّوَن بِنٱلَۡمۡعَُّوِ  َوَيۡنَهنۡدَن َعن

ۡ
. [71التوبا : ]﴾ ُمنَكنَِّ يَنأ

 هفليغاري   منكارا   منكم رأى من»ويقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

رواه « اإلياامن أضعف وذلك ،فبقلبه يستطع مل فإن ،فبلسانه يستطع مل فإن ،بيده

 ريض اهلل عنه. شهاب بن طارق عناإلمام مسلم 

 ،بأسلوب حسن ولطيافريه باهلل تعاىل فإذا رأيت املنكر من زوجك فذك  

 وأكثري له من الدعاء بظهر الغيب.

 ،ن  والظ   إياكم»النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يقول: ثالثًا: 

 وال ،تباغضاوا وال ،ساواجتس   وال ،ساواحتس   وال ،احلاديث أكاذب الظان فإن  
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ريض اهلل  رةهريا أيب عنرواه اإلمام البخاري  «إخوانا  اهلل  عباد وكونوا ،تدابروا

 بان حارثا رواه الطارباين يف الكباري عان « قحتق   فال ظننت وإذا»عنه. ويقول: 

 اإلياامن يادخل ومل ،بلساانه آمان مان معرش يا»ريض اهلل عنه. ويقول:  النعامن

اهلل  باعيت   عاوراهتم باعيت   من فإنه ،عوراهتم بعواتت   وال ،املسلمني تغتابوا ال ،قلبه

 بارزة أيب عانرواه اإلماام أهماد « بيتاه يف يفضحه عورتههلل ا بعيت   ومن ،عورته

 ريض اهلل عنه. األسلمي

نيقول اهلل تعاىل: ﴿رابعاً:  ۡو إِۡعََّاض 
َ
َۢ َبۡعلَِها نُُشندًزا أ ة  َخافَۡت ِم

َ
ا فَنََل ِإَوِن ٱۡمََّأ

ن يُۡصلَِحا بَيۡنَُهَما ُصلۡح  ُجنَاَح 
َ
لُۡ  َخۡۡيٞ َعلَُِۡهَمآ أ . ويقول تعااىل: [128 النساء:]﴾ ا وَٱلصُّ

َِ ٱ﴿  ِإَون َيتََسَّيقَا ُيۡغ
ُ ُُك   َِ َسَعتِهِۦ َّللي ُ َوَِٰسًعا َيِكُم   م   .[130النساء: ]﴾ اَوََكَن ٱَّللي

 وبناء عىل ذلك:

ا ته ماع ل  فإن كنت عىل يقني بأن زوجك يقع يف املخالفاات الرشاعي  بص 

ألنه  ،ثي عن السببفعليك أوال  أن تبح ،ويرتكب الفاحش  ،النساء األجنبيات

فإن كان كذلك فإنه ِّاب علياك أن تاتاليف  ،ربام أن يكون تقصريا  منك نحوه

 ،وإن مل يكن بسببك فانصحيه وأمريه بااملعروف واصاربي علياه ،هذا التقصري

 وخاص  إن كان عندك الولد.  ،فإن بقاءك مع زوجك خري لك من الطالق منه

 ،ن  أنه يرتكب الفاواحشمتيق   وأنت ،أما إذا مل تصربي وضقت ذرعا  منه

فال حرج من طلاب الطاالق  ،وخشيت عىل نفسك من انتقال األمراض إليك

 ضه اهلل تعاىل خريا  منه.هلل عو   وكوين عىل ثق  بأنه من ترك شيئا   ،منه

فيحارم  ،ناون واإلشااعاتد الظ  بل ملجار   ،ني من انحرافهوأما إذا مل تتيق  

وال مانع مان النصاح لاه  ،بعي عوراتهأن ال تت   وِّب عليك ،عليك سوء الظن  

 واهلل تعاىل أعلم. ،خشي  الوقوع يف احلرام. هذا
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وقبل العقد اشرتطت عليها أن ال  ،مت من خطبة فتاة غنية: تقد4َّالسؤال

وبعد العقد والدخول بدأت  ،وقبلت الزوجة بذلك ،نفقة هلا عليَّ

 ها؟فهل وذا من حق  ،تطالبع بالنفقة

وذلاك لقولاه تعااىل:  ،النفق  واجب  عىل الازوج نحاو زوجتاه ب:اجلوا

َي ِإَون ﴿ ُِۡه ُ ُِقدا  َعلَن َي ِّلَُضن وُه َِ وُۡجِدُكۡ  َوََل تَُضآرُّ ُُۡث َسَكنُت  م  َۡ َي َي ِم ۡسِكُندُه
َ
أ

 ََ ۡرَضۡع
َ
َي فَِِۡن أ ََ َۡحۡلَُه َٰ يََضۡع َي َيَّتي ُِۡه نسُِقدا  َعلَ

َ
َلَِٰت َۡحۡل  فَأ و 

ُ
َي أ َي لَُكۡ  َف  ُم اتُدُه

تَِمَُّوا  بَۡيَنُك  بَِمۡعَُّو   ِإَون
ۡ
َي َوأ ُجدرَُه

ُ
ۡخََّىَٰ  أ

ُ
ۥٓ أ ُتۡ  فََسُُتِۡضُ  ََلُ َِّلُنسِۡق ُذو  ٦َتَعاَفۡ

َِ َسَعتِهِۦ َوَمَ ُ  َسَعة  م  ُ ََل يَُكل ِنُف ٱَّللي َٰنُه ٱَّللي نآ َءاتَى ُُنسِۡق ِممي ُۡهِ رِۡزقُُهۥ فَۡل  قُِدَر َعلَ
نا ُ َبۡعنَد ُعِۡس ن يُِۡس  َُۡجَعُل ٱَّللي ََٰها َسن . وملاا روى [7-6الطاالق: ]﴾ َنۡسًسا إَِلي َمآ َءاتَى

 أيب امارأة عتب  بنت هند دخلت: )قالتريض اهلل عنها  عائش  عن اإلمام مسلم

 رساول يا :فقالتاهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  رسول عىل سفيان

 ب   ويكفي يكفيني ما النفق  من يعطيني ال شحيح رجل سفيان أبا إن ،اهلل
 إال ،ي  ن 

اهلل  رساول فقاال ؟جنااح من ذلك يف عل   فهل ،علمه بغري ماله من أخذت ما

 يكفياك ماا بااملعروف ماله من خذي»صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 «(.نيكب   ويكفي

قا  الزوجا  حتاى اإلباراء مان نف وذهب مجهور الفقهاء إىل أنه ال يصاح  

إباراء    الزوج هباا فاال يصاح  أما قبل شغل ذم   ،  زوجهاتصبح دينا  قائام  يف ذم  

 ألن اإلبراء ال يكون إال من دين قائم موجود. ،الزوج عنها

 وبناء عىل ذلك:

فرشطك عىل زوجتك أنه ال نفق  هلا عليك قبل العقد رشط الغ ال قيما  

واجب النفق  عليها ال يكون إال بعد العقد  ألن ،ولو قبلت بذلك املخطوب  ،له
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ن من و  اإلبراء عان كال   ويصح   ،يوم د كل  يتجد   وهذا احلق   ،الدخول هباالتمك 

 يوم بيومه.

وِّب عليك أن تعلم بأن النفق  واجب  عىل الزوج ولو كان فقاريا  وزوجتاه 

ليها باطل عند مجهاور كام ِّب عليك أن تعلم بأن العقد عىل املرأة بغري إذن و ،غني   

 واهلل تعاىل أعلم. ،الفقهاء عدا احلنفي  ريض اهلل عنهم مجيعا . هذا

يصبح الرجل بذلك ول عقد الزواج بني رجل وامرأة  : إذا مت5َّالسؤال

 من الدخول؟ أم ال بدَّ ،ناةحمَص

ويشرتط لاه  ،ج: من أهم رشوط إحصان الرجم لعقوب  الزنى التزو  اجلواب

لقولاه صاىل اهلل علياه  ،لب  يف الق   ءوأن يكون الوط ، نكاح صحيحيف ءكذلك الوط

رواه اإلماام مسالم «. والثيب بالثيب جلد مائ  والرجم»وعىل آله وصحبه وسلم: 

 وب  حتصل بالوطء يف القبل.ية بن الصامت ريض اهلل عنه. والث  عن عباد

حيصال باه عقد النكاح اخلايل من الوطء ال  وال خالف بني الفقهاء يف أن  

ألن املارأة  ، دون الفارجولو حصلت فيه خلوة صحيح  أو وطء فيام ،إحصان

 هن اجللد.وال خترج املرأة عن األبكار الاليت حد   ،بذلك ثيبا   د  ال تع

ل عىل وجه يوجب الغسل سواء أنازل ب  والوطء املعترب هو اإليالج يف الق  

ري نكااح رشعاي كاالزنى وذهب مجهور الفقهاء إىل أن الوطء يف غا ،أم مل ينزل

 نا .حمص   ئطاالوبه والوطء بشبه  والوطء يف احليض أو اإلحرام ال يصري 

 وبناء عىل ذلك:

افبمجر   مان  باد  فاال  ،ننيد عقد الازواج ال يكاون الرجال واملارأة حمص 

 واهلل تعاىل أعلم. ،الدخول الرشعي الصحيح الذي يوجب الغسل. هذا
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 ،ورزقت بثالثة من األوالد ،بالزواجوجلَّ عزَّ : لقد أكرمع اا 6السؤال

 ألنَّ ،ة الرزقوأنا أرفض خوفاة من قلَّ ،باإلجناب عليَّ وزوجىل تلحُّ

 فهل وناك حرج شرعي يف ذلك؟ ،دخلي حمدود

ََُة يقول اهلل تبارك وتعااىل: ﴿أوالً: اجلواب:  ۡوَلَٰنَدُمۡ  َخۡشن
َ
َوََل َتۡقُتلُنٓدا  أ

َُ نََّۡزُُقُه ۡ  إِۡمَلَٰق   ۡ . ويقاول [31اإلرساء: ]﴾ اۡي  َكبِن ڎِإَويياُمۡ  إِني َقۡتلَُهۡ  ََكَن  َّني

ۡوَلََٰدُم  تعاىل: ﴿
َ
َۡ إِۡمَلَٰق  َوََل َتۡقُتلُٓدا  أ ِ َُ نََّۡزُقُُكۡ  ِإَوييناُه ۡ  م  ۡ . [151األنعاام: ]﴾ َّني

َُ قََسۡمَنا بَۡيَنُه  مي ويقول تعاىل: ﴿ ُهۡ  َيۡقِسُمدَن رَۡۡحََت َرب َِك ََّنۡ
َ
َُدَٰةِ أ عِيَشَتُهۡ  ِِف ٱۡۡلَ

ا َورَۡۡحَنُت  ا ُسۡخَِّي   َتيِخَذ َبۡعُضُه  َبۡعض  ِ َُا َوَرَفۡعَنا َبۡعَضُهۡ  فَۡدَ  َبۡعض  َ َرَجَٰت  َّل  ۡن ٱدُّ
ا ََيَۡمُعدنَ  ِمي  .[32الزخرف: ]﴾ َرب َِك َخۡۡيٞ م 

هلل ريض ا عال بان احلسن بناهلل  عبد عنأخرج الطرباين يف الكبري ثانيًا: 

 إين النااس، أهياا»عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم قاال:  ،عنه

 يف فاأمجلوا عنه،اهلل  هناكم عام إال أهناكم وال به،اهلل  أمركم بام إال آمركم ماواهلل 

 أجلاه، يطلبه كام رزقه ليطلبه أحدكم إن   بيده القاسم أيب نفس فوالذي الطلب،

 «.وجل عزاهلل  بطاع  فاطلبوه منه يشء عليكم تعرس   فإن

صاىل  اهلل رساول قاال: قال ،ريض اهلل عنه الدرداء أيب عنوروى ابن حبان 

 .«أجله يطلبه كام العبد ليطلب الرزق إن  »: اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم

 وبناء عىل ذلك:

ألنه ما من مولاود  ،  الرزقفال ِّوز عدم اإلنجاب بسبب اخلوف من قل  

قاال  ،وليس عاىل العبااد ،ورزق العباد عىل اهلل تعاىل ،يولد معه رزقهيولد إال و

َمآءِ رِۡزقُُكۡ  َوَما تُدَعُدوَن تعاىل: ﴿ ٞ  ٢٢َوَِّف ٱلسي ِِ إِنينُهۥ َۡلَنق  ۡر
َ
نَمآءِ َوٱۡۡل ِ ٱلسي فََدَرب 

نيُكۡ  تَنِ ُقدنَ 
َ
ِۡثَل َمآ أ  هذا أوالً.. [23-22الذاريات: ]﴾ م 
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وال ِّوز ألحادمها  ،من الزوجني  برضا كل  احلمل إال   ال ِّوز منعثانيًا: 

 واهلل تعاىل أعلم. ،أن ينفرد برأيه عن اآلخر. هذا

: ول ثبت بأن سيدنا رسول اا صلى اا عليه وعلى آله وصحبه 7السؤال

 وسلم نهى الزوجة أن تنادي زوجها بامسه؟

آلاه وصاحبه ما ثبت عن سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعاىل  اجلواب:

وال حرج عىل املرأة يف مناداهتاا  ،وسلم أنه هنى الزوج  أن تنادي زوجها باسمه

فاإذا تعاارف  ،مراعاة العرف بني الناس مطلوب  رشعاا   ولكن   ،لزوجها باسمه

ورأوا أن مناداتاه باسامه مان ساوء  ،قوم عىل راطب  املرأة زوجها بكنيته ماثال  

 ألن   ،فعىل املرأة أن تراعي هذا العارف ،أو كان الزوج ال يرغب بذلك ،األدب

 هذا من املعارشة باملعروف.

 من الزوجني صاحبه بأحاب   ومن آداب املعارشة باملعروف أن ينادي كل  

  .ة وألف  وحمب  يف ذلك زيادة مود   ألن   ،األسامء إليه

 وبناء عىل ذلك:

رأة أن فام ثبت هني النبي صىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم للما

 واهلل تعاىل أعلم. ،تنادي زوجها باسمه. هذا

ووي من بيئة غري  ،فت على فتاة وأحببتها حباة شديداة: تعر8َّالسؤال

وعرات األمر على  ،وأنا بفضل اا تعا  من بيئة ملتزمة ،ملتزمة

على  وأنا مصرٌّ ،ة أميوخاصَّ ،أولي للزواج من وذه الفتاة فرفضوا

حتى وصلت  ،ن يف أكثر األحيان يف بكاء شديدوأمي اآل ،الزواج منها

جت من وذه ها أم ال؟ وول إن تزوَّفهل وذا من حق  ،إ  درجة االنهيار
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 اة ألمي؟الفتاة أكون عاّق

 ،الوالادين يف غاري معصاي  ضنا اإلسالم عىل بار  لقد حر  أوالً: اجلواب: 

 إىل جااء امها ج أن ،ريض اهلل عنه السلمي جامه  بن معاوي  عنروى النسائي 

 أن أردت ،اهلل رساول ياا :فقاالصىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم  النبي

 .أستشريك جئت وقد ،أغزو

 «؟أم   من لك هل» :فقال

 .نعم :قال

 «.رجليها حتت  اجلن   فإن   ،فالزمها» :قال

 إىل هااجر رجاال   أن ،ريض اهلل عنه اخلدري سعيد أيب عنوروى احلاكم 

 رساول ياا: فقاال اليمن، مناهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم اهلل صىل  رسول

 .هاجرت إين اهلل،

 هجارت قاداهلل صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم:  رسول فقال

 باليمن؟ أحد لك هلف ،اجلهاد ولكنه الرشك،

 .أبواي :قال

 لك؟ ذناأ: قال

 .ال: قال

 .«مهافرب   وإال فجاهد، لك أذنا فإن فاستأذهنام، ارجعف»: قال

ريض اهلل  العااص بان عمرو بناهلل  عبد عنوروى احلاكم واإلمام أهمد 

 .يبايعهصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  النبي إىل رجل جاء: قالعنه 

 .يبكيان أبوي وتركت اهلجرة عىل ألبايعك جئت :قال



 

 227 كتاب النكاح

 «.أبكيتهام كام فأضحكهام إليهام فارجع» :قال

 يل إن :فقاال أتاه رجال   أن ،ريض اهلل عنه الدرداء أيب عنوروى الرتمذي 

 .بطالقها تأمرين أمي وإن ،امرأة  

اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم  رسول سمعت :الدرداء أبو قال

 «.احفظه أو الباب ذلك فأضع شئت فإن ،اجلن  أبواب أوس  الوالد» :يقول

فقيل لاه: ماا  ،بكى ،وملا ماتت أم إياس بن معاوي  املزين القايض املشهور

 يبكيك؟

 فغلق أحدمها. ،قال: كان يل بابان مفتوحان إىل اجلن 

  :ً  أيب عانروى الشيخان  ،ضنا كذلك عىل انتقاء املرأة الصاحل وحر  اثنيا

 :قاالصىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم  النبي عن ،عنهاهلل  ريض هريرة

 الادين باذات فااظفر ،ولادينها ،ومجاهلاا ،وحلسابها ،ملاهلا ،ألربع املرأة نكحت  »

 «.يداك تربت

اهلل  رسول قال: قال ريض اهلل عنه عمرو بناهلل  عبد عنوروى ابن ماجه 

 فعساى ،حلسانهن   النسااء جاواتزو   ال»صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 ي   أن حسنهن  
 ،تطغايهن   أن أماواهلن   فعساى ،ألماواهلن   تزوجاوهن   وال ،هين  رد 

 «.أفضل دين ذات سوداء خرماء وألم  ،الدين عىل تزوجوهن   ولكن

اهلل صاىل  رساول قاال: قالتريض اهلل عنها  عائش  عنوروى ابن ماجه 

 ،األكفاااء وانكحااوا ،لاانطفكم واختااري  »اهلل عليااه وعااىل آلااه وصااحبه وساالم: 

 «.إليهم وأنكحوا

عاان النبااي صااىل اهلل عليااه وعااىل آلااه  ،وروى عاان أنااس ريض اهلل عنااه

 .«اسدس   العرق ن  إف الصالح، احلجز يف جواتزو  »وصحبه وسلم قال: 
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 وبناء عىل ذلك:

فمن خالل ما ذكرت من السؤال أنت آثم يف زواجك من هذه الفتااة ملاا 

وأنت آثم يف بكاء أمك الاذي  ،وأنت آثم كذلك لعقوقك ألهلك ،ذكرت عنها

 ک ڑعااىل: ﴿واحذر أن تدخل حتت قوله ت ،أوصلها إىل درج  االهنيار

 ،. هااذا[63النااور: ]﴾ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 واهلل تعاىل أعلم.

 : ول صحيح بأن املعاشرة الزوجية فيها أجر للزوج؟9السؤال

عان النباي صاىل  ،ريض اهلل عنه ذر أيب عن أخرج اإلمام مسلم اجلواب:

 «.صدق  أحدكم بضع ويف»اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: 

 ؟أجر فيها له ويكون شهوته أحدنا أيأيت ،اهلل رسول يا :قالوا

 إذا فكاذلك؟ وزر فيهاا علياه أكاان ،حارام يف وضاعها لو أرأيتم» :قال

 «.أجر له كان احلالل يف وضعها

وذهب مجهور الفقهاء إىل أن الرجال مثااب عاىل معارشتاه لزوجتاه إذا 

هاا ء حق  أو قضاا ،مقارن ذلك ني  صاحل  كإعفاف نفسه أو زوجته من إتيان حمر  

أو طلب ولد صالح يعبد اهلل تعاىل ال يرشاك  ،من معارشهتا باملعروف املأمور به

 هذا أوالً.أو بكثرة أتباع النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم.  ،به شيئا  

اختلف الفقهاء يف ثبوت األجر والثواب ملن عاارش زوجتاه بادون ثانيًا: 

 ني  صاحل .

لقوله صىل اهلل عليه  ، زوجته هو مأجور مطلقا  من عارش بعضهم قال: إن  

عاىل  فظاهر احلاديث دل  «. صدق  أحدكم بضع ويف»وعىل آله وصحبه وسلم: 
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  .  أو بدون ني  أنه مأجور يف املعارشة بني  

   صاحل   فاال أجار لاه عاىل   ني  وبعضهم قال: إذا مل ينو باملعارشة الزوجي  

عان النباي  ،ريض اهلل عناه وقااص أيب بن سعد عنملا رواه الشيخان  ،املعارشة

 وجاه هبا تبتغي نفق    تنفق ولست»صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: 

 «.امرأتك يف يف جتعلها اللقم  حتى ،هبا أجرت إالاهلل 

 عان ،ريض اهلل عناه األنصاري مسعود أيب عنوملا روى اإلمام البخاري 

 عاىل نفقا    املسالم أنفاق إذا» :قالبه وسلم صىل اهلل عليه وعىل آله وصح النبي

 «.صدق    له كانت ،حيتسبها وهو أهله

 وبناء عىل ذلك:

واألوىل أن  ،فإذا عارش الرجل زوجته فله يف ذلك أجر إن شااء اهلل تعااىل

 ،وطلب الولد الصالح ،كإعفاف نفسه وزوجته ،ِّعل ني   صاحل   عند املعارشة

 ك من نيات صاحل .وغري ذل ،وتكثري األم  املحمدي 

 واهلل تعاىل أعلم. ،ك فيه الرجل مع املرأة. هذارتوهذا يش

 وما حكمه شرعاة؟ ،: ما معنى عضل الزوجة10السؤال

ويساتعمل هاذا اللفا  يف مناع املارأة مان  ،العضل هو التضاييق اجلواب:

 وكال النوعني حرام رشعا . ،كام يستعمل يف اخللع بقصد إرضار الزوج  ،الزواج

﴾ ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿عااىل راطباا  أوليااء النسااء: قال ت

املرأة أن يمنعها من زواج الكافء هلاا  . وهذا هني من اهلل تعاىل لويل  [232البقرة: ]

 إذا رضيته.

 ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿وقال تعاىل راطبا  األزواج: 



 

 230 الفتاوى الرشعي 

وييسء  ،ق عىل زوجتهالزوج أن يضي  عز  وجل  كذلك هنى اهلل  [19النساء: ]

 فتدي نفسها منه بام أعطاها من مهر.عرشهتا حتى ت

 وبناء عىل ذلك:

فالعضل عىل النساء إما أن يكون من جانب وليها فيمنعهاا مان الازواج 

ق عليها لتتناازل عان يشء وإما أن يكون من جانب الزوج فيضي   ،من كفء هلا

املارأة وال مان  وال ِّاوز هاذا مان ويل   ،وكال النوعني حرام رشعا   ،من مهرها

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا زوجها.

فهل جيوز هلا أن  ،م أحد خلطبتهامل يتقدَّ ،زمةت: فتاة مل11السؤال

 جها من رجل صاحل؟تعرض نفسها على رجل صاحل ليزوِّ

  اهلل  عنه  قال: أ ن س  اإلمام البخاري عن روى أوالً: اجلواب: 
يض  اء ت ر   ج 

أ ةٌ  ر  ول   إ ىل   ام  س  ي   ر  ل  ىل  اهلل  ع  ل م  اهلل ص  س   و 
ب ه  ح  ص   و 

عىل آل ه   و 
ض  ه  ر  ي ه   ت ع  ل  ا ع  اه  س   ن ف 

ال ت   ا :ق  ول   ي  س  اج  ٌ  يب   أ ل ك   ،اهلل ر   ؟ح 

ال ت   ق  ا :أ ن س   ب ن ت   ف  ا أ ق ل   م  ه  ي اء  ا ،ح  اه   و  أ ت  و  ا س  اه   و  أ ت  و   .س 

ال   ي   :ق 
ٌ  ه  ري  ن ك   خ  ب ت   ،م 

غ  اىل  اهلل  الن ب ي   يف   ر  ب ه   ص  اح  ص   و 
عاىل آل اه   و 

ي اه  ل  ع 

ل م   س  ت  و  ض  ر  ي ه   ف ع  ل  ا ع  ه  س   .ن ف 

حيح  الب خاري:  ح  ص  ة  القاري رش  مد  ي  يف ع 
ين  اوي قول  اإلمام الع  أناس   ول  ق 

:   اهلل  عنه 
يض    ريٌ خ   هي  » ر 

ا عاىل ليٌل د   فيه «نك  م  ا واز  ج  ان   املارأة   رض  ع   عاىل هافس 

 غب  ر   ه  ف  يعروت   ،ح  ال  الص   ل  ج  الر  
ال   فياه   هات  اع  ل   أو ،ه  ضال  وف   ه  الح  ص   أو ،ه  ف اورش    ه  لم 

  
 .هاضل  ف   عىل ل  د  ي   ذلك   بل ،ذلك   يف عليها عار   ال ه  وأن   ،ين  الد   صال  خ   من    صل  خل 

ام  أناس   نت  وب     اهلل  عانه 
يض  ا ر  ظااه   إىل تر  ظ ان  ر   ور  الص 

 هاذا كدر  ت ا ومل ة 
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  ريٌ خ   هي   :أنٌس  قال ىحت   ،املعنى
ان   ض  عار  ت   التي اوأم   .نك  م  االر   عاىل هافس   ل  ج 

 ي  و  ني  الد   األغراض   من ض  ر  غ   ل  ألج  
 . اها. ه  ح  وأفض   األمر   من كون  ي   ما ح  فأقب     

واج  ثانيًا:   يف أمار  الاز 
قام   

االح  واالسات   بأهل  الص 
عان   
ج  يف االست  ر   ،ال ح 

: وط   ولكن ب رش 

فات  املرأة  1  من ص 
 
سي   عىل يشء ع  الو 

ل  ط  اب   ،ا أن ال ي  بال ي كت فاي بالن س 

. راس    ن  والد   والس 

طب ت هااا ماان أهل هااا2
م  يف خ  ااد  ت ق   أن ي 

طب اا  
ااب  يف اخل 

غ  دون   ،ااا عااىل ماان ر 

. سي    بالو 
 االت صال 

3.  بعد  ذلك  أن ت ست خري 
 ا عىل املرأة 

 وبناء عىل ذلك:

ال   فال  ج  ا عاىل ر  هل  ي اد 
ال  صاال ح  ل  ج  ها عىل ر   ن فس 

تاة  رض  الف  ج  من ع  ر  ح 

ها واج  ح  من أجل  ز 
رناها ،صال  ك  وط  التي ذ  ي  هلا هاو   ،بالرش  ر  وز  له أن ِّ  وال ِّ 

ي ها؛ واأل وىل أن تعرض نفساها عاىل امارأة عجاوز 
ل  ضور  و  واج  إال ب ح  قد  الز  ع 

اا، ال أن  ش هلا عن رجللتفت   ن ه    اهلل  ع 
يض  يناسبها كاام فعلات السايدة خدِّا  ر 

 ،تعرض نفسها عىل رجل ولو كان صاحلا ، وخاص  يف زمن ق ل  فيه احلياء. هاذا

 واهلل تعاىل أعلم.

فهل جيب  ،تقدم من خطبتها رجل ،ة: امرأة فيها عاوة خفي12َّالسؤال

 نوا له وذه العاوة أم ال؟على أولها أن يبيِّ

بل كاان النباي  ،واملسلم ناصح إلخوانه ،الدين النصيح أوالً: واب: اجل

صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم يشارتط أحياناا  عاىل مان يبايعاه عاىل 
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كام جاء يف احلاديث الرشايف الاذي رواه اإلماام  ،مسلم اإلسالم النصح لكل  

لياه وعاىل اهلل صاىل اهلل عبايعت رسول قال: عنه اهلل جرير ريض البخاري عن 

 . مسلم والنصح لكل   فاشرتط عل   ،آله وصحبه وسلم

كاام جااء يف  ،ه لنفساهاملؤمن ألخيه ما حيب   من كامل اإليامن أن حيب  ثانيًا: 

صاىل عن النباي  ،ريض اهلل عنهعن أنس احلديث الرشيف الذي رواه الشيخان 

ألخياه ماا  ال يؤمن أحدكم حتى حياب  » :قالاهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

 «.لنفسه حيب  

كاام جااء يف  ،والكاذب وصاف املناافق ،الصدق وصاف املاؤمنثالثًا: 

 األحاديث الصحيح .

لقوله صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه  ،ليس من أخالق املؤمنني الغش  رابعًا: 

ريض  عان أيب هريارةواه اإلمام مسلم ر «فليس مني غش   ن  م  »وصحبه وسلم: 

 اهلل عنه.

 ك:وبناء عىل ذل

إذا كانت خفي   غري  نوا للخاطب هذه العاه فيجب عىل أهل الفتاة أن يبي  

أما كتمهاا وعادم اإلفصااح عنهاا فهاو مان  ،رة  وخاص   إذا كانت منف   ،ظاهرة

 وهو من اخلديع  التي ال جتوز. ،لآلخرين الغش  

 عاانٌ والصادق م   ،والصادق ال يقع ،وما أمجل املؤمن عندما يكون صادقا  

 ه لنفسه.لآلخرين ما حيب   واملؤمن حيب   ،اهلل تعاىل بإذن

 ،ه. هاذاواحد منهام صاحب   ومن كامل إيامن املؤمن واملؤمن  أن يصدق كل  

 واهلل تعاىل أعلم.
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 ،ووي أول للزواج ،جت أخىل من رجل عنده بنت كبرية: تزو13َّالسؤال

 ج ابنته؟لي أن أتزوَّ فهل حيلُّ

 ڌ ڍاهلل تعاىل يف قوله: ﴿ مات ذكرهن  املحر   اجلواب:

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ
 .[23النساء: ]﴾ گ گ ک ک ک ک

 القرآن الكريم. مات يف نص  فبنت زوج األخت ليست من املحر  

 وبناء عىل ذلك:

ال بيانكام للتحريم هناا  وال سبب   ،فبنت زوج أختك ليست بنتا  ألختك

 ج منها.و  فيجوز لك أن تتز ،من نسب وال من رضاع وال من مصاهرة

ر اخلالف إذا حصل بيناك ولكن أنصحك بعدم الزواج منها حتى ال يؤث  

ا ،وبينها عىل حياة أختك مع زوجها اف إال إذا كنت تعلم باأن زوج أختاك وق 

 واهلل تعاىل أعلم. ،عند حدود اهلل عز وجل. هذا

ل يف مهر زوجته املقبوض إذا أرادت : ول جيوز للرجل أن يتدخ14َّالسؤال

 ف فيه؟تصرَّأن ت

 ،مناه هلاا حلا   ون  املهر الذي يدفعه الزوج لزوجته إنام هو عطي   اجلواب:

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿قاااال تعااااىل: 
 هذا أوالً.ته إن مل يكن مقبوضا . يف ذم  هلا . وهو دين [4النساء: ]﴾ ۓ ۓ

 ،   عىل الزوج النفق  عىل زوجته ولو كانت غني  عز  وجل  أوجب اهلل ثانيًا: 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇقال تعاىل: ﴿
البقرة: ]﴾ ۇئ وئ وئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې
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 .[7الطالق: ]﴾ چ ڃ ڃ ڃ ڃ. وقال تعاىل: ﴿[233

 ٱ﴿بقوله تعاىل:  ،وام  للرجل عىل املرأةالق   جعل اهلل تعاىلثالثًا: 
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ
 .[34النساء: ]﴾ ٺ

 وبناء عىل ذلك:

وكام أنه ِّب عاىل املارأة أن  ،للزوج وام  حق  كام أن الق   ،املرأة فاملهر حق  

كذلك ِّب عىل الرجل أن يتقاي اهلل  ،تطيع زوجها يف غري معصي  هلل عز وجل

وما دامات املارأة ملكات هاذا املاال بطرياق  ،يف مهر زوجته وماهلا اخلاص هبا

فها للامل إال إذا كان رص ،ل يف كيفي  رصف هذا املالمرشوع فليس له أن يتدخ  

 يف طريق غري مرشوع.

وإال  ،منهاا وكذلك ال ِّوز له أن يأخذ من ماهلا شيئا  إال عن طيب نفس

 .[188البقرة: ]﴾ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿قال تعاىل:  ،أكل احلرام

  أن تكون هنااك مشااورة ولكن من املعارشة باملعروف يف احلياة الزوجي  

 أعلم.واهلل تعاىل  ،بني الزوجني يف مجيع شؤوهنم. هذا

 : ما حكم نظر الرجل إ  فرج زوجته؟15السؤال

ذهب مجهور الفقهاء إىل جواز نظر الازوج جلمياع أجازاء بادن  اجلواب:

ملاا روى اإلماام أهماد  ،كام ِّوز أن تنظر منه ما أبيح له النظر إليه منها ،الزوج 

ريض اهلل عن هبز بن حكيم عن أبيه عان جاده وأبو داود والرتمذي وابن ماجه 

 ؟عوراتنا ما نأيت منها وما نذر ،اهلليا رسول  :قلت: قالهم عن

 «.أو ما ملكت يمينك ،احف  عورتك إال من زوجتك» :قال
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 ؟إذا كان القوم بعضهم يف بعض ،اهلليا رسول  :قلت

 «.إن استطعت أن ال يرينها أحد فال يرينها» :قال

 ؟إذا كان أحدنا خاليا   ،اهلليا رسول  :قلت

 «.ستحيا منه من الناسأن ي   أحق  اهلل » :قال

ولو  ،ح بعض الفقهاء منهم الشافعي  بكراه  النظر إىل الفرج مطلقا  ورص  

ما رأيت مناه ملا روت السيدة عائش  ريض اهلل عنها قالت:  ،من نفسه بال حاج 

 . رواه ابن سعد يف الطبقات.وال رأى مني

 وبناء عىل ذلك:

وكذلك بالنسب  للمارأة  ،باالتفاق فالنظر إىل عورة املرأة من زوجها جائز

 من زوجها.

وذلك لقول سايدنا رساول اهلل صاىل اهلل علياه  ،با  ولكن ترك ذلك أوىل تأد  

« د العارييند جتر  وال يتجر   ،إذا أتى أحدكم أهله فليسترت»وعىل آله وصحبه وسلم: 

 ريض اهلل عنه. العري: همار الوحش.عن عتب  بن عبد السلمي رواه ابن ماجه 

قال: قال رسول  ريض اهلل عنه عن أيب أمام ويف رواي  للطرباين يف الكبري 

إذا أتى أحدكم أهله فليسرت علياه، »اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 وال يصاح   ،وهذه األحادياث ضاعيف «. ي احلمرييان تعر  وعىل أهله، وال يتعر  

 الستحباب.ل عىل ام  بل حت   ،االستدالل هبا عىل الوجوب

ألناه ياور  النسايان؛ وأضااف  وىل تركاهواألوجاء يف الادر املختاار: 

 آخرون أنه يضعف البرص. اها

 واهلل تعاىل أعلم. ، . هذان  من كتاب وال س   وهذا مل يثبت به نص  
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ا وول وي اغري أمها  ا: ول جيوز أن أصافح زوجة والد زوجىل ا16السؤال

 زوجىل؟ألن بنت زوجها وي  مة عليَّحمرَّ

 وملاا عاد   ،مات مان النسااءذكر اهلل تعاىل يف سورة النساء املحر   اجلواب:

. ومل تذكر [24النساء: ]﴾ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿قال بعد ذلك:  ،ماتاملحر  

 اآلي  امرأة األب.

م   عىل زوج ابنتاه التاي زوج  الرجل ال تكون حمر   فق الفقهاء عىل أن  وات  

 هي ليست أما  هلا.

 ك عىل أنه ِّوز للرجل أن ِّمع بني املرأة وزوج  أبيها.وا كذلونص  

 وبناء عىل ذلك:

فلايس  ، بل هي امارأة أجنبي ا ،من حمارمك فزوج  والد زوجتك ال تعد  

وال تراهاا مان غاري رضورة  ،وال تساافر هباا ،وال ختلو هباا ،لك أن تصافحها

 واهلل تعاىل أعلم. ،رشعي . هذا

 ووذا ،كثر من دعوة أصدقائه للبيتياف وُيْض: زوجي رجل كريم ِم17السؤال

 وأن أمنعه من ذلك؟ ،ي االعرتاضفهل من حق  ،األمر يزعجع كثرياة

 :قاالريض اهلل عناه  هريارة أيب عنروى اإلمام البخاري أوالً: اجلواب: 

بااهلل  ياؤمن كاان مان»اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم:  رسول قال

 ،ضايفه فليكرم اآلخر واليومباهلل  يؤمن كان ومن ،جاره يؤذ فال اآلخر واليوم

 «.ليصمت أو خريا   فليقل اآلخر واليومباهلل  يؤمن كان ومن

وخاص   إذا كان مان أهال التقاوى  ،له فإكرام الضيف واجب وهو حق  

 أيب عانكام جاء يف احلديث الرشيف الذي رواه أبو داود والرتمذي  ،والصالح
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 ال» :قاالصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  النبي عن ،ريض اهلل عنه سعيد

 «.تقي   إال طعامك يأكل وال ،مؤمنا   إال تصاحب

 وبناء عىل ذلك:

كثر من دعوة أصدقائه وهام مان أهال ضيافا  وي  فإذا كان زوجك كريام  م  

مي ماع زوجاك بأسالوب ساهل وحسان وتكل   ،التقوى والصالح فأكرميهم

بحيث ال تكون الدعوة إال بعد  ،يق  دعوة الضيوفواتفقا عىل وضع طر ،ولني  

 ل من الدعوات.وأن يقل   ،املشاورة

جر من زوجك وخاص   يف حال وجود الضيوف ظهري الض  وإياك أن ت  

فإن الصرب  ،وعليك بالصرب ،ألن هذا األمر يزيد األمور تعقيدا  بينكام ،عنده

ك لسوء فمن حق  أما إذا كان ضيوفه وأصدقاؤه من أهل ا ،مفتاح الفرج

أسأل اهلل تعاىل أن يرزقنا احلكم  هذا يؤثر عىل البيت وأهله.  ألن   ،االعرتاض

 واهلل تعاىل أعلم.  ،هذا مجيعا . آمني.

فهل  ،ولكن زوجي مينعع من ذلك ،: أريد العمل بالتدريس18السؤال

 ه؟وذا من حق 

 ،رج إال لضورةوأن ال خت ،األصل هو قرار املرأة يف بيتهاأوالً: اجلواب: 

األحازاب: ]﴾ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃقال تعااىل: ﴿

ألن  ،نسااء املاؤمننيل. واخلطاب وإن كان ألمهاات املاؤمنني فهاو شاامل [33

 القدوة ملن أردن الكامل. أمهات املؤمنني هن  

 عاورة، املارأة إن  »يقول صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم: ثانيًا: 

 أعجبتاه، إال أحد رآين ما: فتقول الشيطان استرشفها بيتها من خرجت إذا وإهنا
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 ابان عنرواه الطرباين يف الكبري « بيتها قعر يف كانت إذااهلل  إىل تكون ما وأقرب

 ريض اهلل عنه. مسعود

 متنعاوا ال»بل قال صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم يف صاالهتن: 

رواه اإلمام أهماد وأباو داود « هلن   خري وبيوهتن   ،املساجد إىل خيرجن أن النساء

 ريض اهلل عنهام. عمر ابن عن

 منها: ،ِّوز للمرأة املسلم  أن تعمل برشوطثالثًا: 

 الئام  مع تكوينها وخلقتها.تا أن يكون عملها م1

قال اهلل تعاىل عن بنات سايدنا  ،ا أن ال يكون هناك اختالط مع الرجال2

﴾ چ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦشعيب عليه السالم: ﴿

 .[23القصص: ]

 ا أن خترج بحجاهبا الرشعي الكامل.3

 عنها. ا أن ال تكون هناك خلوة بينها وبني رجل أجنبي  4

 وبناء عىل ذلك:

قال تعاىل:  ،من الزوجني إن اختلفا أن حيكام رشع اهلل تعاىل فيهام فعىل كل  

 ىت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ﴿

 .[59النساء: ]﴾ مث جث يت

فإذا أمرها  ، معصي  اهلل تعاىل واجب  عىل الزوج وطاع  الزوج يف غري

 ،ألن اخلري يف ذلك إن شاء اهلل تعاىل ،بعدم اخلروج وجب عليها االمتثال

ألهنا أطاعت سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه  ،وسعادهتا يف طاعتها لزوجها

 اإذ الصاحل  املرأة يكنز؟ ما بخري أخربكم أال»وعىل آله وصحبه وسلم القائل: 
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رواه احلاكم عن « حفظته عنها غاب وإذا أطاعته، أمرها وإذا ته،رس   إليها نظر

كام جاء يف احلديث  ،ابن عباس ريض اهلل عنهام. ويف ذلك نجاهتا يوم القيام 

: قالريض اهلل عنه  عوف بن الرهمن عبد عنالرشيف الذي رواه اإلمام أهمد 

 املرأة تصل   إذا»وسلم:  اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه رسول قال

 ادخل :هلا قيل ،زوجها وأطاعت ،فرجها وحفظت ،شهرها وصامت ،مخسها

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا«. شئت اجلن  أبواب أي   من اجلن 

 ،وغضب عليها أبووا ،: امرأة ووبت مجيو ما متلك لزوجها19السؤال

 وا وذا الغضب؟فهل يضرُّ

ِۡنُهۡ  رُۡشد  وتعاىل: ﴿: يقول اهلل تبارك أوالً اجلواب:  ا فَنٱۡ َفُعٓدا  فَِِۡن َءانَۡسُت  م 
َٰلَُه ۡ  ۡمَو

َ
ا ،احلجر عنه فك  . فالرشيد ي  [6النسااء: ]﴾ إََِّلِۡهۡ  أ ف وتطلاق ياده يف الترص 

 ،ريض اهلل عنهام عمر بناهلل  عبد عن أخرج اإلمام مسلم ،وفق الرشع الرشيف

 النسااء معرش يا» :قال أنهه وسلم اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحب رسول عن

 مانهن   امارأة فقالات «النار أهل أكثر رأيتكن   فإين ،االستغفار ن  وأكثر   ،ن  ق  تصد  

 ن  وتكفار   ،اللعان ن  تكثار  » :قاال ؟الناار أهال أكثراهلل  رسول يا لنا وما :جزل 

 ياا :قالات« مانكن   لب   لذي أغلب ودين عقل ناقصات من رأيت وما ،العشري

 فشاهادة ،العقال نقصاان أماا» :قاال ؟والادين العقال نقصان وما ،اهلل رسول

 ،تصال ماا اللياايل ومتكاث ،العقال نقصاان فهذا ،رجل شهادة تعدل امرأتني

 «.الدين نقصان فهذا ،رمضان يف وتفطر

 سامعت :قاال عناهاهلل  ريض اخلطاب بن عمروأخرج اإلمام البخاري عن 

 «.بالنيات األعامل إنام» :يقولصحبه وسلم اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله و رسول



 

 240 الفتاوى الرشعي 

ا ذهب مجهور الفقهاء إىل أن  ثانيًا:   وهلاا حاق   ،   املارأة املاليا  مساتقل  ذم 

 عا  ومعاوض  إن كانت رشيدة وفق الضواب  الرشعي .ف يف ماهلا ترب  الترص  

 ،ف بامهلا وفاق الضاواب  الرشاعي ة يف الترص  فاملرأة املسلم  الرشيدة حر  

عات بامهلاا فإذا ترب   ،فاهتا املالي ل يف ترص  أبيها وال زوجها التدخ   وليس من حق  

 ،فضال  عن الغضب ،للطرف الثاين أن يعرتض عليها لزوجها أو ألبيها فال حيق  

ورحم اهلل تعاىل زوجاا   ،ورحم اهلل تعاىل والدا  أعان ابنته عىل اإلحسان لزوجها

 .والدهيا أعان زوجته عىل بر  

 وبناء عىل ذلك:

ا ،يف الغضب عليهاا فليس ألبيها حق    ،ه الادعاء هلاابال األكمال يف حق 

وِّاب  ،وال إثام عاىل املارأة يف ذلاك ،وخاص  إذا كان زوجها فقريا  وهو غني

 ف.ريض والدها بإقناعه يف هذا الترص  عليها أن ت  

 ،نهاأما إذا قصدت هبذه اهلب  اإلرضار بوالدها حتى حترمه من اإلر  م

 واهلل تعاىل أعلم. ،تها. هذاوهي آثم  يف ني   ،فهبتها لزوجها صحيح 

وأسرتي  ،واا يشهد أني أريد سدادوا ،: عليَّ ديون كثرية20السؤال

 فهل أقدِّم سداد الدين أم النفقة على األسرة؟ ،كبرية

 أيب عانجاء يف احلاديث الرشايف الاذي رواه اإلماام البخااري  اجلواب:

 مان» :قاالصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم  النبي عن ،عنههلل ا ريض هريرة

 «.اهلل أتلفه إتالفها يريد أخذ ومن ،عنهاهلل  ىأد   أداءها يريد الناس أموال أخذ

ما  عاىل وفااء نفق  القريب مقد   الفقهاء جزاهم اهلل تعاىل خريا : أن   ونص  

 ن. اها.ي  الد  
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 وبناء عىل ذلك:

وذلك من  ،فق عىل أرستك يف رضورياهتا دون مبالغ فيجب عليك أن تن

ِِ َوََل ََتَۡعۡل يََدَك َمۡغلُدلًَة إَِلَٰ ُ ُنقَِك َوََل تَبُۡسنۡ َها خالل قوله تعاىل: ﴿ َُّي ٱۡلبَۡسن
ُۡسدًراَفَتۡقُعَد َملُدم   ب . وبعد ذلاك تقاوم بساداد الادين املرتت ا[29]اإلرساء: ﴾ ا َّمي

 واستعن باهلل وال تعجز. ،بيال  عليك ما استطعت إىل ذلك س

اهلل تعاىل سيعينك عىل سداد دينك إن كنت صاادقا  يف  وكن عىل يقني بأن  

اهلل تعااىل    سداد الدين فاعلم بأن  فإن انتهى أجلك وأنت صادق يف ني   ،السداد

 واهلل تعاىل أعلم. ،سرييض دائنيك يوم القيام . هذا

 

** ** ** 
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 ،يف جملس واحد ،أنت طالق ،أنت طالق ،: قلت لزوجىل أنت طالق1الالسؤ

 ي.لي؟ ألني ندمت على ما صدر منِّ فهل حتلُّ ،وأنا أنوي تكرار الوقوع

وهاو نااو تكارار الطاالق  ،الطالق ثالثا  يف جملس واحدأوالً: اجلواب: 

زوجاا   حتاى تانكحبعد ذلك له زوجته  وال حتل   ،يقع ثالثا  عند األئم  األربع 

ملا رواه النسائي عن حممود بن لبيد ريض اهلل عنه قال: )أخارب رساول اهلل  ،غريه

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم عن رجل طلق امرأته ثاال  تطليقاات 

حتاى قاام « لعب بكتاب اهلل وأنا بني أظهاركمأي  »مجيعا ، فقام غضبانا ، ثم قال: 

 .رجل، وقال: يا رسول اهلل، أال أقتله؟(

التأكيد أو اإلفهام من تكارار الطاالق  فق الفقهاء عىل أنه إذا أرادات  ثانيًا: 

 فإنه تقع طلق  واحدة ديان  ال قضاء عند احلنفي  والشافعي .

ر الطالق ومل يقصد تأكيدا  وال تأسيسا  فإن الطالق يقع ثالثاا  إن كر  ثالثًا: 

ألن  ،واألظهر عند الشافعي  ، عند اجلمهور من فقهاء احلنفي  واملالكي  واحلنابل

 األصل عدم التأكيد.

 وبناء عىل ذلك:

فزوجتك حرمت عليك عند مجهور الفقهااء حتاى تانكح زوجاا  غاريك 

وخالف يف ذلك بعاض أهال الظااهر وقاالوا بأناه يقاع طلقا   ،نكاح ديموم 

 واهلل تعاىل أعلم. ،وأنا ال أفتي به. هذا ،واحدة

وأقسمت زوجىل  ،قة زوجىل مو رجل أجنيلو والدي على عال: اط2َّالسؤال

وأنها قطعت صلتها مو  ،مييناة باا العظيم بأنها ما ارتكبت الفاحشة

 طالقها؟ فهل جيب عليَّ ،على طالقها غري أن والدي مصرٌّ ،ذلك الرجل
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ملاا جااء يف  ،ومن كامل أخالق الرجال ،: الغرية من اإليامنأوالً اجلواب: 

 قال: قال ريض اهلل عنه املغرية عناإلمام البخاري  احلديث الرشيف الذي رواه

 فبلاغ ،مصافح غاري بالسيف لضبته امرأيت مع رجال   رأيت لو :عبادة بن سعد

 غارية مان أتعجبون» :فقال ،صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم النبي ذلك

 «.مني أغريواهلل  ،منه أغري ألنا ،سعد

الاديو  الاذي يارض اخلباث يف  والباذاء هاو ،كام أن البذاء من النفاق

 عمار بنكام جاء يف احلديث الرشيف الذي رواه اإلمام أهمد عن عبد اهلل  ،أهله

: قاالاهلل صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم  رسول أن ،ريض اهلل عنهام

 يف يقار   الذي والديو  ،والعاق ،اخلمر مدمن :اجلن  عليهماهلل  حرم قد ثالث »

 «.اخلبث أهله

: قاالريض اهلل عنه  السلمي الرهمن عبد أيب عن: أخرج اإلمام أهمد نياً ثا

 فرحل ،يفارقها أن أمرته ثم ،جتزو   حتى جيتزو   أن أمه به تزل مل رجل فينا كان)

 أن أمرتناي ثام ،جاتتزو   حتى يب تزل مل أمي إن :فقال ،بالشام الدرداء أيب إىل

 ،متساك أن آمارك بالاذي أناا وماا ،تفاارق أن آمرك بالذي أنا ما :قال ،أفارق

 الوالاد» :يقاولاهلل صىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم  رسول سمعت

 (.فارقها وقد فرجع :قال «احفظه أو ،الباب ذلك فأضع ،اجلن  أبواب أوس 

ِ َوٱّليۡقنَدىَٰ : يقول اهلل تبارك وتعاىل: ﴿ثالثاً   ُِ  ٱلۡن
َ ََ . [2املائادة: ]﴾ َوَتَعاَونُدا  

 عوناا   تكوناوا ال»رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم: ويقول 

 ريض اهلل عنه. احلنفي ماجد أيب عنرواه اإلمام أهمد « أخيكم عىل للشيطان

َوََل يَۡزنُدَن َوَمَ قال تعاىل: ﴿ ،فتح باب التوب  لعبادهعز  وجل  : ربنا رابعاً 
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ثَام  
َ
َٰلَِك يَۡلَق أ إَِلي  ٦٩فُِهِۦ ُمَهانناً ََلُ ٱۡلَعَذاُب يَۡدَم ٱۡلقَِيََٰمةِ َوَيۡخُُلۡ  يَُضََٰعۡف  ٦٨ا َيۡسَعۡل َذ

ََ وََعِمَل َ َمَل   ِ ا  َََٰٰلِح  َمَ تَاَب َوَءاَم ُ َسن   ُ  ٱَّللي ِ لٰٓئَِك ُيَبد  و 
ُ
َوََكَن  اتِِهۡ  َيَسنَنَٰت  فَأ

ُ َغُسدر  ٱ  .[70-68الفرقان: ]﴾ اا ريِيُم  َّللي

 وبناء عىل ذلك:

وأماا إذا  ،ة عىل ذلكلك أن تطيع والدك إذا كانت زوجتك مرص  فاألوىل 

قنااع والاادك ببقائهااا يف تاباات إىل اهلل تعاااىل وصاادقت يف توبتهااا فحاااول أن ت  

ولكان ال ِّاب علياك  ،عىل طالقها فال حرج من طالقها فإن أرص   ،عصمتك

فإذا أبقيتها يف عصمتك فيجاب علياك  ،وخاص  إن صدقت يف توبتها ،طالقها

 واهلل تعاىل أعلم. ،اقبتها. هذامر

 : ول جيوز للمرأة أن تطلب الطالق من زوجها إذا غاب عنها مدةة طويلةة؟3السؤال

هاا ال باد   اجلواب: فاملرأة  التي حيق  هلا أن تطلب  التفريق  بينها وباني  زوج 

: ق  فيها الرشوط  التالي    أن تتحق 

ملا روى البيهقاي  عان ابان   ،وأكثر أن تكون  غيب   الزوج  ست   أشهر  أوالً: 

 ،عمر  ريض  اهلل  عنهام قال: )خرج  عمر  بان  اخلطااب  ريض  اهلل  عناه  مان  الليال  

:  فسمع  امرأة  تقول 

ب اه  
د  جان  و   تطاول  هذا الليل  واس 

ب اااه  
 فاااواهلل  لاااوال اهلل  أين  أ راق 

 

ب ااه   
بيااب  أالع  ااي أن  ال ح 

ن  ق   وأر 

ك  من ه احل  ر  ب اه  اذا الس 
وان   رير  ج 

 

 عمار  ريض  اهلل  عنهاا: 
فقال  عمر  بن  اخلطاب  ريض اهلل  عنه حلفص   بنات 

ها؟ فقالت: ست   أو أربعا   أشاهر   فقاال عمار   ،كم أكثر  ما تصرب  املرأة  عن زوج 

: ال أحبس  اجليش  أكثر  من هذا(.  ريض  اهلل  عنه 
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هاثانيًا:  ر   أن ختشى الزوج   عىل نفس   واملقصود  بذلك  الفاحش . ،الض 

.ثالثًا:  ذر   أن تكون  الغيب   لغري  ع 

 وبناء عىل ذلك:

 أكثار  مان سات    أشاهر  
والزوجا   راضايٌ   ،فإذا غاب  الزوج  عن زوجتاه 

 ،فاأبى ،وطالبت ه  باحلضور   ،وإن  مل تكن  راضي    ،فال حرج  يف ذلك رشعا   ،بذلك

ها إىل  ق بيانهام عناد بعاض الفقهااء، والابعض ليفار   القايضفلها أن ترفع  أمر 

الغيب  عن سن ، وخاص  إذا كانت ختشى عىل نفساها  يشرتط للتفريق أن ال تقل  

من الوقوع يف الفاحش ، وهاو ماا ذهاب إلياه قاانون األحاوال الشخصاي  يف 

 سوريا.

ض  مان أعاراض   ار   بسابب  ع 
وِّب  عىل الزوج  الذي يغيب  عن زوجت ه 

ني نيااه  الد   د 
 أهام  مان عاامرة 

 وصاالح  أوالد ه 
ت ه  وال  ،ا أن يعلم  بأن  صالح  زوج 

هم  
االح  ساب  ص 

ح  الدنيا عىل ح  من  حياث   ،ِّوز  أن يرج  ا   يف هاذا الاز  وخاص 

 إعالمي ا    ،ةريانترشت  فيه وسائل  اإلفساد الكثا
 ،ومواقاع  إباحي ا    ،مان أجهازة 

 واهلل تعاىل أعلم. ،والعياذ  باهلل  تعاىل. هذا

وحصل خالف بيع وبني زوجىل يف  ،ج منذ شهرين: أنا رجل متزو4ِّالسؤال

حيث إن  ،وخاصة يف وذه الظروف القاسية ،مسألة السفر إ  أولها

 ،فقلت هلا: إن سافرت إ  أولك فأنت طالقة ،الطريق غري آمن

ن زوجىل من اليمني حتى تتمكَّ أريد إلغاء وذهوأنا  ،ووذه املرة األو 

 اليمني؟ فهل باستطاعىل إلغاء وذه ، أولهاالسفر إ 

ال ينبغي عىل املسلم أن ِّعل كلم  الطالق وسيل  هتديد بينه  اجلواب:
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ألن كثرة احللف بالطالق  ،وخاص  يف املرحل  األوىل من الزواج ،وبني زوجته

وهو  ،بل هو من وصف الفساق ،من شيم أهل التقوى والصالح تليس

داود  احلالل عند اهلل تعاىل كام جاء يف احلديث الرشيف الذي رواه أبو أبغض

صىل اهلل عليه وعىل آله  النبي عن ،ريض اهلل عنهام عمر ابن عنوابن ماجه 

 هذا أوالً.«. الطالق تعاىل اهلل إىل احلالل أبغض» :قالوصحبه وسلم 

الطالق يقاع  ق الرجل طالق زوجته عىل أمر من األمور فإنإذا عل  ثانيًا: 

زوجتاه إىل عصامته  وبإمكان الزوج أن يارد   ،عىل الزوج  إذا حصل ذاك األمر

 إذا كان طالقه طالقا  رصحيا . ،إذا كان الطالق للمرة األوىل أو الثاني 

 وبناء عىل ذلك:

فاإذا ساافرت الزوجا  إىل أهلهاا  ،اليماني فليس بوسعك أن تلغي هذه

ها إىل عصامتك وبإمكانك أن ترد   ،ع عليهابإذنك أو بغري إذنك فإن الطالق يق

ثام  ،هتا ومل ترجعهاا إىل عصامتكفإذا انقضت عد   ،باملراجع  ةخالل فرتة العد  

من إجاراء عقاد جدياد عليهاا وبمهار  فال بد   ،أردت بعد ذلك إرجاعها إليك

 واهلل تعاىل أعلم. ،وذلك ال يكون إال برضاها. هذا ،جديد

أم تبدأ  ،فهل تتابو عدتها ،انية ووي يف عدتها: رجل طلق زوجته ث5السؤال

 عدتها من جديد؟

ة  مان أوالً: اجلواب:  قوع  الط االق  عاىل املعتاد   إىل و 
 
ب  مجهور  الفقهاء ه  ذ 

جعي    ر 
جل  لزوجت ه  املدخول  هبا: أنت طالٌق  ،طالق  ثم  قال  هلاا يف  ،فإذا قال  الر 

ا: أنت  طالٌق ثاني    هت  د 
ت ني كانتا ،ع  د تأكيد  األوىل. ،ط لق  ر   ما مل ي 

ا: جاء  يف املغني البن قدام : ثانياً  إ ذ  ا و  ه  ل ق  ، ط  ة  د 
اح  ل ام   و  ض   ف  ان ق  هت  ا ت  اد 

 ع 
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ت ى ا ح  ه  ل ق  ، ط  ي   
ان  ن ت   ث  ىل   ب  ا ع  ن م ىض   م  ة  ال م  د 

 . اها.ع 

 يف ثاني    هاق  ل  ط   ولومصطلح )عدة(:  ،وجاء يف املوسوع  الفقهي  الكويتي 

 د  الع  
 جع  ر   غري   من ة 

ن ت       . اها.فاقا  ات   ب 

 وبناء عىل ذلك:

جعاي     ر 
ا من طاالق  هت  د 

وج   ما دامت يف ع   ،فالط الق  الث اين واقٌع عىل الز 

ا حت ى تنقيض هت  د 
 بعاد  الط االق  الث ااين ،وت تابع  ع 

ة  جديادة  ألهن  اام  ،وال تبدأ بعاد 

لوةٌ طال ة   ،قان  مل يتخل لهام معارشٌة وال خ  د 
ل اق   ،فلم ِّب هبام أكثر من ع  كام لو ط 

، هذا إذا مل يكن طالقه الثاين مارتني، فاإن كاان مارتني  بارشة  ثاني   بعد  األوىل م 

 واهلل تعاىل أعلم. ،بانت منه زوجته بينون  كربى. هذا

هر ومضت األش ،بعة أشهر: رجل حل  على زوجته أن ال يقربها أر6السؤال

 منه؟ زوجته طالقاة فهل تعدُّ ،األربعة ومل يقربها

وذلك لقوله تعاىل:  ،املعارشة الزوجي  ِّب أن تكون باملعروف اجلواب:

ن تَۡكََُّهدا  َشنۡ  ﴿
َ
َي َفَعََسٰٓ أ َي بِٱلَۡمۡعَُّوِ  فَِِن َكَِّۡهُتُمدُه وُه ُ ا َوَيۡجَعنَل ٱوَََعِِشُ َّللي

. وإن عدم القرب من الزوج  ليس مان املعاارشة [19النسااء: ]﴾ اا َكثِۡي  فُِهِ َخۡۡي  

وهال  ،وجاء اإلسالم لينفاي عاادات اجلاهليا  ،وهي عادة جاهلي  ،باملعروف

صف بصافات اجلاهليا ؟ وهال يلياق باإلنساان املسالم أن يليق باملسلم أن يت  

 خاريكم»سلم: يتناسى قول سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه و

ريض اهلل عنهاا.  عائشا  عان؟ رواه الرتمذي «ألهل خريكم وأنا ألهله خريكم

 استوصاوا»وقول سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم: 

 فاإن ،أعااله الضالع يف يشء أعاوج وإن ،ضالع من خلقت املرأة فإن ،بالنساء
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؟ رواه «بالنسااء وصاوافاست ،أعاوج يازل مل تركتاه وإن ،كرساته تقيمه ذهبت

. وقول سيدنا رساول اهلل صاىل اهلل عنهاهلل  ريض هريرة أيب عناإلمام البخاري 

 إال أهااهنن   وماا كاريم، إال النسااء أكارم ماا »عليه وعىل آله وصحبه وسالم: 

 هذا أوالً.؟ رواه ابن عساكر عن عل ريض اهلل عنه. «لئيم

اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه  فقال صىل ،اإلسالم جاء لرفع الضرثانيًا: 

 ريض اهلل عنه. عباس ابن عنرواه اإلمام أهمد « رضار وال رضر ال»وسلم: 

ووضاع لإلياالء أحكاماا   ،ومن مجل  ما جاء به اإلسالم أن أنصف املرأة

وألزمه باالرجوع إىل معاارشة  ،ويل أربع  أشهرد للم  وحد   ،فت من أرضارهخف  

 أو بالطالق. ،زوجته

الطالق  هب مجهور الفقهاء من املالكي  والشافعي  واحلنابل  إىل أن  ذثالثًا: 

وللزوجا  أن ترفاع أمرهاا إىل القاايض  ،ال يقع عىل الزوج  بميض أربع  أشهر

 وإال فالطالق. ،إللزام الزوج بالرجوع عن يمينه

ا ،أربع  أشهر د ميض  الطالق يقع بمجر     إىل أن  وذهب احلنفي   ف وال يتوق 

وذلك جازاء للازوج عاىل  ،ا عىل رفع األمر إىل القايض ليحكم بطالقهاطالقه

 ها املرشوع.اإلرضار بزوجته وإيذائها بمنع حق  

 وبناء عىل ذلك:

 ،األشهر األربعا  فعند مجهور الفقهاء ما وقع الطالق عىل الزوج  بميض  

 ،ولكن عند احلنفي  وقاع الطاالق عليهاا ،وهي بحاج  لرفع أمرها إىل القايض

إال بعقاد جدياد برشاوطه  بعاده الزوجا  لزوجهاا ال حتل   ،وهذا الطالق بائن

 واهلل تعاىل أعلم. ،الرشعي  إن مل يكن مسبوقا  بطالقني. هذا
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فسألع والدوا: ول  ،وذوبت إ  بيت أولها ،: اختلفت مو زوجىل7السؤال

وكذبت  ،قتهاواحلقيقة أني ما طلَّ ،فقلت له: نعم ،قت ابنىلطلَّ

 فهل وقو الطالق أم ال؟ ،مي من أجل إغاظتهعلى ع

جاء يف األشباه للسيوطي: من قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقاال:  اجلواب:

 اجلووابو ،اجلووابألن نعام رصياح يف  ،وإن مل يناو ،طلقت منه امرأتاه ،نعم

 الرصيح للف  الرصيح رصيح.

 وبناء عىل ذلك:

 ألن   ،كجوابك لعم   وإن مل تنو الطالق يف ،فقد وقع الطالق عىل زوجتك 

ويعتارب  ،وأنات أجبتاه إجابا   رصحيا    ،ك سألك ساؤال الطاالق الرصايحعم  

وبإمكانك أن ترجاع  ،طالقك هلا رجعيا  إذا كان طالقك هذا هو األول أو الثاين

 هتا.أو بعقد جديد إذا انقضت عد   ،هتازوجتك إىل عصمتك ما دامت يف عد  

فقاد أعطااك  ،ءة ملن أحسن إلياكوأنصحك يا أخي الكريم بعدم اإلسا

ر وتاذك   ،فال جتعله أرخاص يشء عنادك ،جك ابنتهفزو   ،ك أغىل يشء عندهعم  

َُ قول اهلل تعاىل: ﴿ َِ إَِلي ٱۡۡلِۡيَ َٰ  .[60الرهمن: ] ﴾َهۡل َجَزآُء ٱۡۡلِۡيَ َٰ

ملاذا كذبت وأنت تعلم بأن الكذب هيادي إىل الفجاور؟ وملااذا قصادت 

ٞ  تعاىل يقول: ﴿واهلل ،كاإلغاظ  لعم   ۡخََّىَٰ  َوََل تَزُِر َوازَِرة
ُ
 .[165األنعام: ] ﴾؟وِۡزَر أ

 واهلل تعاىل أعلم. ،ك بعد استغفارك هلل تعاىل. هذاأنصحك باالعتذار لعم  و

م وطلبت مع الطالق على أن أدفو هلا مقدَّ ،: اختلفت مو زوجىل8السؤال

قي نفسك الة: طل فكتبت هلا رس ،ر املهرووي تتنازل عن مؤخَّ ،املهر

 ي على وذا الشرط إن أردت خالل ثالثة أيام.منِّ

قت نفسها ويف اليوم الثاني من كتابة الرسالة أخربتع أنها طلَّ
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ووي اآلن نادمة تريد أن ترجو إ   ،فق عليهامع بالشروط املتَّ

 ب علينا؟فماذا يرتتَّ ،حياتها الزوجية معي

قات املارأة وطل   ،ق نفساها مناهض الرجل زوجته بطاالإذا فو   اجلواب:

ضها بطلقا  فإن فو   ،بينهام الطالق يقع عىل حسب االتفاق الذي تم   فإن   ،نفسها

 بينهام. فاق الذي تم  فيقع عىل حسب االت   ،واحدة أو أكثر

فإن هذا  ،ق نفسها مقابل عوضض الرجل زوجته أن تطل  وكذلك إذا فو  

فاق قت نفسها منه مقابل العاوض املت  طل   فإذا ،ى خلعا  التفويض صحيح ويسم  

 عليه يقع اخللع عليها.

 وبناء عىل ذلك:

ة ويف املاد   ،فام دامت زوجتك طلقت نفسها منك بناء  عاىل تفويضاك هلاا 

 ألنه طالق بعوض. ،الطالق وقع عليها فإن   ،فق عليهاوبالرشوط املت   ،املحدودة

وإال  ،ا بانت منك بينون   كربىفإذا كان هذا الطالق مسبوقا  بطلقتني فإهن

مان عقاد  وإذا أردت أن ترجعها إىل عصمتك فال باد   ،فهو بائن بينون   صغرى

 واهلل تعاىل أعلم. ،ها وشاهدي عدل ومهر جديد. هذاوذلك بحضور ولي   ،جديد

ب فماذا يرتتَّ ،شهر: رجل قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي ملدة 9السؤال

 القاة؟وذا ط عليه؟ وول يعدُّ

 ،وهاو كبارية مان الكباائر ،طالقا   وال يعد   ،الظهار حرام رشعا   اجلواب:

 ڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿوذلااك لقولااه تعاااىل: ﴿

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
 .[2املجادل : ]﴾ ڇ
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ا ،تا  بوقتالفقهاء عىل أن الظهار قد يكون مؤق   ونص   دا  وقاد يكاون مؤب 

 بدون حتديد وقت.

وذلك بتحرير  ،رزوجته فال ِّوز أن يقرهبا حتى يكف  وإذا ظاهر الرجل 

 ڍ ڇ ڇلقوله تعاىل: ﴿ ،فمن مل ِّد فصيام شهرين متتابعني ،رقب 

 گ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ
 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ
 ۓ ۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 .[4-3املجادل : ]﴾ ڭ ڭ ڭ

 وبناء عىل ذلك:

ة شهر صار مظااهرا  مان كظهر أمي ملد   ل  فبقول الرجل لزوجته: أنت ع

فاإن عازم عاىل قرباهناا خاالل  ،فال ِّوز أن يقرهبا خالل ثالثني يوما   ،زوجته

 الشهر وجبت عليه الكفارة.

ت لاه وحل ا ،وأما إذا مل يقرهبا خالل الشهر ومىضا الوقات زال الظهاار

 عاىل أعلم.واهلل ت ،هذا القول طالقا . هذا وال يعد   ،زوجته بدون كفارة

 ،وأكرمها اا تعا  باإلسالم ،جت من امرأة نصرانية: تزو10َّالسؤال

 ،فسافرت إ  بلدوا ،وحصل شجار بيننا ،ورزقنا اا تعا  ولداة

ت عن وارتدَّ ،وحصلت على الطالق ،ورفعت دعوى تفريق بيع وبينها

 قتها فعالة.وأنا وافقتها على الطالق وطلَّ ،اإلسالم

 احلضانة؟ أم هلا حقُّ ،ي أن آتي بولدي منهال من حق والسؤال: و

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿يقول اهلل تبارك وتعاىل:  اجلواب:
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 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ
. ومن مجل  ما وعظنا به سيدنا رسول اهلل صىل [68-66النساء: ]﴾ ڃ ڃ

 ،وحلسبها ،ملاهلا ؛ألربع املرأة تنكح»اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 هذا أوالً.«. يداك تربت الدين بذات فاظفر ،ولدينها ،امهلاجلو

والقصد مان احلضاان  هاو صايان   ،احلضان  نوع من أنواع الوالي ثانيًا: 

وهلاذا  ،وهذا ال يكاون إال إذا كاان احلاضان أهاال  لاذلك ،املحضون ورعايته

 رت فياه هاذهاشرتط الفقهاء رشوطاا  خاصا   ال تثبات احلضاان  إال ملان تاوف  

 الرشوط؛ من مجلتها:

 فال والي  للكافر عىل املسلم. ،وذلك إذا كان املحضون مسلام   ،ا اإلسالم1

 ألن الفاسق ال يؤمتن. ،فال حضان  لفاسق ،ا األمان  يف الدين2

 ا  خيشى عليه من الفساد.ا أمن املكان بالنسب  للمحضون الذي بلغ سن  3

 وبناء عىل ذلك:

فإن ولدك يكون تابعا  لاك مان  ،اإلسالمت عن فام دامت زوجتك ارتد  

ا ،وال والي  للكافر عىل املسالم ،فهو مسلم ،حيث الدين ك أن تاأيت ومان حق 

ا ،وذلك من أجل سالم  دينه ،وسيل  كانت بولدك بأي   ه وخاص   إذا كانات أم 

وأرجاو اهلل تعااىل أن ال  ،ت عان ديان اهلل عاز وجالوقد ارتد   ،يف دول  كافرة

هاا وأساأل اهلل تعااىل أن يرد   ،وجل   هتا عن دين اهلل عز  د  بب يف ر  تكون أنت الس

 واهلل تعاىل أعلم. ،إىل رشدها حتى تعود إىل اإلسالم. آمني. هذا

فماذا  ،الطالق ال أقربك سنة كاملة : رجل قال لزوجته: علي11َّالسؤال

 ب عليه إذا أراد القرب منها؟يرتتَّ
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ل    اجلواب: : ع  ل  ج  ل    هو  إيالءٌ ق ول  الر 
ام  ن    ك   س 

ب ك  وهاذا  ، الط الق  ال أقر 

ا    وج  ت اه   ،ظ لٌم للز  وج   ز 
ة  عاارش   اع  إىل م 

 أن ي رج 
ل ياه  ع  ع  اب  الاارش 

أو أن  ،وي وج 

ها ل ق  ط   ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺقاال تعااىل: ﴿ ،ي 

 .[227-226البقرة: ]﴾ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

هاء  عىل ق  ربان  ط القا   ون ص  الف  ل ق  عىل الق  ل  إذا ع  ج  اع   ،أن  الر  ق  فاالط الق  ي 

 
 
ء ي   الف 

صول  قت  ح  ه   ،و  صاول  ل اق  ح   يف أمار   صاول  ح   عاىلألن  الط االق  متاى ع 

 و  و   ،ل  قب  ست  امل  
 ل  ع   ق  ل  ع  امل   د  ج 

 .الق  الط   ع  ق  و   ،يه 

 وبناء عىل ذلك:

ل  أن ي   ج  ب  عىل هذا الر 
ي ج  ر  ف   أشه 

  أرب ع   
بل  م يض   ق 

ع  عن ي مين ه  اج  فإن  ،رت  

ي    
ند  احل ن ف 

ل يها ع  ع  الط الق  ع  ق  ت ه  و  وج    ز 
ر  ومل ي عارش  ت أرب ع    أشه  وإن  ،م ض 

هب  ا  ر  ق   أ ن ال  ي 
ق  ل ف  ب الط ال  ه  ح   ن 

ل يها أل  ع  الط الق  ع  ق  بل  ذلك  كذلك  ي  ها ق  عارش  

ن    ق   ر  األرب ع     ،ب ل  س    األشه 
بل  م يض  ها ق  ها إذا عارش   ع 

اج  ر  ل  له  أن ي 
 
إذا مل  ،وحي 

. سبوقا  ب ط الق ني  ن  هذا م   ي ك 

ر    أشه 
ع      أرب 

ها إال ب عد  م يض   
ا إذا مل ي عارش  ند   ،أم 

ع  بائ نا  ع  ق  فإن  الط الق  ي 

ي    
ل يه   ،احل ن ف  سبوقا  ب ط الق ني  وِّ  ب  ع  ن  م  ك  ل يها إذا مل ي  د  ع  ق  د  الع   وإال   ،أن ِّ  د 

ه  هذا ري  وجا  غ  ح  ز 
نك   حت ى ت 

ل يه  م ت ع  ر   واهلل تعاىل أعلم. ،ح 
** ** ** 
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 ة؟ وول جيب عليها قضاؤوا؟: ما وي عقوبة املرأة الىل تركت العد1َّالسؤال

ل   عىل املرأة   واجب ٌ  ة  د  ع  : الأوالً اجلواب:  اإن ط  اعنهاا زوج   يف   و  ت أو ت اق   اه 

َي ﴿قال تعاىل:  ،فور املوت أو الطالق َها ٱنلينِبُّ إَِذا َطليۡقنُتُ  ٱلن َِسنآَء َفَ ل ُِقندُه يُّ
َ
ٰٓأ يَ

َي مِ  َ َربيُكۡ  ََل ُُتَُِّۡجدُه ُقدا  ٱَّللي ةَ َوٱتي ۡيُصدا  ٱۡلعِدي
َ
َي َوأ تِِه ََ لِعِدي َي َوََل ََيَُّۡۡج ُُدتِِه ﴾ َۢ ُب

ن﴿وقال تعاىل: . [1الطالق: ] ۡزَوَٰج 
َ
ََ ُيَتَدفينۡدَن ِمننُكۡ  َوَينَذُروَن أ ِين ََ َوٱَّلي بيۡصن ا يََُتَ

َي  نُسِسِه
َ
ۡشُهَّ  بِأ

َ
ۡرَبَعَة أ

َ
 .[234البقرة: ]﴾ اوََعۡۡش   أ

  مجهور   ب  ه  : ذ  ثانياً 
 
ار  إذا ت   املارأة   إىل أن   الفقهااء فاور وجوهباا  ة  د  ع اال ت  ك 

 عليهاا قضااء   ولكان ال ِّاب   ،وآثما    كانت عاصي   عليها ومل تلتزم أحكامها، 

 د  الع  
 د  ها يف الع  م  لز  أن ي   األمر   عىل ويل   وِّب   ،ة 

. وإال كان   ،ة   آثام 

 وبناء عىل ذلك:

 ك  ر  ملن ت   دةٌ د  حم   قوب ٌ ع   ع  د يف الرش  ر  فلم ي  
ا وصاف  هاا ت  ن  كول ،ة  د  الع   ت  ا بأهن 

 ك  ر  إذا ت   وعاصي ٌ  آثم ٌ 
ا مان غاري   ة  د  الع   ت   د  الع ا عليهاا قضااء   وال ِّاب   ،ذر  ع 

 ة 

  
ا دم  والن ا واالساتغفار   وب   عليها الت   وِّب   ،اه  وقت   روج  خل 

 د  الع ا رك  ن ت ام 
، ولاو ة 

 زواجها. ة من غري زوجها مل يصح  جت يف العد  تزو  

 ك  ر  التي ت   املرأة   ر  عز  أن ي   سلم  القايض امل ولكن من حق  
 راه  بام ي   ة  د  الع   ت 

 ها ترك  ت هلا نفس  ل  و  ها إن س  ري  غ  عا  هلا ول  د  ر   ليكون   ،عزير  الت   ناسبا  من وسائل  م  

 د  الع  
 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا .ة 

** ** ** 





 

 

 
 
 
 

 والنسب الرضاع كتاب
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وأراعت جارنا من قبل راعات  ،: لنا جارة أراعتع راعة واحدة1السؤال

فهل جيوز الزواج  ،وإني أريد الزواج من ابنة جاري ،كثرية مشبعات

 منها أم ال؟

وعناد  ،مالرضع  الواحدة عناد الساادة املالكيا  واحلنفيا  حتار   اجلواب:

 م إال مخس رضعات وما فوقها.السادة الشافعي  واحلنابل  ال حتر  

 وبناء عىل ذلك:

وال ِّاوز  ،عند السادة املالكي  واحلنفيا  ،من الرضاع  فأنت وجارك إخوة 

 ألنه حيرم بالرضاع ما حيرم من النسب. ،ج ابن  أخيه من الرضاع للرجل أن يتزو  

ألناك  ،وأما عند السادة الشافعي  واحلنابل  فال أخوة بينكام من الرضاع 

 رضعت مرة  واحدة  من جارتك.

وذلاك مراعااة  ملاذهب  ،الازواجع عن هاذا ولكن ينبغي عليك أن تتور  

واخلاروج مان  ،احلنفي  واملالكي  الذين يرون أن التحريم يكون برضع  واحدة

 عند مجيع الفقهاء. اخلالف مستحب  

وال سيام يف  ،والورع هو مالك الدين ،بينكام   بأن الزواج مل يتم  وخاص  

 ،خريا  منه. هذااىل تعضه اهلل وكن عىل يقني بأنه من ترك شيئا  هلل عو   ،الفروج

 واهلل تعاىل أعلم.

وبعد زواجه تذكرت أمه أنها أراعتها  ،: تزوج ولدي من فتاة2السؤال

 فما حكم وذا الزواج؟ ،راعة واحدة يف سنِّ الرااع

ان   مخاس رضاعات فصااعدا    خالف بني الفقهاء يف أن  ال: اجلواب
يف س 

 :واختلفوا فيام دوهنا ،ن  م  حير   الرضاع
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هور الفقهاء من احلنفي  واملالكي  ويف روايا  عان اإلماام أهماد فذهب مج

وإن  ،قليال الرضااع وكثاريه حيارم وكثري من الصحاب  الكرام والتابعني إىل أن  

ۡرَضنۡعَنُك ۡ وذلك لقوله تعاىل: ﴿ ،   واحدة  كان مص  
َ
َٰنَِّتٓ أ َهَُٰتُكُ  ٱلي مي

ُ
]النسااء: ﴾ َوأ

 ،وجاد حكماه ،فحياث وجاد ،لرضااعق التحاريم باسام ا. فاهلل تعاىل عل  [23

 النباي قاال: قال عنهاماهلل  ريض عباس ابن عن وكذلك أخرج اإلمام البخاري

 مان حيارم ماا الرضااع مان حيارم»صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم: 

 بان عقبا وحلديث  ،واحلديث الرشيف أطلق الرضاع ومل يذكر عددا  «. النسب

اأ   فجااءت) :قاال ،إهااب أيب بنت حييى أم تزوج أنه ،ريض اهلل عنه احلار    م 

صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه  للنباي ذلاك فذكرت ،أرضعتكام قد :فقالت سوداء

 وكياف» :قاال ،له ذلك فذكرت يتفتنح   :قال ،عني فأعرض ،وصحبه وسلم

( رواه اإلماام البخااري. حياث مل عنهاا فنهااه «أرضاعتكام قد أن   زعمت وقد

 وعىل آله وصحبه وسلم عن عدد الرضعات. يستفصل النبي صىل اهلل عليه

ماا دون  وذهب الشاافعي  واحلنابلا  يف القاول الصاحيح عنادهم إىل أن  

 .ر يف التحريممخس رضعات ال يؤث  

 وبناء عىل ذلك:

بني ولدك وهذه الفتاة التي أرضعتها زوجتاك رضاع    الزواج تم   فبام أن  

حرج من بقاء الزوج  يف عصام  فال  ،وكنتم يف غفل  عن أمر الرضاع  ،واحدة  

وأخاذا   ،ولدك عمال  بمذهب السادة الشافعي  والقول الصحيح عناد احلنابلا 

 واهلل تعاىل أعلم. ،وال سيام أن احلادث  قد وقعت. هذا ،بمبدأ التيسري
** ** ** 
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 وو آثم؟ فهل ،ووو مل يكتب وصيته ،اه اا تعا : أخي توف1َّالسؤال

اهلل  رسول أن ،ريض اهلل عنهام عمر ابن عنأخرج اإلمام مسلم : اجلواب

 يرياد يشء له مسلم امرئ حق   ما» :قالصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

 «.عنده مكتوب  تهووصي   إال ليلتني يبيت فيه يويص أن

 رشعاي لآلخارين هذا احلديث الرشيف همله الفقهاء عىل من عليه حق   

وليس  ،هنا بكتابوخيشى أن تضيع عىل أصحاهبا إذا مل يدو   ،من ديون وأمانات

صىل اهلل عليه وعىل آلاه  النبي   ألن   ،  النافل يف احلديث دالل  عىل وجوب وصي  

 «.يويص أن يريد»فقال:  ،د ذلك بإرادة العبدوصحبه وسلم قي  

ن  ُكتَِب كانت الوصي  أوال  واجب   بقوله تعااىل:﴿ ،نعم ُُۡكۡ  إَِذا َيَرَ  َعلَن
 َ ََ ناً  ۡقنََّبَِي بِنٱلَۡمۡعَُّوِ  َيق 

َ
َِ َوٱۡۡل يۡ َِٰدَ ُيُة لِۡلنَو َيَدُمُ  ٱلَۡمدُۡت إِن تََََّك َخۡۡياً ٱلۡدَِص

َ
أ

وبقولاه صاىل اهلل علياه  ،. ولكنها نسخت بآي  املوارياث[180البقرة: ]﴾ ٱلُۡمتيقِيَ 

ا حاق   ذي ل  كا أعطاى قاداهلل  إن»وعىل آله وصحبه وسالم:  وصاي  فاال هحق 

 ريض اهلل عنه. الباهل أمام  أيب عنرواه اإلمام أهمد « لوار 

 وبناء عىل ذلك:

ا ئاورب  ولكان ِّاب علايكم أن ت   ،عدم كتاب  الوصي  نافلا   بأخوك ليس آثام  ف

 واهلل تعاىل أعلم. ،. هذاوكان قد ترك ماال   ،بحقوق الناس إذا كانت مشغول    تهذم  

 ،ا وجدتي على قيد احلياةارمحه اا تعا   ا: مات والدي ا2السؤال

 ،تي بأنها ستتنازل عن حصتها من تركة ولدوا ليووعدتع جدَّ

 تها تكون لي أم للورثة؟فهل حصَّ ،وبعد فرتة توفيت جدتي

ة  : اجلواب وز  ان  ملا أخرجه اإلمام أهمد  ،اهلب   ال تكون  إال مقبوض   أو حم   ع 
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ل ث وم   أ م   ل م     أ يب   ب ن ت   ك  نها س    اهلل  ع 
يض  ال ت   ر  ج   مل اا: )ق  و  اول   ت از  س  اىل  اهلل   ر  اهلل ص 

ل م   س   و 
ب ه  ح  ص   و 

عىل آل ه   و 
ي ه  ل  ل م     أ م  ع  ال   س  ين  » :هل  اا ق 

اد   إ  ي ت   ق  اد     إ ىل   أ ه 
اايش   الن ج 

ل     ي   ح 
اق  أ و  ن   و 

ك   م  س 
ال   ،م  ى و    ال أ ر 

اايش  اد   إ ال   ن ج  اات   ق  ال   ،م  ى و  ت ي إ ال   أ ر  ي 
اد   ه 

ة   ود  د  ر  ل    م  إ ن   ،ع  د ت   ف  ل    ر  ي   ع  ال   «ل ك   ف ه  ان   :ق  ك  ام   و  ال   ك  اول   ق  س  اىل  اهلل   ر  اهلل ص 

ل م   س   و 
ب ه  ح  ص   و 

عىل آل ه   و 
ي ه  ل  د ت   ،ع  ر  ي ه   و  ل  ت ه   ع  ي 

د  ط ى ،ه  أ ع  ل   ف  أ ة   ك  ر  ن   ام 
اائ ه   م  س 

 ن 

ي    
ك   أ وق  س 

ط ى ،م  أ ع  ل م     أ م   و  ي     س 
ق  ك  امل   ب  احل ل     س   (.و 

 من احلنفي  
 
ب  مجهور  الفقهاء ه  رجوحاٌ  وعىل هذا ذ    والشافعي  ورواياٌ  م 

قبال   فال يثبت  امللاك  للموهاوب  لاه ،عند  احلنابل  أن  اهلب   ال تثبت  إال بالقبض  

 املوهوب  
 
ء ة  إلازام  للواهاب   ،قبض  اليش  او   فقا  ق 

وليس  يف اإلِّاب  والقباول 

 املوهوب  للموهوب  له.
 
ء  إلقباض  اليش 

 وبناء عىل ذلك:

لزماا    لزما  هلا فضال  عن أن يكاون  م  ك  لك بالت نازل  ليس  م 
ت  د  جد  ع  فإن  و 

ت ها ث  ر  و 
ر   ،ل  ت ها من ت  ص 

ت هالذلك  ح  ث  ر  و 
ها آلت ل  إال  ،وليس  لك فيها حاق   ،ك   ولد 

ت ك  البالغوإذا  ث    جد  ر  .تنازل  و  ك  ت ها من والد  ص 
 ن لك عن ح 

 ويقول أستاذنا الشيخ الفاضل الدكتور أهمد احلجي الكردي:

أرى أن هذا يف األصل وعد بالتنوالل ولويه هبوً م لوذلك  ثوون  هوذا ]

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا .[الوعد غري نافذ باإلمجاع

ولكن  ،: ادعت امرأة بأن زوجها أوصى ببلغ من املال لوجوه اخلري3السؤال

 فهل جيب على الورثة تنفيذوا؟ ،بدون كتابة وال شهود

ذهب مجهاور الفقهااء إىل أناه يساتحب للمسالم إذا أو  أن  اجلواب:
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امارئ  ماا حاق  »لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم:  ،يكتب وصيته

رواه اإلماام « ته مكتوبا  عنادهمسلم له يشء يويص فيه يبيت ليلتني إال ووصاي  

 البخاري عن ابن عمر ريض اهلل عنهام.

د الكتابا  وال تثبات بمجار   ،  بالكتابا  واإلشاهاد عليهااوتثبت الوصاي  

أو يقرأ  ،من سامع الشهود من املويص مضمون الكتاب وال بد   ،إلمكان التزوير

 وه.عليهم مضمون الكتاب فيقر  

 وبناء عىل ذلك:

برشاط أن ال  ،تهق الورث  قول الزوج  وجب عليهم إنفاذ وصاي  فإن صد     

ولاو أقسامت يميناا  بااهلل  ،وإال فال ِّب عليهم تنفياذها ،تتجاوز ثلث الرتك 

  ال الوصاي   ألن    إذا وافقوا عليها وهام باالغون عااقلون رتاارون؛إال   ،العظيم

 واهلل تعاىل أعلم. ،تثبت إال بالكتاب  والشهود إذا مل يصدق الورث  الويص. هذا

فهل جيب علينا إخراج الوصية أوالة أم  ،: تويف والدي وترك وصية4السؤال

واحد من الورثة خيرج جزءاة من الوصية حسب  وكلُّ ،توزع الرتكة

 نصيبه الشرعي من الرتكة؟

َۢ َبۡعنِد عند بيان أنصاب  الاوارثني: ﴿يقول اهلل تبارك وتعاىل  اجلواب: ِمن
ُية   َ  يُدِِص بِهَ  وَِص ۡو َ يۡ

َ
ُي . ويقول تعاىل: ﴿[11النساء: ]﴾ آ أ َۢ َبۡعنِد وَِصن ِ تُدُصندَن  ة  م 

  َ ۡو َ يۡ
َ
ُية  ويقول تعاىل: ﴿ .[12النساء: ]﴾ بَِهآ أ َۢ َبۡعِد وَِص َ  َغنۡۡيَ يُدَِصَٰ  ِم ۡو َ يۡن

َ
بَِهآ أ

م باني الورثا  إال بعاد الرتك  ال تقس   فق الفقهاء عىل أن  وات   .[12ء: النسا]﴾ ُمَضآر   

ثام  ،ومان مجلتاه مهار الزوجا  غاري املقباوض ،ن الذي عىل املتوىفي  سداد الد  

وبعد سداد  ،إخراج الوصي  برشط أن ال تزيد عىل ثلث الرتك  بعد سداد الدين
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 حسب نصيبه. الدين وإخراج الوصي  تقسم الرتك  بني الورث  كل  

 وبناء عىل ذلك:

ثام إخاراج  ،هم أوال  ب  عاىل ماورث  فيجب عىل الورث  سداد الديون املرتت  

فاإن جتااوزت ثلاث  ،الوصي  التي أو  هبا برشط أن ال تتجاوز ثلث الرتكا 

ثم بعد ذلك تقسام الرتكا  باني  ،الرتك  فهي موقوف  عىل إجازة الورث  البالغني

 واهلل تعاىل أعلم. ،الرشعي. هذاحسب نصيبه  الوارثني كل  

فهل  ،ومل يعرف عنها أنها أسلمت ،: تويف رجل وزوجته نصرانية5السؤال

 ترث من زوجها؟

 النباي أن ،عانهاماهلل  ريض زياد بان أسام  عنأخرج الشيخان  اجلواب:

 وال ،الكاافر املسالم يار  ال» :قاالصىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم 

 «.املسلم الكافر

مهاام كاان ديان  فق األئم  األربع  عىل أن ال توار  بني كافر ومؤمنوات

وال والء وال تناارص  ،رصاةألن املريا  إنام يكون ملن بينهم الوالء والن   ،الكافر

َوٱلُۡمۡؤِمُندَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَُٰت َبۡعُضُهۡ  املؤمنني: ﴿ قال تعاىل يف حق   ،بني املسلم والكافر
ۡوَِّلَآُء َبۡعض  

َ
ََ الكافرين: ﴿ . وقال يف حق  [71لتوبا : ا]﴾ أ ِين َمَسنَُّوا  َبۡعُضنُهۡ  َوٱَّلي

ۡوَِّلَآُء َبۡعض  
َ
 .[73األنفال: ]﴾ أ

 وبناء عىل ذلك:

  ال تر  من زوجها املؤمن ما دامت مل تسالم يف حاال فالزوج  النرصاني  

ألن رشط التاوار  احتااد  ،وإذا أسلمت بعد وفاته فكذلك ال تر  منه ،حياته

 واهلل تعاىل أعلم. ،عند موت املور  ال بعده. هذابني املور   والوار  دين ال
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أم تشمل  ،ة للورثة تكون مقصورة على األمور املادية: ول الوصي6َّالسؤال

 األمور الشرعية؟

مان  ،الوصي  للورثا  ال تكاون مقصاورة  عاىل األماور املاديا  اجلواب:

وقاد  ،ذلك لألمور الرشاعي بل هي شامل  ك ،صدقات وهبات وما شابه ذلك

وهنم وحياذر   ،كان السلف الصالح يوصون ورثتهم بالتزام الرشع بعاد ماوهتم

يا  بسيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آلاه وذلك تأس   ،من املخالفات الرشعي 

 وصحبه وسلم.

ا فسيدنا رسول اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم أو  1

 عان أيب هريارةرواه اإلماام مسالم « توصوا بالنسااء خاريا  اس»فقال:  ،بالنساء

 ريض اهلل عنه.

فقاال:  ،ا وأو  بأصاحابه الكارام والتاابعني ريض اهلل عانهم مجيعاا  2

رواه اإلماام « ثام الاذين يلاوهنم ،ثم الذين يلوهنم ،استوصوا بأصحايب خريا  »

 بع .. ودخل بذلك أئم  املذاهب األرامريض اهلل عنه عن ابن عمرأهمد 

 :أو قالا  استوصوا باألنصار خريا  »فقال:  ،ا وأو  باألنصار خاص   3

رواه اإلمام أهمد عن أناس « وجتاوزوا عن مسيئهم ،اقبلوا من حمسنهما  معروفا  

 بن مالك ريض اهلل عنه.

ويف رواي  اإلمام البخاري عن عمر بان اخلطااب ريض اهلل عناه قاال: قاال 

أويص اخلليفا  مان بعادي باملهااجرين »وسالم:  صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه

 وأوصايه باألنصاار خاريا   ،وحيفا  هلام حارمتهم ،همأن يعرف هلم حق   ،األولني

يعفو وأن  ،أن يقبل من حمسنهم [9احلرش: ]﴾ ائ ائ ى ى ې ې﴿

 ،وجبااة املاال ،فاإهنم ردء اإلساالم ،وأوصيه بأهل األمصاار خاريا   ،عن مسيئهم
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وأوصايه بااألعراب  ،منهم إال فضلهم عان رضااهموأن ال يؤخذ  ،وغي  العدو

عاىل  ومادة اإلسالم أن يؤخذ من حوايش أمواهلم ويرد   ،فإهنم أصل العرب ،خريا  

أن صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم   رسوله وذم  اهلل   وأوصيه بذم   ،فقرائهم

 «.فوا إال طاقتهموال يكل   ،وأن يقاتل من ورائهم ،يوىف هلم بعهدهم

خذ قربه ا وأو  النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم أن ال يت  4

وحياثام كناتم  ،وال جتعلوا بياوتكم قباورا   ،خذوا قربي عيدا  ال تت  »فقال:  ،عيدا  

 رواه اإلمام أهمد وأبو داود.« فإن صالتكم تبلغني ،وا عل  فصل  

صاىل اهلل باي عان الن ،عنهاااهلل عن عائش  ريض وروى اإلمام البخاري 

اليهاود اهلل لعان » :قال يف مرضه الذي مات فياهعليه وعىل آله وصحبه وسلم 

 «.جدااختذوا قبور أنبيائهم مس ،والنصارى

فقاال:  ،ا سيدنا عمرو بن العاص ريض اهلل عنه أو  ورثته عند موته5

زور ثم أقيموا حول قربي قدر ما تنحر ج ،ا  ن  وا عل الرتاب ش  ن  فإذا دفنتموين فش  

 .ويقسم حلمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ريب

 ،ال تضبوا عاىل قاربي فساطاطا  ا سيدنا أبو هريرة ريض اهلل عنه قال: 6

صىل اهلل ين سمعت رسول اهلل إف ،رسعوا يبأ ،رسعوا يبأو ،وال تتبعوين بمجمر

 :لإذا وضاع املاؤمن عاىل رسياره يقاو» :يقاولعليه وعىل آله وصحبه وسالم 

. «ين تاذهبون يبأيا ويلتاه  :وإذا وضع الكافر عىل رسيره قال ،موينموين قد  قد  

 رواه البيهقي.

إذا أدخلتماوين قاربي فضاعوين يف ا العالء بن اللجااج قاال ألوالده: 7

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه   رسول اهلل ن  وعىل س   ،بسم اهلل :وقولوا ،حدالل  
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ين إفا ،ا عند رأيس أول البقرة وخامتتهااوواقرؤ ،سنا  عل الرتاب  وسنوا ،وسلم

 .ذلك رأيت ابن عمر يستحب  

دوا وساو  عاز  وجال  اهلل اتقوا فقال:  ،أو  أوالدهقيس بن عاصم ا 8

فاال تنوحاوا  وإذا مات   ،دوا أكربهم خلفوا أبااهمفإن القوم إذا سو   ،أكربكم

. رواه مل ينح علياهصحبه وسلم اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وفإن رسول  ،عل  

 اإلمام أهمد. 

 وبناء عىل ذلك:

فيها أن  واألهم   ،فالوصي  للورث  تكون شامل   ألمور دنيوي  وديني 

 ،واتباع السن  يف تغسيله وتكفينه والصالة عليه ،يوصيهم بتقوى اهلل عز وجل

 ،سم   رشعي   وأن يقسموا الرتك  ق ،وأن يلتزموا رشع اهلل تعاىل ،ووضعه يف القرب

 واهلل تعاىل أعلم. ،إىل غري ذلك من املأمورات واملحظورات الرشعي . هذا

** ** ** 





 

 

 
 
 
 

 والنذور األميان كتاب
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ة ته ال على نيَّ: ول جيوز لإلنسان املظلوم أن حيل  مييناة على ني1َّالسؤال

 حتى يدفو الظلم عن نفسه؟ ،ظامله أمام القااي

ىل أنه ال ِّوز للقاايض اساتحالف إر الفقهاء ذهب مجهوأوالً: اجلواب: 

فال يستوفيه من غاري  ،له عي ألنه حق  عى عليه إال بعد طلب اليمني من املد  املد  

عي أن يطالاب وللماد   ،عيبتحليف القاايض قبال مطالبا  املاد   وال يعتد   ،إذنه

 بإعادة التحليف.

نابلا  خالفاا  للاملكيا  : ذهب مجهور الفقهاء من احلنفي  والشافعي  واحلثانياً 

 ،  املساتحلفوإن كان ظاملا  فعىل ني ا ،  احلالف إذا كان مظلوما  اليمني عىل ني   إىل أن  

 ماا عاىل يميناك»لقول سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم: 

 ريض اهلل عنه. هريرة أيب عنرواه اإلمام مسلم « صاحبك عليه قكيصد  

عي أنه مظلاوم ولايس بظاامل أن تكاون ىل اإلنسان الذي يد  ِّب عثالثًا: 

ثام ِّاب علياه أن  ،عنده املعرف  باألحكام الرشعي  يف القضي  املختلف عليهاا

لُِمندنَ يعلم قول اهلل تعاىل: ﴿ َٰ نا َيۡعَمنُل ٱلظي َ َغَٰسًَِل َ مي إباراهيم: ]﴾ َوََل ََتَۡسََبي ٱَّللي

ۡعنُيِ َوَمنا قال تعاىل: ﴿ ،ي . وأن اهلل تعاىل ال ختفى عليه خاف[42
َ
َيۡعلَُ  َخآئَِننَة ٱۡۡل

ُدورُ   .[19غافر: ]﴾ ُُتِِۡف ٱلصُّ

 وبناء عىل ذلك:

وكاان يعارف  ،فإذا كان اإلنسان واثقا  من نفسه بأنه مظلوم وليس ظاملاا  

الظلم عن نفسه إال  وال يستطيع أن يرد   ،له احلق   ته وبأن  احلكم الرشعي يف قضي  

 وال حياق   ،  املساتحلفتاه ال عاىل ني افال حرج مان أن حيلاف عاىل ني   ،باليمني

 واهلل تعاىل أعلم. ،عي. هذاللقايض أن يطلب منه اليمني إال بعد طلب املد  
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ة نسي ودخل وبعد مدَّ ،: حل  إنسان أن ال يدخل بيت قريب له2السؤال

 ب عليه؟فماذا يرتتَّ ،البيت

ب  مجهور  الفأوالً: اجلواب:   إىل أن  احلال ف  باهلل ذ ه 
 
ن اث  عز  وجال  قهاء إذا ح 

. ارة  يمني  ل  املحلوف  عليه ناسيا  فإن ه  ال حين ث  وال يرتت ب  عليه كف   وف ع 
 يف يمين ه 

ن اث  يف ثانيًا:  عال  أمار  مان األماور  وح 
ل ف  اإلنسان  بالط الق  عىل ف  إذا ح 

 يمين ه  بفعل  املحلوف  عليه ناسيا  ف
 
ماا  ،إن  الط الق  يقع  عليه عند  مجهور  الفقهااء

قوع  الط الق  عليه م  و  د   الذين قالوا ب ع 
افعي    عاىل  ،عدا الش   و 

ي اه  ل  ىل  اهلل  ع  لقوله ص 

 : ل م  س   و 
ب ه  ح  ص   و 

ز  اهلل   ن  إ»آل ه  او  ن   جت   ت اي ع  اي ان   ط اأ  اخل   أ م  الن س  اا و  م  وا و  ه  ر  ات ك   اس 

ي ه  ع   ن  رواه ابن ماجه « ل  ر   أ يب   ع  ي  ال ذ  ار  ف 
. غ  نه    اهلل  ع 

يض   ر 

 وبناء عىل ذلك:

ل  بيت  قريب ه  ناسيا  فال يشء  عليه   باهلل تعاىل ود خ 
 ،فإذا كان  يمني  اإلنسان 

ل ه  بعاد  ذلاك  وهاو  ذاكاٌر  خ  وعند احلنفي  حينث وعليه كفارة يمني، ولكن إذا د 

ب   ج  ارة  اليمني   اليمني  و  . ،عليه كف 
 
 هذا عند  مجهور  الفقهاء

ا إذا كان  يمين ه  بالط الق   ال  بيات   ،أم   إذا د خ 
فإن  الط الق  يقع  عىل زوجت اه 

  ،قريب ه  ناسيا  
 
افعي     ،وهذا عند  مجهور  الفقهاء واألخذ  بقول  اجلمهور   ،خالفا  للش 

. هذا ين   تعاىل أعلم. واهلل ،أ وىل وأحوط  للد 

 : ما وي كفارة اليمني الكاذبة؟3السؤال

وساميت غموساا  ألهناا  ،اليمني الكاذب  هي اليمني الغماوس اجلواب:

وإذا مات ومل يتب إىل اهلل تعااىل فإهناا  ،تغمس صاحبها يف اإلثم يف احلياة الدنيا

 هذا أوالً.تغمسه يف نار جهنم. 
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  واحلنابلا  إىل أن   واملالكي انفي اذهب مجهور الفقهاء من السادة احل ثانيًا:

وإعادة احلقوق ألصاحاهبا إذا  ،اليمني الغموس ال كفارة هلا إال التوب  الصادق 

 ب عىل تلك اليمني ضياع حقوق لآلخرين.ترت  

وخالف يف ذلك السادة الشافعي  وقاالوا: ِّاب عاىل مان حلاف يميناا  

وهاي إطعاام عرشاة  ،اليمانيكاذب   أن يتوب إىل اهلل تعاىل ويؤدي كفارة ذلاك 

 فمن مل ِّد فيصوم ثالث  أيام. ،مساكني أو كسوهتم أو حترير رقب 

 وبناء عىل ذلك:

وال جتب فيها  ،وهي كبرية من الكبائر ،فاليمني الكاذب  هي اليمني الغموس

بل ِّب عىل من حلف يمينا  كاذب   أن  ،الكفارة عند مجهور الفقهاء غري الشافعي 

ب عىل وإذا ترت   ،عىل أن ال يعود إىل مثله ويرص   ،تعاىل ويستغفره يتوب إىل اهلل

 واهلل تعاىل أعلم. ،لصاحبه. هذا وجب عليه أن يعيد احلق   يمينه ضياع حق  

 ،ها لتدفو كفارة اليمني: ول جيب على املرأة أن تبيو شيئاة من حلي4ِّالسؤال

 أم تصوم ثالثة أيام؟

أو  ،أو إطعام عرشة مساكني ،رقب كفارة اليمني هي عتق  اجلواب:

 ڭ ڭقال تعاىل: ﴿ ،فمن مل ِّد من ذلك شيئا  صام ثالث  أيام ،كسوهتم

 ۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ
 وئ وئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ
 ی ی ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ
 .[89املائدة: ]﴾ يئ ىئ مئ حئ جئ ی

 أو ،فإذا مل ِّد اإلنسان من املال ما يكفي إلطعام عرشة مساكني
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بل األفضل  ،وال يلزمه انتظار احلصول عىل املال ،فيصوم ثالث  أيام ،كسوهتم

 التعجيل بكفارة اليمني وعدم تأخريها.

 ن به املرأة ليس من احلوائج األصلي .واحلل الذي تتزي  

 وبناء عىل ذلك:

افعىل املرأة أن تبيع شايئا  مان حلي   ر عان يمينهاا بإطعاام عرشاة هاا لتكف 

 ،وليس هلا أن تصوم ثالث  أيام كفاارة  عان يمينهاا. هاذا ،سوهتمأو ك ،مساكني

 واهلل تعاىل أعلم.

 ر عن ميينه : حل  رجل مييناة على أمر )ما( فهل جيوز أن يكف 5السؤال

 قبل احلنث؟

﴾ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ﴿اهلل تعاااىل: يقااول أوالً: اجلووواب: 

 . فاهلل تعاىل أوجب الكفارة بإرادة احلنث.[89املائدة: ]

ريض اهلل عناه قاال: قاال يل  سامرة بن الرهمن عبدالشيخان عن وروى 

 ال ،سمرة بن الرهمن عبد يا»رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 و   مسأل  عن أعطيتها إن فإنك ،اإلمارة تسأل
 غاري عن أعطيتها وإن ،إليها لتك 

ا منهاا خريا   غريها فرأيت يمني عىل حلفت وإذا ،عليها ت  ن  ع  أ   مسأل   عان رفكف 

 «.خري هو الذي وائت يمينك

فقد ذهب مجهور الفقهاء من املالكي  والشاافعي  واحلنابلا   وبناء  عىل هذا

ر عن يمينه قبل نقضه ثم نقضاه فاال يشء فإذا كف   ،إىل جواز التكفري قبل احلنث

 عليه بعد نقض اليمني.

اهلل  رسول قال: القريض اهلل عنه  هريرة أيب عنروى اإلمام مسلم ثانيًا: 
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 خريا   غريها فرأى يمني عىل حلف من»صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 «.يمينه عن روليكف   خري هو الذي فليأت منها

عن النبي صاىل  ،وروى الشيخان عن أيب موسى األشعري ريض اهلل عنه

 عاىل حلافأ الاهلل ا  شاء إنواهلل ا  إين»اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: 

 «.لتهاوحتل   خري هو الذي أتيت إال منها خريا   غريها فأرى يمني

فقد ذهب احلنفي  وبعض املالكي  إىل عدم جاواز التكفاري  ،وبناء  عىل هذا

 قبل نقض اليمني.

 وبناء عىل ذلك:

فعند مجهور الفقهاء ِّوز التكفري عن اليماني قبال احلناث ا يعناي قبال 

   إال بعد نقضه والنكث فيه.عند احلنفي   نقضه والنكث فيه ا وال ِّوز

فعىل من حلف وأراد احلنث أن حيناث أوال  ثام  ،واخلروج من اخلالف أوىل

 واهلل تعاىل أعلم. ،وبذلك خيرج من اخلالف بني الفقهاء. هذا ،ر عن يمينهيكف  

وإني اآلن أريد  ،: نذرت أمي أن تأتي بفرقة حناسية ليلة زواجي6السؤال

بها ال ميكن ألمي إحضار  ن يف وذه األزمة الىل منرُّولك ،الزواج

الزواج بدون إحضار  ب عليها إن متَّفماذا يرتتَّ ،الفرقة النحاسية

 الفرقة النحاسية؟

 عان ،عنهاااهلل  ريض عائشا  عاناإلمام البخااري روى أوالً: اجلواب: 

 اهلل يطياع أن ناذر مان» :قاالصىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم  النبي

 «.يعصه فال يعصيه أن نذر ومن ،فليطعه

عن النبي صىل  ،ريض اهلل عنه حصني بن عمران عنوروى اإلمام مسلم 



 

 282 الفتاوى الرشعي 

 ال فايام وال ،معصاي  يف لناذر وفااء ال»اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: 

 «.اهلل معصي  يف نذر ال» :حجر ابن رواي  ويف «العبد يملك

 أن أختاي ناذرت :قاالاهلل عناه  ريض عاامر بان عقب  عنوروى الشيخان 

صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه  النبي هلا أستفتي أن وأمرتنياهلل  بيت إىل متيش

 «.ولرتكب لتمش»صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  فقال فاستفتيته ،وسلم

 .وأنه ال يصح   ،ذهب احلنفي  والشافعي  إىل عدم انعقاد نذر املعصي ثانيًا: 

إال أناه ال  ،لكي  واحلنابل  إىل أن نذر املعصي  منعقد وصاحيحوذهب املا

. ،الوفاء به حيل    والناذر يكون آثام 

 وبناء عىل ذلك:

وِّاب عليهاا أن تتاوب إىل اهلل تعااىل  ،فنذر والدتك هاو ناذر معصاي 

ساواء كانات األياام أياام  ،وحيرم عليها الوفاء هباذا الناذر ،وتستغفر من ذلك

 ء.أو أيام رخا ،أزم 

وهي إطعام  ،ر عن هذا النذر بكفارة يمنيوِّب عليها بعد ذلك أن تكف  

فإن مل متلك  ،أو حترير رقب  ،أو كسوهتم ،عرشة مساكني من أوس  طعامها

 واهلل تعاىل أعلم. ،ذلك فتصوم ثالث  أيام. هذا

** ** ** 



 

 

 
 
 
 
 كتاب

 واجلنايات احلدود
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السرقة عام  ل حدَّعنه عطَّ : ول صحيح بأن سيدنا عمر راي اا1السؤال

 القحط وجاع النا ؟ الرمادة عندما اشتدَّ

 ،قد كربت كلم  خترج من أفاواههم إن يقولاون إال كاذبا  أوالً: اجلواب: 

فمان الاذي  ،ا  من حدود اهلل تعااىلل حد  إذا كان سيدنا عمر ريض اهلل عنه يعط  

 يقيم حدود اهلل تعاىل إذا ؟!

الذي ما قىضا يف  ،اف عند حدود اهلل تعاىللوق  سيدنا عمر ريض اهلل عنه ا

حتى استدعى بعض أصحاب النبي صاىل اهلل علياه  ،مسأل  صيد أثناء اإلحرام

وما ذاك إال لقوله تعاىل يف الصيد  ،ثم قىض يف املسأل  ،وعىل آله وصحبه وسلم

ِنُك ۡ  َُيُۡكُ  بِهِۦ َذَوا َعۡد   للمحرم: ﴿  .[95املائدة: ]﴾ م 

درأ ألن احلدود ت   ،الرسق  انتفاء الشبه  رشوط إقام  حد  من ثانيًا: 

 ابن عنكام جاء يف احلديث الرشيف الذي جاء يف نيل األوطار  ،بالشبهات

 «.بالشبهات احلدود واؤادر»: بلف  مرفوعا  ريض اهلل عنهام  عباس

وذلاك  ،فق الفقهاء بدون خالف أنه ال قطع بالرسق  يف عام املجاعا وات  

 ماع نحن بينام: قالريض اهلل عنه  هريرةعن أيب  ،ذي رواه ابن ماجهللحديث ال

 مرصاورة   إبال   رأينا إذ سفر يفاهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  رسول

اهلل صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه  رسول فنادانا ،إليها فثبنا ،الشجر بعضاه

 قاوهتم هو ،املسلمني من بيت ألهل اإلبل هذه إن» :فقال ،إليه فرجعنا ،وسلم

 ،باه ذهب قد فيها ما فوجدتم مزاودكم إىل رجعتم لو كمأيرس   ،اهلل بعد ويمنهم

 احتجناا إن أفرأيت :قلنا «كذلك هذا فإن» :قال ،ال :قالوا «؟عدال   ذلك أترون

 «.حتمل وال وارشب ،حتمل وال كل» :فقال ؟والرشاب الطعام إىل
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َِ واهلل تبارك وتعاىل يقول: ﴿ ُۡهِ  َوََل ََع    ٱۡضُ َّي َغۡۡيَ بَاغ   َفَم ﴾ فَََلٓ إِۡثَ  َعلَ

بيح والضورة ت   ،به  تدرأ احلد  . وباتفاق العلامء االضطرار ش  [173البقرة: ]

، ولكن لآلدمي أن يتناول من مال الغري بقدر احلاج  ليدفع عن نفسه اهلالك

 .عليه أن يضمن له قيمته

 وبناء عىل ذلك:

له وهاو الاذي وكيف يعط   ،الرسق  ل حد  اهلل عنه مل يعط  فسيدنا عمر ريض 

سمع من سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ما قاله لسايدنا 

 قاام ثام «اهلل؟ حادود مان حاد   يف أتشافع»أسام  ريض اهلل عنه عندما قال لاه: 

 الرشايف همفاي رسق إذا كاانوا أهنم قبلكم الذين أهلك إنام» :قال ثم ،فاختطب

 بنات فاطما  أن   لو ،اهلل وايم   ،احلد   عليه أقاموا الضعيف فيهم رسق وإذا ،تركوه

 ريض اهلل عنها. عائش  عن؟ رواه الشيخان «يدها لقطعت رسقت دحمم  

الرسق  لوجود الضورة التي  سيدنا عمر ريض اهلل عنه ما أقام حد  

 تعاىل أعلم. واهلل ،والضورة هي املجاع . هذا ،درأت احلد  

 الزاني احملصن؟ الرجم يف حقِّ : ول ثبت يف القرآن العظيم حد2ُّالسؤال

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿يقول اهلل تبارك وتعااىل:  أوالً:اجلواب: 

 ېئ ېئ ېئ ۈئ. ويقول تباارك وتعااىل: ﴿[7احلرشا: ]﴾ ہ ہ ۀ

 ک ک ڑ. ويقاول جلات قدرتاه: ﴿[59النساء: ]﴾ ىئ ىئ ىئ

 .[63النور: ]﴾ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

صاىل اهلل علياه  حممادا   بعثاهلل  إنيقول سيدنا عمر ريض اهلل عنه:  انيًا:ث

 آيا اهلل  أنازل مماا فكاان ،الكتااب عليه وأنزل ،باحلق  وعىل آله وصحبه وسلم 
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اهلل صىل اهلل عليه وعاىل آلاه  رسول رجم ،ووعيناها وعقلناها فقرأناها ،الرجم

واهلل  :قائل يقول أن زمان بالناس طال إن فأخشى ،بعده ورمجناوصحبه وسلم 

 يف والارجم ،اهلل أنزهلاا فريضا  بارتك وافيضال   ،اهلل كتاب يف الرجم آي  نجد ما

 أو ،نا البي   قامت إذا والنساء الرجال من أحصن إذا زنى من عىل حق  اهلل  كتاب

 . رواه الشيخان.االعرتاف أو احلبل كان

 عناهاهلل  ريض عليا   أن ،هريض اهلل عن الشعبي عنروى اإلمام أهمد  ثالثًا:

 ،اهلل بكتااب أجلادها :وقاال ،اجلمعا  ياوم ورمجها ،اخلميس يوم رشاح  جلد

 اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم. رسول بسن  وأرمجها

 وبناء عىل ذلك:

الازاين املحصان الارجم حتاى  حاد   االتفاق بني الفقهاء عاىل أن   فقد تم  

 .رجال  كان أو امرأة ،املوت

ويقول ابن قدام : وأمجع عليه أصحاب رسول اهلل صىل اهلل علياه وعاىل 

 ن   ثم ،كتابه يف أنزلهألن اهلل تعاىل  ،آله وصحبه وسلم
اك  ح   وبقي   ،ه  م  س  ر   خ  س   ،هم 

وهذا ثابات باالتواتر.  ،م  ج  النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم ر   وألن  

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا

ودافعت  ،عت امرأة يف يد رجل فاسق راودوا على نفسها فأبت: وق3السؤال

نه فقتلت نفسها حتى ال متك  ،عن نفسها وشرفها فعجزت ويئست

 آمثة يف ذلك؟ فهل تعدُّ ،هامن

قتل نفسه فقد  ومن استحل   ،قتل النفس كبرية من الكبائرأوالً: اجلواب: 

وذلك لقولاه صاىل اهلل  ،هنموهو من اخلالدين يف نار ج ،كفر والعياذ باهلل تعاىل
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ا ياده يف فحديدته بحديدة نفسه قتل من»عليه وعىل آله وصحبه وسلم:   أيتوج 

 فهاو نفساه فقتل سام    رشب ومن ،أبدا   فيها دا  رل   خالدا   جهنم نار يف بطنه يف هبا

 نفساه فقتال جبال مان ىترد   ومن ،أبدا   فيها دا  رل   خالدا   جهنم نار يف اهيتحس  

 هريرة أيب عنرواه اإلمام مسلم « أبدا   فيها دا  رل   خالدا   مجهن   نار يف ىرتد  ي فهو

 .عنهاهلل  ريض

 ،م اهلل تعااىل قتلهاا بغاري حاق  إثام  عمن قتل نفسا  حر   وقاتل نفسه ال يقل  

 .[29النساء: ]﴾ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃقال تعاىل: ﴿

ال يقام  رهت عىل الزنىىل أن املرأة إذا أكذهب مجهور الفقهاء إثانيًا: 

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿وذلك لقوله تعاىل:  ،عليها احلد

﴾ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ڑ ڑ ژ
وإذا انتفى  ،ه  عىل الزنىت عىل انتفاء اإلثم عن املرأة املكر  . فاآلي  دل  [33النور: ]

 اإلثم عنها ارتفع احلد.

 وبناء عىل ذلك:

وهي غري  ،ال ِّوز رشعا    الزنىة نفسها يف حال إكراهها عىلفإن قتل املرأ

 صبت يف هذه احلال .آثم  إن اغت  

واختارت قتل نفسها عىل  ،وبكون املرأة اجتهدت يف تلك احلال 

واهلل تعاىل  ،أن يكون ذلك كفارة  هلا. هذاعز  وجل  اغتصاهبا فإين أرجو اهلل 

 أعلم.

** ** ** 
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فأخربته أني  ،وماطل كثرياة يف سداده ،رصاة مبلغاة من املال: أقرات ش1السؤال

 فهل وذا من حقي؟ ،ينوبعد مدة رأيته وطالبته بالدَّ ،ي عنهأسقطت حق 

ة  قال اهلل تعاىل: ﴿ ،اإلبراء نوع من اإلحسان اجلواب:  ِإَون ََكَن ُذو ُعِۡسَ
قُدا  َخۡۡيٞ ليكُ  ة  َفَنِظََّة  إَِلَٰ َمۡيَِسَ  ن تََصدي

َ
 .[280البقرة: ]﴾ إِن ُكنُتۡ  َتۡعَلُمدنَ ۡ  َوأ

فإذا حصال  ،مم ِّري فيها اإلبراءيون الثابت  يف الذ  الد   فق الفقهاء عىل أن  وات  

 يف املطالب . وال يبقى له حق   ،الدائن وسق  حق   ،دين  امل  م  اإلبراء فقد برئت ذ  

 وبناء عىل ذلك:

فلايس لاك  نت عاقل بالغ رتار،وأ ،دينك عن امل  فام دمت أسقطت حق   

وال  ،والسااق  ال يعاود ،ألن ما كان لك ساق  بااإلبراء ،الرجوع عن اإلبراء

 واهلل تعاىل أعلم. ،ين بعد اإلسقاط. هذابقاء للد  

 ،ثم مات املؤجر ،وبقيت فيه سنوات ،: استأجرت حمالة جتارياة2السؤال

 هم؟فهل وذا من حق  ،فطالب الورثة باحمللِّ

ة  اإلجارة  ليس  هلا حد  أوالً: ب: اجلوا  إىل أن  مد 
 
ب  مجهور  الفقهاء ه  ذ 

ة  التي تبقى فيها وإن طالت ،أقىص دة يف برشط أن تكون حمد   ،فتجوز  املد 

ن    بكذاد ومل حتد  فإذا العقد،  : آجرت ك  هذا العقار  كل  س  ر  فالعقد   ،قال املؤج 

ألن ه  معلوٌم  ، ن  بإطالق العقد لس   ،فق  ن   األوىلوتلزم  اإلجارة  يف الس   ،صحيٌح 

 يلزم  العقد   ،بالعقد  
نوات  ه  من الس  ، وهو بالت لب س  بهبتجديده أو وما بعد 

فإذا  ،ألن ه  جمهوٌل حال  العقد   ،رمع موافق  املؤج   سكنى العقار  ب االستمرار

خول  فيه ح  ف   ،باملعاطاة تلب س  به تعني   الد  عند  ده مل ِّد  أو  ،وإن مل يتلب س به ،ص 

.  األوىل انفسخ  العقد 
ن    الس 

 
 انقضاء
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ة   معلوما   اإلجارة وخالف  يف ذلك  الشافعي   الذين  اشرتطوا أن تكون  مد 

.
 
 واالنتهاء

 
 االبتداء

 إىل أن  عقد  اإلجاارة  ال ينفساخ  بماوت  أحاد  ثانيًا: 
 
ب  مجهور  الفقهاء ه  ذ 

ين  امل اال يعقٌد الزٌم  هألن   ،تعاقد  مه   ،وخاالف  باذلك  احلنفيا    ،نقيض هبالك  أحاد 

ام. يه   لنفس 
ين  يعقدان  ين  اللذ   املتعاقد 

 وقالوا بفسخ  عقد  اإلجارة  بموت  أحد 

 وبناء عىل ذلك:

.أوالً:    خالفا  للشافعي  
 
 هذا صحيٌح عند  مجهور  الفقهاء

 عقد  اإلجارة 

.انتهثانيًا:  ر  خالفا  للجمهور   املؤج 
 ى عقد  اإلجارة  بموت 

 التاي بادأت  هباا
ان    الس 

 ،والذي أراه  هو  جواز  بقائ ك  يف املحل  إىل هنايا  

 
 
 بات فااق  الفقهااء

هاذا مان حياث   ،وبعد  ذلك  ِّب  عليك  تسليم  العقار  للورث  

ك  بتساليم  املحال   ،الفتوى ا من حيث  الت قوى فأنصح  وأن  ،للورثا   مباارشة   أم 

ف عت ها ابتداء    إن كنت  د 
م ببقي    األجرة  أو تدفع  هلام أجارة  األشاهر  التاي  ،ت طالب ه 

. هذا  واهلل تعاىل أعلم. ،شغلت  فيها املحل 

 دين موسراة؟ل إذا كان امَلدين سداد الدين املؤجَّ: ول جيب على امَل3السؤال

جا اجلواب: يأمجاع  الفقهااء  عاىل و   الاد 
 
ن  عاىل الوصاف  الاذي وب  أداء

ب   ج  ال  حاال    ،و  ُُ قال تعاىل: ﴿ ، كان أو مؤج  َمَٰنَتَُهۥفَۡل
َ
ََ أ ِي ٱۡؤتُِم ِ ٱَّلي  .[283البقرة: ] ﴾َؤ  

ه  عىل الفاور  عناد  الط لاب  إذا  ين  حاال   فإن ه  ِّب  عىل املدين  أداؤ  فإذا كان  الد 

 
 
ب ه   ،كان  ظاملا  وإال  ،كان  قادرا  عىل األداء اح  ص   و 

عىل آل اه   و 
ل ي ه  ىل  اهلل  ع   الن بي  ص 

لقول 

 : ل م  س  ط ل  »و  ي  ال م 
ن  ن  رواه اإلمام البخاري « ظ ل مٌ  غ  ة   أ يب   ع  ي ر  ر     ه 

يض  ن ه  اهلل   ر   .ع 
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لاول   ين  قبال  ح  اب  عاىل املادين  أداء  الاد 
ال  فال ِّ   ين  مؤج  ا إذا كان  الد   أم 

ل ه   . ،أج   األجل  فهو  من باب  الفضل 
لول  اه  قبل  ح   فإن أد 

 وبناء عىل ذلك:

ل ه     أج 
لول  ل  قبل  ح  ين  املؤج   املدين  ماورسا   ،فال ِّب  سداد  الد 

 ،ولو كان 

،  ،دين  ولكن  اإلرساع  يف سداد ه  أفضل  وأكمل  يف حق  امل   وهو  من كاامل  اإلياامن 

ين قرضا ، فيجاب تعجيلاه عناد طلاب صااحبه لاه وإن كاان إال أن يكون الد  

 واهلل تعاىل أعلم. ،ال . هذامؤج  

ن ومل يتمكَّ ،نْيومياطل يف دفو الدَّ ،ينبالدَّ رٌِّقدين وُم: رجل َم4السؤال

فهل جيوز أخذه  ،الدائن من اسرتداد دينه حتى عن طريق القضاء

 عن طريق ترويعه من قبل أشراص ظاوروم اإلجرام؟

الاذي علياه إذا  ن  ي  د الد  أن يسد   املستطيع دينِّب عىل امل  أوالً: اجلواب: 

لقوله صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه  ،وإال كان ظاملا   ،وطالب به الدائن ،هأجل   حل  

رواه اإلمام البخاري عان أيب هريارة ريض « مٌ ل  ظ   الغني   ل  ط  م  »وصحبه وسلم: 

 اهلل عنه.

وأن  ،بأسلوب لطيف ينهبد   امل دين  ن يطالب للدائن أ يستحب  ثانيًا: 

رحم »لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  ،حا  يف املطالب م  يكون س  

رواه اإلمام البخاري عن « حا  إذا باع وإذا اشرتى وإذا اقتىضم  اهلل رجال  س  

 جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام.

ين عن وفاء دينه احلال  الاذي لاه علياه إذا امتنع املدالدائن  من حق  ثالثًا: 

لقوله صىل اهلل علياه وعاىل  ،نه احلال  ي  دين بد  أن يرفع أمره إىل القايض ملطالب  امل  
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رواه اإلماام « لاه مان ال ويل   فإن اشتجروا فالسالطان ويل  »آله وصحبه وسلم: 

 أهمد عن عائش  ريض اهلل عنها.

لقولاه صاىل اهلل علياه  ،األحاوال : ترويع املؤمن ال ِّوز بحال منرابعاً 

ناه كان عاىل اهلل أن ال يؤم   من أخاف مؤمنا  بغري حق  »وعىل آله وصحبه وسلم: 

رواه الطرباين عن ابن عمر ريض اهلل عنهام. ولقوله صىل « من أفزاع يوم القيام 

عا  املسالم ظلام و  عوا املسلم فاإن ر  ال ترو  »اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

رواه البزار والطرباين عن عامر بن ربيع  ريض اهلل عنه. ولقوله صىل اهلل  «عظيم

رواه اإلمام أهمد « ع مسلام  ملسلم أن يرو   ال حيل  »عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

عن عبد الرهمن بن أيب لايىل ريض اهلل عناه. ولقولاه صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه 

رواه « ه أخافاه اهلل ياوم القياما من نظر إىل أخياه نظارة  ختيفا»وصحبه وسلم: 

. ولقوله صىل اهلل عليه وعاىل آلاه امالبيهقي عن عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنه

رواه « مسالام   عن  من كان يؤمن باهلل والياوم اآلخار فاال يارو  »وصحبه وسلم: 

 الطرباين عن سليامن بن رصد ريض اهلل عنه.

 وبناء عىل ذلك:

دين من قبل أشاخاص ينه عن طريق ترويع امل  د   للدائن أن يسرتد   فال حيق  

ولكان إن عجاز عان  ،وليس هلم ،التعزير للقايض حق   ألن   ،ظاهرهم اإلجرام

وبعاد  ،في   إن اساتطاعه خ  فال حرج من أخذ حق   ،ه عن طريق القضاءأخذ حق  

دين مل اهم اوحتى ال يات   ،تهربئ ذم  حتى ي   ،دين بذلكم امل  عل  ه عليه أن ي  أخذه حق  

 أحدا  بالرسق .

فليعترب األمار مصايب    ،الطرق املرشوع  ه بكل  فإن عجز عن حتصيل حق  
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ء  ر قول اهلل تعاىل: ﴿وليتذك   ،وقعت عليه ََ ٱۡۡلَدِۡ  َوٱۡۡلُندِع  َونَلَۡبلَُدنيُك  بََِشۡ ِ م 
َٰ ِ  َوَنۡقص   ۡمَو

َ
ََ ٱۡۡل ِ  واهلل تعاىل أعلم. ،. هذا[155البقرة: ] ﴾م 

قصفه  ومتَّ ،اغتصاب منزلي من قبل بعض النا  لقد متَّ :5السؤال

 ي تضمني الغاصب قيمته؟فهل من حق  ،وتهدميه

ب  يف القرآن  العظيم   اجلواب: ص  ب ت  حتريم  الغ  وذلك  بقول ه  تعااىل:  ،لقد ث 

﴿ ِ َها ٱَّلي يُّ
َ
ٰٓأ َِٰ لِ يَ َٰ َٰلَُك  بَۡيَنُك  بِٱۡل ۡمَو

َ
ُملُٓدا  أ

ۡ
ََ َءاَمُندا  ََل تَأ ن تَُكدَن تَِجَٰنََّةً  ي

َ
ٓ أ إَِلي

  ِ ِنُك ۡ  َعَ تَََّا َٰلَُك  بَۡيَنُك  . وبقوله تعاىل: ﴿[29النساء: ]﴾ م  ۡمَو
َ
ُملُٓدا  أ

ۡ
َوََل تَأ

 فََِّيق  
ُملُدا 

ۡ
ِم ِّلَأ َِٰ ِل َوتُۡدلُدا  بَِهآ إَِل ٱۡۡلَُّكي َٰ ننُتۡ  بِٱۡل

َ
ثِۡ  َوأ َِٰ  ٱنليناِس بِنٱۡۡلِ ۡمنَو

َ
َۡ أ ِن ا م 

 .[188البقرة: ]﴾ َتۡعلَُمدنَ 

ااب  يف أحاديااث  رشيفاا    فقااد روى اإلمااام  ،وكااذلك  ث ب اات  حتااريم  الغ ص 

ن  البخاري  ب د   ع  هم  ن   ع  ة   أ يب   ب ن   الر  ر  ناه   ب ك    اهلل  ع 
يض  ل ي اه   ،ر  اىل  اهلل  ع  عان الن باي  ص 

ل م  قال:  س   و 
ب ه  ح  ص   و 

عىل آل ه  م   ف إ ن  »و  ك  اء  م 
ا د  و  أ م  م  و  م   ل ك  ك  اض  ر  أ ع  م   و  ي ن ك  امٌ  ب  ار   ،ح 

م     ر  ح  م   ك  ك 
م  ا ي و  ذ  م   يف   ،ه  ك  ر  ه  ا ش  ذ  م   يف   ،ه  ك 

ل د  ا ب  اذ  ان  وروى اإلماام أهماد «. ه   ع 

ة   أ يب   ر     ح 
ق ايش  نه   الر    اهلل  ع 

يض  ل م   ،ر  س   و 
ب ه  ح  ص   و 

عىل آل ه   و 
ل ي ه  ىل  اهلل  ع  عن الن بي  ص 

وا »ال:ق ع  م  ن ي اس  وا م  وا ال   أ ال   ،ت ع يش  م 
وا ال   أ ال   ،ت ظ ل  م 

اوا ال   أ ال   ،ت ظ ل  م 
 ال   إ ن اه   ،ت ظ ل 

ال   حي  ل   ئ   م  ر  ن ه   ن ف س   ب ط يب   إ ال   ام 
ن  وروى الشيخان «. م  اع يد   ع  اد   ب ان   س  ي     ز 

يض  ر 

نه   ع ت  : ق ال  اهلل  ع 
م  ىل  ا الن ب ي   س  ال م  ص  س   و 

ب ه  ح  ص   و 
عىل آل ه   و 

ل ي ه  اول  هلل  ع  ق  ان  » :ي   م 

ذ   ا   أ خ  رب 
ن   ش 

ض  األ   م  إ ن ه   ،ظ ل ام   ر  ه   ف  ق  م   ي ط و  ا   ال ي و  ي ام 
ان   ق 

اب ع   م  اني   س  ض  وروى «. أ ر 

ن  اإلمام أهمد وابن ماجه  ة   ع  ر  م  نه   س    اهلل  ع 
يض  ن ،ر  اىل  اهلل  ع   الن ب ي   ع  عاىل ص   و 

ل ي اه 

ل م   س   و 
ب ه  ح  ص   و 

ىل  » :ق ال  آل ه  ا ي د  ال ع  ت   م  ذ  ت ى أ خ  ه   ح  ي  د   هذا أوالً.«. ت ؤ 
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ب  الع  ثانيًا: 
 إىل أن  غاص 

 
ب  مجهور  الفقهاء ه  ب  ذ  ص   ،قار  ضامٌن ملا غ 

ها ع  األمتع   وغري  ض  و  كنى و   بالس 
 
ء ب  عىل اليش  د  الغاص   ،ويكون  إثبات  ي 

د  املال ك    إزال   ي 
ورة  منا  بالض  ت ب  عليه ض  ين  عىل  ،وي رت  امع  الي د 

الست حال   اجت 

 حمل  واحد  ويف حال   واحدة .

 وبناء عىل ذلك:

اه    ه  وهتديم   الذي تم  قصاف 
ب  بقيم   العقار 

ب  الغاص 
ك  أن ت طال   ،فمن حق 

 ِّب  أن ي ضم  
،ألن  ما ي ضمن  يف اإلتالف  اب  ص    ن  مك اي  و   ن  يف الغ 

الغ  ل  ن أ   ب  اص 

  ع  رج  ي  
 واهلل تعاىل أعلم. ،. هذاالف  ت  اإل  ب   ام  ن ق  ىل م  ع   ه  ن  م   ض  يام  ف 

لع وبعد فرتة من املطالبة حوَّ ،: لي مبلغ من املال عند صديق لي6السؤال

فهل من  ،وقبلت منه وذا التحويل ،صديقي إ  رجل غريه لدفو املال

 ي؟حق  ين حتى أسرتدَّأطالب االثنني بالدَّي أن حق 

ن  روى اإلمام مسلم  اجلواب: ة   أ يب   ع  ر  ي  ر     ه 
يض  ن ه  اهلل   ر  ن ،ع  اىل   الن ب ي   ع  ص 

ل م   س   و 
ب ه  ح  ص   و 

عىل آل ه   و 
ي ه  ل  ال  اهلل  ع  ط ل  » :ق  اي  ال م 

ن  ل امٌ  غ  ا ،ظ  إ ذ  ب اع   و  م   أ ت  ك  اد   أ ح 

ىل     ع 
 
ء ل  ي ت ب ع  ف   م  ن  ويف رواي  اإلمام أهمد  «. ل  ة   أ يب   ع  ر  ي  ر  نه   ه    اهلل  ع 

يض  ال   ر  اال  : ق   ق 

ول   س  :  ر  ل م  س   و 
ب ه  ح  ص   و 

عىل آل ه   و 
ي ه  ل  ىل  اهلل  ع  ط ال  »اهلل ص  اي  ال م 

ن  ل امٌ  غ  ان   ،ظ  م   و 

يل   اىل   أ ح    ع 
 
ء ال  ت ال   م  ل ي ح   إىل«. ف 

 
اب  مجهاور  الفقهااء ه  أن  هاذا األمار  لايس   وذ 

جوب   . ،للو   بل لالست حباب 

باأن  يقاول  كال  واحاد   ،وي شرتط  يف الت حويل  قبول  امل حال  وامل حال  إلياه

ضيت   ب لت  أو ر  اه   ،منهام: ق  ين  حق   ال بد  منه ألن  الد 
ضا امل حال  ا    ،ف ر  م 

وهاو  يف ذ 

سن   ،امل حيل   تفاوتٌ  يف ح  م  م  م   وامل طل   والذ 
 
ضااه   ،القضاء م   ،فال بد  من ر  از  وإال ل 
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ث ق  به ولو كان  مليئا .  ات باع  من ال ي 
ه  ر  بإلزام   الض  

. ت ه  م 
ل  إىل ذ  ضا امل حال  إليه ال بد  منه ألن  احلق  سينتق   وكذلك  ر 

ين  إذا   امل حيل  مان الاد 
م   
 إىل براءة  ذ 

 
ب  مجهور  الفقهاء ه    امل حاال  وذ 

يض  ر 

ين من امل  وامل حال  إليه، إال أن يتعذ   حال عليه فريجاع الادائن عناد ر حتصيل الد 

 دين.ذلك عىل امل  

 وبناء عىل ذلك:

ه    ك  قد أحال ك  ل غري  ب ل  امل حال  إليه ،فام دام  صديق  ب لت  هذا الت حويل  وق   ،وق 

ك  أمام ك  
م    صديق 

ئ ت  ذ  ين   وصارت   ،فقد ب ر  جال  مشاغول   بالاد  ا   هاذا الر  م 
 ،ذ 

ك  امل   ب  صديق 
ك  أن ت طال   واهلل تعاىل أعلم. ،دين  أوال . هذاوليس  من حق 

فطلبت منه توثيق وذا  ،: استقرض صديقي مع مبلغاة من املال7السؤال

وبعد  ،ينهد َدفجاءني بذوب زوجته وجعله روناة عندي حتى يسدِّ ،الدين

فهل  ،داد الدين طالبع بالذوب ألن الذوب ملك لزوجتهة وقبل سمدَّ

 ينه؟د َدوب حتى يسدِّي حبس الذَّوب؟ أم من حق الذَّ ردُّ جيب عليَّ

ِإَون ُكنُتۡ  وذلك بقوله تعاىل: ﴿ ،الرهن مرشوع بالقرآن العظيم اجلواب:
َٰ َسَسَّ   َ ن ََ ۡقُبدَضنةٞ َولَۡ  ََتِنُدوا  ََكتِب  َٞ مي   . ومرشاوع بالسان  [283: البقارة]﴾ ا فَنََِّ َٰ

اهلل  رساول أن ،ريض اهلل عنها عائش  عنوذلك بام رواه اإلمام مسلم  ،الرشيف 

 ،أجال إىل طعاماا   هياودي من اشرتىصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )

 (.حديد من له درعا   ورهنه

 ،دوامحبس العني املرهون  عىل وجه الا املرهتن له حق   الفقهاء عىل أن   ونص  

ألن الارهن رشع  ،وعدم متكني الاراهن مان اسارتداد املرهاون قبال وفااء الادين



 

 298 الفتاوى الرشعي 

 وهو املال املرهون. ،والتوثيق ال يكون إال بحبس ما يكون به الوفاء ،للتوثيق

 وبناء عىل ذلك:

له الذهب ا ولو كان لزوجته ا ما دام أناه أعطااك  فال ِّب عليك أن ترد  

ا ،ب علياهاملرتت اينه د د  إياه رهنا  حتى يسد   ولكان ال حارج مان  ،ربئ ذمتاهوي 

 ،لاه ذهاب زوجتاه وأن ترد   ،ينك يف الد  مطالبته برهن غري الذهب لضامن حق  

وخاص   إذا كنت تعلم بأن حبس الذهب عندك قد يؤدي إىل خالف بينه وباني 

 واهلل تعاىل أعلم. ،زوجته. هذا

وبعد  ،سنة كاملةودفعت له أجرة  ،: استأجرت بيتاة من رجل8السؤال

وتل  أثاث البيت  ،مضي ثالثة أشهر تهدم البيت بسبب القص 

ية؟ وول األجرة املتبق  ي أن أسرتدَّفهل من حق  ،الذي تعود ملكيته لي

 ي أن أطالبه بقيمة األثاث الذي تل  يف بيته؟من حق 

 لوقاوع ،الفقهاء عىل أن اإلجارة تنقيض هبالك العني املاؤجرة نص   اجلواب:

 فلم يكن يف بقاء العقد فائدة. ،اليأس عن استيفاء املعقود عليه بعد هالكه

 وبناء عىل ذلك:

ا ،م البيت ومل يعد صاحلا  للسكنفإذا هتد   ر ك أن تطالاب املاؤج  فمن حق 

ا ،ة اإلصالح مان األجارةبإصالحه وبرشط أن ال حتسب مد   ك وإال فمان حق 

 بقي  املدفوع  سلفا .باألجرة املت فسخ عقد اإلجارة ومطالبته

 ،ك أن تطالبه بقيم  أثا  البيت الذي تعود ملكيتاه إلياكوليس من حق  

 واهلل تعاىل أعلم. ،ف ألثا  بيتك. هذاإال إذا كان هو املتل  

وبعد  ،ودفعت له عربوناة لتثبيت البيو ،: اشرتيت بيتاة من رجل9السؤال
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 ،عربونففسره بشرط أن يأخذ ال ،أسبوع طلبت منه فسخ البيو

 فهل أخذه للعربون حالل أم حرام؟ ،فوافقت على ذلك

 هو  أن يشرتي  الرجل  شيئا   اجلواب:
ربون  فيادفع  إىل الباائع  مان  ،بيع  الع 

زءا  من الث من   ،ثمن  املبيع  مبلغا  من املال    إذا تم  البيع  كان  املدفوع  ج 
وإذا  ،برشط 

ب    .مل يتم  البيع  يكون  املدفوع  ه   من املشرتي للبائع 

كم  هذا البيع   : إن اه  بياٌع غاري   ،اختلف  الفقهاء  يف ح 
 
فقال  مجهاور  الفقهااء

م ،فاسٌد عند  احلنفي    ،صحيح   ه  عاىل  ،باطٌل عند  غري   و 
ي اه  ل  ىل  اهلل  ع  ألن  الن بي  ص 

( : ل م  س   و 
ب ه  ح  ص   و 

ن   هن  ىآل ه  ي ع   ع  ب ان  ال ب  ر  وابان داود  ماام أهماد وأباو( رواه اإلع 

ن  ماجه  و ع  ر  م  ي ب   ب ن   ع  ع  . ش  نه    اهلل  ع 
يض   ر 

: ال بأس  به. نه    اهلل  ع 
يض   وقال  اإلمام أهمد بن حنبل ر 

 وبناء عىل ذلك:

ربون     فال حيل  له أخذ  الع 
خ  العقد  س    بف 

يض  ذ  املال   ،فام دام  البائع  ر  ألن ه  أ خ 

ض   و 
 و ،بدون  ع 

 
رباون   ،هو  حراٌم عليه عند  مجهور  الفقهاء ب  علياه رد  الع  ج  و   ،و 

. ر  ذ  بمقدار  الض   ٌر حقيقي  فيأخ   إال إذا أصاب ه  رض  

كاام جااء يف  ،وكان  يكفي البائع  أن  اهلل  تعاىل سي قيل  عثرت اه  ياوم  القياما   

   ة  ير  ر  ه   أيب عناحلديث الرشيف الذي رواه ابن حبان 
يض  ناه  ر   قاال  : قاال اهلل  ع 

ل م   اهلل رسول   س   و 
ب ه  ح  ص   و 

عىل آل ه   و 
ي ه  ل  ىل  اهلل  ع   أقاال   ،ه  يعت اب   نادما   أقال   نم  »: ص 

ن  . ويف رواي  ابن ماجه «   القيام   يوم   ه  ت  ثر  ع   اهلل  ة   أ يب   ع  ر  ي  ر  ناه   ه    اهلل  ع 
يض  اال  ر  : ق 

ال   ول   ق  س  ىل  اهلل  ر  : اهلل ص  ل م  س   و 
ب ه  ح  ص   و 

عىل آل ه   و 
ي ه  ل  ن  » ع  اال   م  ال ام   أ ق  س  اه   م  ال   أ ق 

ه  اهلل   ت  ث ر  م   ع  و  ي ام    ال ي 
 «.ق 
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 ويقول أستاذنا الشيخ الفاضل الدكتور أهمد احلجي الكردي:

اا] ه  يف ق  ااذ  ع  أ خ 
ب ااائ  ل 

ل  ، ف  ب ااون  ر   الع 
ة  ااار  س    ب خ 

يض  ي ر 
اارت   ام  امل ش  ااا د  م  ل  و  و 

يع    واهلل تعاىل أعلم. ،. هذا[اجل م 

 ،ت جماري املياهوبعد فرتة انسدَّ ،: استأجرت حمالة جتارياة10السؤال

 أنا أم املؤجر؟ ،لزم بإصالحهافمن ُي ،لت األدوات الصحيةوتعطَّ

فهاو ملازم  ،إصالح امللك يكون عاىل املالاك الفقهاء عىل أن   نص   اجلواب:

 رة ملك له.العني املؤج   ألن   ،حتى تكون صاحل  لالنتفاع رةبإصالح العني املؤج  

ر يكاون رة بادون إذن املاؤج  وإذا أصلح املستأجر شايئا  يف العاني املاؤج  

ألن إصاالح ملاك الغاري ِّاب أن  ،روليس له الرجوع عاىل املاؤج   ،عا  بهمترب  

 يكون بإذن منه.

 وبناء عىل ذلك:

وتعطيال األدوات  ،د جمااري امليااهب يف انسادافإن مل تكان أنات املتساب  

ألن  ،إال أنه ال يلزم باذلك ،ر ال عليكفإن إصالحها ِّب عىل املؤج   ، الصحي  

ا ،املالك ال ِّرب عىل إصالح ملكه ك أن تفساخ عقاد فإذا مل يصالحه فمان حق 

 واهلل تعاىل أعلم. ،ة املتبقي . هذااألجرة إن دفعتها له عن املد   وتسرتد   ،اإلجارة

مع ودفعت له نص  مثنه على أن يسل  ،: اشرتيت بيتاة من رجل11سؤالال

م فق عليه تهدَّوقبل حلول األجل املتَّ ،د بيع وبينهإياه يف موعد حمدَّ

 ي اسرتداد املال الذي دفعته له؟فهل من حق  ،البيت بسبب القص 

ذكر الفقهاء بأن املبياع إذا هلاك قبال القابض بآفا  سااموي  أو  اجلواب:

 بفعل البائع ينفسخ العقد.
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ويكون املشرتي باخليار إن شاء  ،و إذا هلك بفعل أجنبي ال ينفسخ العقد

 وطالب األجنبي بالضامن. ،وإن شاء أمضاه ودفع الثمن ،فسخ البيع

 فال ينفسخ البيع وعليه الثمن. ،أما إذا هلك املبيع بفعل املشرتي

 وبناء عىل ذلك:

فلاك اخلياار يف فساخ العقاد أو  ،قصافم بسابب الفام دام البيات هتاد  

وهاو  ،ك أن تطالبه باملال الذي دفعتاه لاهفإذا فسخت العقد فمن حق   ،إمضائه

 يرجع عىل من كان سببا  يف هتديم البيت.

 ،أما إذا أمضيت العقد فإنه ِّاب علياك أن تادفع لاه بقيا  ثمان البيات

  تعاىل أعلم.واهلل ،وتطالب الذي كان سببا  يف هتديم البيت بالضامن. هذا

مه من البائو انهدم جزء من تسل وقبل  ،: اشرتيت حمالة جتارياة12السؤال

 ي فسخ البيو؟ فهل من حق  ،اجلدار بسبب القص 

اخ  البياع   اجلواب: س  ف  ر  الفقهاء  بأن  هالك  بعض  املبيع  قبل  القبض  ال ي  ك  ذ 

ن   ،أصال      عن املشرتي شيئا  من الاث م 
إن  ،ويكاون  املشارتي باخلياار   ،وال ي سق 

ن   ه  بجميع  الث م  ذ  . ،شاء  أ خ  ه  لعيب  املبيع  ك  ر   وإن شاء  ت 

 وبناء عىل ذلك:

ن اه    ف اع  ث م   ماع د 
ه   فلك  اخليار  بأخاذ 

 ،فام دام  املحل  تعي ب  ب سبب  القصف 

امن    واسارتداد  قيما ،وأن ت طالب  املتسب ب  بالض 
اخ  العقاد     املحال  إن ولاك  ف س 

ف عت ها له. هذا  واهلل تعاىل أعلم. ،د 

فهل  ،: إذا أكره رجل مريض مرض املوت على بيو ممتلكاته13السؤال
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يعترب بيعه صحيحاة؟ وإذا باع الرجل املريض مرض املوت مجيو 

 فهل يعترب بيعه صحيحاة؟ مو العلم أن له ورثة. ،أمواله لغري الوارث

 احلقيقاي  إذا كان  البيع  حتا اجلواب:
اغ   واإلكاراه  وال يساتطيع   ،ت  الض 

د  هذا اإلكراه   عناد مجهاور الفقهااء،  فالبيع  غري  صحيح  وهو  بيٌع باطٌل  ،البائع  ر 

 وعند احلنفي  بيع فاسد موقوف عىل إجازة املستكره بعد زوال ظرف اإلكراه.

ض  املوت   ر  ا بيع  املريض  م  اه  أم  ر   إ ك 
ون  ن  املثل  لغري  الب د   ب ث م 

أو مم اا  ،وار   

ثل ه   ت غاب ن  الناس  ب م  ى ،ي  م   املس 
ل  ه  صحيٌح ونافٌذ عىل الب د  ألن  املاريض  غاري   ،فبيع 

ت ه . ث  ر  و   و 
قوق  دائنيه   التي ال مت  س  ح 

 حمجور  عليه عن املعاوض   املعتادة 

ه  مع امل حاباة  وكانت بالث ل ث  وم ا إذا باع  ون ه  أم  فإن  البيع  صحيٌح ونافٌذ  ،ا د 

ى م   املس 
ل  ث اه  بث ل اث   ،عىل الب د  ع  لغاري  وار  ت ارب   لاه أن ي 

ض  املوت  ر  ألن  املريض  م 

. ،مال ه   ه  الورث   ع  نافذا  وإن مل ِّ  ز   ويكون  هذا الت رب 

ف ٌ  توق   فهي  م 
ل ث  مال ه  ا إذا كانت امل حاباة  أكثر  من ث  عىل إجاازة  الورثا    وأم 

ت ،البالغني   ذ  ٌ  ،فإن أجازوها ن ف  د  معهم ق رص  ج  م إذا و  ه 
ت  ص 
 وإال فال. ،من ح 

وري   ا إذا كان  البيع  ص  ن  ا فإن  عقد  البيع  هذا هو  يف احلقيق   وأم   ث م 
ا  ا بدون 

ب  ٌ 
ادود  الث   ،ه   نافاذٌة إذا كانات ب ح 

ض  املاوت  ر  ب    املريض  م 
 وماا دون اه  وه 

 ،ل اث 

ب    قبل  موت  الواهاب  
ب ض  املوهوب  له اهل   ق 

وافقا    ،وبرشط  وإال فاال باد  مان م 

ب    
فاٌ  عاىل  ،الورث   عىل هذه  اهل  توق   فهاي  م 

ب    أكثار  مان الث ل اث 
ا إذا كانت  اهل  وأم 

د  معهم ق   ج  م إذا و  ه 
ت  ص 
 البالغني  من ح 

ٌ اإجازة  الورث    إال فال.و ،رص 

 وبناء عىل ذلك:

 احلقيقاي  بياٌع باطاٌل  
وفاساد  ،عناد مجهاور الفقهااء فالبيع  حتت  اإلكراه 
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ض  املاوت  أو الموقوف عند احلنفي ،  ار  اا بياع   ،سواٌء كاان  الباائع  مريضاا  م  أم 

ن  املثل    ب ث م 
ض  املوت  لغري  الوار    ر  ا ،فهو  بيٌع صحيٌح بغري إكراه املريض  م  ا وأم 

ذ  منه إال بمقادار  الث ل اث   نف   فال ي 
ا  لغري  الوار    وري  إال إذا أجااز   ،إذا كان  بيعا  ص 

م ق   غون  ذلك إن مل يكن معه 
ا وأجااز   ،رص  االورث   البال  ٌ اد  معهام ق رص  ج  فاإن و 

م. هذا ت ه  ص 
ت من ح  ذ  ون  ن ف   واهلل تعاىل أعلم. ،البالغ 

وعندما ذوبنا  ،قد أودع يف البنك الربوي ماله : تويف والدنا وكان14السؤال

 لنا أخذوا؟ فهل حيلُّ ،وجدنا أن املال له فوائد ربوية ،ألخذ املال

ألن فيه  ،حرامولو بدون فوائد إيداع األموال يف البنوك الربوي   اجلواب:

﴾ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ﴿واهلل تعاىل يقاول:  ،إعان  عىل اإلثم والعدوان

 هذا أوالً.ود البنوك التي يقال عنها بنوك إسالمي . وخاص  بوج ،[2املائدة: ]

ط صااحبها بقبضاها  ص من األماوال الربوي اِّب التخل   ثانيًا:  ،إن تاور 

وال  ،وال ِّوز رصفها لبيوت اهلل عز وجل ،وذلك برصفها للفقراء واملحتاجني

 لطباع  نسخ من القرآن الكريم.

 وبناء عىل ذلك:

بت عىل هذا املال الذي كان لوالادكم ال يادخل يف رت    التي تفالفوائد الربوي  

فيرصاف ألصاحاب  ،ألنه ماال حارام إن قبضتموه، ص منهوِّب التخل   ،الرتك 

وأكثروا بعد ذلك مان االساتغفار  واألصل أن ال تقبضوه أصال  ما أمكن، ،احلاج 

 واهلل تعاىل أعلم. ،لوالدكم الذي أودع املال يف البنك الربوي. هذا

ر العمل أجرة يوم كامل إذا تأخَّ : ول جيوز شرعاة أن خيصم رب15ُّلالسؤا

 األجري عن عمله؟
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 ريض اهلل عناه هريرة أيب عن: جاء يف مصنف ابن أيب شيب  أوالً اجلواب: 

 أجريا   استأجر من»: صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم اهلل رسول قال: قال

: قاال ريض اهلل عانهام عمار باناهلل  عبد عن. وأخرج ابن ماجه «أجره هعلم  فلي  

 أجاره األجاري أعطاوا»اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  رسول قال

 عان ،ريض اهلل عنه هريرة أيب عنوأخرج اإلمام البخاري «. عرقه ِّف   أن قبل

 أناا ثالثا  :تعااىلاهلل  قاال» :قاالصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم  النبي

 ،ثمناه فأكال ا  حار   بااع ورجال ،غدر ثم يب أعطى رجل :يام الق يوم خصمهم

 «.أجره يعطه ومل منه فاستوىف أجريا   استأجر ورجل

أجره كامال  إذا قام بام هو  : ال خالف بني الفقهاء بأن األجري يستحق  ثانياً 

العمل أن يدفع له األجر كامال  غاري منقاوص إذا  وِّب عىل رب   ،واجب عليه

. ،تهطلب األجري أجر  وإال كان آثام 

 وبناء عىل ذلك:

وأماا حسام  ،أجرته كامل  إذا قام بعمله املطلاوب مناه فاألجري يستحق  

وفياه  ،فهذا ال ِّاوز ،أجرة يوم كامل بسبب غيابه عن العمل ساع  أو ساعات

 ظلم لألجري.

أو  ،صاحب العمل أن خيصم عن األجري بمقدار ما غااب ولكن من حق  

 واهلل تعاىل أعلم. ،. هذاأن يفصله عن العمل

: ول صحيح بأن سيدنا رسول اا صلى اا عليه وعلى آله 16السؤال

وصحبه وسلم تويف ودرعه مروونة عند يهودي؟ وما وي احلكمة من 

تعامل سيدنا رسول اا صلى اا عليه وعلى آله وصحبه وسلم مو 
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 م؟اليهود مو وجود األغنياء من الصحابة الكرام راي اا عنه

ريض اهلل  عائش  عنفق عليه جاء يف احلديث الصحيح املت  أوالً: اجلواب: 

 هياودي مان اشرتىاهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  رسول أن ،عنها

 .حديد من له درعا   ورهنه ،أجل إىل طعاما  

 رهان ولقادويف رواي  عند اإلمام البخاري عن أنس ريض اهلل عنه قال: 

 ،هياودي عناد باملدينا  لاه درعاا  عليه وعىل آله وصحبه وسالم  صىل اهلل النبي

 .ألهله شعريا   منه وأخذ

 :قالات عنهاااهلل  ريض عائش  عنويف رواي  عند اإلمام البخاري كذلك 

 عناد مرهونا  ودرعاهاهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم  رسول تويف

 .شعري من صاعا   بثالثني هيودي

ن تعامله صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم ماع أما احلكم  مثانيًا: 

 وترك املعامل  مع مياسري وأغنياء الصحاب  ريض اهلل عنهم فهي: ،اليهود

ا إما لبيان جواز التعامل معهم بسلوكه فضال  عن قوله صاىل اهلل علياه 1

 وعىل آله وصحبه وسلم.

 عندهم.الصحاب  ريض اهلل عنهم يف تلك الساع  مل يكن  ا وإما أن  2

ا وإما خشيته صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم أن ال يأخاذ 3

ومعلاوم عناد  ،فلم يرد التضييق عليهم ،الصحاب  منه ثمن املبيع أو عوضا  عنه

اجلميع حياء الصحاب  ريض اهلل عنهم مع رسول اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه 

.وصحبه وسلم خاص      

 وبناء عىل ذلك:

وأعطى بذلك درسا  جلميع اخللق  ،ال جمال إلنكارهو ،فاحلديث صحيح
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يف جواز وحسن تعامله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم مع أهل الكتاب 

ولو اقترص صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يف تعامله مع  ،بسلوكه

املسلمني فق  ألوقع من بعده من املسلمني يف حرج إذا تعاملوا مع أهل 

األصل جواز التعامل مع أهل الكتاب يف املعامالت التجاري   ألن   ،الكتاب

 واهلل تعاىل أعلم. ،برشط موافقتها للكتاب والسن . هذا

 

** ** ** 



 

 

 
 
 
 

 واإلباحة احلظر كتاب
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 فهل جيوز ،عاة بالكليةومل جيد متربِّ ،: رجل مريض بالفشل الكلوي1السؤال

 له شراء الكلية؟

ع باألعضاء إذا دعت احلاج  إىل جواز الترب   ذهب مجهور العلامء اجلواب:

ع بعضو من أعضائه ا غري ع إذا ترب  ر األطباء أن ال خطر عىل املترب  وقر   ،إىل ذلك

 ع له.للمترب   ورضوري     ا وأهنا صاحل التناسلي  

 ألن اإلنسان لايس ،كام ذهب مجهور الفقهاء إىل عدم جواز بيع األعضاء

ويناوي اإلحساان  ،ع أن حيتساب األمار عناد اهلل تعااىلاملترب  وعىل  ،للبيع حماًل 

وال حرج بعد ذلاك  ،وطلب األجر من اهلل تعاىل ،وتنفيس الكرب عنه ،ألخيه

 .نفس   ع وإرشاف  إذا أخذ شيئا  من املال مكافأة  له من غري تطل  

 وبناء عىل ذلك:

ان لإلنساكام ال ِّاوز  ،فال ِّوز رشاء الكلي  من أجل زراعتها للمريض 

 للبيع. ألنه ليس حماًل  ،أن يبيع كليته

فإناه ِّاوز لاه  ،وكان مضطرا  لزراعتهاا ،عا  لهأما إذا مل ِّد املريض مترب  

ولكن اإلثم عىل صاحب الكلي  الذي طلاب  ،وال إثم عليه ،رشاؤها للضورة

ُُۡكۡ  إَِلي قال تعااىل: ﴿ ،عوضا  عليها ا َيَّيَم َعلَ َل لَُك  مي  َما ٱۡضنُ َِّۡرُتۡ  َوقَۡد فَصي
 واهلل تعاىل أعلم. ،. هذا[119األنعام: ]﴾ إََِّلۡهِ 

 فهل تعدُّ ،ووي كاشفة شعروا ،ابها: إذا كانت املرأة البسة جلب2السؤال

 كاسية عارية؟

من معجزات سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله  اجلواب:



 

 310 الفتاوى الرشعي 

ومن مجل   ،حد وصحبه وسلم أنه حد  عن بعض األمور الغيبي  التي ست

 قال: قالريض اهلل عنه  هريرة أيب عنأخرج اإلمام مسلم  ،ذلك سفور النساء

 مل النار أهل من صنفان»اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  رسول

 كاسيات ونساء ،الناس هبا يضبون البقر كأذناب سياط معهم قوم ،أرمها

  اجلن   ن  يدخل   ال ،املائل  ختالب   كأسنم  وسهنؤر ،مائالت مميالت عاريات

 «.وكذا كذا مسرية من ليوجد رحيها وإن ،رحيها ن  ِّد   وال

 تسرت معناه: وقيلويقول اإلمام النووي رهمه اهلل تعاىل يف رشح احلديث: 

 . اها.ونحوه بحاهلا إظهارا   بعضه وتكشف بدهنا، بعض

ماام الرجاال فق الفقهاء عىل أنه ال ِّوز للمرأة أن تكشاف شاعرها أوات  

واعتربوا ذلاك  ،أو بصورها ،أو عىل التلفاز ،سواء كانت يف الشارع ،األجانب

 م .من الكبائر املحر  

 وبناء عىل ذلك:

وهي مندرج   ،فيحرم عىل املرأة كشف شعرها أمام الرجال األجانب

وذلك لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  ،حتت احلديث الرشيف

ومن مجل  معاين هذا احلديث الرشيف: ضفر «. البخت م كأسن وسهن  ؤر»

م  اإلبل. ن  ومجعه يف وس  الرأس حتى يصري كأس   ،ه إىل األعىلالشعر وشد  

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا

 : ول جيوز للطبيب أن خيلو باملرأة املريضة بقصد العالج؟3السؤال

جنبيا  إال إذا ال ِّوز للرجل الطبيب أن يعاالج املارأة األأوالً: اجلواب: 

 .هو لعالجها تعني  
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 وقاال الفقهااء: ال خيلاون   ،فااق  حارام باالت  اخللوة باملرأة األجنبي  ثانيًا: 

رجل بامرأة ليست منه بمحرم، وال زوج ، بل أجنبي ؛ ألن الشيطان يوساوس 

لقوله صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم:  ،هلام يف اخللوة بفعل ما ال حيل  

رواه الرتماذي عان ابان عمار « رجل بامرأة إال كان ثالثهام الشيطان لون  ال خي»

 ريض اهلل عنهام.

ذهب مجهور الفقهاء إىل حتريم اخللوة باملرأة األجنبي  ولو لضاورة ثالثًا: 

 .ما أمكن م هلا أو زوج أو امرأة ثق  عىل الراجحر  عالج إال مع وجود حم   

 وبناء عىل ذلك:

ومل  ، لزياادة علام وخاربةيعالج املرأة إال إذا تعني   فيحرم عىل الطبيب أن

 فتحرم علياه اخللاوة بااملرأة األجنبيا  إال فإذا تعني   ،يكن له مثيل من الطبيبات

واألوىل يف هاذا الوقات أن ال  ،ماا أمكان بوجود حمرم هلا أو زوج أو امرأة ثق 

 لم.واهلل تعاىل أع ،خيلو معها إال مع زوجها أو بعض حمارمها. هذا

ول جيوز للمرأة املسلمة أن تدخل احلمام مو  ،: يف حالة الضرورة4السؤال

 امرأة نصرانية؟

جال  أوالً اجلواب:  م  مرشوٌع للر   إىل أن  د خول  احلام 
 
ب  مجهور  الفقهاء ه  : ذ 

 
 
ورات  اآلخرين ،والن ساء اخل  من الن ظ ر  إىل ع   أن ي سلم  الد 

 ،ولكن برشط 

ورت ه  وي سلم  من ن   م إىل ع  ه  ا حرامٌ  ،ظ ر  هت  شاهد   وم 
ورة  ملا روى  ،ألن  كشف  الع 

ن  اإلمام أهمد    اهلل  عنه   هب  ز   ع 
يض  ه  قال: ،ر  ل ت  ) عن جد  ا :ق  ول   ي  س  ن ا ،اهلل ر  ات  ر  و   ع 

ا أ يت   م  ا ن  ن ه 
ا م  م  ر   و  ال   ؟ن ذ  ف    » :ق  ت ك   اح  ر  و  ن   إ ال   ع 

ت ك   م  ج  و  ا أ و   ز  ت   م  ل ك   م 

ين ك   م  ال  « ي  ل ت   :ق  ا :ق  ول   ي  س  ا ،اهلل ر  إ ذ  ان   ف  م  ال ك  و  م   ق  ه  ض  ال   ؟ب ع ض   يف   ب ع   إ ن» :ق 
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ت   ت ط ع  ا ال   أ ن   اس  اه  ر  دٌ  ي  ا ف ال   أ ح  ن ه  ي  ر  ل ت  « ي  ا :ق  إ ذ  ان   ف  ا ك  ن  د  ال يا   أ ح  ال   ؟خ   ف اهلل  » :ق 

ك   ب ار  اىل   ت  ع  ت  ي ا أ ن   ق  أ ح   و  ت ح  س  ن ه   ي 
 «(.م 

ا م  أن  كال  م  اخل  للحاام  : أن يعلم  الد  م  علياه إزارٌ  ن  ورشٌط آخر   ،يف احلاام 

خول   م  عليه الد  ر  م  مع الغري  بغري  إزار  حارامٌ  ،وإال ح  ملاا روى  ،ألن  د خول  احلام 

ن  اإلمام أهمد  اب ر   ع  ب د   ب ن   ج    اهلل   ع 
يض  اال  عنه  اهلل ر  اال  : ق  اول   ق  س  اىل  اهلل   ر  اهلل ص 

 : ل م  س   و 
ب ه  ح  ص   و 

ي ه  وعىل آل ه  ل  ن  »ع  ان   م  ن   ك 
م  ؤ  الباهلل  ي  م  و  ار  اآل ي او  ل ف اال   خ  خ   ي اد 

م  احل   ر   إ ال   ام  ئ ز 
ن   ،ب م  م  ان   و  ن   ك 

م  ؤ  م  باهلل  ي  ي و  ال  ر  اآل و  ل   ف ال   خ  خ  ت ه   ي د  يل 
ل  «. م  ام  احل ا ح 

ااملل   ه  ن اع  ل   ر  ز  ئ ام   غاري  ب   م  احلاام   ل  خ  د   نم  »ويف رواي     يف يالشاريازأخرجاه  «ان  ك 

. أنس   عن األلقاب   اهلل  عنه 
يض   ر 

جال  ثانياً   إال ما يراه  الر 
 أن تنظ ر  من املرأة  املسلم  

: ليس  للمرأة  الن رصاني   

نا ع   ،األجنبي  منها ت ب  سي د  : وقد ك  اح  بيدة  بن  اجلر    اهلل  عنه  إىل أيب ع 
يض  ر  ر   ه  أن ام 

  أن   نيغ  ل  ب  
 م  الذ   أهل   ساء  ن 

  مع   مات  احلام   ن  ل  خ  د  ي     
 ن 

 
 ،ذلك من ع  ن  فام   ،املسلمني   ساء

     ي  م  الذ   ترى أن ِّوز   ال ه  فإن   ،ه  دون   ل  وح  
 . اها.املسلم       ي  ر  ع 

ام:  ويقول  ابن  عب اس     اهلل  عنه 
يض   هي   تراهاا أن للمسالم    ل  حي    الر 

 أو  ٌ ي اود 

  ، ٌ ي  رصان  ن  
  هاف  ص  ت   ئالل 

 . اها.هاوج  ز  ل 

 وبناء عىل ذلك: 

، ألناه ال  م  ماع املارأة  الن رصااني    ل  احلاام   أن تدخ 
فال ِّوز  للمرأة  املسلم  

ي ا   إال الوجاه ِّوز للمرأة املسلم  أن تكشف عن يشء من بدهنا أم م   الذ 
ام املرأة 

ي    متنع من دخاول احلامماات ني  والكف   م  ، ونص  فقهاء الشافعي  عىل أن املرأة  الذ 

 واهلل تعاىل أعلم. ،مع النساء املسلامت. هذا
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 : ول جيوز لبس خامت النحا  أو احلديد بالنسبة للرجل أو املرأة؟5السؤال

 أن ،ريض اهلل عناه بريدة بناهلل  عبد عنمذي أخرج أبو داود والرت: اجلواب

 شابه مان خااتم وعليهصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  النبي إىل جاء رجال  

 جااء ثام ،فطرحاه« األصانام رياح منك أجد يل ما» :له فقال نوع من النحاس ا ا

 :فقاال ،فطرحاه« النار أهل حلي  عليك أرى يل ما» :فقال ،حديد من خاتم وعليه

 ت   وال ،ورق من اختذه» :قال ؟ذهأخت   يشء أي   من ،اهلل رسول اي
 «.مثقاال   ه  م  ت 

والشابه ا رضب  ،فق الفقهاء عىل كراه  لبس خاتم احلديد والصافروات  

 من النحاس ا والقصدير للرجل واملرأة.

 ،وقاال بعادم الكراها  ،وخالف يف ذلك اإلمام النووي رهماه اهلل تعااىل

ريض  ساعد بان سهل عناحلديث الذي رواه اإلمام البخاري وذلك ملا جاء يف 

اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه  رساول إىل امرأة جاءت: )قالاهلل عنه 

 مل إن نيهاج  زو   :رجل فقال ،طويال   فقامت ،نفيس من وهبت إين :فقالتوسلم 

ات   يشء مان عندك هل» :قال ،حاج  هبا لك تكن  ص 
 إال عنادي ماا :قاال« هاق  د 

 ماا :فقاال «شايئا   فالتمس ،لك إزار ال جلست   إياه هاأعطيت   إن» :فقال ،إزاري

ريض اهلل  املعيقيابوحلاديث «. حديد من خامتا   ولو التمس» :فقال ،شيئا   أجد

 حدياد مانصىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم  النبي خاتم كانعنه قال: )

 ( رواه أبو داوود.فض  عليه ملوي

 وبناء عىل ذلك:

فعند مجهور الفقهاء ال ِّاوز لابس خااتم النحااس أو احلدياد للرجاال 

وأجاز اإلمام الناووي رهماه اهلل تعااىل لابس خااتم احلدياد للرجاال  ،والنساء

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذاواألخذ بقول اجلمهور أحوط.  ،والنساء
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 : ول جيب على املرأة سرت كفيها إذا خرجت للشارع؟ وول يشرتط6السؤال

 ازين؟فَّلكفني لبس الُقلسرت ا

ا اجلواب: ني للمارأة أماام اختلف الفقهاء يف وجوب سرت الوجاه والكف 

 ،فبعضهم قال بوجوب سرت الوجاه والكفاني ألهناام عاورة ،الرجال األجانب

فق اجلمياع عاىل وجاوب سارت الوجاه ولكن ات   ،وبعضهم قال إهنام ليسا بعورة

وخاص   يف الزمن الذي يكثار فياه  ،عليهاني إذا خافت املرأة الفتن  هبا أو والكف  

 الفساد وينترش فيه الفساق.

 وبناء عىل ذلك:

وخاصا   يف  ،فيجب عىل املرأة سرت وجهها وكفيها أمام الرجال األجاناب

ت فياه وقل ا ،وانترشا فياه الفسااد ،هذا العرص الذي كثر فيه الفساق من الرجال

ا رسول اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل د هذا حديث سيدنويؤك   ،اخلشي  من اهلل تعاىل

 ،اهلل بان مساعود ريض اهلل عناه عباد عنآله وصحبه وسلم الذي رواه الرتمذي 

 خرجت فإذا ،عورة املرأة» :قالصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  النبي عن

 وفيه دليل عىل أن مجيع بدهنا عورة بالنسب  للنظر.«. الشيطان استرشفها

ا أن تسارت كفيهاا بكماي هلبل  ،لكفني لبس القفازينوال يشرتط يف سرت ا

 واهلل تعاىل أعلم. ،وإال فبالقفازين. هذا ،جلباهبا

: كي  كان حيلق رسول اا صلى اا عليه وعلى آله وصحبه 7السؤال

 ة حلق الشعر؟رأسه؟ وول من السنَّ وسلم شعر

وصاحبه سيدنا رسول اهلل صىل اهلل علياه وعاىل آلاه  ما ثبت أن  : اجلواب

يقول سيدنا عل ريض  ،وسلم حلق شعره باملوسى إال بعد أداء العمرة أو احلج
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 الارأس شاعر كثارياهلل عنه: كان النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم 

 . رواه اإلمام أهمد.راجله

اهلل صىل اهلل علياه  رسول شعر كانوتقول السيدة عائش  ريض اهلل عنها: 

 . رواه اإلمام أهمد. م  اجل   ودون ،الوفرة فوقوعىل آله وصحبه وسلم 

 أو ما جاوز شحم  األذن. ،: الشعر املجتمع عىل الرأسالوفرةمعنى 

 : جمتمع شعر الناصي . م  اجل  ومعنى 

 وبناء عىل ذلك:

فام ثبت أن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم حلق شعر رأسه  

 نتهاء من مناسك احلج أو العمرة.بالكلي  ا يعني باملوس ا إال بعد اال

   يف أربع أحوال فق :  سن  حلق شعر الرأس بالكلي   فق الفقهاء عىل أن  وات  

 : بعد رمي مجرة العقب  الكربى.األول

 ڭ ڭ ۓ ۓ﴿قال تعاىل:  ،: بعد االنتهاء من العمرةالثاين

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭ ڭ
 .[23الفتح: ]﴾ ۅ

 عنملا رواه الرتمذي  ،ليوم السابع لوالدته: حلق رأس الصبي يف االثالث

اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه  رسول عق  : قالريض اهلل عنه  طالب أيب بن عل

 قيوتصاد   رأساه احلقاي ،فاطما  ياا» :وقال ،بشاة احلسن عنوصحبه وسلم 

 «.فض    شعره  ن  بز  

 بان يمعثا عانداود  ملا رواه اإلماام أهماد وأباو ،: الكافر إذا أسلمالرابع

صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم  النبي جاء أنه ،ريض اهلل عنه كليب
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 وأخاربين :قال ،أحلق :يقول« الكفر شعر عنك ألق» :فقال ،أسلمت قد :فقال

 عنك ألق» :آلخر قالصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  النبي أن   معه آخر

 «.واختتن الكفر شعر

 غري ذلك.حلق الشعر يف  وال يستحب  

  باملوسى فاال حارج برشاط أن وأما إذا حلق اإلنسان شعر رأسه بالكلي  

 واهلل تعاىل أعلم. ،  بشكل عام. هذايعلم بأن هذا ليس من السن  

 ،: ول صحيح بأن العبد اململوك للمرأة يعترب من حمارمها8السؤال

 ؟وجيوز له أن ينظر منها ما تنظر املرأة املسلمة من املرأة املسلمة

فاذهب  ،دتهاختلف الفقهاء يف حكم نظر العباد اململاوك لساي   اجلواب:

احلنفي  إىل أن عورة املرأة احلرة بالنسب  إىل عبدها ال ختتلف عن عورهتا بالنساب  

 وقالوا: إن العبد يدخل عىل موالته بغري إذن. ،إىل غريه من األجانب

وهاو املنصاوص  ،صحم هلا عىل األر  وذهب الشافعي  إىل أن عبد املرأة حم   

 ،والسان  الكتااب ظاهر وهوقال اإلمام النووي رهمه اهلل تعاىل:  ،عن الشافعي

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿:  تعااىل قولاه يعني

  .[55األحزاب: ]﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

ريض اهلل  أناس عان ،ما أخرجه أباو داود رهماه اهلل تعااىل ، أما من السن  

 قاد كاان بعباد فاطم    أتىهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم صىل ا النبي   أن   ،عنه

 ،رجليهاا يبلاغ مل رأسها به قنعت إذا ثوب عنهااهلل  ريض فاطم  وعىل ،هلا وهبه

صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه  النباي رأى فلام ،رأسها يبلغ مل رجليها به تغط   وإذا

 «.وغالمك أبوك هو إنام ،بأس عليك ليس إنه» :قال ،تلقى ماوصحبه وسلم 
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حلاديث ابان عمار ريض اهلل  ،عبد املرأة حمرماا  هلاا وقال احلنابل : ال يعد  

 موالتاه من نظررواه البزار. وله ال« ضيع  عبدها مع املرأة سفر»عنهام مرفوعا : 

 .والساق والذراع والرقب  الرأس إىل

 مان يارى أن لاه كاره منظار، لاه العباد كاان إن: فقالوا ،املالكي  لوفص  

 .املحرم يراه ما منها يرى أن جاز ،وغدا   كان فإن وجهها، عدا ما هسيدت

 وبناء عىل ذلك:

والذي يرتااح إلياه القلاب ماا ذهاب إلياه  ،  بني الفقهاءفاملسأل  خالفي  

 واهلل تعاىل أعلم. ،وهذا الذي أفتي به. هذا ،احلنفي  ريض اهلل عنهم

 : ول جيوز اللعب بالطاولة بدون مقامرة؟9السؤال

ريض اهلل  أبياه عان بريادة بان ساليامن عانروى اإلمام مسلم  واب:اجل

 لعاب مان» :قاالصاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم  النبي أن ،عنهام

 د  ر  بالن  
 «.ودمه خنزير حلم يف يده صبغ فكأنام ريش 

 ،ويلعاب هباا ،والنردشري: هاو تلاك املكعباات املكتاوب عليهاا أرقاام

 وتسمى: الزهر.

اهلل صاىل  رساول قاال: قالريض اهلل عنه  موسى أيب عند داو وروى أبو

 «.ورسولهاهلل  عىص فقد در  بالن   لعب من»اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 وبناء عىل ذلك:

ولاو كاان بادون  ،فقد ذهب مجهور الفقهاء إىل حتريم اللعاب بالطاولا 

 ،عب بالنرد. هاذاونقل الزيلعي يف تبيني احلقائق اإلمجاع عىل حتريم الل ،مقامرة

 واهلل تعاىل أعلم.
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 : ول جيوز لبس سلسال الفضة والبالك للرجال؟10السؤال

 اختاذ :قاال عانهاماهلل  ريض عمار ابان عنجاء يف الصحيحني  اجلواب:

 ا أي: فض  ا. ورق من خامتا  اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  رسول

ها بالنسب  للرجال فإنه ال أما اختاذ السالسل أو األساور من الفض  وغري

ع ن اما اختص به الرجال رشعاا  أو عرفاا  م   فكل   ،ه بالنساءِّوز ملا فيه من التشب  

 ع منه الرجال.ن  ما اختصت به النساء رشعا  أو عرفا  م   وكل   ،منه النساء

يقول اإلمام النووي رهمه اهلل تعاىل: قال أصحابنا: ِّاوز للرجال خااتم 

الفضا  كالساوار والادملج والطاوق  وأما ما سواه مان حال   ،ع  باإلمجاالفض  

 ونحوها فقطع اجلمهور بتحريمها. اها.

هني وقد لعن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم الرجال املتشاب  

كام جاء يف احلديث الرشايف الاذي  ،هات بالرجالولعن النساء املتشب   ،بالنساء

اهلل صاىل اهلل  رساول لعن: قال ريض اهلل عنهام عباس ابن عنرواه اإلمام أهمد 

 الرجاال مان هنياملتشاب  اهلل ا  لعانعليه وعىل آله وصحبه وسلم ا ويف رواي : 

 .بالرجال النساء من هاتواملتشب   ،بالنساء

 وبناء عىل ذلك:

وكاذلك الساوار ملاا فياه مان  ،فيحرم عىل الرجل لبس سلسال الفضا 

 تعاىل أعلم. واهلل ،ه بالنساء. هذاالتشب  

 : ول جيوز األكل والشرب يف األواني الزجاجية املكسورة أو املثلومة؟11السؤال

 النباي كاان :قاالريض اهلل عنه  أنس عنروى اإلمام البخاري  اجلواب:

 إحادى فأرسالت ،نساائه بعاض عنادصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم 
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صىل اهلل عليه وعىل آلاه  يالنب التي فضبت ،طعام فيها بصحف  املؤمنني أمهات

 النباي   فجماع ،فانفلقت ،الصحف  فسقطت ،اخلادم يد بيتها يفوصحبه وسلم 

 فيهاا ِّماع جعال ثام ،الصاحف  فلاقصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

 «.كمأم   غارت» :ويقول الصحف  يف كان الذي الطعام

 الصاحف  فدفع ،بيتها يف هو التي عند من بصحف  أيت حتى ،اخلادم حبس ثم

 .كرست التي بيت يف املكسورة وأمسك ،صحفتها كرست التي إىل الصحيح 

 هناى: قاال أنهريض اهلل عنه  اخلدري سعيد أيب عنويف رواي  اإلمام أهمد 

 ،القادح ثلم  من الرشب عناهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  رسول

 .الرشاب يف ينفخ وأن

 وبناء عىل ذلك:

وال  ،م األواين الزجاجي  املكسورة أو املثلوما  جاائز رشعاا  فإن استخدا

 ولكن ال يرشب من مكان الثلم . ،حرج من وضع الطعام والرشاب فيها

وال ِّوز رمي األواين املكسورة أو املثلوم  وإتالفهاا ماا دامات صااحل   

 واهلل تعاىل أعلم. ،لالستعامل. هذا

ب املاء يف اآلنية الىل يصنو : ما حكم شرب النبيذ؟ وما حكم شر12السؤال

 فيها النبيذ؟

افق الفقهاء عىل أنه ِّوز صنع النبيذ غاري امل  ات   اجلواب:  س 
ر يف األوعيا  ك 

النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم هنى أوال   ألن   ،املصنوع  من اجللد

م ا اجلارار عن االنتباذ يف الدباء ا هي القرع  اليابس  املجعول  وعاء  ا ويف احلنت

املصنوع  من الرتاب واملاء والشعر ا ويف املزفت ا الوعاء املطل بالزفات وهاو 
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 القار ا ويف النقري ا خشب  تنقر أو حتفر كقصع  وقدح وينبذ فيها ا.

 كنات»ثم نسخ هذا احلكم بقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 ترشابوا ال أن غاري وعااء ل  ك يف فارشبوا ،األدم ظروف يف األرشب  عن هنيتكم

 ريض اهلل عنه. بريدة عنرواه اإلمام مسلم « مسكرا  

 وبناء عىل ذلك:

أو احلباوب جاائز رشباه ماا مل  ،فالنبيذ مان التمار أو الزبياب ونحومهاا

 م رشبه.ر حر  فإذا ختم   ،ريتخم  

ألن الصحاب  ريض اهلل عنهم كانوا يلقون التمر أو الزبياب أو شايئا  مان 

ال خيلاو فاوأما نبيذ اليوم يف الغالب األعم  ،يف املاء ليكسبوه من طعمهاحلبوب 

 واهلل تعاىل أعلم. ،ولذا ال ِّوز رشبه ،من كحول

 ،أما رشب املاء باآلني  التي يصنع فيها النبيذ املسكر فإهنا تطهار بالغسال

وكاذلك ِّاوز رشب املااء باآلنيا   ،بعاد تطهريهاا وبالتايل ِّوز الرشاب هباا

ر النبياذ هباا النقريو تواملزف   واحلنتم الدباء  من املصنوع  ،بعد تطهريها إن ختم 

 واهلل تعاىل أعلم. ،ألن هذه اآلني  كان هلا حكم خاص يف االنتباذ. هذا

ر لي عمل ومل يتيسَّ ،ة للعمل من أجل تأمني الرزق: أنا حباجة ماس13َّالسؤال

 كسب منه حرام؟فهل جيوز العمل فيه؟ أم أن ال ،إال يف مصنو  ر

 ۆئ ۆئ ۇئ وئ وئ ەئ﴿يقااول اهلل تعاااىل: أوالً: اجلووواب: 

 .[2املائدة: ]﴾ ېئ ۈئ ۈئ

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱيقول اهلل تعاىل: ﴿ ثانيًا:

 .[90املائدة: ]﴾ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ
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صاىل اهلل  النباي أن ،ريض اهلل عانهام عمر بن: روى اإلمام أهمد عن اثالثاً 

 وسااقيها شاارهبا ولعان ،اخلماراهلل  لعان» :قالعليه وعىل آله وصحبه وسلم 

 «.ثمنها وآكل إليه واملحمول  وحاملها ومبتاعها وبائعها ومعترصها وعارصها

 مان قادم رجاال   أن ،ريض اهلل عناه جاابر عنروى اإلمام مسلم رابعًا: 

صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه  النباي فسأل ،اليمن من وجيشان ،جيشان

 .املزر له يقال الذرة من بأرضهم يرشبونه رشاب عنوسلم 

 «؟هو مسكر أو»صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  النبي فقال

 .نعم :قال

 مساكر كال  »اهلل صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم:  رسول قال

 «.اخلبال طين  من يسقيه أن املسكر يرشب ملن عهدا  عز  وجل  اهلل  عىل إن   ،حرام

 ؟اخلبال طين  اوم ،اهلل رسول يا :قالوا

 «.النار أهل صارةع   أو ،النار أهل عرق» :قال

عان النباي  ،ريض اهلل عنه أمام  أيب عنروى الطرباين يف الكبري خامسًا: 

 أن الارزق اساتبطاء كمحيملن   وال»صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: 

 .«بطاعته إال عنده ما نالي   الاهلل  فإن ،اهلل بمعصي  تطلبوه

 بناء عىل ذلك:و

 ،اخلبائاث اخلمر أم      ملن يعلم بأن  وخاص   ،فالعمل يف مصنع مخر ال ِّوز 

صاىل  والعمل فيه نوع من أنواع التعاون عىل اإلثم والعدوان ومعصي  الرسول

ومان أكال  ،والكسب من هذا املصنع كساب خبياث وحارام ،اهلل عليه وسلم

لقولاه  ،والعياذ باهلل تعاىل ،يف نار جهنماحلرام ومات ومل يتب إىل اهلل تعاىل طهر 
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 حلام يرباو ال إناه ،عجارة بن كعب يا»صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 عجارة بان كعابرواه الرتماذي عان « به أوىل النار كانت إال سحت من نبت

 ريض اهلل عنه.

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿وأنا أذكر نفيس وإياك بقول اهلل تعاىل: 

 .[3-2: الطالق]﴾ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ی ی ی﴿وبقوله تعاىل حكاي   عن سيدنا نوح عليه السالم: 

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ مئ حئ جئ ی
 .[12-10نوح: ]﴾ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ،خريا  منهتعاىل ضه اهلل عو   تعاىل ترك شيئا  هلل ن  ه م  وكن عىل يقني بأن  

وكن  ،وابحث عن عمل مرشوع ،وأكثر من الدعاء واالستغفار هلل عز وجل

 واهلل تعاىل أعلم. ،واثقا  بأن اهلل تعاىل لن يضيع عبده املؤمن. هذا بعد ذلك

 : ول جيوز العمل يف بيو أدوات الزينة للنساء؟14السؤال

إال يف األماور املحظاورة  ،األصال يف البياع والرشااء اإلباحا  اجلواب:

أبااح  اهلل تعاىل ألن   ،بيع أدوات الزين  للنساء جائز رشعا  يف األصل وإن   ،رشعا  

 م عليها إبداء الزين  أمام األجانب.وحر   ،ن لزوجهاللمرأة أن تتزي  

 وبناء عىل ذلك:

مع احلذر من االنازالق  ،فال مانع من العمل يف بيع أدوات الزين  للنساء

ومن حديث معهاا مان  ،من نظر إىل املرأة ،يف املخالفات الرشعي  أثناء التعامل

 إىل غري ذلك من املخالفات الرشعي . ،ومن لني كالم املرأة ،غري رضورة
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هذه املرأة تشرتي منه الزينا  لايس  البائع أن   هذا إذا كان الغالب عىل ظن  

 ج واخلروج به إىل الشارع كام هو حال بعض النساء اليوم.للترب  

 ،ج فال ِّوز لاه ذلاكفإن علم البائع أن املرأة ستستعمل هذه الزين  للترب  

 واهلل تعاىل أعلم. ،عىل اإلثم والعدوان. هذا  معاونيف ذلك  ألن  

 : ما حكم العادة السرية؟15السؤال

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹيقول اهلل تعاىل: ﴿أوالً: اجلواب: 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ
 .[7-5املؤمنون: ]﴾ چ چ چ ڃ

 اإلماام اساتدل   وقدويقول ابن كثري رهمه اهلل تعاىل عند تفسري هذه اآلي : 

 اآليا  هباذه بالياد االساتمناء حتاريم عاىل وافقاه ومانه اهلل تعاىل رهم الشافعي

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ :الكريماا 

 ڃ﴿ :قاال وقاد القسامني، هاذين عان خارج الصنيع فهذا: قال﴾. ڦ

 ﴾.چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 منها: ،  كبرية  ونفسي    وجسدي  العادة الرسي  هلا أرضار صحي   ثبت أن  ثانياً: 

 ل عام.ا ضعف اجلسد بشك1

   الرتكيز.وقل   ،ا ضعف قدرة العقل2

وضاعف  ،من مجلتها التهااب الربوساتاتا ،ا اإلصاب  ببعض األمراض3

 وضعف البرص. ، واإلصاب  بالتهابات األعضاء التناسلي   ، احليوانات املنوي  

 ر يف الزواج.ا التأخ  4
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 ا االلتفات إىل املحرمات.5

 رمته.والقاعدة تقول: ما ثبت رضره ثبتت ح

 وبناء عىل ذلك:

وال ِّوز للمسلم رجال  كان أو امرأة  أن  ،  حمظورة رشعا  فالعادة الرسي  

 واهلل تعاىل أعلم. ،يفعل تلك املعصي . هذا

 ة أن تكتحل؟: ول االكتحال سنة للرجال؟ وول جيوز للمرأة املعتد16َّالسؤال

 اكتحل إذا» يقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: أوالً:اجلواب: 

 ريض اهلل عنه. هريرة أيب عنرواه اإلمام أهمد « وترا   فليكتحل أحدكم

صاىل اهلل  النباي أن   ،ريض اهلل عانهام عبااس ابان عنوروى اإلمام أهمد 

 ليلا  كل  ا نوع من الكحل ا  باإلثمد يكتحل كانعليه وعىل آله وصحبه وسلم 

 .يالأم ثالث  عني كل   يف يكتحل وكان ،ينام أن قبل

 قاال: قاالريض اهلل عانهام  عبااس ابان عنوروى احلاكم واإلمام أهمد 

 ،اإلثماد أكحاالكم خاري»اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم:  رسول

 «.الشعر وينبت ،البرص ِّلو

وقاال احلنفيا   ،احلنابلا  والشاافعي  االكتحاال للرجاال اساتحب  ثانيًا: 

 واز االكتحال للنساء.وال خالف بني الفقهاء يف ج ،بجوازه

وأماا إذا  ،ة مان الوفااة إذا كاان للزينا  ال ِّاوزاالكتحال للمعتاد  ثالثًا: 

 اكتحلت للحاج  فال حرج يف ذلك.

ة من طالق رجعي فال خالف بني الفقهااء بإباحا  االكتحاال وأما املعتد  

 .للزين  لوأما إذا كان الطالق بائنا  فعند مجهور الفقهاء ال ِّوز هلا االكتحا ،هلا
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 وبناء عىل ذلك:

إذا كان لتقوي  البرص وجالء الغشااوة مان  فاالكتحال للرجال مستحب  

أماا إذا كاان  ،وال سايام إذا كاان باإلثماد األصال ،العني وتنظيفها وتطهريهاا

وخاصا   إذا  ،أو لفت النظار إىل املكتحال ،ه بالنساءالقصد من االكتحال التشب  

 ال ِّوز.كان أمرد أو حليق اللحي  ف

وأما االكتحال للمرأة املعتدة من وفاة أو طالق باائن فاال ِّاوز إذا كاان 

 وِّوز إذا كان حلاج  أو رضورة عالج. ،للزين 

واهلل  ،فااق. هاذاق  طالقا  رجعيا  فمباح باالت  وأما االكتحال للمرأة املطل  

 تعاىل أعلم.

ة إذا وخاصَّ ،ة: ول صحيح بأن إطالة الشعر للرجال من السن17َّالسؤال

 الشباب؟ كان يف زمن

 شاعر كان: قالريض اهلل عنه  أنس عنروى اإلمام مسلم  أوالً:اجلواب: 

 .أذنيه أنصاف إىلاهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  رسول

 كاان: )قالاتريض اهلل عنهاا  عائشا  عانوروى اإلمام أهمد وأبو داود 

ااجل   دونوصاحبه وسالم اهلل صىل اهلل عليه وعاىل آلاه  رسول شعر  وفاوق ، م 

 : شعر الارأس إذا ساق  م  ( الوفرة: شعر الرأس إىل شحم  األذن؛ واجل  الوفرة

 عىل املنكبني.

اهلل صىل اهلل عليه  رسول أن ،ريض اهلل عنه هريرة أيب عنوروى أبو داود 

 «.هم  كر  فلي   شعر له كان من» :قالوعىل آله وصحبه وسلم 

دنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم مل يرد عن سيثانيًا: 
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. ،أنه جعل يف تطويل الشعر أجرا    وال يف حلقه إثام 

االني  ثالثًا:  إذا دخلات عاىل األماور  ،  شاائب   اخلالص  التي ال تشوهبا أي 

 ويؤجر عليها فاعلها. ،   املباح  جتعلها مستحب  

 وبناء عىل ذلك:

فاإذا ناوى  ،بال هاي أمار مبااح ، السن   فإطال  الشعر للرجل ليست من

الرجل يف ذلك اتباع النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم نيا   خالصا   

 ويؤجر عليه إن شاء اهلل تعاىل. ،ا    شائب  أصبح عمله مستحب  من أي  

 ،ه بالنسااء أو بابعض الفااجرين صاار فعلاه حراماا  وأما إذا قصد التشب  

 ورته جللب نظر النساء إليه صار فعله حراما .وكذلك إذا نوى حتسني ص

ولكن اليوم أصبح بعض الشباب يطيلون شعر رؤوسهم الستامل  

ر سواد فاألوىل يف الشاب املسلم أن ال يكث   ،قلوب النساء وجلب أعينهن

 واهلل تعاىل أعلم. ،هؤالء الشباب. هذا

 ب بطيب النساء؟: ول جيوز للرجل أن يتطي18َّالسؤال

 قاال: قاالريض اهلل عناه  هريارة أيب عانروى الرتمذي أوالً:  اجلواب:

 رحياه ظهر ما الرجال طيب»اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  رسول

 «.رحيه وخفي لونه ظهر ما النساء وطيب ،لونه وخفي

عان النباي صاىل اهلل  ،ريض اهلل عنه هريرة أيبويف رواي  اإلمام أهمد عن 

 يظهر ومل رحيه وجد ما الرجل طيب إن   أال»ه وسلم قال: عليه وعىل آله وصحب

 «.رحيه يوجد ومل لونه ظهر ما النساء طيب إن   أال ،لونه

 رساول أن ،ريض اهلل عنه اخلدري سعيد أيبروى اإلمام مسلم عن ثانيًا: 
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 كال   عاىل اجلمعا  ياوم غسل» :قالاهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

 عباد ياذكر مل بكاريا   أن إال« علياه قادر ماا الطيب من يمس  و ،وسواك ،حمتلم

 «.املرأة طيب من ولو» :الطيب يف وقال الرهمن

 وبناء عىل ذلك:

ا ل الرجال حتات حاديث سايدنا دخ  فاستخدام الرجل طيب املارأة ال ي 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم الاذي رواه اإلماام البخااري 

اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه  رساول لعن :قال عنهام اهلل ريض عباس ابن عن

. بالرجال النساء من هاتواملتشب   ،بالنساء الرجال من هنياملتشب  وصحبه وسلم 

ألناه لاو «. املارأة طيب من ولو»لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 كان كذلك ملا أذن به.

ا ،واألعاامل بالنياات ،ولكن األمور بمقاصادها  واهلل تعااىل يعلام الرس 

شاى علياه أن يلحقاه وعياد فإناه خي   ،ها  ب بطيب النساء تشب  فمن تطي   ،وأخفى

 سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم.

وأن يبتعد عن طيب  ،ا  بهخذ لنفسه طيبا  خاص  والالئق يف الرجل أن يت  

 واهلل تعاىل أعلم. ،ه بالنساء. هذاشب  وخاص   يف هذا الزمن الذي كثر فيه الت ،النساء

 مة؟: ول اخللوة بامرأتني أجنبيتني من اخللوة احملر19َّالسؤال

صاىل  النباي عان ،ريض اهلل عانهام عباس ابن عنأخرج الشيخان  اجلواب:

«. مر  حم  ا ذي ماع إال باامرأة رجل خيلون   ال» :قالاهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

عن النبي صىل اهلل عليه وعاىل  ،ريض اهلل عنهام عمر ابن عند ويف رواي  لإلمام أهم

 «.ثالثهام الشيطان فإن   ،بامرأة أحدكم خيلون   ال»آله وصحبه وسلم قال: 
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فق الفقهاء رهمهم اهلل تعاىل عىل حتريم اخللوة بااملرأة األجنبيا  بادون وات  

 باألجنبي  األجنبي خال إذاويقول اإلمام النووي رهمه اهلل تعاىل:  ،زوج أو حمرم

 ال مان معهاام كاان لاو وكاذا العلاامء، فااقبات   حارام فهو معهام ثالث غري من

 كالعادم، وجاوده فاإن ذلاك، ونحاو وثاال  سنتني كابن لصغره منه ستحىي  

 رجال اجتماع لاو ماا بخاالف حرام، فهو  أجنبي   بامرأة رجال اجتمع لو وكذا

 . اها.جوازه الصحيح فإن   أجانب، بنسوة

 وبناء عىل ذلك:

ر منهاا مان اخللاوة التاي حاذ   ود رجل أجنبي مع امرأتني ال يعد  وج فإن  

م هاو اخللاوة باامرأة املحار   ألن   ،صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم النبي  

   بدون ثالث كان الشيطان ثالثهام.فمن خال بامرأة أجنبي   ،  لوحدهاأجنبي  

حوط يف الدين أن ال يكون هذا إال بوجود واأل ،نت الفتن م  هذا إذا أ  

 واهلل تعاىل أعلم. ،زوج أو حمرم. هذا

** ** ** 



 

 

 
 
 
 

 الوقف كتاب
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 ،مجو مال من قبل بعض احملسنني من أجل توسعة املسجد : مت1َّالسؤال

وبعد مجو املبلغ رأت اللجنة أن تبع بهذا املال حمالت جتارية على 

ثم تبع  ،يعها لصاحل املسجداألرض املالصقة للمسجد ليكون ر

 فهل وذا جيوز؟ ،توسعة املسجد على سطح احملالت التجارية

وعن  ،ذكر الفقهاء يف فقه الوقف احرتام رشط الواقف وإرادته اجلواب:

هذا االحرتام أو االلتزام نشأت القاعدة الفقهيا  التاي تقاول: )رشط الواقاف 

 كه.الشارع( يعني: ال ِّوز تغيريه أو انتها كنص  

 وبناء عىل ذلك:

مجع املال من أجل توسع  املسجد فال ِّوز رصف هذا املال  فام دام أنه تم  

ع هلل تعااىل لبنااء املساجد. ص من قبل املترب  ص  املال خ   ألن   ،إال لتوسع  املسجد

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا

: ول جيوز شرعاة بناء بعض احملالت التجارية على جزء من سطح 2السؤال

 أجرة احملالت على املسجد؟ وذلك لردِّ ،ملسجدا

لكاا  هلل  ،: بعد  ختصيص  األرض  مسجدا  أوالً اجلواب:   صاار  م 
وبعد  بنائ ه 

لطانٌ  ،تعاىل ِ قال تعاىل: ﴿ ،وليس  للبرش  عليه س  ني ٱلَۡمَ َٰنِجَد َّلِلي
َ
. [18اجلان: ]﴾ َوأ

َنَ  َمَ َِٰجدَ وقال تعاىل: ﴿ َ مي ۡظلَُ  ِممي
َ
َۡ أ ِ  َوَم  .[114البقرة: ]﴾ ٱَّللي

 ثانياً 
 
: ات فاق  الفقهااء  عاىل أن  املساجد  اساٌم ي طلاق  عاىل األرض  والبنااء

 
 
: اهلواء  يف األرض  والبناء  تابٌع  ،واهلواء ركيش   للز 

ر  املنثور  يف القواعد  جاء يف الد 

 مسجٌد.  وهواء  املسجد   ،وهواء  الوقف  وقٌف  ،فهواء  الط لق  طلٌق  ،ألصل ه  



 

 332 الفتاوى الرشعي 

 : ائاق  يف  وجاء يف البحار  الر  ت ب اى و  اي م   ِّ  اوز   ال   :امل ج  ق 
د   ل  اج  اي   أ ن   امل س 

ب ن   ي 

يت  
ان  و  د   يف   ح  د   ح  ج   .ف ن ائ ه   أ و   امل س 

  : اوجاء يف الفتاوى اهلندي    اد   إذ  انٌ  أ ر  ذ   أ ن   إن س  ت خ  د   حت  ت   ي  ج  يات   امل س 
ان  و   ح 

ل     م    مل    غ  د   ر  ج  ه   أ و   امل س  ق  ي س   ف و  ه   ل  ل ك   ل   .ذ 

اي م  وجاء فيها كذلك:  د   ق  اج  اه   ِّ  اوز   ال   امل س  اي   أ ن   ل 
ب ن  يات   ي 

ان  و  اد   يف   ح   ح 

د   ج  ؛ يف   أ و   امل س  د   أل  ن   ف ن ائ ه  ج  ا امل س  ع ل   إذ  ان وتا   ج  نا   ح  ك  س  م  ق     و  ت اه   ت س  م  ر  ا ح  اذ  ه   و 

، ال   ن ااء   ِّ  وز 
الف  ب اع   و  د   ت  اج  اون   امل س  ي ك  اه   ف  م  ك  ام   ح  ك  ، ح  د  اج  ا امل س  اذ  اي    يف   ك   حم  

  
يس  خ   .الرس  

ن  : أخرج احلاكم والرتمذي ثالثاً  ة   أ يب   ع  ار  ي  ر  ناه   ه    اهلل  ع 
يض  اول   أ ن   ،ر  س   ر 

ل م   س   و 
ب ه  ح  ص   و 

عىل آل ه   و 
ي ه  ل  ىل  اهلل  ع  ال   اهلل ص  ا» :ق  ت م   إ ذ  أ ي  ن   ر  ب ياع   م  ب ت ااع   أ و   ي   يف   ي 

د   ج  ول وا ،امل س  ق  ب ح   ال   :ف  ت ك  اهلل   أ ر  ار   
ا ،جت  إ ذ  ت م   و  أ ي  ن   ر  د   م  ن ش  اال     ف يه   ي  ول اوا ،ض  ق   :ف 

د   ال   ل ي ك  اهلل   ر   «.ع 

 وبناء عىل ذلك:

 جتاري    فوق  سط 
كاام ال ِّاوز  بنااء  بيات   ،ح  املسجد  فال ِّوز  بناء  حمالت 

لكي    العباد . ج  عن م  ر   وخ 
ه  بعد  أن تم  بناء  املسجد   لإلمام  فوق 

 ويقول أستاذنا الشيخ الفاضل الدكتور أهمد احلجي الكردي:

وجيول مل  أراد أن  بني مسوجدًا  ثوون هتوه أو فوحموه ملوالح ملصولح  ]

سجدم فذذا وحمفوه ولعلوه مسوجدًا  ور  املسجد أن  فعل ذلك حمبل أن  قف امل

 واهلل تعاىل أعلم. ،. هذا[عليه ذلك ملا َتَقدَّ َ 
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فهل جيوز أن يصرف  ،: نذر مبلغاة من املال من أجل بناء مسجد3السؤال

 وذا املبلغ ملصاحل الفقراء؟

 الطاعات تقسم إىل قسمني. اجلواب:

 ف والصدق.كالصالة والصيام واحلج واالعتكا ،األول: عبادات مقصودة

إنام هي من األعامل واألخالق التاي  ،الثاين: عبادات غري مقصودة لذاهتا

وتشاميت  ،وتشاييع اجلناائز ،مثال بنااء املسااجد ،ب فيهاانها الرشع ورغ  حس  

  هذا أوالً.ونحو ذلك مما ليس له أصل يف الفرائض.  ،العاطس

كالصاالة التي من جنسها فارض  من نذر فعل عبادة من العباداتثانيًا: 

  ،قااا  عااىل رشطأو معل   ،وجااب عااىل الناااذر الوفاااء بااام نااذر مطلقااا   ،والصاايام

 وهذا باإلمجاع.

ب غري املقصاودة باذاهتا ر  كالق   ،أما من نذر فعل أمر مل يكن من جنسه فرضا  

 فقد اختلف الفقهاء يف حكم االلتزام بالنذر: ،وصالة جنازة ،كبناء مسجد

صاحيح مان ماذهب الشاافعي  إىل وجاوب وال ،ذهب املالكي  واحلنابلا 

 يطياع أن ناذر مان»لقوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  ،الوفاء بالنذر

 عائشا  عانرواه اإلماام البخااري « يعصاه فال يعصيه أن نذر ومن ،فليطعهاهلل 

صىل اهلل علياه وعاىل  النبي سألأنه  ،. وحلديث عمر ريض اهلل عنهعنها اهلل ريض

 املساجد يف ليلا  أعتكاف أن اجلاهليا  يف نذرت كنت :قالف ،سلمآله وصحبه و

 رواه اإلمام البخاري عن ابن عمر ريض اهلل عنهام.« بنذرك فأوف» :قال ،احلرام

نذر فعل أمار مل يكان وهو وجه عند الشافعي  إىل أن من  ،وذهب احلنفي 

 النذر هبا. ألنه ال يصح   ،ال ِّب عليه الوفاء به ،من جنسه فرض
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 ناء عىل ذلك:وب

وأن يقاوم ببنااء  ،فعند مجهور الفقهااء ِّاب عاىل النااذر الوفااء بناذره

 وال ِّوز رصفه إىل الفقراء. ،املسجد

وِّوز للناذر أن يرصف هذا املبلغ  ،هذا نذرا   وعند احلنفي  ال يعد  

وخاص   إذا كثر الفقراء يف صفوف املسلمني بسبب  ،للفقراء وأصحاب احلاج 

 واهلل تعاىل أعلم. ،عليهم. هذا يصب  البالء الذي 

 

** ** ** 
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 : ما وي مراتب النفس البشرية من خالل القرآن العظيم؟1السؤال

 مراتب النفس البرشي  من خالل القرآن العظيم ثالث : اجلواب:

 پ پ پ﴿قاال اهلل تعااىل فيهاا:  األوىل: النفه األمارع بالسوء:

وعشقت  ،النفس التي مالت إىل املخالفات الرشعي  . هذه[53]يوساف: ﴾ پ

وسايطر عاىل  ،واساتحوذ عليهاا الشايطان ،العصيان والغفلا  عان اهلل تعااىل

ااوقتاال فيهااا احلياااء والع   ،ساالوكها وذوقهااا ل فجورهااا هااذه الاانفس تعل اا ، ف 

وتقع يف الظلم حتى تصل إىل اخلرسان  ،وتعاند وترص   ،واستمرارها يف املعصي 

 ڇ چ چ چ چ ڃقال تعااىل: ﴿ ،والعياذ باهلل تعاىلاألبدي 

 .[15]الزمر: ﴾ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿قال اهلل تعاىل فيهاا:  ام :الثاني : النفه اللوَّ 

 ،. هذه الانفس هاي التاي آمنات بياوم القياما [2-1]القيام : ﴾ گ ک ک

يام  عالقا   فأقامت بينها وبني يوم الق ،فكانت حريص   عىل السالم  يوم القيام 

وإذا ماا وقعات يف  ،وتارك املنكارات ،حيث أقبلت عىل فعل اخلاريات ،وثيق   

 ،  المت ذاهتا؛ وهي التي تعيش يف رصاع دائم باني اخلاري والرشارالف  رشعي  

 وال تستسلم للمخالفات وال للرشور.

 ،هااي التااي اطمأناات واستساالمت خلالقهااا الثالثوو : الوونفه املةم نوو :

وبسايدنا  ،وباإلساالم ديناا   ،ورضيت باهلل تعاىل رباا   ،رهورضيت بقضائه وقد

فاال تاأيت إال ماا رشع  ،حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم نبيا  رسوال  

وال تقتدي إال بسيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه  ،اهلل تعاىل هلا
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ة بالساوء وختاالف الانفس األماار ،وهي التاي تعمال ملاا بعاد املاوت ،وسلم

 ولو خالف هواها وشهواهتا. ،ألهنا مطمئن   ملا رشع اهلل تعاىل ،والشيطان

واطمأنت هذا  ،ورضيت هذا الرضا ،مو  هذه النفس التي سمت هذا الس  

ت اجلازاء يف االطمئنان لقضاء اهلل تعاىل وقدره فيام قىض وقادر ورشع اساتحق  

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿قال تعااىل:  ،اآلخرة من خالل وعد اهلل تعاىل

ت الثناء واملادح مان اهلل . واستحق  [17]السجدة: ﴾ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿تعاىل بقوله هلا: 

. اللهاام اجعلنااا مماان خاااطبتهم هااذا [30-27]الفجاار: ﴾ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 اخلطاب. آمني.

 وبناء عىل ذلك:

 ، والنفس اللوام ،هي: النفس األمارة بالسوء ،فمراتب النفس ثالث 

 واهلل تعاىل أعلم. ،والنفس املطمئن . هذا

وأراد أن يتوب إ   ،: إذا كان الرجل آكالة أموال النا  بالباطل2السؤال

 فكي  تكون توبته ووو معسر؟ ،اا تعا 

هاا إىل ِّب عىل من أخاذ أماوال النااس بالباطال أن يرد  أوالً: اجلواب: 

 ،ريض اهلل عناه جنادب بان رةسام عنكام جاء يف مسند اإلمام أهمد  ،أصحاهبا

 أخاذت ماا الياد عاىل» :قاالصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  النبي عن

 «.يهتؤد   حتى

 أو أن يساتحل   ،هاافمن أخاذ أماوال النااس بالباطال وجاب علياه رد  
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لقولاه صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه  ،وإال كان من املفلسني يوم القيام  ،أصحاهبا

 وال لاه درهام ال مان فيناا املفلس :قالوا ؟املفلس ما أتدرون»وصحبه وسلم: 

 قاد ويأيت وزكاة وصيام بصالة القيام  يوم يأيت أمتي من املفلس إن :فقال ،متاع

 عطاىفي   ،هاذا ورضب ،هذا دم وسفك ،هذا مال وأكل ،هذا وقذف ،هذا شتم

 ،علياه ماا يقىض أن قبل حسناته فنيت فإن ،حسناته من وهذا ،حسناته من هذا

 أيب عنرواه اإلمام مسلم « النار يف رحط   ثم ،عليه رحتفط   ،خطاياهم من أخذ

 ريض اهلل عنه. هريرة

صاىل اهلل  النباي عن ،ريض اهلل عنه هريرة أيب عنروى اإلمام أهمد ثانيًا: 

 اهااأد   أداءهاا يرياد الناس أموال أخذ من» :قالعليه وعىل آله وصحبه وسلم 

هذا احلاديث الرشايف «. وجل عزاهلل  أتلفه فهاإتال يريد أخذها ومن ،عنهاهلل 

ن ال يف الرسق  والغصب واالحتيال وأكل أماوال النااس ي  وإن كان يف شأن الد  

فهو يشمل العبد التائب إىل اهلل تعاىل إذا كانت توبتاه  ،بصورة من صور الباطل

اا ،صااادق    وعاازم عزمااا  صااادقا  عااىل إعااادة احلقااوق  ،ق رشوط التوباا وحق 

وأماا اإلثام  ،  من استدانهن يف ذم  ي  ته كالد  ويصبح املال الذي يف ذم   ،األصحاهب

لذلك نرجو اهلل تعاىل أن يكون  ،فقد تاب العبد منه ومل يبق سوى صاحب احلق  

 .الرشيف العبد التائب مشموال  هبذا احلديث

 وبناء عىل ذلك:

اىل أن فإنناا نرجاو اهلل تعا ،فإذا صدق هاذا العباد يف توبتاه وهاو معرسا

 عنه.عز  وجل  نا ل رب  يتحم  

وإذا خيش عىل نفسه  ،أصحاب األموال ولكن ِّب عليه أن يستحل  
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فإن مات وترك  ،فإنه ِّب عليه أن يكتب ما عليه يف وصيته ،منهم أو مل يعرفهم

عوا عنه بسداد هذه وإال فورثته باخليار أن يترب   ،ترك   سدت األموال من تركته

وال ِّب عليهم سداد هذه األموال. ونرجو  ،تحالل أصحاهبااألموال أو اس

 واهلل تعاىل أعلم. ،اهلل تعاىل أن يريض خصومه يوم القيام . هذا

: ول صحيح بأن اختالف فقهاء املسلمني يف مسائل الفروع من 3السؤال

 رمحة اا تعا  يف األمة؟

قاال: قاال  ريض اهلل عانهام ابن عبااسعن روى البيهقي أوالً: اجلواب: 

اهلل مهام أوتياتم مان كتااب » :اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلمرسول 

ااهلل تعاىل، فالعمل به ال عذر ألحدكم يف تركه، فإن مل يكن يف كتاب  ي   من ان  فس 

ي ماضاي  فاام قاال أصاحايب، إن أصاحايب بمنزلا    من ان  ي ، فإن مل تكن س  ماض

 «.النجوم يف السامء، فأهيا أخذتم به اهتديتم، واختالف أصحايب لكم رهم 

« وكان فايمن كاان قبلناا عاذابا   ،وجعل اختالف أمتي رهم »ويف رواي : 

 .أخرجه نرص املقديس يف كتاب احلج 

بااختالف أصاحاب اهلل سم بن حممد: لقاد نفاع القايقول التابعي ثانيًا: 

يف أعامهلم، ال يعمال العامال اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم رسول 

 اها. منه قد عمله. بعمل رجل منهم إال رأى أنه يف سع ، ورأى أن خريا  

اهلل أصاحاب رساول  أن   : ما أحب  أنه قال عن عمر بن عبد العزيزثالثًا: 

كاان  واحدا   مل خيتلفوا؛ ألنه لو كان قوال  ه وعىل آله وصحبه وسلم صىل اهلل علي

الناس يف ضيق، وأهنم أئم  يقتدى هبم، فلو أخذ أحد بقول رجل منهم كاان يف 

 اها.  .ع  س  

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
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ال مطلق ا االختالف بني املجتهدين يف الفروع يقول ابن عابدين: رابعًا: 

للنااس. قاال: فمهاام كاان  من آثار الرهم  فإن اخاتالفهم توساع ا االختالف 

 . اها.االختالف أكثر كانت الرهم  أوفر

 وبناء عىل ذلك:

يف مسائل الفاروع املشهود هلم بالعلم والتقوى فاختالف فقهاء املسلمني 

ولكان  ،دأنه واحد ال يتعاد   وإن كان األصل يف احلق   ،من رهم  اهلل تعاىل باألم 

فاملصايب مانهم  ،اء يف مسائل الفروعلذلك ِّتهد الفقه ،فقد خيفى عىل املكل  

 واهلل تعاىل أعلم. ،واملخطئ له أجر. هذا ،له أجران

مة للمرور؟ : ول جيب شرعاة أن يلتزم اإلنسان بقواعد السري املنظ 4السؤال

 وول إذا خالفها كان عاصياة؟

قال  ،: من مقاصد الرشيع  احلفاظ عىل النفس واملالأوالً اجلواب: 

يِۡديُكۡ  إَِل ٱّليۡهلَُكةَِوََل تُ تعاىل: ﴿
َ
َوََل . وقال تعاىل: ﴿[195البقرة: ]﴾ ۡلُقدا  بِأ
نُسَسُكۡ  إِني 

َ
َ ََكَن بُِكۡ  رَِيُم  َتۡقُتلُٓدا  أ صىل اهلل عليه  . والنبي  [29النساء: ]﴾ اٱَّللي

رواه اإلمام أهمد وابن « رضار وال رضر ال»وعىل آله وصحبه وسلم يقول: 

 ريض اهلل عنهام. والقاعدة الفقهي  تقول: ما ال يتم   اسعب ابن عنماجه 

 الواجب إال به فهو واجب.

صاىل اهلل  النباي عن ،ريض اهلل عنه أنس عن: أخرج اإلمام البخاري ثانياً 

 حياب   ما ألخيه حيب   حتى أحدكم يؤمن ال» :قالعليه وعىل آله وصحبه وسلم 

ا«. لنفسه صاورة مان صاور  الغاري باأي    وهذا يوجب عىل اإلنساان عادم أذي 

 ألن العبد ال يرض ذلك لنفسه. ،اإليذاء
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األمار يف غاري معصاي  اهلل  : أوجب اهلل تعاىل عاىل األما  طاعا  ويل  ثالثاً 

ِطُقال تعاىل: ﴿ ،تعاىل
َ
ََ َءاَمُنٓدا  أ ِي َها ٱَّلي يُّ

َ
ٰٓأ ۡمنَِّ يَ

َ
ِي ٱۡۡل و 

ُ
ِطُُعدا  ٱلَّيُسندَ  َوأ

َ
َ َوأ ُعدا  ٱَّللي

ا . فأوجب اهلل تعااىل طاعا  ويل  [59النساء: ] ﴾ِمنُك ۡ  ق مصاالح األمار فايام حيق 

 وحيف  احلقوق. ،املجتمع

 وبناء عىل ذلك:

الطرياق  هاذا مان حاق   ألن   ،فيجب عىل اإلنسان أن يلتزم بقواعد السري

 فاأعطوا»الذي أشار إليه النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم بقولاه: 

 وكاف   ،البرص غض  » :قالاهلل؟  رسول يا الطريق حق   وما :لواقا «هحق   الطريق

 «.املنكر عن والنهي ،باملعروف واألمر ،السالم ورد   ،األذى

األذى عان الانفس وعان  فاالنضباط بقواعد السري نوع من أنواع كاف  

أو إتالف  ،ر بحياة املخالف أو حياة غريهي إىل الض  وإن رالفتها قد تؤد   ،الغري

 اله أو مال غريه.م

 ،ويوجب الضاامن واجلازاء الارادع ،فانتهاك هذه القواعد ال ِّوز رشعا  

او واهلل  ،ه. هاذاِّب عىل املخالف التوب  واالستغفار ألنه ما أعطى الطريق حق 

 تعاىل أعلم.

وتالوة  ،: ما حكم الشرع يف اجتماع أشراص يف بيت من البيوت5السؤال

 إوداء ثوابها للمتوفى؟ ثم يتمُّ ،ع عليهمختمة من القرآن الكريم توزَّ

االجتامع  عىل تالوة  القرآن  العظيم  يف بيت  من البياوت  جاائٌز أوالً: اجلواب: 

ان  »لقول ه  صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  ،رشعا  
ٌم يف  ب ي ت  م  ع  ق و  ت م  ا اج  م  و 

ار   ،ب ي ااوت  اهلل  ت د  ي  ت اااب  اهلل  و 
ت ل ااون  ك  م  ي  ااون ه  ب ي اان ه  مإ ال ن ز   ،س  ل ااي ه  ااك ين     ل اات  ع   ،الس 
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هم      م الر  ي ت ه 
ش  غ  م امل الئ ك     ،و  ت ه  ف  ح  م ،و  ه  ر  ذ ك  ه   و  ن د 

ن  ع  يم 
 رواه مسلم.« اهلل  ف 

يف  الرشيف ويقول اإلمام النووي رهمه اهلل تعاىل عند هذا احلديث : )و 

ام  
ت  ل  االج  ض  ف 

ل يل ل  ا د  ذ  ب ه  ه  ذ  م  بن ا و  ه  ذ  و  م  ه  د، و 
ج   امل س 

آن يف  ر  ة الق  الو 
ىل  ت  ع ع 

ور(. ه   اجل م 

 القرآن  عىل جمموعثانيًا: 
 
من  الناس  لتالوة  كل      ال حرج  من توزيع  أجزاء

ص  له ص  ويقول  العالم   الصاوي رهمه اهلل  تعااىل يف حاشايته   ،واحد  منهم ما خ 

زب  عىل الرشح  الصغري:   يقرأ  واحٌد ربع  ح 
 ،وآخر  ما يلياه ،)وأما اجتامع  مجاع  

ها(. ،وهكذا  جواز 
 فن قل  عن مالك 

: )ال كراها   يف قاراءة   ويقول  اإلمام  النووي  رهمه اهلل تعااىل يف املجماوع 

تمعني    جم 
ستحب  ٌ  ،اجلامع   ازءا   ،وكذا اإلدارة   ،بل هي  م  اهم  ج  وهي  أن  يقارأ  بعض 

هم   ،رة  مثال  أو سو (. ،ويسكت  بعض   ثم  يقرأ  الساكتون  ويسكت  القارئون 

ساواٌء  ،إن  ثواب  تالوة  القرآن  الكريم  واصٌل للميت  بإذن  اهلل  تعاىل ثالثًا:

اعا     أو مج 
 للميات   ،كانت القراءة  من فرد 

 
عاء اا مان  الاد  ويقاول العالما    ،ألهن 

كر   الدسوقي  رهمه اهلل تعاىل: )ال عل  ثواب ه  للميت   ،بأس  بقراءة  القرآن  والذ   ،وج 

ل  له  األجر  إن شاء  اهلل  تعاىل(.  وحيص 

 وبناء عىل ذلك:

تما   مان القارآن   ،فال حرج  من االجتامع  يف بيت  من البياوت   وتاالوة  خ 

ع  عىل احلارضين   دي اجلميع  ثواب  ما قارأ  للمتاوىف ،الكريم  ت وز  ذلك  وبا ،ثم  هي 

 من  القرآن  الكريم  للمتوىف  
تم    .ي صل  ثواب  خ 

 ويقول أستاذنا الشيخ الفاضل الدكتور أهمد احلجي الكردي:
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ُل هنا أن ُي ] َدى ثواب القوراءع لََسويَِّدَنا َرُسووَل اََ َصوىلَّ اَُ َعَلي وَه َوُأَفضِّ

بََه َوَسلََّأ أوالًم ثأ مل   راه القارئ  ،هاذا. [م  األحمارب واملووت  َوعىل آلََه َوَصح 

 واهلل تعاىل أعلم.

 موا يف املهد؟: من وم الذين تكل6َّالسؤال

 م يف املهد أربع :فق عليه ممن تكل  املت   اجلواب:

كام جاء يف القرآن العظيم يف سورة  ،سيدنا عيسى عليه السالم أوهلأ:

َُۡف نُكَ قال تعاىل: ﴿ ،مريم َشاَرۡت إََِّلۡهِ قَالُدا  َك
َ
ُ   ل ُِ  َمَ ََكَن ِِف فَأ  ٢٩ا ٱلَۡمۡهِد َصبِ

ِ ِ َ ۡبُد ٱ ِ قَاَ  إِ إِۡذ قَالَِت ٱلَۡملٰٓئَِكُة ﴿قال تعاىل:  ،ويف سورة آل عمران ،﴾َّللي
ُِك بَِكلَِمة   ِ َ يُبَۡش  ََٰمََّۡيُ  إِني ٱَّللي ِۡنُه ٱۡسُمُه ٱلَۡمِسُُ  ِعيََس  َي َُ َمََّۡيَ  وَِجُه  م  ا ِِف ٱۡب

 َُ ۡن بَِي ا وَ ٱدُّ ََ ٱلُۡمَقَّي لِِحيَ َوُيَكل ُِ  ٱنلياَس ِِف ٱلَۡمۡهِد َوَكۡهَل   ٤٥ٱٓأۡلِخََّةِ َوِم َٰ ََ ٱلصي  ﴾ َوِم

 .[46-45آل عمران: ]

روى البخااري ومسالم عان أيب هريارة  ،صاحب جريج العابد ثاني أ:

م مل ياتكل  »عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال:  ،ريض اهلل عنه

  املهد إال ثالث : عيسى.يف

كاان يصال جاءتاه أماه  ،وكان يف بني إرسائيل رجال يقاال لاه: جاريج

فقالاات: اللهاام ال متتااه حتااى تريااه وجااوه  ،فقااال: أجيبهااا أو أصاال ،فدعتااه

فأتات  ،متاه فاأبىضت له امرأة وكل  فتعر   ،وكان جريج يف صومعته ،املومسات

فاأتوه فكرساوا  ،قالت: مان جاريجف ،فولدت غالما   ،راعيا  فأمكنته من نفسها

فقاال: مان أباوك ياا  ، ثم أتاى الغاالمأ وصىل  فتوض   ،وهصومعته وأنزلوه وسب  

 إال من طني. ،قال: ال ،قالوا: نبني صومعتك من ذهب ،غالم؟ قال: الراعي
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فمار هباا رجال راكاب ذو  ،وكانت امرأة ترضع ابنا  هلا من بني إرسائيل 

فرتك ثدهيا وأقبال عاىل الراكاب فقاال:  ،ني مثلهفقالت: اللهم اجعل اب ،شارة

قال أبو هريرة: كاأين أنظار إىل  ،هثم أقبل عىل ثدهيا يمص   ،اللهم ال جتعلني مثله

  فقالات: بأم   ثم مر   ،إصبعه النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يمص  

فقالات:  ،هافقال: اللهم اجعلني مثل ،فرتك ثدهيا ،اللهم ال جتعل ابني مثل هذه

 ،زنيات   وهذه األم  يقولون: رسقات   ،مل ذاك؟ فقال: الراكب جبار من اجلبابرة

 «.ومل تفعل

وهاو الثالاث  ،ت أمه أن يكون مثل رجل جبارالرضيع الذي متن  ثالث أ: 

 املذكور يف احلديث السابق.

الطفل الذي خاطاب أماه يف قصا  أصاحاب األخادود. روى رابع أ: 

أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم  اإلمام مسلم عن صهيب

 ،تد  فأمر باألخدود يف أفواه السكك فخ  »... قال يف قص  أصحاب األخدود: 

 ،أو قيال لاه: اقاتحم ،وقال: من مل يرجع عن دينه فأهموه فيهاا ،وأرضم النريان

ا فقاال هلا ،فتقاعست أن تقاع فيهاا ،هلا حتى جاءت امرأة ومعها صبي   ،ففعلوا

 «.ك عىل احلق  الغالم: يا أمه اصربي فإن  

 وهناك ثالث  اختلف العلامء فيهم:

روى اإلمااام أهمااد والطاارباين  ،ماشااط  بناات فرعااون صاابي  األول: 

عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال: قال رساول اهلل صاىل اهلل علياه  ،واحلاكم

رائحا   أتت عل  ملا كانت الليل  التي أرسي يب فيها »وعىل آله وصحبه وسلم: 

فقلت: يا جربيل ما هذه الرائح  الطيب ؟ فقال: هذه رائح  ماشط  ابنا   ،طيب 
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قال: قلت: وما شأهنا؟ قال: بينا هاي متشا  ابنا  فرعاون  ،فرعون وأوالدها

فقالات هلاا ابنا   ،فقالات: بسام اهلل ،ذات يوم إذ سقطت املادرى مان يادهيا

قالات: أخاربه باذلك؟  ،بياك اهللأ ولكن ريب ورب   ،فرعون: أيب؟ قالت: ال

غريي؟ قالت: نعام  ا  لك رب   فقال: يا فالن  وإن   ،فأخربته فدعاها ،قالت: نعم

ثام أمار هباا أن تلقاى هاي  ،فأمر ببقرة مان نحااس فأهميات ،ريب وربك اهلل

 قال: وما حاجتك؟ قالت: أحب   ،قالت له: إن يل إليك حاج    ،وأوالدها فيها

قال: ذلك لاك عليناا  ،لدي يف ثوب واحد وتدفنناأن جتمع عظامي وعظام و

إىل أن انتهاى  ،قال: فأمر بأوالدها فألقوا بني يادهيا واحادا  واحادا   ،من احلق

 ه اقتحمي فإن  قال: يا أم   ،وكأهنا تقاعست من أجله ،هلا مرضع ذلك إىل صبي  

قاال: قاال ابان عبااس: «. فاقتحمت ،عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة

وشاهد  ،وصاحب جريج ،م أربع  صغار: عيسى ابن مريم عليه السالم)تكل  

 وابن ماشط  ابن  فرعون(. ،يوسف

الاذي قاال اهلل تعااىل فياه:  ،شاهد سايدنا يوساف علياه الساالمالثاين: 

َۡ  وََشِهَد َشاهِدٞ ﴿ ِن ٓ م  ۡهلَِهنا
َ
. روى احلااكم يف املساتدرك عان أيب [26يوساف: ] ﴾أ

م يف مل ياتكل  »ال رساول اهلل صاىل اهلل علياه وسالم: هريرة ريض اهلل عنه قال: ق

املهد إال ثالث : عيسى ابن ماريم، وشااهد يوساف، وصااحب جاريج، وابان 

م أربعا  صاغار: وقال ابن عباس ريض اهلل عنهام: )تكل ا«. ماشط  بنت فرعون

وابن ماشاط   ،وشاهد يوسف ،وصاحب جريج ،عيسى ابن مريم عليه السالم

 اإلمام أهمد.ابن  فرعون( رواه 

 سيدنا حييى عليه السالم.الثالث: 
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 وبناء عىل ذلك:

 ،هام: سايدنا عيساى علياه الساالم ،موا يف املهد بيقني أربع فالذين تكل  

اوالطفل الذي كل   ،ت أمه أن يكون مثل رجل وجيهوالرضيع الذي متن   ه يف م أم 

واهلل  ،ف فايهم. هاذاوالباقون رتل   ،وصاحب جريج ،قص  أصحاب األخدود

 تعاىل أعلم.

 د إسالمه؟اف؟ وول جيب عليه أن جيدِّ: ول تقبل توبة من ذوب إ  عر7َّالسؤال

ان  جاء يف صحيح اإلمام مسلم أوالً: اجلواب:  ي     ع 
اف  نهاا ص    اهلل  ع 

يض   ،ر 

ل م   الن ب ي  عن  س   و 
ب ه  ح  ص   و 

عىل آل ه   و 
ي ه  ل  ىل  اهلل  ع  ال  ص  ان  » :ق  ر   أ ت اى م  ه   افاا  ع  ل  اأ   ف س 

ن     ع 
 
ء ب ل   مل    يش   ق  ه   ت  ةٌ  ل  ال  ني   ص 

ب ع  ي ل ا    أ ر   أيب عانوجااء يف املساتدرك للحااكم «. ل 

نه   ة  ير  ر  ه     اهلل  ع 
يض  ال  ر  ب ه   :ق  اح  ص   و 

عاىل آل اه   و 
ي اه  ل  اىل  اهلل  ع  قاال رساول  اهلل ص 

 : ل م  س  ن  »و  افا   أ ت ى م  ر  نا   أ و   ع  اه  د   ،يقول   فيام ه  ق  د  ص  ف   ك  ق  ر   ف  ف  ل   ب ام   ك  اىل   أ ن ز  اد   ع   حم  م 

ل م   س   و 
ب ه  ح  ص   و 

عىل آل ه   و 
ي ه  ل  ىل  اهلل  ع   .«ص 

اف  كام يقول   و  : اخل ط ايب   والعر  ي ه  ااط ى ال ذ  ت ع  ا    ي  ف  ر  ع  اان   م  ك  اوق  امل   م   ،رس  

ان   ك  م  ال     و  ا ،الض   
مه  و  ن ح   ا.اه .و 

ت ال ف   اخ  :ال و  ي ن  يد 
ع  ب ول  ال و  م  ق  د  ع  ر  و  ف  اال   ك  ت ال  الص  ان   ف  ة  ، ب ااخ  اايل   م  ح 

ن  أ و  ال أ ت ى
اه  ناا  ال ك  اه  ن  أ ت ى ك  ، ف م  اف  ر  افاا   ع  ر  ،  أ و  ع  ار  ف  ام  ي ك 

هل   او  ام  يف  ق  ه  ق  اد  ص  و 

اك ه   ع  ال إل   رش   ري   م  ل م  اهلل  غ  ر  ب اه  غ  ال يف  ع  ات أ ث  ي اس 
د  اهلل ي ب  ال ذ  ار   ج 

اا مل  ان  أ ت امه   م  ، و 

ما   و  ني  ي 
ب ع   أ ر 

ال ت ه  اب  ص  ن  ث و 
م  م  ، ب ل حي  ر  ر  ف  ام  مل   ي ك  ه  ق  د  مل   ي ص  ال و  ؤ  را   الس  ج   .ز 

اف   ب  إىل عر  ه   من ذ 
ا بالن سب   لصالة   ا ،وأم 

هم  ه  اهلل  فيقول  اإلمام النووي  ر 
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ه  للحديث:  اتعاىل يف رشح  أ م  م   و  د  ب ول   ع  ت   ق  ال  ن اه   ،ه  ص  ع  ن ه   :ف م  اب ال   أ  ه   ث و  ا ل  يه 
 ،ف 

إ ن   ان ت   و  ئ     ك  وط   يف   جم  ز  ق  ض  ال س  ر  ن ه   ف   . اها.ع 

يُّنَه ٱلُۡمۡؤِمُنندنَ يقول اهلل تعااىل: ﴿ثانيًا: 
َ
ِ َمًُِعنا أ لََعليُكنۡ   َوتُدُبنٓدا  إَِل ٱَّللي

ارٞ . ويقول تعاىل: ﴿[31النور: ]﴾ ُتۡسلُِحدنَ  ِ ِ لََغسي ََ وََعِمَل َََٰٰلِح  ل َِمَ تَا ِإَو ا َب َوَءاَم
ََ وََعِمَل َ َمنَل  ﴿. ويقول تعاىل: [82طه: ]﴾ ُث ي ٱۡهَتَدىَٰ  ا  َََٰٰنلِح  إَِلي َمَ تَاَب َوَءاَم

 ِ ُ َس   ُ  ٱَّللي ِ ٰٓئَِك ُيَبد  لَ و 
ُ
ُ َغُسدر  َوََكَن ٱ َيَسَنَٰت   اتِِه ۡ فَأ َوَمَ تَاَب وََعِمنَل  ٧٠ا ا ريِيُم  َّللي

ِ َمَتاب ننا فَِِنيننُهۥ َيُتنندُب َََٰٰننلِح   قُننۡل . ويقااول تعاااىل: ﴿[71-70الفرقااان: ]﴾ اإَِل ٱَّللي
ِ إِني  نُسِسِهۡ  ََل َتۡقَنُ دا  ِمَ ريۡۡحَةِ ٱَّللي

َ
ٰٓ أ َ ََ فُدا   ۡفَ

َ
ََ أ ِي نُندَب  َيَٰعَِبا َِي ٱَّلي َ َيۡغسَُِّ ٱَّلُّ ٱَّللي

 .[53الزمر: ]﴾ َمًُِعا إِنيُهۥ ُهَد ٱۡلَغُسدُر ٱلَّيِيُ ُ 

 وبناء عىل ذلك:

ب    ه   الذي ذ 
اف   فإن  اهلل  يقبل  توب   العبد  الفعال   وإن كان  م ستحاًل  ،إىل عر 

ه   د  إسالم  د  ب  عليه أن ِّ  ج  طت  ، فالت وب   واالستغفار  تكفيه  وإال   ،و  اق  ه  س  وصالت 

ا. هذا ،عنه  واهلل تعاىل أعلم. ،وال ِّب  عليه إعادهت 

 ول صحيح بأنه يسنُّ ،: رجل نصراني أكرمه اا تعا  باإلسالم8السؤال

 له أن حيلق شعر رأسه كلياة بعد إسالمه؟

 عان كلياب بان عثيم عنأخرج اإلمام أهمد وأبو داود يف سننه  اجلواب:

 :فقاالصىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم  النبي إىل ءجا أنه ،جده عن أبيه

 عناك ألق»صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  النبي له فقال (أسلمت قد)

 «.الكفر شعر

ومن هذا احلديث الرشيف ذهب مجهور الفقهاء إىل أن الرجل الكافر إذا 
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اهلل علياه وذلك لقاول النباي صاىل  ،وأن خيتتن ،له حلق شعر رأسه أسلم يسن  

رواه اإلماام أهماد « واختاتن الكفار شعر عنك ألق»وعىل آله وصحبه وسلم: 

 وأبو داود.

دوا حلق شعر رأس من أسلم إذا كاان شاعره عاىل غاري املالكي  قي   إال أن  

 كالقزع  وشبهها. ،املسلمني زي  

  شاعرها  أن تقرص  ن  فإنه من الس   ،وأما بالنسب  للمرأة الكافرة إذا أسلمت

 ل من احلج والعمرة.كام يف التحل  

 وبناء عىل ذلك:

  عند مجهور الفقهاء أن حيلق الرجل النرصاين شعر رأساه بعاد فمن السن  

 واهلل تعاىل أعلم. ،وأن خيتتن كذلك. هذا ،إسالمه

ت : ما وو احلكم الشرعي يف نشر اإلشاعات والرتويج هلا بدون تثب9ُّالسؤال

 من صحتها؟

ريض  عاصام بن حفص عنجاء يف صحيح اإلمام مسلم أوالً: اجلواب: 

 كفاى»اهلل صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم:  رسول قال: قال اهلل عنه

العباد يسامع الكاذب كاام يسامع  ألن   ؛«سامع ماا بكال    حيد   أن كذبا   باملرء

ويكفياه مان  ،ت وقاع يف الكاذبما سمع بدون تثب ا   بكل  فإذا حد   ،الصدق

 ا.اإلثم هذ

 رساول: قاال قال ريض اهلل عنه قالب  أيب عنجاء يف سنن أيب داود ثانيًا: 

إن  :أي« زعموا الرجل  مطي   بئس»اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

ال يعفيه مان  ،أو هكذا حدثوا ،وقوله: هكذا قالوا ،ما يسمعه اإلنسان نقل كل  
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 قالوا. ،ثواحد   ،عبد قوله: زعمواخذها ال  التي يت  وبئس املطي   ،املسؤولي 

ََ َءاَمُنننٓدا  إِن أدب املااؤمنني بقولااه: ﴿عااز  وجاال  نااا رب  ثالثووًا:  ِينن َهننا ٱَّلي يُّ
َ
ٰٓأ يَ

َٰ َمنا َفَعۡلنُتۡ   َ ََ ن تُِصُُبدا  قَۡدَمۢن  ِجََهَٰلَنة  َفُتۡصنبُِحدا  
َ
ُيُنٓدا  أ َجآَءُمۡ  فَاِسُقۢ بِنََبِ  َفَتبَ

من اختاذ موقفاا  مان املواقاف  .ألن  (فتثبتوا. ويف قراءة: )[6: احلجرات]﴾ َنَِٰدِميَ 

 فإنه يندم وال ينفعه الندم. ،تبناء  عىل الشائعات واألقوال بدون تثب  

لينئَِ ﴿فقال تعااىل:  ،عرب عن اإلشاعات باإلرجافعز  وجل  نا رب  رابعًا: 
يۡ  يَنَتهِ ٱلُۡمَنَٰسُِقدَن  ََ ِِف قُلُدبِِه  ل ِي ِٞ َوٱَّلي ََّ نَلُۡغََِّينيَك بِِهنۡ  َوٱلُۡمَِّۡجُسدَن ِِف ٱلَۡمِديَنةِ  مي

. واإلرجاف: هو تشاييع أخباار [60األحازاب: ]﴾ ُث ي ََل َُيَاوُِرونََك فَُِهآ إَِلي قَلَُِل  

 السوء إلخاف  املسلمني.

قاال  ،والتامس األعذار هلم مطلوب رشعاا   ،اخلري باآلخرين ظن   خامسًا:

يدۡ تعاىل: ﴿ َي ٱلۡمُ ل نُسِسِهۡ  َخنۡۡي  ََلٓ إِۡذ َسِمۡعُتُمدُُ َظ
َ
ا َوقَنالُدا  َ َٰنَذآ ۡؤِمُندَن َوٱلُۡمۡؤِمَنَُٰت بِأ

بِيٞ  خاري لاه مان أن  اإلنسان يف حسان الظان   ألن خيطئ. و[12الناور: ]﴾ إِۡفٞك مُّ

 يصيب يف سوء الظن.

ا ،السرت مع النصح مطلوب رشعاا  مان املاؤمنني سادسًا:  ب يفوقاد رغ 

 سارت من»ذلك سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم بقوله: 

 هريارة أيب عانرواه اإلماام أهماد «  اآلخارة يفاهلل  سارته الدنيا يف املسلم أخاه

ريض اهلل عنه. وكان من سرية سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

 هازاال   أن ،ريض اهلل عنه هزال بن نعيم عنفقد روى اإلمام أهمد  ،وسلم السرت

 ،أملكات قاد فاطما  :هلاا يقاال جاري  له وكانت ،مالك بن ماعز استأجر كان

 :فقاال ،فخدعاه هازاال   فاأخرب ،عليهاا وقع ماعزا   وإن ،هلم غنام   ترعى وكانت
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 ينازل أن عساى فاأخربهصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  النبي إىل انطلق

 فلاام ،فارجمصىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم  النبي به فأمر ،قرآن فيك

 بعاري سااق أو جازور بلحي رجل فاستقبله ،يسعى انطلق احلجارة مس عضته

 يا ويلك»صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  النبي فقال ،فرصعه به فضبه

 «.  لك خريا   كان بثوبك سرتته كنت لو !هزال

ر مان له وصحبه وسلم إذا أراد أن حياذ  وكان النبي صىل اهلل عليه وعىل آ

أمر ال يقول ما بال فالن يفعل كذا؟ بل كام روت السيدة عائش  ريض اهلل عنهاا 

 الرجال عان بلغه إذاصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  النبي كانقالت: )

 كاذا يقولاون أقاوام باال ماا» :يقاول ولكن ؟يقول فالن بال ما :يقل مل اليشء

وفياه ماداراة  ،ساامع يف النفع لكل   هذا أبلغ وأعم   أبو داود. ألن   رواه«( وكذا

 وسرت للفاعل.

 وبناء عىل ذلك:

وخاصا   إذا كانات  ،تفإنه حيرم نرش اإلشاعات والرتويج هلا بدون تثب ا

أو تادخل  ،أو تشيع الفاواحش والكباائر يف املجتماع ،يف عضد املسلمني تفت  

 .اخلوف والرعب يف قلوب املؤمنني

ِإَوَذا جون لألخبار الكاذب  بقولاه: ﴿اهلل تعاىل املنافقني الذين يرو   وقد ذم  
 َِ ۡم

َ
ََ ٱۡۡل ِ ۡمَّٞ م 

َ
ۡمنَِّ َجآَءُهۡ  أ

َ
ِي ٱۡۡل و 

ُ
َذاُعدا  بِهِۦ َولَۡد َر ُّوُُ إَِل ٱلَّيُسدِ  ِإَوَلٰٓ أ

َ
وِ ٱۡۡلَدِۡ  أ

َ
أ

ََ يَۡسَتۢنبُِ دنَُهۥ مِ  ِي َبۡعُتُ  ِمۡنُهۡ  لََعلَِمُه ٱَّلي ُُۡكۡ  َورَۡۡحَُتُهۥ ََلتي ِ َعلَ ۡنُهۡ  َولَۡدََل فَۡضُل ٱَّللي
ََ إَِلي قَلَُِل   َُۡطَٰ  .[83النساء: ]﴾ ٱلشي

ََ ويقول العالم  ابن كثري يف تفسريه عند قوله تعاىل: ﴿ ِن ۡمنَّٞ م 
َ
ِإَوذَا َجنآَءُهۡ  أ
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 َِ ۡم
َ
ذَاُعدا  بِهِۦٱۡۡل

َ
وِ ٱۡۡلَدِۡ  أ

َ
 فيخارب قهاا،حتق   قبال األمور إىل يبادر من عىل إنكار ﴾:أ

 واهلل تعاىل أعلم. ،اها. هذا .صح  هلا يكون ال وقد وينرشها، ويفشيها هبا

فهل من نصيحة صادقة  ،ة وقسوة: حنن نعيش اليوم أيام شد10َّالسؤال

 ق باللسان؟تتعلَّ

ق باللسان يف أيام الشدائد واملحن واهلرج هي خري نصيح  تتعل   اجلواب:

 ،أخذت من كالم سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالمما 

 ومن مجل  هذه األحاديث الرشيف :

 ،ريض اهلل عناه ساعد بن سهل عنجاء يف صحيح اإلمام البخاري أوالً: 

 ماا يل يضامن مان» :قالاهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  رسول عن

 «.اجلن  له أضمن ،رجليه بني وما حلييه بني

 سامع ،ريض اهلل عنه هريرة أيب عن جاء يف صحيح اإلمام البخاري ثانيًا:

 ملياتكل   العباد إن  » :يقاولاهلل صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم  رسول

 «.املرشق بني مما أبعد النار يف هبا يزل ،فيها يتبني   ما بالكلم 

عان النباي  ،اهلل عنه ريض جبل بن معاذ عنجاء يف سنن ابن ماجه  ثالثًا:

ا ثكلتك »صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال له:   وهال ،معااذ ياا كأم 

 «.ألسنتهم حصائد   إال النار يف وجوههم عىل الناس   يكب  

عان  ،ريض اهلل عناه اخلادري سعيد أيب عنجاء يف سنن الرتمذي  رابعًا:

 فاإن آدم ابان أصابح إذا: »قاالالنبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم 

 اساتقمت فإن ،بك نحن فإنام ،فينااهلل  اتق :فتقول ماللسان رتثفِّ   اكلَّ  األعضاء

كاام جااء يف حتفا  « اللسان تكفر» ومعنى«. اعوججنا اعوججت وإن ،استقمنا
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 كفار :قاوهلم مان ،له وتتواضع لتتذل   :أي املكسورة، الفاء بتشديداألحوذي: 

 .قيل كذا ،صاحبه لتعظيم وانحنى سهرأ ئا  مطأط خضع إذا اليهودي

 وبناء عىل ذلك:

أذكر نفيس وأذكر السائل والقارئ بحديث سايدنا رساول اهلل صاىل اهلل 

 ياا :قاالوا «أبى من إال اجلن  يدخلون أمتي كل  »عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

«. أباى فقد عصاين ومن ،اجلن  دخل أطاعني من» :قال ؟يأبى ومن ،اهلل رسول

َۡ اهلل تعاىل: ﴿وبقول  ََ َُيَنالُِسدَن َ ن ِين َُۡحَذرِ ٱَّلي ۡو فَۡل
َ
ن تُِصنَُبُهۡ  فِۡتَننة  أ

َ
ۡمنَُِِّۦٓ أ

َ
أ

َِّل   
َ
 .[63النور: ]﴾ يُِصَُبُهۡ  َعَذاب  أ

ثم أقول: إن املطلوب من األما  يف أياام الشادائد واملحان واهلارج هاو 

َ ََيَۡعنألن اهلل تعاىل يقول: ﴿ ،التقوى نا َوَمَ َيتينِق ٱَّللي ُۥ ََمََّۡج  َۡ  ٢ل َلي َوَيَّۡزُۡقنُه ِمن
ُُۡث ََل َُيۡتَِسُب  ۡمنَُِِّۦ . ويقول: ﴿[3-2الطالق: ]﴾ َي

َ
َۡ أ ُۥ ِمن َ ََيَۡعل َلي َوَمَ َيتيِق ٱَّللي

ا ورحام اهلل  ،. ومن أعظم التقوى حف  اللسان إال عن اخلاري[4الطاالق: ]﴾ يُِۡس 

 اإلمام الشافعي الذي قال:

 ذىاأل من ليام  ااس يااحت أن تاشئ ذاإ

 ئامار عورة هاب ذكرات ال ك،االسان

 ساوئا  اما يكاإلا أبدت إن ،كاوعين

 اعتدى من وسامح بمعروف وعارش
 

اا رضااكوع   موفااور وحظااك   ني  ص 

 سنااااأل وللناااس عااوراتفكل ااك 

 نياأعاا للناااس ياااعني وقاال هافصاان  

 سناأحاا هااي بااالتي ولكاان وفااارق
 

ان عن الرش والكذب واإلشاعات اللس قنا لكف  أسأل اهلل تعاىل أن يوف  

وأن  ،وأن يكشف الغم  عن هذه األم  ،وأن ال نقول إال خريا   ،واإلرجاف

ن روعاهتا وِّمع شملها عىل الكتاب حيقن دماءها ويسرت أعراضها ويؤم  

 واهلل تعاىل أعلم. ، . آمني. هذاوالسن  



 

 354 الفتاوى الرشعي 

 كافرة؟: ول جيوز شرعاة إلنسان مسلم أن يأخذ جنسية يف دولة 11السؤال

ََ َءاَمُنندا  ََل َتتيِخنُذوا  ٱَّۡلَُهندَ  يقاول تعااىل: ﴿أوالً: اجلواب:  ِين َهنا ٱَّلي يُّ
َ
ٰٓأ يَ

ۡوَِّلَآُء َبۡعض  
َ
ۡوَِّلَآَءَۘ َبۡعُضُهۡ  أ

َ
ِنُكۡ  فَِِنيُهۥ ِمۡنُهۡ  إِني ٱ َوٱنليَصَََّٰىٰٓ أ يُه  م  َ ََل َوَمَ َيَتَدل َّللي

لِِمنيَ  َٰ ََ . ويقاول تعااىل: ﴿[51املائادة: ] ﴾َيۡهِدي ٱۡلَقۡدَم ٱلظي ِين َهنا ٱَّلي يُّ
َ
ٰٓأ َءاَمُنندا  ََل يَ

ُُۡكۡ   ِ َعلَن ن ََتَۡعلُندا  َّلِلي
َ
تَُِّينُدوَن أ

َ
ۡوَِّلَآَء ِمَ ُ وِن ٱلُۡمنۡؤِمنَِي أ

َ
ََ أ َٰسَِِّي َتتيِخُذوا  ٱۡلَك

بِيًناُسۡلَطَٰن   ََ َيتيِخُذوَن ٱلۡ . ويقول تعاىل: ﴿[44النساء: ]﴾ ا مُّ ِي ۡوَِّلَآَء ِمَ ٱَّلي
َ
ََ أ َٰسَِِّي َك

ِ َمُِع   يَبَۡتُغدَن ِعنَدُهُ  ٱۡلعِزيةَ فَِِني ٱۡلعِزيةَ َّلِلي
َ
ُُۡكۡ   ١٣٩ا ُ وِن ٱلُۡمۡؤِمنَِي أ َ  َعلَن َوقَۡد نَنزي

 بَِها فَََل َتۡقُعنُدوِِف 
ُ
ِ يُۡكَسَُّ بَِها َويُۡسَتۡهَزأ ۡن إَِذا َسِمۡعُتۡ  َءاَيَِٰت ٱَّللي

َ
ا  َمَعُهنۡ   ٱۡلِكَتَِٰب أ

َٰ ََيُدُضنندا  ِِف َيننِديث  َغننۡۡيُِِۦٓ إِنيُكننۡ  إِذ   ِننۡثلُُهۡ  َيننَّتي َ َجنناِمُ  ٱلُۡمَنَٰسِقِننَي ا م  إِني ٱَّللي
ََ ِِف َجَهنيَ  َمًُِعا َٰسَِِّي ا تَنََّىَٰ َكثِنۡي  . ويقاول تعااىل: ﴿[140-139النسااء: ]﴾ َوٱۡلَك

ِۡنُهۡ   ََ َمَسَُّوا  َۡلِ م  ِي يۡدَن ٱَّلي ُِۡهۡ  َيَتَدل ُ َعلَن َِ ٱَّللي ن َسِخ
َ
نُسُسُهۡ  أ

َ
َمۡت لَُهۡ  أ ۡئَ  َما قَدي

وَن  ننزَِ  إََِّلۡنهِ َمنا  ٨٠َوَِّف ٱۡلَعَذاِب ُهۡ  َخَُِٰلُ
ُ
ِ َوٱنلينِب ِ َوَمنآ أ َولَۡد ََكنُدا  يُۡؤِمُنندَن بِنٱَّللي

َي َكثِۡي   ۡوَِّلَآَء َوَلَِٰك
َ
َُذوُهۡ  أ َِٰسنُقدنَ ٱُتي ِۡنُهۡ  َف . ويقاول تعااىل: [81-80ائادة: امل]﴾ ا م 

ََ تََدفي ﴿ ِي نُسِسِهۡ  قَالُدا  فَُِ  ُكنُتۡ  قَالُدا  ُكنيا ُمۡسَتۡضنَعسَِي إِني ٱَّلي
َ
ٰٓئَِكُة َظالِِِمٓ أ َُٰهُ  ٱلَۡملَ ى

ِ َوَِٰسَعة   ُِ ٱَّللي ۡر
َ
َۡ أ لَۡ  تَُك

َ
ِِ قَالُٓدا  أ ۡر

َ
  ِِف ٱۡۡل

ۡ
ٰٓئَِك َمأ لَ و 

ُ
َُٰهۡ  َجَهننيُ  وَ َفُتَهاِجَُّوا  فَُِها فَأ ى

ََ َظلَُمندا  . ويقاول تعااىل: ﴿[97النسااء: ]﴾ وََسآَءۡت َمِصنًۡيا ِين َوََل تَََّۡكُننٓدا  إَِل ٱَّلي
ونَ  ُ َِ ۡوَِّلَآَء ُث ي ََل تُن

َ
َۡ أ ِ ِم َِ ُ وِن ٱَّللي ُكُ  ٱنلياُر َوَما لَُك  م   .[113هود: ]﴾ َفَتَمسي

اهلل  رسول قالريض اهلل عنه قال:  جندب بن سمرة عنروى أبو داود ثانياً: 

 «.مثله فإنه معه وسكن املرشك جامع من»صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 رساول كان: )قالريض اهلل عنه  بريدة بن سليامن عنوروى اإلمام أهمد 

 جايش أو رسيا  عاىل أمريا   بعث إذااهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

 «.املهاجرين دار إىل دارهم من لالتحو   إىل ادعهم ثم»ا ا: منه ،ا بأمور أوصاه
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 وبناء عىل ذلك:

اإلقاما  يف  ألن   ،فال ِّوز لإلنسان املسلم أن يأخذ جنسي   يف دول  كاافرة

ََ تَنَدفي لقوله تعاىل: ﴿ ،دار الكفر األصل فيها املنع ِين ٰٓئَِكنُة َظنالِِِمٓ إِني ٱَّلي َُٰهُ  ٱلَۡملَ ى
نُسِسِهۡ  قَا

َ
ِ أ ُِ ٱَّللي ۡر

َ
َۡ أ لَۡ  تَُك

َ
ِِ قَالُٓدا  أ ۡر

َ
لُدا  فَُِ  ُكنُتۡ  قَالُدا  ُكنيا ُمۡسَتۡضَعسَِي ِِف ٱۡۡل

 ﴾. وأما أخذ اجلنسي  للمضطر فجائزة برشوط:َفُتَهاِجَُّوا  فَُِها َوَِٰسَعة  

 ا انسداد أبواب العامل اإلسالمي يف وجه املضطر.1

 تيح له املجال.بلد إسالمي إذا أ    أي  ا أن ينوي العودة إىل بلده أو إىل2

 ا أن خيتار البلد الذي يامرس فيه دينه عىل قدر االستطاع .3

ا أن يكون مبغضا  للمنكرات والقوانني املخالفا  للرشايع  اإلساالمي  4

 وإال كان كمن وقع فيها. ،والعادات املحظورة رشعا  يف دين اهلل عز وجل

والتقاى   دول  كافرة من أهل العلامويستثنى من ذلك من أخذ جنسي  يف

 وخدما  ،الادعوة إىل اهلل تعااىلواجاب جال القياام بأوذلك مان  ،والصالح

 .واهلل تعاىل أعلم ،هناك. هذااإلسالمي  األقليات 

: ول جيوز لإلنسان أن ميدح نفسه أمام اآلخرين بقصد 12السؤال

 تعريفهم على قدرته يف أمر من األمور؟

َِ بارك وتعاىل: ﴿يقول اهلل ت: اجلواب نُ  بَِمن
ۡعلَ

َ
نُسَسنُكۡ  ُهنَد أ

َ
ٓدا  أ فَََل تَُزكُّ

ِ . ويقول تعااىل: ﴿[32النجم: ]﴾ ٱتيَقٰٓ 
ُ يَُزّك  نُسَسُه  بَِل ٱَّللي

َ
دَن أ ََ يَُزكُّ ِي لَۡ  تَََّ إَِل ٱَّلي

َ
أ

 .[49النساء: ]﴾ َمَ يََشآُء َوََل ُيۡظلَُمدَن فَتًَُِل 

: قاالريض اهلل عناه  عطااء بان عمارو بان حممد عنوأخرج اإلمام مسلم 

اهلل صاىل اهلل علياه  رساول إن :سالم  أيب بنت زينب يل فقالت ،برة ابنتي سميت)
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اهلل صاىل  رسول فقال ،برة وسميت ،االسم هذا عن هنىوعىل آله وصحبه وسلم 

 «(.منكم الرب    بأهل أعلماهلل  ،أنفسكم واتزك   ال»اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

ومن هذا املنطلق ذكر الفقهاء أنه ال ِّوز لإلنسان أن حيمد نفساه ويثناي 

 وخاص   إذا كان من منطلق االستكبار واالستعالء. ،يهاعليها ويزك  

وباام أكرماه اهلل  ،علياهعز  وجل  أما إذا احتاج اإلنسان إىل بيان فضل اهلل 

يام أسابغ علياه مان علياه فاعز  وجل  وهو يشهد فضل اهلل  ،تعاىل من القدرات

وذلاك لقولاه تعااىل:  ،فال حرج من احلديث عن نعم  اهلل تعااىل علياه ،النعم 

ۡث ﴿ ِ ا بِنِۡعَمةِ َرب َِك فََحد  مي
َ
. وهذا سيدنا يوسف عليه السالم قال [11الضحى: ]﴾ َوأ

ِ ِ َيسُِظ  َعلُِ ٞ لعزيز مرص: ﴿ ِِ إِ ۡر
َ
َِ ٱۡۡل ِ َٰ َخَزآئ َ ََ  .[55ف: يوس]﴾ قَاَ  ٱۡجَعۡلِّن 

 وبناء عىل ذلك:

يها إذا كان ذلك بقصد االستكبار فال ِّوز لإلنسان أن يمدح نفسه ويزك  

 وخاص   إذا كان ينسب ذلك لنفسه وليس لفضل اهلل تعاىل عليه. ،واالستعالء

وينسب النعما   ،عليهعز  وجل    بذلك وهو يشهد فضل اهلل أما إذا حتد  

بل ربام أن  ،فال حرج عليه إن شاء اهلل تعاىل ،رتهمن حوله وقد أويترب   ،ملصدرها

يصبح ذلك عليه واجبا  إذا كان الناس بحاج  إليه ومل يوجد غاريه باام اختصاه 

 ،هاذاكام فعل ذلك سيدنا يوسف عليه الساالم.  ،اهلل تعاىل به يف حدود ما يعلم

 واهلل تعاىل أعلم.

 ل من الكرب؟للبس الثوب احلسن اجلمي ن: ول حمبة اإلنسا13السؤال

ۡخنَََّج : يقول اهلل تبارك وتعاىل: ﴿اجلواب
َ
ِ ٱلينَِّتٓ أ َۡ َينَّيَم زِيَننَة ٱَّللي قُۡل َم

ِۡز ِ  ََ ٱلَّ  َِٰت ِم َٰ ِ  ُ  . [32األعراف: ] ﴾لِعَِبا ُِِۦ َوٱل ي
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عان النباي  ،بن مساعود ريض اهلل عناهاهلل وأخرج اإلمام مسلم عن عبد 

ال يدخل اجلن  مان كاان يف قلباه »ل: قاصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

ونعلاه  ،أن يكاون ثوباه حسانا   الرجل حياب   قال رجل: إن   ،مثقال ذرة من كرب

ومعناى «. الكرب بطر احلق وغم  الناس ،مجيل حيب اجلاملاهلل  قال: إن   ،حسن   

أو أنه ال يقبل احلق. ومعنى غما  النااس:  ،ا  عا  وجترب  بطر احلق: هو إنكاره ترف  

 .احتقارهم هو

قاال  :وأخرج اإلمام الرتمذي عن عمرو بن شاعيب ريض اهلل عناه قاال

حياب أن يارى أثار اهلل إن : »اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالمرسول 

 «.نعمته عىل عبده

 وبناء عىل ذلك:

رى أثرهاا علياه يف فإذا أنعم اهلل تعاىل عىل عبده نعم   فإنه ِّب عليه أن ي  

ولكن برشط عادم االساتكبار  ،ذلك شكر للنعم  فإن   ،وملبسهمأكله ومرشبه 

 عىل من حرم النعم .

ق وإذا أظهر العبد أثر نعم  اهلل تعاىل عليه قصده أصحاب احلاج  ليتصد  

ولذا قيل: ولساان  ،وألن بذاذة اهليئ  سؤال وإظهار للفقر بلسان احلال ،عليهم

 واهلل تعاىل أعلم. ،حايل بالشكاي  ينطق. هذا

: من وم الذين يكتب على جباوهم يوم القيامة )آيس من رمحة 14السؤال

وول صحيح أن من أبغض واحداة من آل البيت يكون  ،اا تعا (

 آيساة من رمحة اا تعا ؟

 رساول قاال: قاالريض اهلل عنه  هريرة أيب عنروى ابن ماجه  اجلواب:
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 بشاطر ماؤمن قتال عاىل أعان من»اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 «.اهلل رهم  من آيس عينيه بني مكتوبعز  وجل  اهلل  لقي كلم 

ومل يثبت يف األحاديث الرشيف  أن من أبغض واحدا  من آل البيت يكاون 

 آيسا  من رهم  اهلل تعاىل.

 وبناء عىل ذلك:

فالذي يكتب عىل جبينه )آيس من رهم  اهلل تعاىل( هو من أعان عىل قتال 

فكياف  ،هذا إذا أعان عىل قتلاه بشاطر كلما  ،ولو بشطر كلم   حق  مؤمن بغري

: القاتال بغاري حاق   ا والعياذ باهلل تعاىل ا؟ قال تعاىل يف حاق   بمن قتله بغري حق  

ِد  ۡؤِمن  َوَمَ َيۡقُتۡل مُ ﴿ َتَعم  ُۡهِ َولََعَنهُ ا فَُِها وََغِضَب ٱفََجَزآُؤُُۥ َجَهنيُ  َخَُِٰل  ا ا مُّ ُ َعلَ ۥ َّللي
َعدي ََلُۥ َعَذابًا َعِظُم  

َ
 .[93النساء: ]﴾ اَوأ

أما بغض واحد من آل بيت سيدنا رساول اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه 

وكيف يبغض واحدا  من آل البيات  ،وصحبه وسلم فهذا ال يليق بالعبد املؤمن

 اهلل  ،أصاحايب يف اهلل  اهلل »والنبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يقاول: 

 ومان ،همأحب   فبحبي ،همأحب   فمن ،بعدي غرضا   تتخذوهم ال ،أصحايب يف اهلل 

اهلل  آذى فقاد آذاين ومان ،آذاين فقاد آذاهام ومان ،أبغضهم فببغيض ،أبغضهم

 رواه اإلمام أهمد والرتمذي.« يأخذه أن فيوشكاهلل  آذى ومن ،وتعاىل تبارك

الصاحب  جريما  وخاص   ممن كان له رشف  ،فبغض واحد من آل البيت

وإذا أبغاض الرجال واحادا  مان آل البيات مان غاري  ،املابغض كربى يف حاق  

ا ولكان يابغض  ،ه أن يابغضالصحاب  ريض اهلل عنهم ملخالف  رشعي  فمن حق 

وذلك لقوله تعاىل حكاي   عىل لسان سيدنا لوط عليه الساالم  ،الفعل ال الذات
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ََ ٱلۡ ﴿حني خاطب قومه:  ِن ِ ِ لَِعَملُِكن  م  واهلل  ،. هاذا[168الشاعراء: ]﴾ َقنالِيَ إِ

 تعاىل أعلم.

نِظَِِّۡنٓ إَِلَٰ يَنۡدِم ُيۡبَعُثندنَ ﴿ عازَّ وجالَّ:  : ملا قال إبلايس لرباه   15السؤال
َ
ِ فَنأ  ﴾َرب 

 . كي  عرف إبليس أن وناك بعث ويوم قيامة؟[79ص: ]

لَ ۡ ﴿يقول اهلل تعاىل: أوالً: اجلواب: 
َ
نِ  أ ِ َوٱۡۡلِ  َ تُِكۡ  رُُسنلٞ  َيََٰمۡعَۡشَ ٱۡۡلِ

ۡ
 يَأ

ِنُكۡ   ُُۡكۡ  َءاَيََِّٰت َويُنِذُرونَُكۡ  لَِقآَء يَدِۡمُكۡ  َ ََٰذام  دَن َعلَ  .[130األنعام: ] ﴾َيُقصُّ

ِإَوۡذ قال تعاىل: ﴿ ،وقد أفسد اجلن يف األرض وسفك بعضهم دماء بعض
ِ ِ َجاِعلٞ  ٰٓئَِكةِ إِ ِِ َخلَُِسة   قَاَ  َربَُّك لِۡلَملَ ۡر

َ
ََتَۡعُل فَُِها َمَ ُيۡسِسُد فَُِهنا قَ  ِِف ٱۡۡل

َ
الُٓدا  أ

َِمآءَ   . [30البقرة: ] ﴾َويَۡسسُِك ٱد 

كان فيهم رسال قبال خلاق سايدنا آدم  اجلن   عىل أن   فاآلي  الكريم  تدل  

 ،ون عليهم آيات اهلل وينذروهنم لقااء ياوم القياما  وأهوالاهيقص   ،عليه السالم

ااوملااا خلااق اهلل تعاااىل ساايدنا آدم  مماان  ه بالرسااال  وخااص  عليااه السااالم خص 

نقال تعااىل: ﴿ ،اصطفاهم اهلل تعاىل من ذريته َ ٱۡصنَ َِفٰٓ َءاَ َم َونُدي  ا َوَءاَ  إِني ٱَّللي
َٰهُِ َ ٱۡلَعَٰلَِمَي إِبَۡر ََ ََٰن  َۢ َبۡعض   ٣٣َ  َوَءاَ  ِعۡمَر ِييَۢة َبۡعُضَها ِم ُ َسِمُ   َعلِنُ   َوٱ ُذر   ﴾َّللي

 .[34-33آل عمران: ]

ُۡنَك قبل أن يطرد إبليس من رهمته قال لاه: ﴿عز  وجل  نا رب  ثانيًا:  ِإَوني َعلَ
 َِ ِي نِظَِِّۡنٓ إَِلَٰ يَۡدِم ُيۡبَعُثندنَ  ٧٨لَۡعَنَِّتٓ إَِلَٰ يَۡدِم ٱد 

َ
ِ فَأ . فعارف [79-78ص: ]﴾ قَاَ  َرب 

ُۡنَك  ِإَوني إبليس بأن هناك يوم بعث ونشور من خالل قاول اهلل تعااىل لاه: ﴿ َعلَ
 َِ ِي  ﴾.لَۡعَنَِّتٓ إَِلَٰ يَۡدِم ٱد 
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 وبناء عىل ذلك:

فمعرف  إبليس بوجاود ياوم القياما  كانات مان خاالل الرسال الاذين 

اهلل تعااىل  ألن   ،قبل خلق سيدنا آدم عليه السالم أرسلهم اهلل تعاىل إىل عامل اجلن  

الرسال مان وبعد خلق سيدنا آدم عليه السالم صاار  ،كان يرسل إليهم الرسل

ِإَوني وكانت أيضا  مان خاالل قاول اهلل تعااىل لاه: ﴿ ،ذريته لعامل اإلنس واجلن
 َِ ِي َُۡك لَۡعَنَِّتٓ إَِلَٰ يَۡدِم ٱد  نِظَِِّۡنٓ إَِلَٰ يَنۡدِم ُيۡبَعُثندنَ  ٧٨َعلَ

َ
ِ فَأ . [79-78ص: ]﴾ قَاَ  َرب 

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا

 م حنو القبلة؟الرجلني أثناء النو : ما حكم مد16ِّالسؤال

روى أبو يعىل عن عائش  ريض اهلل عنها أهنا قالت: كاان رساول  اجلواب:

اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )يأمر بفراشاه فيفارش لاه فيساتقبل 

ه اليمنى، ثم مهس ا ما ندري ما يقول ا فاإذا كاان د كف  القبل ، فإذا أوى إليه توس  

العارش  ورب   السااموات السابع هام رب  الل»يف آخر ذلاك رفاع صاوته قاال: 

فالق احلاب  ،منزل التوراة واإلنجيل والفرقان ،يشء إله ا أو: رب ا كل   ،العظيم

اللهم أنات األول الاذي  ،يشء أنت آخذ بناصيته كل   أعوذ بك من رش   ،والنوى

واآلخر الذي ليس بعدك يشء، وأنات الظااهر فلايس فوقاك  ،ليس قبلك يشء

 «(.اطن فليس دونك يشء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقريشء، وأنت الب

يقول ابن مفلح املقديس يف اآلداب الرشعي : ذكر غري واحد من احلنفيا  

 الرجلني إىل القبل  يف النوم وغريه. اها. رهمهم اهلل تعاىل أنه يكره مد  

 وبناء عىل ذلك:

ليمنى حتت خاده ه اكف  وأن يضع  ،استقبال النائم بوجهه القبل  فيستحب  
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وإماام األولاني  ،د املرسالنيوساي   ،  خاتم النبينيوهذه احلال  هي سن   ،األيمن

 سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم. ،واآلخرين

رجلياه  وإذا كاان مضاطرا  ملاد   ،فإذا خالف العبد السن  وقع يف الكراها 

ورجليه عكس جه  القبلا .  ،نحو القبل  بسبب املكان فليضع رأسه نحو القبل 

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا

: واال صااحيح بااأن األرض تطااوى للمسااافر لاايالة؟ وكياا  يكااون     17السااؤال

 طي وذه األرض؟

 ،عن أبياه ،روى اإلمام مالك عن خالد بن معدان ريض اهلل عنه اجلواب:

إن اهلل تباارك وتعااىل »عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم قاال: 

فاإذا ركباتم  ،ويعني عليه ما ال يعني عىل العناف ،ويرض به ،حيب الرفق رفيق

 فإن كانت األرض جدبا  فاانجوا عليهاا ،هذه الدواب العجم فأنزلوها منازهلا

 ،فإن األرض تطوى بالليال ماا ال تطاوى بالنهاار ،وعليكم بسري الليل ،بنقيها

 «.ياتفإهنا طرق الدواب ومأوى احل ،وإياكم والتعريس عىل الطريق

عان أناس ريض اهلل عناه داود  وجاء يف املستدرك للحاكم ويف سانن أيب

 ،علايكم بالدجلا »قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 «.فإن األرض تطوى بالليل للمسافر

يقول ابن عبد الرب: إن الداب  بالليل أقوى عىل امليش إذا كانت قاد نالات 

 وهلذا ندب إىل سري الليل. اها. ،رها تضاعف مشيهاقوهتا واسرتاحت هنا

 ،ألن اإلنسان فيه أنش  مناه يف النهاار ،ويقول ابن األثري: تقطع مسافتها

 وغريه. اها. ر  وأقدر عىل امليش والسري لعدم احل  
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 وبناء عىل ذلك:

  سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه كام حد   ،طوى به األرضفالسفر ليال  ت  

َِ ٱلَۡهَدىٰٓ ﴿وصحبه وسلم وهو الصادق املصدوق الذي: وعىل آله  َوَما يَنِ ُق َع
 .[4-3النجم: ] ﴾إِۡن ُهَد إَِلي وََۡحٞ يُدََحَٰ  ٣

 واهلل تعاىل أعلم. ،األرض كناي  عن نشاط املسافر إذا سافر ليال . هذا وطي  

فع علاى صاديقة   : لاي صاديق مان حمافظاة غاري حماافظىل عارَّ       18السؤال

 ،ثام قطعات الصالة بهاا     ،وصاارت خلاوة بايع وبينهاا     ،فظتهله من حما

رة وأنا خائ  أن تكاون واذه   ولكن األمور معسَّ ،وأنا أحبث عن زوجة لي

 فماذا أفعل؟ ،املرأة جعلت لي سحراة

بئس جليس السوء الذي يعني صااحبه عاىل معصاي  اهلل أوالً: اجلواب: 

يه النبي صىل اهلل علياه وعاىل وما مثله إال كمثل نافخ الكري الذي أشار إل ،تعاىل

 ونافخ املسك كحامل والسوء الصالح اجلليس مثل»آله وصحبه وسلم بقوله: 

 رحياا   مناه جتاد أن وإما ،منه تبتاع أن وإما ،ذيكحي   أن إما املسك فحامل ،الكري

رواه اإلماام « خبيثا    رحياا   جتاد أن وإما ،ثيابك حيرق أن إما الكري ونافخ ،طيب   

 .عنهاهلل  ريض موسى أيب عنالبخاري 

وكأنك نسايت قاول اهلل تعااىل:  ،لقد ظلمت نفسك بصحب  قرين السوء

ُٓء يَۡدَمئِذِۢ َبۡعُضُهۡ  ِۡلَۡعض  َعُدوٌّ إَِلي ٱلُۡمتيقِيَ ﴿ ِخَلي
َ
. ونسيت قاول [67الزخرف: ]﴾ ٱۡۡل

 ،خليله دين عىل املرء»سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 ريض اهلل عنه. هريرة أيب عنرواه اإلمام أهمد « خيالل من أحدكم فلينظر

 ما فعلته مع صديق  هذا الرجل حرام علياك كاام هاو حارام علياهثانيًا: 
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والشايطان هاو ثالاث رجال  ،من حمادث  ومصافح  وجمالسا  وخلاوة ،وعليها

نباي عان ال ،ريض اهلل عناه عاامر بان عقب  عنروى الرتمذي  ،وامرأة أجنبيني

 كاان إال باامرأة رجال خيلاون   ال»صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: 

 «.الشيطان ثالثهام

م من السحر وال من السحرة إذا كنت مان عبااد اهلل تعااىل ال تتوه  ثالثًا: 

لقولاه تعااىل:  ،ألن الشيطان ليس له سابيل عاىل هاؤالء ،صنيصني املخل  املخل  

َ   إِني ِعَبا ِي لَۡيَ  لََك ﴿ ُِۡهۡ  ُسۡلَطَٰ . ولقوله تعااىل حكايا   عان [42احلجار: ]﴾ َعلَ

ۡمَعَِي إبليس: ﴿
َ
ۡغدَِينيُهۡ  أ

ُ
تَِك َۡل -82ص: ]﴾ إَِلي ِعَباَ َك ِمۡنُهُ  ٱلُۡمۡخلَِصنيَ  ٨٢فَبِعِزي

َيد  إَِلي بِِِۡذِن . وقال تعاىل عن السحر والسحرة: ﴿[83
َ
َۡ أ ََ بِهِۦ ِم ِي َوَما ُه  بَِضآر 

 ِ  .[102البقرة: ]﴾ ٱَّللي

 ،ا  فرش  إن خريا  فخري وإن رش   ،كن عىل يقني بأن قدرك سيصل إليك رابعًا:

 أيب عنداود  وتذكر احلديث الرشيف الذي رواه أبو ،فكن مستقيام  وال ختف

 جتد لن إنك ،بني يا :البنه الصامت بن عبادة قال: قالريض اهلل عنه  حفص 

 مل أخطأك وما ،ليخطئك يكن مل أصابك ما أن   لمتع حتى اإليامن حقيق  طعم

 :يقولاهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  رسول سمعت ،ليصيبك يكن

 اكتب :قال ؟أكتب وماذا رب   :قال ،اكتب :له فقال ،القلماهلل  خلق ما أول إن  »

عليه  اهلل صىل اهلل رسول سمعت إين ،بني يا «الساع  تقوم حتى يشء كل   مقادير

 «.مني فليس هذا غري عىل مات من» :يقولوعىل آله وصحبه وسلم 

كام قال تعاىل حكايا    ،أكثر من االستغفار الذي هو مفتاح الفرجخامسًا: 

ا عن سيدنا نوح عليه السالم: ﴿ ار  يَُِّۡسِل  ١٠َفُقۡلُت ٱۡسَتۡغسَُِّوا  َربيُكۡ  إِنيُهۥ ََكَن َغسي
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ِدۡ  ُُۡك  م  َمآَء َعلَ ا ٱلسي َٰ   َوَبنَِي َوَيۡجَعل ليُكۡ  َجنيَٰت  َوَيۡجَعل  ١١َرار  ۡمَو
َ
َوُيۡمِدۡ ُم  بِأ

ا نَۡهََّٰ 
َ
. ويقول صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم: [12-10ناوح: ]﴾ ليُكۡ  أ

 ورزقاه رجا  ر   ضيق كل   ومن فرجا   هم   كل   من لهاهلل  جعل االستغفار لزم من»

 ريض اهلل عنهام. عباس بناهلل  عبد عنابن ماجه رواه « حيتسب ال حيث من

 وبناء عىل ذلك:

عالقتاه  وأن   ،باهلل تعااىل ارمهوذك   ،فاقطع صلتك مع صديقك وصديقته

ا ،مع هذه املرأة األجنبي  حرام عليه  ،والعلان وعليك بتقوى اهلل تعااىل يف الرس 

ب ناا ال خيي افرب   ،وأكثار مان الادعاء واالساتغفار ،وال ختش أحدا  إال اهلل تعاىل

بَِي َوُيِحبُّ به اهلل تعاىل وهو القائل: ﴿وكيف خيي   ،العبد التائب َ ُُيِبُّ ٱّليديَٰ إِني ٱَّللي
 ََ َِِّي م من سحر وال من غريه إذا كنات ماع اهلل وال تتوه   [222البقارة: ]﴾؟ ٱلُۡمَتَ ه 

 واهلل تعاىل أعلم. ،تعاىل. هذا

أن يقاول: وددت أن أكاون شاعرة يف صادر      : ول جيوز لرجل مسلم19السؤال

 سيدنا الشيخ عبد القادر اجليالني؟

عان سايدنا أيب بكار الصاديق  ،جاء يف التبرصة البن اجلاوزي اجلواب:

 .مؤمن صدر يف شعرة   كنت ليتنيريض اهلل عنه أنه قال: 

 وروى ابن عساكر يف تاريخ دمشق: عن سايدنا عمار ريض اهلل عناه أناه

 .عنه اهلل ريض بكر أيب صدر يف ةشعر أين وددت :قال

 وبناء عىل ذلك:

فال حرج من قول الرجل: وددت أن أكون شعرة  يف صدر سيدنا الشايخ 

ى أن يكون شاعرة  يف جناب ألن صاحب هذه الكلم  يتمن   ،عبد القادر اجليالين
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أو أناه يتمناى أن يكاون شاعرة  يف  ،ض للسؤال يوم القيام مؤمن حتى ال يتعر  

. ،لح كسيدنا اجليالين رهمه اهلل تعاىلصدر رجل صا  الذي كان صدره سليام 

 بان حمماد صدر يف شعرة أين وددتوكان عبد اهلل بن هماد اآلمل يقول: 

 اري.البخ إسامعيل

 واهلل تعاىل أعلم. ،أسأل اهلل تعاىل أن يلحقنا بعباده الصاحلني. آمني. هذا

از قتاال األبرياااء أنااه : واال باإلمكااان أن حنكاام علااى ماان أفتااى جبااو20السااؤال

 سيكتب على جبينه آيس من رمحة اا تعا  يوم القيامة؟

قتال  ومان اساتحل   ،اإلفتاء بقتل األبرياء جريم  كاربىأوالً: اجلواب: 

ا والعيااذ بااهلل تعااىل ا وكياف ِّارؤ  األبرياء فإنه خيشى عليه من سوء اخلامت 

نَوَمَ َيۡقُتنۡل مُ تعاىل يقول: ﴿واهلل  ،اإلنسان عىل اإلفتاء بجواز قتل األبرياء ا ۡؤِمن 
ِد   َتَعم  َعندي ََلُۥ َعنَذابًا ا فَُِها وََغِضَب ٱفََجَزآُؤُُۥ َجَهنيُ  َخَُِٰل  ا مُّ

َ
ُۡنهِ َولََعَننُهۥ َوأ ُ َعلَ َّللي

صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم يقاول:  والنبي   [93النساء: ]﴾؟ اَعِظُم  

 آيس عينيه بني مكتوبعز  وجل  اهلل  لقي لم ك بشطر مؤمن قتل عىل أعان من»

 ريض اهلل عنه. هريرة أيب عن؟ رواه ابن ماجه «اهلل رهم  من

 احلمياد عباد إىل العزياز عباد بن عمركتب  ،جاء يف حلي  األولياءثانيًا: 

 فهاو مااال   ااختاانو قاد العاامل مان قوماا   قبلك أن تذكر ،كتابك جاءين: قالف

 إيااي استئامرك يف منك فالعجب عليهم، يدك أبس  أن يف وتستأذنني عندهم،

 فاإذا اهلل، ساخ  من ينجيك عنك رضائي وكأن   لك، جن  كأين برش عذاب يف

 ومان نفسه، عىل به أقر   بالذي فخذه ءبيش منهم أقر   من فانظر هذا كتايب جاءك

 أن مان إيل أحب   بخياناهتم اهلل يلقوا ألن يفلعمر سبيله، وخل   فاستحلفه أنكر
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 .والسالم .بدمائهم اهلل ألقى

 وبناء عىل ذلك:

فمن أفتى بجواز قتل األبرياء ومل يتب إىل اهلل تعاىل من ذلك فإناه خيشاى 

 فضال  عن أنه يكتب عىل جبينه: آيس من رهم  اهلل تعاىل. ،عليه من سوء اخلامت 

 ألن اهلل تعاىل ،ولكن ال يمكن ألحد أن يقول هذا الكالم عن رجل بعينه

لعل القائل والذي أفتى بذلك تاباا  ،أخفى عنا عيبنا فضال  عن عيوب اآلخرين

 واهلل تعاىل أعلم. ،إىل اهلل تعاىل قبل موهتام. هذا

عازَّ  فهل من دعاء أدعو اا  ،وأنا مكروب منها ،ديون كثرية : علي21َّالسؤال

 د ديع؟ويسدِّ ،به رجاء أن يفرج اا تعا  كربيوجلَّ 

 فعليه بام يل: ،أراد قضاء الديون التي عليه من اجلواب:

 والقلب هو حمل   ،ها القلب  حمل  والني   ،  الصادق  يف سداد الدينالني  أوالً: 

كاام  ،فإذا علم اهلل تعاىل صدق العبد يف سداد الدين أعانه عىل ذلاك ،نظر الرب

اهلل  ريض هريارة أيب عانجاء يف احلديث الرشيف الذي رواه اإلمام البخااري 

 أماوال أخاذ مان» :قاالصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  النبي عن ،عنه

 «.اهلل أتلفه إتالفها يريد أخذ ومن ،عنهاهلل  ىأد   أداءها يريد الناس

فمن اتقاى اهلل تعااىل جعال لاه  ،اجلوارح بكل  عز  وجل  التقوى هلل ثانيًا: 

ا ﴿قال تعاىل:  ،ورزقه من حيث ال حيتسب ،ررجا   ُۥ ََمََّۡج  َ ََيَۡعل َلي َوَمَ َيتيِق ٱَّللي
ُُۡث ََل َُيۡتَِسُب  ٢ َۡ َي  .[3-2الطالق: ]﴾ َوَيَّۡزُۡقُه ِم

وذلك لقوله تعاىل حكايا   عان لساان سايدنا ناوح  ،كثرة االستغفارثالثًا: 

ا عليه السالم: ﴿ ار  ُُۡك   يَُِّۡسلِ  ١٠َفُقۡلُت ٱۡستَۡغسَُِّوا  َربيُكۡ  إِنيُهۥ ََكَن َغسي َمآَء َعلَن ٱلسي
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ا  ِۡدَرار  ا ١١م  نَۡهَٰنَّ 
َ
َٰ   َوَبنَِي َوَيۡجَعل ليُكۡ  َجنيَٰت  َوَيۡجَعنل ليُكنۡ  أ ۡمَو

َ
﴾ َوُيۡمِدۡ ُم  بِأ

والتي مان مجلتهاا  ،قا  رشوطه. ولكن ِّب أن يكون االستغفار حمق  [12-10نوح: ]

 مان»ه وصحبه وسالم: يقول صىل اهلل عليه وعىل آل ،إعادة احلقوق إىل أصحاهبا

 مان ورزقه فرجا ، هم   كل   ومن ررجا ، ضيق كل   من لهاهلل  جعل االستغفار، لزم

 عن أنس ريض اهلل عنه.  داود أبو رواه «حيتسب ال حيث

وذلاك لقولاه  ،وخاصا   يف وقات الساحر ،اإلكثار من الادعاءرابعاً: 

ۡستَِجۡب لَكُ تعاىل: ﴿
َ
. روى اإلمام مسالم [60غافر: ]﴾  ۡ َوقَاَ  َربُُّكُ  ٱۡ ُعدِِنٓ أ

صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه  أن رسول اهلل ،ريض اهلل عنه عن أيب هريرة

ليل  إىل السامء الدنيا حني يبقى ثلاث  نا تبارك وتعاىل كل  ينزل رب  » :قالوسلم 

ومان  ؟ومن يساألني فأعطياه ؟من يدعوين فأستجيب له :الليل اآلخر فيقول

 «.؟له يستغفرين فأغفر

دخال رساول : قالريض اهلل عنه عن أيب سعيد اخلدري وروى أبو داود 

فإذا هو برجل من  ،ذات يوم املسجدصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  اهلل

يف املساجد  ا  ماا يل أراك جالسا ،يا أبا أمام » :فقال ،أبو أمام  :األنصار يقال له

أفاال » :قاال ،ون ياا رساول اهللودي ،مهوم لزمتني :قال ؟«يف غري وقت الصالة

اعز  وجل   إذا أنت قلته أذهب اهلل ا  مك كالمأعل    «؟يناكوقىضا عناك د   ،كمه  

اللهام إين  :قل إذا أصابحت وإذا أمسايت» :قال ،بىل يا رسول اهلل :قلت :قال

اوأعوذ بك من الع   ،نز  واحل   أعوذ بك من اهلم   اوالك   ز  ج  وأعاوذ باك مان  ،لس 

 ب  ل  وأعوذ بك من غ   ،لخ  ن والب  ب  اجل  
 ،ففعلات ذلاك :قال« جالالر   ر  ه  وق   ن  ي  الد     

 .ينيوقىض عني د   ،يمه  عز  وجل   فأذهب اهلل
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عان النباي  ،ريض اهلل عناه عن أيب هريارةوروى اإلمام أهمد والرتمذي 

 اللهم  » :إذا أوى إىل فراشه أنه كان يقولصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

 ،فاالق احلاب والناوى ،يشء كال   ورب   ،األرض ورب   ،السموات السبع رب  

ذي رش أنات آخاذ  كال   أعاوذ باك مان رش   ،منزل التوراة واإلنجيل والقارآن

وأنات  ،وأنت اآلخر فليس بعدك يشء ،أنت األول فليس قبلك يشء ،بناصيته

 ،اقض عني الدين ،وأنت الباطن فليس دونك يشء ،الظاهر فليس فوقك يشء

 «.وأغنني من الفقر

أخارج البيهقاي يف  ،قراءة ساورة الواقعا  بعاد صاالة املغاربخامسًا: 

صاىل اهلل علياه : أن رساول اهلل ريض اهلل عانهامعبد اهلل بن مسعود الشعب عن 

 «.  ليل  سورة الواقع  مل تصبه فاق  من قرأ كل  »قال: وعىل آله وصحبه وسلم 

ال: مرض عبد اهلل مرضه الاذي احلاف  ابن عساكر عن أيب ظبي  قوروى 

قاال: فاام  ،؟ قاال: ذناويبيتويف فيه، فعاده عثامن بان عفاان فقاال: ماا تشاتك

 ،أال آمر لاك بطبياب؟ قاال: الطبياب أمرضاني :قال ،تشتهي؟ قال: رهم  ريب

قال: يكون لبناتك مان بعادك؟  ،قال: أال آمر لك بعطاء؟ قال: ال حاج  يل فيه

ليل  سورة الواقعا ، إين  كل   ن  إين أمرت بنايت يقرأ   قال: أختشى عىل بنايت الفقر؟

 من قارأ كال  » يقول:صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم سمعت رسول اهلل 

 «.  ليل  سورة الواقع  مل تصبه فاق 

 ومن أراد تفريج الكرب عنه فعليه:

كثرة الصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله  أوالً:

قال: كان  ريض اهلل عنهأيب بن كعب وذلك ملا رواه احلاكم عن  ،وصحبه وسلم



 

 369 تاب اآلدابك

إذا ذهب ربع الليل قام فقال: صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم رسول اهلل 

اذكروا اهلل،  ،اذكروا اهلل، يا أهيا الناس ،اذكروا اهلل، يا أهيا الناس ،يا أهيا الناس»

فقاال أيب « جاء املوت بام فيه، جاء املوت بام فيهتتبعها الرادف ،  ،جاءت الراجف 

فكم أجعل لاك منهاا؟ قاال:  ،: يا رسول اهلل، إين أكثر الصالة عليكببن كع

قاال: « ماا شائت، وإن زدت فهاو خاري لاك»قاال: الرباع؟ قاال: « ما شئت»

ماا »قاال: الثلثاني؟ قاال: « ما شئت، وإن زدت فهو خري لاك»النصف؟ قال: 

قال: يا رسول اهلل، أجعلهاا كلهاا لاك؟ قاال: « ري لكشئت، وإن زدت فهو خ

 .«كلك ذنب   ر  غف  ك، وي  كفى مه  ت   إذا  »

كثرة الدعاء الذي دعا به سيدنا يونس عليه السالم وذلاك بقولاه:  ثانيًا:

لِِميَ ﴿ َٰ ََ ٱلظي ِ ِ ُكنُت ِم نَت ُسۡبَحََٰنَك إِ
َ
ٓ أ ٓ إَِلََٰه إَِلي  .[87األنبياء: ]﴾ َلي

مررت بعثامن بن عفاان يف : قال ريض اهلل عنه سعدد عن روى اإلمام أهم

فأتيات أماري  ،الساالم ثام مل يارد عال   ،املسجد فسلمت عليه فمأل عينيه مناي

هل حد  يف اإلساالم يشء  ،يا أمري املؤمنني :فقلت ،املؤمنني عمر بن اخلطاب

يف  إال أين ماررت بعاثامن آنفاا   ،ال :قلات :قاال ؟وماا ذاك ،ال :قاال ا مرتنيا 

فأرسل عمار  :قال ،السالم عل   مت عليه فمأل عينيه مني ثم مل يرد  املسجد فسل  

قاال  ؟ما منعك أن ال تكون رددت عىل أخيك الساالم :فقال ،إىل عثامن فدعاه

 ثام إن   :قال ،حتى حلف وحلفت :قال ،بىل :قلت :قال سعد ،ما فعلت :عثامن

وأناا  إناك ماررت يب آنفاا   ،ب إلياهوأتاواهلل وأساتغفر  ،بىل :فقال ،عثامن ذكر

اهلل صىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه   نفيس بكلم  سمعتها من رسول أحد  

 :قال ساعد :قال ،إال تغشى برصي وقلبي غشاوة ما ذكرهتا ق   واهلل ال  ،وسلم
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ذكر لنا أول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم إن رسول  ،ئك هبافأنا أنب  

اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه اء أعرايب فشغله حتاى قاام رساول ثم ج ،دعوة

فلاام أشافقت أن يسابقني إىل منزلاه رضبات بقادمي  ،فاتبعتاهوصحبه وسلم 

 :فقاالاهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم رسول  فالتفت إيل   ،األرض

 :قلات :قال «فمه» :قال ،اهللنعم يا رسول  :قلت :قال «أبو إسحاق ؟من هذا»

 :قاال ،ثم جااء هاذا األعارايب فشاغلك ،إال أنك ذكرت لنا أول دعوةواهلل ال 

ِ ِ : ﴿دعوة ذي النون إذ هو يف بطن احلاوت ،نعم» ننَت ُسنۡبَحََٰنَك إِ
َ
ٓ أ ٓ إَِلَٰنَه إَِلي َلي

لِِميَ  َٰ ََ ٱلظي فإناه مل يادع هباا مسالم رباه يف يشء قا  إال . [87األنبياء: ]﴾ ُكنُت ِم

 «.استجاب له

مه سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه اء الذي عل  والدع

حاج  أو إىل أحد من بني آدم فليتوضأ اهلل من كانت له إىل »وسلم ألمته بقوله: 

صاىل عىل النبي  وليصل   ،اهللعىل  ن  ث  ثم لي   ،ركعتني ثم ليصل   ،فليحسن الوضوء

 ،احللايم الكاريماهلل إال  ال إلاه :ثام ليقال ،اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم

أساألك موجباات  ،العااملني رب  هلل احلماد  ،العارش العظايم رب  اهلل سبحان 

ال تادع  ،إثم والسالم  من كل   ،ر  ب   والغنيم  من كل   ،وعزائم مغفرتك ،رهمتك

إال قضايتها ياا  وال حاج   هي لاك رضاا   ،إال فرجته ا  وال مه   ،إال غفرته يل ذنبا  

 ريض اهلل عنه. بن أيب أوىفاهلل عن عبد رواه الرتمذي « أرحم الراهمني

 وبناء عىل ذلك:

 ،فعليك هبذه األدعي  بعد الني  اجلازم  عاىل ساداد الاديون التاي علياك

ماه سايدنا رساول اهلل وادع بالدعاء الاذي عل   ،ركعتي احلاج  وبعد ذلك صل  
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عن عثامن بن همد روى اإلمام أ ،صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم للضير

صىل اهلل عليه وعاىل آلاه أن رجال  رضير البرص أتى النبي  ،ريض اهلل عنه حنيف

وإن  ،إن شائت دعاوت لاك» :قاال ،أن يعافينياهلل ادع  :فقالوصحبه وسلم 

ا ،ادعه :فقال «رت ذاك فهو خريشئت أخ    ،فيحسان وضاوءه ،أفأمره أن يتوض 

االل» :ويدعو هبذا الدعاء ،فيصل ركعتني ه إلياك بنبياك هم إين أساألك وأتوج 

 ،هت بك إىل ريب يف حااجتي هاذه فتقيضا يلإين توج   د  يا حمم   ،الرهم  د نبي  حمم  

   ه  ع  اللهم شف  
 واهلل تعاىل أعلم. ،. هذافربأ الرجل ففعل :قال« يف 

ثام   ،يناتقم اا باه   ،: ول صحيح بأن الظامل سوط اا يف األرض22السؤال

 ينتقم منه؟

ريض اهلل عنه قاال:  األسدي فاتك بن خريمروى اإلمام أهمد عن  جلواب:ا

 عاىل وحارام ،يشااء كياف ،يشاء ممن هبم ينتقم ،األرض يفاهلل  سوط الشام أهل)

 (.حزنا   أو غيظا   أو مها   إال يموتوا ولن ،مؤمنيهم عىل يظهروا أن منافقيهم

 اهلل رساول قال: قال ريض اهلل عنه جابر عنوروى الطرباين يف األوس  

 ممان أناتقم: يقاولعاز  وجال   اهلل إن»: صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم

 .«النار إىل كاًل  أصري   ثم أبغض، بمن أبغض

 وبناء عىل ذلك:

حياث يناتقم اهلل تعااىل مان  ،وهو خطاري ورياف ،فهذا الكالم صحيح

 ،وباوا إىل اهلل تعااىلويصاري اجلمياع إىل ناار جهانم إذا مل يت ،الظاملني بالظااملني

ِ وصدق اهلل تعاىل القائال: ﴿
ن  بَِمنا ََكنُندا  َوَكنَذَٰلَِك نُنَدي  لِِمنَي َبۡعَضۢ َٰ َبۡعنَض ٱلظي

 واهلل تعاىل أعلم. ،. هذا[129األنعام: ]﴾ يَۡكِسُبدنَ 
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: ول صحيح بأن موت الفجأة لإلنساان دليال علاى ساوء اخلامتاة      23السؤال

 ؟والعياذ باا تعا 

 جاابر عاناء يف احلديث الرشيف الاذي رواه اإلماام مسالم ج اجلواب:

صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم  النبي سمعت: )قالريض اهلل عنه 

َمنَ ويقاول اهلل تباارك وتعااىل: ﴿«(. عليه مات ما عىل عبد كل   يبعث» :يقول
ِنۡ  َجآَء بِٱۡۡلََسَنةِ فَلَُهۥ َخۡۡيٞ  َِ فََزع  م  ني َِةةِ  ٨٩َءاِمُندَن  يَۡدَمئِذ   َها وَُه  م  َوَمَ َجنآَء بِٱلسي

 .[90-89النمل: ]﴾ فَُكبيۡت وُُجدُهُهۡ  ِِف ٱنليارِ َهۡل َُتَۡزۡوَن إَِلي َما ُكنُتۡ  َتۡعَملُدنَ 

النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم اساتعاذ مان  وقد ثبت بأن  

ريض اهلل  العاص بن روعم بناهلل  عبد عنفقد روى اإلمام أهمد  ،موت الفجأة

 سابع مان اساتعاذاهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم  رسول أن ،عنه

 ،الغارق ومن ،احلرق ومن ،السبع ومن ،احلي  لدغ ومن ،الفجأة موت :موتات

 .الزحف فرار عند القتل ومن ،يشء عليه خير   أو ،يشء عىل خير   أن ومن

 وبناء عىل ذلك:

ساواء  ،وآخر عمل خيرج علياه مان الادنيا ،  العبدفاملعول عليه هو خامت

 كان املوت فجأة  أو غري فجأة.

  العبد مشغول   ببعض الواجباات نحاو اهلل تعااىل أو نحاو فإذا كانت ذم  

فهاذه مصايب  كاربى يف  ،ومات فجأة  بدون توب  وبادون كتابا  وصاي  ،العباد

 شاء عذبه.وإن  ،إن شاء عفا عنه ،وصار أمره إىل اهلل تعاىل ،حقه

 ،الاذين يكثارون ذكار املاوت ،ظني احلارضينأما إذا كان العبد من املتيق  

فهذا املوت راح  له بإذن  ،ومات فجأة   ،وخاص   نحو العباد ،ته بريئ   وكانت ذم  

اهلل صاىل اهلل  رساول سألت: قالت ريض اهلل عنها عائش  عنملا روي  ،اهلل تعاىل
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 وأخذة ،للمؤمن راح » :فقال ،الفجأة تمو عنعليه وعىل آله وصحبه وسلم 

 رواه اإلمام أهمد.« لفاجر أسف

ونساأل اهلل  ،حال: موت الفجأة ليس دليال  عاىل ساوء اخلامتا  وعىل كل  

وأن ِّعلنااا ماان الناااطقني  ،ن علينااا سااكرات املااوتتبااارك وتعاااىل أن هيااو  

 واهلل تعاىل أعلم. ،بالشهادتني عند الغرغرة. آمني. هذا

أو عباد   ،: ول جيب على املؤمن أن يغري امسه من: )عباد احلساني  24السؤال

 املطلب( إ  غريه؟

 كان النبي صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم يغاري  أوالً: اجلواب: 

 فقاد غاري   ،أو التي حتمل تزكي   أو تشاؤما  إىل أسامء حسان  ،األسامء غري احلسن 

ة ر  واسام ب ا ،م اسم عاصي  إىل مجيل النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسل

 إىل زينب.

 ،ثبت يف األحاديث الرشيف  أن أحب األسامء إىل اهلل تعاىل عباد اهللثانيًا: 

 رساول قاال: قالريض اهلل عنه  عمر ابن عنروى اإلمام مسلم  ،وعبد الرهمن

 دعبااهلل:  إىل أساامئكم أحاب   إن  »اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم: 

ريض  اجلشمي وهب أيب عنداود  وروى اإلمام أهمد وأبو«. الرهمن وعبد ،اهلل

 واتسام  »اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم:  رسول قالاهلل عنه قال: 

:اهلل  إىل األساامء وأحاب   ،األنبيااء بأسامء  ،الارهمن وعباداهلل  عباد عاز  وجال 

 «.ومرة حرب :وأقبحها ،ومهام حار  :وأصدقها

 ،وما ساواه عباد ،ألنه املعبود احلق ،العبودي  ال تضاف إال هلل تعاىلثالثًا: 

ٓ َءاِي ٱلَّيِنَٰمۡح َ ۡبد  قال تعاىل: ﴿ ِِ إَِلي ۡر
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو  .[93مريم: ]﴾ اإِن َُُّّ َمَ ِِف ٱلسي
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 وبناء عىل ذلك:

 هاذا وِّب رشعا  تغياري ،أو عبد املطلب ،فال جتوز التسمي  بعبد احلسني

وإذا كانات اجلهاات  ،ب عاىل تغياريه رضر ماادي أو معناوياالسم إذا مل يرتت  

  تسمح بتبديل االسم مع ضامن احلقوق املادي  واملعنوي  فإنه ِّب عليه املختص  

 واهلل تعاىل أعلم. ،ألن التسمي  هبذه األسامء حرام رشعا . هذا ،تبديل االسم

 ياء والصاحلني ونبش قبوروم؟: ول جيوز ودم مقامات األول25السؤال

لذلك أمار بتغسايل  ،م اهلل تعاىل ابن آدم حيا  وميتا  لقد كر  أوالً: اجلواب: 

م وحار   ،ثم دفنه يف قارب مساتقل ،ثم الصالة عليه ،ثم تكفينه ،ثم تطييبه ،امليت

والساالم  ،ودعا اإلساالم لزياارة القباور ،امتهان القبور وامليش والقعود عليها

 كام جاء يف األحاديث الرشيف . ،والدعاء هلمعىل أهلها 

هنى النبي صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم عان جتصايص ثانيًا: 

: قاالريض اهلل عناه  جابر عنالقبور ا تبييضها باجلص ا كام روى اإلمام مسلم 

ا أناهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم  رسول هنى  وأن ،القارب صِّص 

 .عليه بنىي   نوأ ،عليه يقعد

لقولاه صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه  ،ال ِّوز بناء مسجد فوق القبورثالثًا: 

« مسااجد أنبياائهم قباور اختاذوا ،والنصارى اليهوداهلل  لعن»وصحبه وسلم: 

 .عنهااهلل  ريض عائش  عنرواه اإلمام البخاري 

 اهلل ريض عائشا  عانجاء يف احلديث الذي رواه اإلمام البخاري رابعًا: 

 لاوال» قالت: سمعت النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يقول: عنها

 أخارج ماا فياه فأدخلت ،دمفه   بالبيت ألمرت بجاهلي  عهد وحديث قومك أن  
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 باه فبلغات ،غربياا   وباباا   رشقياا   باباا   ،بابني له وجعلت ،باألرض وألزقته منه

 «.إبراهيم أساس

 وبناء عىل ذلك:

ولكن الناظر يف واقع املسلمني يرى  ،فوق القرب يشء فاألصل أن ال يبنى

وقاد  ،وإن االستعجال هبدم املقامات فيه مفسدة عظيم  وفتن  كبارية ،غري هذا

 وسفك دماء بعضهم البعض. ،تؤدي إىل االقتتال بني املسلمني

 أو ،املصااالح تعارضاات إذاويقااول اإلمااام النااووي رهمااه اهلل تعاااىل: 

 ،املفسادة وتارك املصالح  فعل بني اجلمع رتعذ  و ،ومفسدة مصلح  تعارضت

 ب  
 . اها.باألهم   ئ  د 

ترك املقامات عىل ما هي عليه مع التوعي  للمسلمني خاري مان  أن   وأظن  

 م عىل جلب املصالح.ودرء املفاسد مقد   ،الفتن  التي ستقع بعد هدمها

لضورة. إال  ،أما نبش قبور الصاحلني وغري الصاحلني فال ِّوز باالتفاق

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا

َِ ﴿ يقول يف كتابه العظيم:عزَّ وجلَّ نا : ما دام رب26ُّالسؤال ِين ﴾ ََلٓ إِۡكََّاَُ ِِف ٱد 

 فلماذا اجلزية الىل فراها اإلسالم على أول الكتاب؟ [256البقرة: ]

اجلزي  التي فرضها اهلل تعاىل عىل أهل الكتاب هي مان حماسان  اجلواب:

َِ ﴿ قوله تعاىل: وفيها يتجىل   ،ينهذا الد   ِي  .﴾ََلٓ إِۡكََّاَُ ِِف ٱد 

وإبقائااه يف ديااار  ،فاجلزياا  ياادفعها الااذمي مقاباال همايتااه والاادفاع عنااه

 ،وحفا  مالاه ،فحقن باذلك دماه ،وجعل اإلسالم له حقوقا  كثرية   ،املسلمني

 هذا أوالً.وصان عرضه. 
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البااالغني دون  وماان ،اجلزياا  تؤخااذ ماان الرجااال دون النساااءثانيووًا: 

وماان  ،وماان األحاارار دون العبيااد ،وماان األغنياااء دون الفقااراء ،القااارصين

وماان الشااباب دون  ،وماان األقوياااء دون الضااعفاء ،العاااقلني دون املجااانني

 الشيوخ اهلرمني.

 النسااء عاىل اجلزيا  تضبوا الكتب سيدنا عمر ريض اهلل عنه إىل عامله: 

ا أي: دخال  املوسى عليه جرت من عىل ي اجلز تضبواوأن  ،الصبيان عىل وال

 .الرجال من التكليف ا سن  

فقال صىل اهلل عليه وعىل آله  ،ر اإلسالم أتباعه من ظلم املعاهدحذ  ثالثًا: 

 رحيهاا وإن ،اجلنا  رائحا  يرح مل  م  الذ   أهل من قتيال   قتل من»وصحبه وسلم: 

ريض  عمارو باناهلل  عباد نعرواه اإلمام أهمد « عاما   أربعني مسرية من ليوجد

 ،معاهادا   ظلم من أال»اهلل عنه. ويقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 حجيجه فأنا ،نفس طيب بغري شيئا   منه أخذ أو ،طاقته فوق فهكل   أو ،انتقصه أو

اهلل صىل اهلل علياه  رسول أصحاب أبناء من عدة عنداود  رواه أبو« القيام  يوم

 .دني    آبائهم عنوسلم  وعىل آله وصحبه

 وبناء عىل ذلك:

فاجلزي  التي فرضها اإلسالم عىل أهل الكتاب هاي مان أجال رعاايتهم 

وإن وجد الفقري منهم فإنه يأخذ مان بيات ماال  ،ظلم أو تعد   وهمايتهم من أي  

ويبقى الواحد مانهم ياامرس عبادتاه بالشاكل الاذي  ،املسلمني وال يدفع شيئا  

 ملجتمع من الفوض واالعتداء.وبذلك حيف  ا ،يريد

  أهل الكتاب حتاى ينازل سايدنا عيساى علياه وهذه اجلزي  تبقى يف ذم  

 واهلل تعاىل أعلم. ،هبم فيام افرتوا عليه. هذاويكذ   ،السالم فيضع عنهم اجلزي 
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 : ول كان اجلن يعملون التماثيل لسيدنا سليمان عليه السالم؟27السؤال

ِيَ  ُغُدوَُّها َشۡهَّٞ َوَرَواُيَها تعاىل: ﴿يقول اهلل تبارك و اجلواب: ََ ٱلَّ  َُۡمَٰ َولُِسلَ
َ ِ َمَ َيۡعَمُل بَۡيَ يََديۡهِ بِِِۡذِن َرب ِهِۦ َوَمَ يَنزِۡغ َشۡهَّٞ  ََ ٱۡۡلِ َسۡلَنا ََلُۥ َعۡيَ ٱۡلقِۡ َِّ َوِم

َ
َوأ

عِۡيِ  َۡ َعَذاِب ٱلسي ۡمَِّنَا نُِذۡقُه ِم
َ
َۡ أ َحََِّٰينَب َيۡعَملُدَن ََلُ  ١٢ِمۡنُهۡ  َ  ۥ َمنا يََشنآُء ِمنَ مي

اِسَيَٰت  ٱۡ َملُٓدا  َءاَ  َ اوُۥَ  ُشنۡكَّ   َوقُُدور  َكٱۡۡلََداِب  َوتََمَٰثَُِل وَِجَسان   َۡ ري ِن ا َوقَلُِنٞل م 
ُكدرُ ِعَبا َِي   .[13-12سبأ: ]﴾ ٱلشي

 متاثيال،سيدنا سليامن علياه الساالم ل يعملون كانواقال بعض املفرسين: 

 رونيصاو   كاانوا: وقيال. ورخاام وزجاج هوشب وصفر نحاس من صورا  : أي

علياه  عيساىسايدنا  أن كاام وكان ذلك مباحاا  يف رشيعاتهم، ،والطيور السباع

 بإذن اهلل تعاىل. طريا   فتكون فيها فينفخ الطني من صورا   خذيت   كانالسالم 

 وبناء عىل ذلك:

 صاىل اهلل علياه وأما ببعث  سيدنا رسول اهلل ،فهذا كان جائزا  يف رشيعتهم

م النبي صاىل اهلل علياه وحر   ،صار هذا األمر منسوخا  فوعىل آله وصحبه وسلم 

ب خاذها يعاذ  مت   أن  بني  و ،وعىل آله وصحبه وسلم اختاذ هذه الصور والتامثيل

 يوم القيام .

صاىل اهلل  النباي سمعت :قالروى الشيخان عن أيب هريرة ريض اهلل عنه 

:اهلل  قال» :يقولبه وسلم عليه وعىل آله وصح  ذهاب ممان أظلم ومن عز  وجل 

 «.شعرية   أو حب    ليخلقوا أو ،ذرة   فليخلقوا ،كخلقي خيلق

 ،الناار يف رمصاو   كال  »ويقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم: 

 عانرواه اإلماام مسالم « جهانم يف باهفتعذ   نفسا   رهاصو   صورة بكل   له ِّعل

 ريض اهلل عنه. حلسنا أيب بن سعيد
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 يف صاورة   رصاو   مان»ويقول صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم: 

رواه الشايخان عان « بناافخ وليس القيام  يوم الروح فيها ينفخ أن فل  ك   الدنيا

 ابن عباس ريض اهلل عنهام.

 : من وم الذين يدخلون اجلنة بغري حساب؟28السؤال

ن يكارمهم اهلل تعااىل بادخول اجلنا  هناك من عباد اهلل تعاىل ما اجلواب:

 من هؤالء: ،وأرجو اهلل تعاىل أن نكون منهم ،بغري حساب

اهلل  رساول أن ،ريض اهلل عنه عباس ابن عنما جاء يف الصحيحني أوالً: 

 ألفا   سبعون أمتي من اجلن  يدخل» :قالصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

ا وعاىل ونيتطري   وال قونيسرت    ال الذين هم ،حساب بغري ويف « لاونيتوك   مرهب 

 «.ونو  يكت   ال»رواي : 

 الومعنااى  ،  ماان غااريهمي ااق  : أي ال يطلبااون الر  قونيساارت    الومعنااى 

اايكتااوون ال ومعنااى ،: أي ال يتشاااءمونونيتطااري    ي  : أي ال يسااتخدمون الك 

 مع األخذ باألسباب. ،ضون أمرهم إىل اهلل تعاىلوهم يفو   ،للعالج

 رساول سمعت: قالريض اهلل عنه  الدرداء أيب عنروى اإلمام أهمد ًا: ثاني

:اهلل  قال» :يقولاهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  ۡوَرۡثنَا ﴿ عز  وجل 
َ
ُث ي أ

ۡقَتِصنٞد َوِمن َۡسِسنهِۦ َوِمنۡنُه  مُّ ِ َۡ ِعبَا ِنَا فَِمۡنُهۡ  َظالِٞ  نل  ُۡنَا ِم ََ ٱۡصَ َس ِي ۡنُهۡ  ٱلِۡكَتََٰب ٱَّلي
 ِ َُۡرَِٰت بِِِۡذِن ٱَّللي  الاذين فأولئك باخلريات سبقوا الذين فأما [32فااطر: ]﴾ َسابُِقۢ بِٱۡۡلَ

 حساابا   حياسابون فأولئاك اقتصادوا الاذين وأماا ،حسااب بغري اجلن  يدخلون

 ثام ،املحرشا طاول يف حيبساون الذين فأولئك أنفسهم ظلموا الذين وأما ،يسريا  

ِٓي ﴿ :يقولاون الاذين فهام ،برهمتاه اهلل تالفااهم الذين هم ِ ٱَّلي َوقَنالُدا  ٱۡۡلَۡمنُد َّلِلي
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ۡذَهَب َ نيا ٱۡۡلََزَن إِني َربينَا لََغُسدرٞ َشُكدر  
َ
َيلينَا َ اَر ٱلُۡمَقاَمةِ ِمَ فَۡضنلِهِۦ ََل  ٣٤أ

َ
ِٓي أ ٱَّلي

نَا فَُِها لُُغدبٞ  نَا فَُِها نََصٞب َوََل َيَمسُّ  . [35-34فاطر: ]﴾ َيَمسُّ

 وبناء عىل ذلك:

فالذين يدخلون اجلن  بغري حساب هم الذين ذكرهم النبي صىل اهلل عليه 

وهم الذين ينطبق علايهم  ،وعىل آله وصحبه وسلم يف هذه األحاديث وغريها

ۡشسُِقدَن قول اهلل تعاىل: ﴿ َُةِ َرب ِِه  مُّ َۡ َخۡش ِ ََ ُه  م  ِي ََ ُهن  ا ٥٧إِني ٱَّلي ِين َيَٰنِت َوٱَّلي
ََ ُه  بََِّب ِِهۡ  ََل يُۡۡشُِكدَن  ٥٨ب ِِهۡ  يُۡؤِمُندَن رَ  ِي قُلُندُبُهۡ   ٥٩َوٱَّلي ََ يُۡؤتُدَن َمآ َءاتَندا  وي ِي َوٱَّلي

ُهۡ  إَِلَٰ َرب ِِهۡ  َرَِٰجُعدَن  ني
َ
َُۡرَِٰت وَُهۡ  لََهنا َ َٰنبُِقدنَ  ٦٠وَِجلَة  أ ٰٓئَِك يَُ ََُِّٰعدَن ِِف ٱۡۡلَ لَ و 

ُ
﴾ أ

َُۡرَٰتِ . كام قال تعاىل: ﴿[61-57املؤمنون: ] . اللهام [32فااطر: ]﴾ َوِمۡنُهۡ  َسنابُِقۢ بِنٱۡۡلَ

 واهلل تعاىل أعلم. ،اجعلنا منهم. آمني. هذا

وبإمكاناااه أن  ،ل بصاااورة إنساااان يتمثَّااا : وااال صاااحيح باااأن اجلاااعَّ  29الساااؤال

 ثه؟وأن حيدِّ ،جيالسه

ََ يقول اهلل تبارك وتعااىل: ﴿والً: أاجلواب:  ۡعَمَٰلَُهنۡ  لَهُ ِإَوۡذ َزيي
َ
َُ أ َُۡطَٰ ُ  ٱلشي

ِ ِ َجنارٞ  ََ ٱنليناِس ِإَو نا تَنََّآَءِت ٱۡلسَِةَتناِن  َوقَاَ  ََل ََغلَِب لَُكُ  ٱَّۡلَۡدَم ِم ليُكنۡ  فَلَمي
ِ ِ بََِّٓيءٞ نََكَص  ُۡهِ َوقَاَ  إِ َٰ َعقَِب َ ِن ََ َ م  َخناُ  ٱَّللي

َ
ٓ أ ِ ِ ِ َرىَٰ َمنا ََل تَنََّۡوَن إ

َ
ٓ أ ِ ِ ِ ُكۡ  إ

 ُ  .[48األنفال: ] ﴾ َشِديُد ٱۡلعَِقاِب َوٱَّللي

بأن الشيطان أتى قريشاا  ياوم  ،وقد جاء يف سرية ابن هشام رهمه اهلل تعاىل

 بدر بصورة مالك بن جعشم.

ر بصاورة الشيطان تصاو   أن   : سرية ابن هشام رهمه اهلل تعاىلجاء يفثانيًا: 

رسول اهلل صىل اهلل علياه شيخ نجدي ملا اجتمعوا يف دار الندوة للتشاور يف أمر 
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 أو خيرجونه. ،أو حيبسونه ،هل يقتلونه ،وعىل آله وصحبه وسلم

 وبناء عىل ذلك:

كاام  ،ل يف صاور اإلناس والبهاائماهلل تعاىل أعطى اجلن قدرة التشك   فإن  

جاء يف احلديث الصحيح الذي رواه اإلمام مسلم عن أيب سعيد اخلادري ريض 

باملدين   إن  » صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: قال رسول اهلل اهلل عنه قال:

فاإن  ،فمن رأى شيئا  من هذه العوامر فليؤذناه ثالثاا   ،نفرا  من اجلن قد أسلموا

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا«. فإنه شيطان ،بدا له بعد فليقتله

 : من أول من فرش املسجد النبوي باحلصى؟30السؤال

 بان إباراهيم قاال: أول مان ألقاى احلىصا يفعن عبياد اهلل  أوالً:اجلواب: 

وكاان  ،عمر بن اخلطابصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم مسجد رسول اهلل 

ء يفأمر عمار باحلىصا فجا ،الناس إذا رفعوا رؤوسهم من السجود نفضوا أيدهيم

 صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم. يمسجد النب فبس  يف ،به من العقيق

سنن البيهقي عن عباد اهلل بان عمار ريض اهلل عانهام قاال:  جاء يف ثانيًا:

عىل البطحاء فيجعل  مطرنا من الليل فخرجنا لصلوة الغداة فجعل الرجل يمر  

صىل اهلل عليه وعاىل فلام رأى رسول اهلل  :قال ،احلصباء فيصىل عليه يف ثوبه من

 .ئهول بدأفكان ذلك  «حسن هذا البساطأما » :ذاك قال آله وصحبه وسلم

قال رسول : قالريض اهلل عنه عن أيب هريرة جاء يف صحيح مسلم  ثالثًا:

ثم أتى  ،أ فأحسن الوضوءمن توض  »اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

ومان  ،غفر له ما بينه وبني اجلمع  وزيادة ثالثا  أياام ،اجلمع  فاستمع وأنصت

 «.احلىص فقد لغا مس  
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 وبناء عىل ذلك:

فرش املسجد النبوي باحلصباء كامال  هو سيدنا عمار ريض اهلل  ل منفأو  

كان يف زمن سايدنا رساول اهلل صاىل اهلل علياه فوأما بدء فرشه باحلصباء  ،عنه

 واهلل تعاىل أعلم. ،وعىل آله وصحبه وسلم. هذا

 : ما معنى الدعاء الذي يقول: نسأل القصد يف الفقر والغنى؟  31السؤال

صىل بنا عاامر : قال ريض اهلل عنه عن أيب جملزهمد روى اإلمام أ اجلواب:

 ،باىل :قالوا ؟الركوع والسجود أمل أتم   :فقال ،فأنكروا ذلك ،صالة  فأوجز فيها

اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه أما إين قد دعوت فيهام بدعاء كاان رساول  :قال

ي أحينا ،وقدرتك عىل اخللاق ،بعلمك الغيب اللهم  » :يدعو بهوصحبه وسلم 

أسألك خشايتك يف  ،يل ا  ني إذا كانت الوفاة خريوتوف   ،يل ا  علمت احلياة خري ما

 ،والقصد يف الفقر والغناى ،يف الغضب والرضا وكلم  احلق   ،الغيب والشهادة

ومان  ،ةاء مض  وأعوذ بك من رض   ،ولذة النظر إىل وجهك والشوق إىل لقائك

 «.  نيواجعلنا هداة  مهدي   ،نا بزين  اإليامن  اللهم زي   ، فتن  مضل  

فحضة سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم هاو 

 الذي دعا هبذا الدعاء. 

 ،والشاوق إىل لقائاك»وقوله صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم: 

احرتاز عن أن يكون الشاوق إىل  « ومن فتن  مضل   ،ةاء مض  وأعوذ بك من رض  

بل يساأل اهلل تعااىل شاوقا  إلياه  ،ىل سببه رضر أو فتن  حلقت بالعبدلقاء اهلل تعا

 ا  فيه. وحب  

والقصاد يف الفقار »وأما قوله صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم: 
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بحيث ال إفراط حال   ،فيعني االعتدال والوس  يف حال  الفقر والغنى «والغنى

 وال تفري  يف حال  الفقر. ،الغنى

 وبناء عىل ذلك:

وذلاك لقولاه  ،فالقصد هو االعتدال يف النفق  حال  اليسار وحال  الفقار

ِِ َفَتۡقُعَد َملُدم  َوََل ََتَۡعۡل يََدَك َمۡغلُدلًَة إَِلَٰ ُ ُنقَِك َوََل تَبُۡسۡ َها تعاىل: ﴿ ا َُّي ٱۡلبَۡس
ُۡسدًرا ََ إَِذآ ﴾. ولقوله تعاىل : ﴿َّمي ِي نَسُقدا  لَۡ  يُِۡسِنفُدا  وَ َوٱَّلي

َ
وا  َوََكَن بَنۡيَ أ لَنۡ  َيۡقنُُتُ

َٰلَِك قََدام    واهلل تعاىل أعلم. ،. هذا[67الفرقان: ]﴾ اَذ

هاا اا تعاا  لسايدي رساول اا     : ما وو تعري  الغنائم الاىل أحلَّ 32السؤال

 صلى اا عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟

 علياه ها اهلل تعاىل لسايدنا رساول اهلل صاىل اهللالغنائم التي أحل   اجلواب:

كام جاء يف احلاديث الرشايف  ،ألحد من قبله وعىل آله وصحبه وسلم ومل حتل  

أن النبي صاىل  ،الذي رواه اإلمام البخاري عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام

هاي: ماا أخاذت «. الغنائم يل   ت  ل  ح  وأ  »اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم قال: 

 لغلب .عنوة  من العدو عىل سبيل القهر وا

وكانت الغنيم  يف أول اإلسالم خاص   لسيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه 

 ٻثم نسخ ذلك بقوله تعاىل: ﴿ ،وعىل آله وصحبه وسلم يصنع هبا ما يشاء

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
 ،. فجعل مخسها مقسوما  عىل هذه األسهم اخلمس [41األنفال: ]﴾ ٺ ٺ

اهلل تعاىل أضاف الغنيم  إىل الغانمني يف  ألن   ،وجعل أربع  أمخاسها للغانمني

 ﴾. وجعل اخلمس لغريهم.ٻقوله: ﴿
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 عىل ذلك: وبناء

دنا رسول اهلل صىل اهلل علياه وعاىل آلاه ها اهلل تعاىل لسي  فالغنائم التي أحل  

وكان رسول اهلل صىل  ،وصحبه وسلم هي ما أخذت من الكافرين أثناء احلرب

تها لكونه صاىل اهلل علياه م  س   ق  لم هو الذي يتوىل  اهلل عليه وعىل آله وصحبه وس

 واهلل تعاىل أعلم. ،وعىل آله وصحبه وسلم إماما . هذا

 : ول صحيح بأن موت قبيلة أيسر من موت عامل؟33السؤال

روى الطرباين والبزار وأبو يعىل وابن عساكر عن أيب الدرداء : اجلواب

وموت العامل »آله وصحبه وسلم: ريض اهلل عنه قال: قال صىل اهلل عليه وعىل 

 «.موت قبيل  أيرس من موت عامل ،وهو نجم طمس ،د  س    ال ت  م  ل  وث   ،رب  مصيب  ال جت   

موت ألف عابد قائم الليل صاائم النهاار ويقول سيدنا عمر ريض اهلل عنه: 

 . من كتاب إحياء علوم الدين.أهون من موت عامل بصري بحالل اهلل وحرامه

ما  يف اإلساالم ال ل  لبرصي رهمه اهلل تعاىل: موت العاامل ث  ويقول احلسن ا

 ه يشء ما اختلف الليل والنهار.يسد  

وجاء يف احلديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن ابن عمارو ريض اهلل 

ال يقبض العلام اهلل إن »عنهام قال: قال صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

حتاى إذا مل يارتك  ،قبض العلم بقبض العلامءولكن ي ،ينتزعه من الناس انتزاعا  

 «.واوا وأضل  ئلوا فأفتوا بغري علم فضل  فس   جهاال   وسا  ؤاختذ الناس ر عاملا  

 وبناء عىل ذلك:

واهلل  ،فهذا الكالم جزء من حديث رواه الطرباين والبزار وأبو يعىل. هاذا

 تعاىل أعلم.
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 ومل يغريه؟ ،ى تغيريهوكان قادراة عل ،: ما حكم من رأى منكراة34السؤال

وأناه ِّاب النهاي عان  ،اتفق الفقهاء عىل أن املنكار منهاي عناه اجلواب:

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳقااال تعاااىل: ﴿ ،املنكاار

 مان». وقال صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: [104آل عمران: ]﴾ ڻ ں

 ،بقلباهف يساتطع مل فاإن ،فبلساانه يساتطع مل فاإن ،بيده هفليغري   منكرا   منكم رأى

 ريض اهلل عنه.  اخلدري سعيد أيب عنرواه اإلمام مسلم « اإليامن أضعف وذلك

 املنكار عان والنهاي باملعروف األمريقول اإلمام الغزايل رهمه اهلل تعاىل: 

 وعمله، علمه وأمهل بساطه، طوي ولو املرسلني، رسال  وأساس الدين، أصل

 .العباد وهلك فوض،ال توعم   الديان ، تواضمحل   النبوة لتلتعط  

األمار بااملعروف والنهاي عان املنكار هاو  وذهب مجهور الفقهاء إىل أن  

إال إذا مل يكان أحاد  ،إذا قام به البعض سق  اإلثم عن اآلخارين ،فرض كفاي 

 الزوج والوالد. وكذلك يف حق   ،ه فرض عنيسواه صار يف حق  

 ومن رشوط تغيري املنكر:

 ه منكر.عا  عىل أن  ا أن يكون جمم  1

 ا أن يكون املنكر موجودا  يف احلال.2

 س.ا أن يكون املنكر ظاهرا  بغري حتس  3

 ا أن ال يؤدي تغيريه إىل ما هو أعظم منه مفسدة .4

 ف.ل  ا أن يأمن اإلنسان عىل نفسه وماله من الت  5

النااس كاانوا يساألون رساول اهلل  يقول سيدنا حذيف  ريض اهلل عنه: إن  

أفاال  ،وكنت أسأله عن الرشا ،وعىل آله وصحبه وسلم عن اخلري صىل اهلل عليه
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 تسألون عن ميت األحياء.

 فادعاصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  حممدا   بعث تعاىل اهلل إن  فقال: 

 ،اساتجاب من له فاستجاب اإليامن، إىل الكفر ومن اهلدى، إىل الضالل  من الناس

 فكانات ةالنباو   ذهبات ثام ا ،حي   كان من بالباطل ومات ميتا ، كان من باحلق   يفحي

 بقلباه ينكار مان النااس فمن عضوضا ، ملكا   يكون ثم ،النبوة مناهج عىل اخلالف 

 مان وشاعب    ياده كافاا   ولسانه بقلبه ينكر من ومنهم استكمل، واحلق   ولسانه ويده

 ومانهم تارك، احلق من وشعبتني ولسانه يده ا  كاف   بقلبه ينكر من ومنهم ترك، احلق

 من حلي  األولياء. .األحياء ميت فذلك ولسانه بقلبه ينكر ال من

 وبناء عىل ذلك:

ه وكان قادرا  عىل تغيريه ومل يغري   ،فمن رأى منكرا  بالرشوط التي ذكرناها

 واهلل تعاىل أعلم. ،فهو ميت األحياء. هذا

 نهم واحد؟دي مو أنَّ ،ة البأ  بني املسلمني اليوم: ملاذا شد35َّالسؤال

  األم  صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم حد   النبي  أوالً: اجلواب: 

ريض اهلل عنه  ثوبان عنكام جاء يف صحيح اإلمام مسلم  ،عن وجود البأس بينها

 ،حممد يا :قال ريب إن»اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  رسول قال: قال

 ،عام   بسن   أهلكهم ال أن   تكألم   أعطيتك وإين ،يرد   ال فإنه قضاء   قضيت إذا إين

 مجاعتهمأي:  ا بيضتهم يستبيح ،أنفسهم سوى من ا  عدو   عليهم  أسل   ال وأن

 :قال أوا  بأقطارها من عليهم اجتمع ولوا  وامللك العز   :أيضا   والبيض  وأصلهم،

 «.ا  بعض بعضهم ويسبي ،بعضا   هيلك بعضهم يكون حتىا  أقطارها بني من

 ،ريض اهلل عانهام أبيه عن سعد بن عامرويف رواي  ثاني  لإلمام مسلم عن 
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 ،العالي  من يوم ذات أقبلاهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  رسول أن

 هرب ا ودعا معه وصلينا ،ركعتني فيه فركع دخل معاوي  بني بمسجد مر   إذا حتى

 ساألت»يه وعىل آله وصحبه وسالم: صىل اهلل عل فقال إلينا انرصف ثم، طويال  

ا تايم  أ   هيلاك ال أن ريب ساألت ،واحدة   ومنعني ثنتني فأعطاين ثالثا   ريب   ن  بالس 

 ِّعال ال أن وساألته ،فأعطانيهاا باالغرق أمتي هيلك ال أن وسألته ،فأعطانيها

 «.فمنعنيها بينهم بأسهم

صاىل اهلل عن النبي  ،ريض اهلل عنه أوس بن شداد عنوروى اإلمام أهمد 

ا إال أمتاي عاىل أخااف ال وإين» عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم قاال:   األئم 

 «.القيام  يوم إىل عنهم رفعي   مل تيم  أ   يف السيف وضع فإذا ،نياملضل  

 علينا أقبل: قالريض اهلل عنهام  عمر بناهلل  عبد عنروى ابن ماجه ثانيًا: 

 ،املهااجرين معرشا يا» :فقاللم اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وس رسول

 قا    قاوم يف الفاحشا  تظهار مل :تدركوهن   أنباهلل  وأعوذ هبن   ابتليتم إذا مخٌس 

 يف مضات تكان مل التاي واألوجااع الطااعون فايهم فشاا إال هباا علناواي   حتى

 ةوشاد   بالسانني أخاذوا إال وامليزان املكيال ينقصوا ومل ،مضوا الذين أسالفهم

 م   إال أماواهلم زكاة يمنعوا ومل ،عليهم السلطان رو  وج   ون ؤامل
 مان القطار عاوان 

  سال   إال رساوله وعهاداهلل  عهد ينقضوا ومل ،روامط  ي   مل البهائم ولوال ،السامء

 أئماتهم حتكام مل وماا ،أيادهيم يف ما بعض فأخذوا غريهم من ا  عدو   عليهماهلل 

 «.بينهم بأسهم اهلل جعل إالاهلل  أنزل مما واويتخري  اهلل  بكتاب

 وبناء عىل ذلك:

عادم احلكام بكتااب اهلل تعااىل وبسان   ة البأس بني املسالمني هايفشد  
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وعاادم االحتكااام بااني  ،رسااوله صااىل اهلل عليااه وعااىل آلااه وصااحبه وساالم

 واهلل تعاىل أعلم. ،املتشاجرين للرشع الرشيف. هذا

 الساعة؟: ول صحيح بأن صبغ الشعر بالسواد من عالمات قيام 36السؤال

اواد   اجلواب: اعر  بالس  ب  الش  ض  اع    خ  يام  الس 
المات  ق  ن ع 

اود   ،م  ج  ماع  و 

يف  الذي رواه اإلماام أهماد وغاريه  ان  الن هي  عنه  باحل ديث  الرش  ب ااس   اب ان   ع   ع 

ام   اهلل  عنه 
يض  ن ،ر  ل   الن ب ي   ع  س   و 

ب ه  ح  ص   و 
عىل آل ه   و 

ي ه  ل  ىل  اهلل  ع  اال  م  ص  اون  » :ق   ي ك 

مٌ  و  ر   يف   ق  ان   آخ  م  ب ون   الز 
ا خي  ض  اد   هب  ذ  و  ل   ،الس  اص  و  ح  م  احل   ك  اا أي:  ام  ه  ور  اد  ص   ،ك 

هن  ا
إ  ودٌ  ف  ال با   س  حي ون   ال   ا غ  ر  ح     ي 

ائ   «.ن    اجل   ر 

ن  ويف رواي  اإلمام مسلم  اب ر   ع  ب د   ب ن   ج    اهلل  عنه   ع 
يض  ال  ام اهلل ر   ب أ يب   أ يت   : ق 

اف     م   ق ح  و  ت ح   ي  ك     ف  ه   ،م  أ س  ر   ي ت اه   و 
حل  ا    و  ام  الث غ  ي اضاا   ك  :  ب  ا    أ ب اي ض   ن ب اٌت ا الث غام 

ر   ه  ال   ا  الز  ق  ول   ف  س  :  ر  ال م  س   و 
ب ه  ح  ص   و 

عىل آل ه   و 
ي ه  ل  ىل  اهلل  ع  وا»اهلل ص  اري   ا غ  اذ   ه 

 
 
ء يش  

ب واو   ،ب 
ت ن  اد   اج  و   «.الس 

 اه  اهلل  تعااىل: 
هم  ي  ر 

بن اويقول  اإلماام  الن اوو  ه  اذ  م  ب اب   و  ح 
ات  س 
ااب   ا  ض 

 خ 

ي ب   ل   الش  ج  لر 
أ ة   ل  امل ر  ة   و  ر  ف  ة   أ و   ب ص  م   ،هم  ر  حي  ر  اب   و  ض 

اد   ه  خ  و  ىل   ب الس  ح  األ   ع   .ص 

 وبناء عىل ذلك:

عر    ب غ  الش  اع     فإن  ص  يام  الس 
واد  من عالمات  ق  ناذ   ،بالس  ت م  ار  والتاي ظ ه 

ن  ب عيد   م  ة   ،ز  وجود  . ،وما زال ت م  ة  إال باهلل العل  العظيم  و  ول  وال ق   وال ح 

وقد اختلف الفقهاء يف حكم االختضاب بالساواد: فاحلنابلا  واملالكيا  

ختضااب بالساواد يف غاري واحلنفي  ا ما عدا أبا يوسف ا يقولاون بكراها  اال

 احلرب؛ أما يف احلرب فهو جائز إمجاعا .
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اىل   وقال الشافعي  بتحريم االختضاب بالسواد لغري املجاهدين، لقوله ص 

 : ال م  س   و 
ب ه  اح  ص   و 

عاىل آل اه   و 
ي ه  ل  اان  »اهلل  ع  م  ار  الز 

اب ون  يف  آخ 
ٌم خي  ض  او  اون  ق  ي ك 

ل   اص  و  ح  ، ك 
اد  و  ا   ام  احل   ب الس  ح 

ائ  حي اون  ر  ر  ، ال  ي  ان  اب ان  رواه أباو داود « ن ا   اجل   م  ع 

ب اس   . هذا ع  ن ه    اهلل  ع 
يض   واهلل تعاىل أعلم. ،ر 

 استقبال القبلة أثناء استماع الدر ؟ : ول صحيح بأنه يستحب37ُّالسؤال

 ،جه  القبل  هي أرشف اجلهات عىل اإلطالق فق الفقهاء بأن  ات   اجلواب:

ويف الطاعاات بشاكل  ،املحافظ  عليها حني اجللوس بشكل عام ه يستحب  ن  وأ

 يشء لكال   إن  »وذلك لقوله صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم:  ،خاص  

 ابن عنرواه الطرباين يف الكبري « القبل  به قبلاست   ما املجالس رشف وإن   ،رشفا  

 ريض اهلل عنه. عباس

 وإن   ،دا  ساي   يشء لكال   إن  » آله وصحبه وسالم: ولقوله صىل اهلل عليه وعىل

 ريض اهلل عنه. هريرة أيب عنرواه الطرباين يف الكبري « القبل  قبال  املجالس دسي  

اهلل  رساول قاال: قالريض اهلل عنهام  عمر ابنويف رواي  أيضا  للطرباين عن 

 «.القبل  به قبلاست   ما املجالس أكرم»: صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم

 وبناء عىل ذلك:

 ،ويف الطاعاات بشاكل خااص   ،استقبال القبل  بشكل عام   ه يستحب  فإن  

وال حارج مان تارك هاذا االساتحباب  ،وإن طلب العلم من أقدس العبادات

 لصاحب عذر.

وجتدر اإلشارة إىل أنه عند مجهور الفقهاء بأن زائر قارب احلبياب صاىل اهلل 

سلم يستدبر القبل  ويستقبل القرب الرشيف مان أجال عليه وعىل آله وصحبه و
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ومان أجال  ،السالم عىل حضة النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم

 واهلل تعاىل أعلم. ،الدعاء. هذا

 : ول السيدة مارية القبطية راي اا عنها من أمهات املؤمنني؟38السؤال

. وقاال [6 األحزاب:]﴾ ۋ ۋ﴿يقول اهلل تبارك وتعاىل:  اجلواب:

امرأة عقد عليها سيدنا رساول اهلل صاىل اهلل علياه  الفقهاء ريض اهلل عنهم: كل  

وإن طلقها بعد ذلك عاىل القاول الاراجح  ،وعىل آله وصحبه وسلم ودخل هبا

 للمؤمنني. هي أم  

عقد عليها سيدنا رسول اهلل صىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه  وأما من  

 قها فال يطلق عليها لف  أم املؤمنني.وسلم ومل يدخل هبا ثم طل  

وكذلك من دخال عليهاا سايدنا رساول اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه 

ال يطلق  ،وصحبه وسلم عىل وجه البرشى ا ملك اليمني ا ال عىل وجه النكاح

 عليها لف  أم املؤمنني.

 وبناء عىل ذلك:

اهلل علياه  فالسيدة ماري  القبطي  ريض اهلل عنها كانت رسيا   للنباي صاىل

 ولكان حظيات دوهنان   ،ومل حت  بلقاب أم املاؤمنني ،وعىل آله وصحبه وسلم

إىل جاناب حظوهتاا  ،مجيعا  بنعم  أمومتها البناه سايدنا إباراهيم ريض اهلل عناه

 ،برشف الصحب  لسيدنا رسول اهلل صىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم

 آله وصحبه وسلم إىل الرفياق وبعد انتقال سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل

الولاد  أم   ألن   ،األعىل أعتقت ريض اهلل عنها بربك  سيدنا إبراهيم عليه الساالم

 عانكام جاء يف احلديث الرشيف الذي رواه اإلمام أهمد  ،تعتق بعد وفاة سيدها
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صىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم  النبي عن ،ريض اهلل عنه عباس ابن

 «.منه دبر عن معتق  فهي سيدها من ولدت م أ امأي  » :قال

 ولادت وليادة امأي  : قال اخلطاب بن عمر أنوجاء يف موطأ اإلمام مالك 

 ماات فاإذا ،هباا يستمتع وهو ،يورثها وال ،هيبها وال ،يبيعها ال فإنه دهاسي   من

 .ةحر   فهي

 واهلل ،هاذا .ف قلبها الرشيف علينا. آمنيوعط   ،ريض اهلل عنها وأرضاها

 تعاىل أعلم.

 ى؟غنَّ ْنَم ة وذا القول: على وذا فليغنِّ: ما صح39َّالسؤال

 ذكر اإلمام الشاطبي رهمه اهلل تعاىل يف كتابه االعتصام: اجلواب:

 أن ،البرصاي رهماه اهلل احلسان عانيروي  الصويف القرايف احلسن اأبأن 

 إذا إماما   لنا إن! ننياملؤم أمري يا: فقالواريض اهلل عنه  اخلطاب بن عمر أتوا قوما  

 .ىتغن   صالته من فرغ

 .الرجل هو؟ فذكر من: ريض اهلل عنه عمر فقال

 .أمره عليه سناجتس   أنا يظن   إليه هناوج   إن   فإنا ،إليه بنا قوموا: فقال

صىل اهلل علياه  النبي أصحاب من مجاع  معريض اهلل عنه  عمر فقام: قال

 .املسجد يف وهو لرجلا أتوا حتى ،وعىل آله وصحبه وسلم

 .فاستقبله قام ،عمر إىل نظر أن فلام

 لناا احلاجا  كانات إن بك؟ جاء وما حاجتك؟ ما ،املؤمنني أمري يا: فقال

 خليف  مناهعظ   من فأحق   لك احلاج  كانت وإن ،نأتيك أن منك بذلك أحق   كنا

 صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم. اهلل رسول
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 .ساءين أمر عنك بلغني! وحيك: عمر له قال

 املؤمنني؟ أمري يا هو وما: قال

 عبادتك؟ يف نأتتمج  : قال

 .نفيس هبا أع     ظ  ع   هالكن   ،املؤمنني أمري يا ال: قال

  قبيحاا   كاان وإن ،معاك قلتاه حسانا   كالماا   كاان فاإن ،قلهاا: عمر قال

 .عنه هنيتك

 :فقال

 هااااتابااتاع امالاااك يؤادااااوف

 ا  اااااياااله إال دهراااااال أراه ال

ا هاذا ماا الساوء قرين يا  بااالص 

 ىافمضاا ينااع اناباا اباوشباا

 ناافاااال إال دهاعاااب ياأرجاا ااماا

 أبادا   ااأراها ال ياساافان حاوي

 اهلاوى كاان وال كنات ال نفس
 

 تعباي يبغاي جراناااهل مدى يف 

 اااايب حر  اباا داقاااف متاديااه يف

 بااللعا يف ذااكا مراعاال ي  ان  اف  

 أريب هانااام ياضاااأق أن لاباااق

 مطلبااي ل  اعاا باشياااال قضااي  

 أدب يافا وال ال ميلاااج ياف

 وارهباي وخاايف وىلاامل ياباراق
 

 :ريض اهلل عنه عمر فقال

 اهلاوى كاان وال كنات ال نفس
 

 وارهبااي وخااايف املااوىل راقبااي 
 

 .ىغن   من فليغن   هذا عىل: عمر قال ثم

 وبناء عىل ذلك:

كام ذكر اإلمام الشاطبي  ،اهلل عنهفهذا الكالم منسوب لسيدنا عمر ريض 

 وفيه فائدة: ،رهمه اهلل تعاىل
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وكاان حريصاا   ،سيدنا عمر ريض اهلل عنه كان حريصا  عىل إنكار املنكار

دنا رسول اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه احلرص عىل االتباع لسي   كل  

وكان عاىل  ،احلرص عىل حتليل احلالل وحتريم احلرام وكان حريصا  كل   ،وسلم

 حذر شديد من أن يقول يف دين اهلل تعاىل بدون دليل.

ى يف املسجد: لقاد سيدنا عمر ريض اهلل عنه ما قال هلذا الرجل الذي يتغن  

بل قاال لاه بأسالوب اآلمار  بدع  ضالل ، وكل   ،ابتدعت يف دين اهلل عز وجل

 قبيحاا   كاان إنو ،معك قلته حسنا   كالما   كان إنباملعروف والناهي عن املنكر: 

 .عنه هنيتك

 واهلل تعاىل أعلم. ،فأين حكمتنا يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر؟ هذا

 : ما حكم قول اإلنسان: احلمد ا الذي ال حيمد على مكروه سواه؟40السؤال

 ينبغي عىل املسلم أن حيمد اهلل تعاىل عىل سائر أحواله فيام أحاب  : اجلواب

 عائش  عنام جاء يف احلديث الرشيف الذي رواه ابن ماجه ك ،وكره همدا  مطلقا  

اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه  رسول كان: قالتريض اهلل تعاىل عنها 

 «.الصاحلات تتم   بنعمته الذيهلل  احلمد» :قال حيب ما رأى إذاوسلم 

 «.حال كل   عىلهلل  احلمد» :قال يكره ما رأى وإذا

اهلل  رساول أن ،ريض اهلل عناه األشاعري سىمو أيب عنوروى الرتمذي 

اهلل  قاال العباد ولاد ماات إذا» :قاالصىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم 

 ؟عبدي ولد قبضتم :ملالئكته

 .نعم :فيقولون 

 ؟فؤاده ثمرة قبضتم :فيقول
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 .نعم :فيقولون

 .واسرتجع همدك :فيقولون ؟عبدي قال ماذا :فيقول

 «.احلمد بيت وهوسم   اجلن  يف تا  بي لعبدي ابنوااهلل:  فيقول

 ،فهناك من حيماد عاىل ماا فعال مان البرشا ،وهذه العبارة غري مستقيم 

لرشاعي  والذي يقيم احلادود ا ،ب ولده بالضب حيمد عىل ما فعلفالذي يؤد  

 منهام حمسن وليس بميسء. ألن  كاًل  ،حيمد عىل ما فعل

 وبناء عىل ذلك:

 ،أو أثناء مصيب  تصيبه ،ه الكلم  أثناء دعائهفال يليق باملسلم أن يقول هذ

وحيماده يف الرسااء  ،حاال ولكن عليه أن حيمد اهلل تعاىل همدا  مطلقا  عاىل كال  

كاام جااء يف احلاديث  ،املؤمن قضاء اهلل تعاىل وقدره خري يف حق   ألن   ،والضاء

 رساول قاال: قاال ريض اهلل عنه صهيب عنالرشيف الذي رواه اإلمام مسلم 

 هكل ا أماره إن   ،املاؤمن ألمار عجبا  »اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 وإن ،لاه خريا   فكان شكر رساء أصابته إن ،للمؤمن إال   ألحد ذاك وليس ،خري

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا«. له خريا   فكان صرب اءرض   أصابته

علياه وعلاى آلاه    : ول ورقة بن نوفل أسالم وآمان باالني صالى اا     41السؤال

 وصحبه وسلم؟

ورق  بن نوفال بان أساد بان عباد العازى بان قيصا القاريش  اجلواب:

زوج النبي صىل اهلل عليه وعاىل  ،األسدي ابن عم السيدة خدِّ  ريض اهلل عنها

وهاو أول املاؤمنني بعاد السايدة خدِّا   ،هو رجل مؤمن ،آله وصحبه وسلم

 ريض اهلل عنها.
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يف وقت انقطاع الوحي عن سايدنا رساول وقد مات ورق  ريض اهلل عنه 

 وقبل الرسال . ،ةاهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم بعد النبو  

يقول احلاف  بن حجر رهمه اهلل تعاىل بعد أن ذكر حاديث بادء الاوحي: 

صاىل اهلل علياه  اهلل رسول يدعو أن قبل مات ولكنه ،تهبنبو   أقر   أنه ظاهره فهذا

 . اها.اإلسالم إىل الناسسلم وعىل آله وصحبه و

 أحيكام ،ورقا  يف قولاك ماا :قلات فإن ويقول الكرماين رهمه اهلل تعاىل:

 ؟بإيامنه

 علياه بنبينا اإليامن وأما ،السالم عليه بعيسى مؤمنا   كان أنه شك   ال :قلت

 كاان أناه ثبات ولائن ،ال أم وفاته عند نسخ قد عيسى دين أن يعلم فلم السالم

 مان قهصاد   قد وهو ،التصديقهو  اإليامن أن   فاألصح   الوقت ذلك يف منسوخا  

 . اها.ينافيه ما يذكر أن غري

صاىل اهلل علياه وعاىل  النبي   أن   ،ريض اهلل عنها عائش  عنوروى احلاكم 

 .«جنتني أو جن    له رأيت فإين ،ورق  واتسب   ال»: قالآله وصحبه وسلم 

 وبناء عىل ذلك:

دنا رسول اهلل صاىل اهلل ق لسي   عنه مؤمن ومصد  فورق  بن نوفل ريض اهلل

دنا رساول اهلل صاىل ة سي  آمن بنبو   ن  ل م  وهو أو   ،عليه وعىل آله وصحبه وسلم

يق ريض اهلل عنه هو الصد   كام أن   ،اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم من الرجال

وسالم بعاد  ل من آمن بسيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبهأو  

 واهلل تعاىل أعلم. ،الرسال . هذا
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: وال جياوز لإلنساان أن يادعو ملان حياب مان والاد أو شايخ بقولاه:           42السؤال

 أدام اا بقاءك؟

. [185آل عمااران: ]﴾ ڻ ڻ ں ں﴿يقااول اهلل تعاااىل:  اجلووواب:

﴾ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿. ويقاول: [26الرهمن: ]﴾ ڍ ڇ ڇ ڇويقول: ﴿

سيدنا حممدا  صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه  . ويقول تعاىل راطبا  [88القصص: ]

 ۇئ ۇئ وئ وئ. ويقاول لاه: ﴿[30الزمر: ]﴾ يئ ىئ مئ حئ﴿وسلم: 

 .[34األنبياء: ]﴾ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۆئ ۆئ

مهاام كانات منزلتاه  ،فال بقاء يف هذه احلياة الدنيا ألحد مان املخلوقاات

 ألن اهلل تعاىل كتب املوت عىل اجلميع. ،ورفعته وتقواه وصالحه

 ذلك:وبناء عىل 

فهذا الدعاء هو يف احلقيق  طلب من اهلل تعاىل أن يبارك يف عمر الوالاد أو 

 ،وليس املقصود بقاءه وخلاوده ،، فيطيل عمره مع حسن العملالشيخ أو من حيب  

عاز  فإن كان هو املقصود فهذا نوع من أنواع االعتداء يف الدعاء الذي هناناا اهلل 

﴾ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہ ہعناااه بقولاااه: ﴿وجااال  

 .[55األعراف: ]

فمن كان داعياا  فليقال: اللهام باارك لناا يف أعامرناا وأعاامر آبائناا  ،لذا

واهلل  ،مع االستقام  وحسن اخللق. آماني. هاذا ،وأمهاتنا ومشاخينا ومن نحب  

 تعاىل أعلم.

: ول صحيح بأن اا تعا  قد يستجيب دعاء العاصي؟ فإن كان 43السؤال

 ائ ى﴿ وقوله تعا : ،بني وذاق فكي  نوف  ،اجلواب: نعم
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 ېئ ېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئ ەئ ائ
 [186البقرة: ]؟ ﴾ىئ ىئ ىئ ېئ

عان أيب الذي رواه اإلماام البخااري جاء يف احلديث الرشيف  اجلواب:

اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه قاال رساول : قالريض اهلل عنه هريرة 

أمار املاؤمنني باام اهلل وإن  ،ا  بطيب ال يقبل إال طي  اهلل  إن   ،يا أهيا الناس»وسلم: 

 ھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ: ﴿أمر باه املرسالني فقاال

 . [51املؤمنون: ]﴾ ھ ھ

 .[172البقرة: ]﴾ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿: وقال

ياا رب  :يده إىل الساامء يمد   ،وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب :قال

ا ،وملبسه حرام ،ومرشبه حرام ،ومطعمه حرام !يا رب ى فاأن   ،ي بااحلرامذ  وغ 

 «.ستجاب لذلكي  

 ۇئ ۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ىواهلل تعاىل يقول: ﴿

 ﴾.ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۆئ ۆئ

ولكن قاد يساتجيب اهلل تعااىل دعااء  ،هذا ،فاألصل يف استجاب  الدعاء

لعلاه يتاوب ويرجاع ويساتغفر ويصاطلح ماع اهلل  ،العايص رهم   منه تعاىل به

ا ىل يف حق  قال تعا ،القرآن العظيم وقد ثبت هذا يف نص   ،تعاىل دعااه دعااء  ن  م 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱالعبااد املضااطر: ﴿

 .[67اإلرساء: ]﴾ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

قال تعااىل  ،وقد يستجيب اهلل تعاىل للعبد استدراجا  له والعياذ باهلل تعاىل
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 مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب﴿رااربا  عاان دعاااء الشاايطان: 

 .[80-79ص: ]﴾ ىت

 وبناء عىل ذلك:

  الدعاء أن يكون العبد مساتجيبا  ألمار اهلل تعااىل حتاى فاألصل يف استجاب

اهلل تعاىل ال يستجيب الادعاء إال مان العباد  وهذا ال يعني أن   ،يستجيب اهلل دعاءه

فاهلل تعاىل يستجيب دعاء العباد العاايص إذا تااب  ،ألنه ال عصم  ألحد ،املعصوم

 وتقواه. ويف ذلك دليل عىل صدق توبته وصالحه ،ق رشوط التوب وحق  

وقد يستجيب اهلل تعاىل دعاء العباد العاايص ماع إرصاره عاىل املعصاي  

 ،أو الستدراجه والعياذ بااهلل تعااىل ،والعياذ باهلل تعاىل حلكم  ال يعلمها إال هو

اورحم اهلل تعاىل ابن عطاء اهلل السكندري الذي كان يقاول:  مان وجاود  ف  خ 

 ٿ﴿لاك  لك اساتدراجا  إحسانه إليك، ودوام إساءتك معه، أن يكون ذ

 واهلل تعاىل أعلم. ،. هذا[44القلم: ]﴾ ٹ ٹ ٹ ٿ

ك بدينه يف أيام الفنت واحملن واألزمات املتمسِّ : ول صحيح بأن44َّالسؤال

له أجر  سني صحابياة من أصحاب سيدنا رسول اا صلى اا 

 عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟

 ،ي بني مازن بان صعصاع عن عتب  بن غزوان أخأخرج الطرباين  اجلواب:

مان ورائكام أياام  إن  » ، قاال:اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالمأن نبي 

 «.  يومئذ بمثل ما أنتم عليه له كأجر مخسني منكم ك فيهن  الصرب، املتمس  

 ، أو منهم؟ اهللقالوا: يا نبي  

 «.  بل منكم»قال:
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 ، أو منهم؟ اهللقالوا: يا نبي 

 .ا  ثال  مرات أو أربع« كمال، بل من» قال:

قال: قاال رساول اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه  عن عبد اهللوروى البزار 

من ورائكام أياام الصارب، الصارب  إن  : »صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم

 «مخسني قبض عىل اجلمر، للعامل فيهن مثل أجرك فيهن  

 قالوا: يا رسول اهلل، مخسني منهم أو مخسني منا؟

 .«مخسون منكم»ال: ق

أتيت أبا ثعلبا  : قالريض اهلل عنه عن أيب أمي  الشعباين  وروى ابن ماجه

  ؟كيف تصنع يف هذه اآلي  :قلت :قالريض اهلل عنه اخلشني 

  ؟أي  آي  :قال

 ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ: ﴿قلت

 .[105املائدة: ]

يه وعاىل آلاه اهلل صىل اهلل علعنها رسول  سألت   ،ا  عنها خبري سألت   :قال

حتاى إذا  ،وتنااهوا عان املنكار ،بل ائتمروا بااملعروف» :فقالوصحبه وسلم 

 ،ذي رأي برأياه كال   وإعجااب   ،نيا مؤثرة  ود   ،ا  عب  ت  م   ىو  وه   ،ا  مطاع ا  ح  رأيت ش  

مان ورائكام أياام  فاإن   ،فعليك خويصا  نفساك ،ال يدان لك به ا  ورأيت أمر

مثل أجار مخساني  للعامل فيهن   ،عىل اجلمر عىل مثل قبض الصرب فيهن   ،الصرب

 «.  يعملون بمثل عمله رجال  

مناا  ، أجر مخسني رجال  اهللوزادين غري عتب  بن أيب حكيم، قيل: يا رسول 

 .«منكم بل أجر مخسني رجال   ،ال»أو منهم، قال:
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 وبناء عىل ذلك:

 ما أحال   ل  حي    ،أيام الفتن واملحن واألزماتعز  وجل  ك بدين اهلل فاملتمس  

مان أصاحاب سايدنا رساول اهلل  له أجر مخسني رجال   ،م اهللم ما حر  وحير   ،اهلل

 اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم. صىل

ليعلم بأنه مهام عظام أجاره عناد اهلل تعااىل  ،ومن نال هذا األجر العظيم

ف رش ألن   ،فلن ينال مرتب   تكون فوق مرتب  الصحاب  الكارام ريض اهلل عانهم

 ليس فوقه مقام ألحد من أتبااع النباي   ،ب  مقامه عظيم عند اهلل عز وجلح  الص  

 واهلل تعاىل أعلم. ،صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم. هذا

 : نسمو أحيانا من يقول: االختالف جيب أن ال يؤدي إ  اخلالف45السؤال

 فما وو الفارق بني اخلالف واالختالف؟ ،بني النا 

قاال  ،خاريا   اوليسا رش  أهناام األصل يف اخلاالف واالخاتالف  اجلواب:

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿تعاااىل: 

هاام . يعنااي: لااو شاااء اهلل تعاااىل جلعاال الناااس كل  [119-118هااود: ]﴾ ٺ ٺ

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿قااال تعاااىل:  ،ماؤمنني

 .[99يونس: ]﴾ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

فمانهم  ،فاختلفوا ،فهمكل  ولكن شاء أن يعطيهم شيئا  من االختيار وأن ي

كاام قاال  ،واختلفوا فيام بينهم ،ومنهم من صار عىل الباطل ،من صار عىل احلق  

فقوا إال أناسا  هداهم اهلل بفضاله فاات   ،[118هاود: ]﴾ ڀ ڀ پ﴿تعاىل: 

 والعمدة فيه. عىل ما هو أصول دين احلق  
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 .وليس فيه خري فاألصل يف اخلالف واالختالف أنه رش  

واعتاربوا  ،قوا بني اخلالف واالخاتالف من الفقهاء فر  نياألصولي   ولكن  

وأماا االخاتالف فإناه يناتج عان أدلا   ،ألنه ينتج عن هاوى ،الف مذموما  اخل  

 وأسباب معروف .

اختالف جمتهادي  بأن   ،وذكر الفقهاء كام جاء يف املوسوع  الفقهي  الكويتي 

ا رواه ابان عبااس ريض اهلل عانهام بادليل ما ،األم  يف الفروع رهما  هلاا وساع 

فاإن مل  ،ال عاذر ألحاد يف تركاه ،فالعمل باهاهلل مهام أوتيتم من كتاب » :مرفوعا  

إن  ،  مناي فاام قاال أصاحايبن  فإن مل تكن س   ،  مني ماضي ن  فس  اهلل يكن يف كتاب 

أصحايب بمنزل  النجوم يف السامء، فأيام أخذتم به اهتاديتم، واخاتالف أصاحايب 

 كام يف كنز العامل. اخلطيب وابن عساكر والديلميرواه  «رهم  لكم

وكان فايمن كاان قبلناا  ،وجعل اختالف أمتي رهم   » :ويف احلديث أيضا  

كاام يف كناز  شاعري  يف احلج  والبيهقي يف رساال  األنرص املقديسرواه « عذابا  

 العامل. اها.

بااختالف أصاحاب  اهلللقد نفع : رهمه اهلل تعاىل ويقول القاسم بن حممد

يف أعامهلم، ال يعمال العامال اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم رسول 

 .خريا  منه قد عمله  ، ورأى أن  ع  بعمل رجل منهم إال رأى أنه يف س  

 وبناء عىل ذلك:

ولكن عناد الفقهااء االخاتالف  ،فاألصل يف اخلالف واالختالف واحد

 ولكال   ،ي االجتهااد يف مساائل الفاروعفاالختالف عندهم يعنا ،غري اخلالف

 باع اهلوى بدون مستند رشعي.أما اخلالف فهو ات   ،دليله
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بال  ،ى إىل خاالف بيانهمواالختالف عند الفقهاء ريض اهلل عنهم ماا أد  

 ،عىل عكس ما عليه بعض الناس اليوم ،ى إىل كثرة العلم والتيسري عىل األم أد  

وهذا منااقض ملاا كاان علياه السالف  ،الفى االختالف بينهم إىل خحيث أد  

 واهلل تعاىل أعلم. ،الصالح. هذا

أو يلعن  ،: ول جيوز للرجل أن يلعن زوجته إذا كانت ناشزة46السؤال

ذلك طالقاة  ؟ وإذا لعن الرجل زوجته فهل يعدُّولده إذا كان عاقاة

 ألنها طردت من رمحة اا تعا ؟

لعان  فاق الفقهااء عاىل أن  وات   ،ان وال فحااشاملؤمن ليس بلع   اجلواب:

ملا ورد عن سيدنا رسول اهلل صىل  ،وال ِّوز لعنه ولو كان عاصيا   ،املؤمن حرام

صىل اهلل عليه وعاىل عىل عهد النبي  أن رجال   ،اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم

ك ضاح  وكاان ي   ،وكاان يلقاب هماارا   ،اهللكان اسامه عباد آله وصحبه وسلم 

صاىل اهلل علياه وكان النباي  ،اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم اهلل صىل رسول  

 .فأمر به فجلد  به يوما  يت  فأ   ،قد جلده يف الرشابوعىل آله وصحبه وسلم 

 .اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به :فقال رجل من القوم

ماا فاواهلل  ،ال تلعنوه»صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: فقال النبي 

ريض  عن عمر بن اخلطاابرواه اإلمام البخاري « ورسولهاهلل  حيب  ه ن  أعلمت 

 اهلل عنه.

 وبناء عىل ذلك:

بل عليه أن يعالج  ،جل أن يلعن زوجته ولو كانت ناشزا  فال ِّوز للر

 ڤ ٹ ٹهذا النشوز كام أمر اهلل تعاىل يف كتابه العظيم بقوله: ﴿
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 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
 .[34النساء: ]﴾ ڃ ڄ

وذلاك لقولاه  ،ها فقد ارتكب معصي   والعياذ باهلل تعاىل أو سب  وإذا لعنها 

« وقتالاه كفار ،ساباب املسالم فساوق»صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

ريض اهلل عناه. ولقولاه صاىل اهلل علياه بن مساعود اهلل عن عبد رواه الشيخان 

ت بان عان ثابارواه اإلمام أهمد « لعن املؤمن كقتله»وعىل آله وصحبه وسلم: 

 ريض اهلل عنه. الضحاك

وكاذلك مان  ،فالواجب عىل املؤمن أن يكون عىل حذر من لعن زوجتاه

 لزوجته ولولده.عز  وجل  والالئق به أن يدعو اهلل  ،لعن ولده العاق  

ومن أين يدري الرجال أناه إذا لعان  ،طالقا   وأخريا  لعن الزوج  ال يعد  

 واهلل تعاىل أعلم. ، تعاىل؟ هذازوجته أو ولده أهنام يطردان من رهم  اهلل

عزَّ وجلَّ نا عي به أجاب ربُّ: ما وو اسم اا األعظم الذي إذا ُد47السؤال

 العبد؟ دعوَة

ريض اهلل عانهام  أبياه عان بريادة ابن عنالسنن  روى أصحاب اجلواب:

 ،صىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم النبي فلقيه عشاء بريدة خرج: قال

 .يقرأ رجل صوت فإذا ،املسجد أدخلهف بيده فأخذ

 «.مرائيا   تراه»صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  النبي فقال

 أناك أشاهد بأين أسألك إين اللهم :فقال يدعو رجل فإذا بريدة فأسكت

 لاه يكن ومل ،يولد ومل يلد مل الذي ،الصمد األحد ،أنت إال إله ال الذياهلل  أنت

 .أحد كفوا  
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ا نفاس والذي»ىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: ص النبي فقال  دحمم 

 س   إذا الذي األعظم باسمهاهلل  سأل لقد ،بيده
 د   وإذا ،أعطى به لئ 

 «.أجاب به يع 

: قاالريض اهلل عناه  مالاك بان أناس عنوروى اإلمام أهمد والرتمذي 

 احللقا  يف جالساا  اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم  رسول مع كنت

 أساألك إين اللهم :دعائه يف قال ثم دفتشه   وسجد ركع فلام ،يصل قائم ورجل

 اجلاالل ذا ياا ،واألرض السموات بديع يا ،املنان أنت إال إله ال احلمد لك بأن  

 .أسألك إين ،قيوم يا حي   يا ،واإلكرام

 «اهلل؟ دعا بام أتدرون»صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  النبي فقال

 .أعلم ورسولهاهلل  :لوافقا

 باه دعاي إذا الاذي األعظام باسمهاهلل  دعا لقد بيده نفيس والذي» :قال

 «.أعطى به سئل وإذا ،أجاب

 وبناء عىل ذلك:

فاسم اهلل األعظم هو ضمن هذه الدعوات التي قال عنها النبي صاىل اهلل 

 «.األعظم باسمهاهلل  سأل لقد»عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

مناا ريصا  عىل الدعاء باسم اهلل العظيم األعظم فليقل ماا عل  ومن كان ح

 كعباد   إين اللهم»دنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: اه سي  إي  

 م  أ   وابن   كعبد   وابن  
اك  ح   يف ماض   ،بيدك ناصيتي ،كت   ،قضااؤك يف   عادٌل  ،كم 

 أو ،خلقاك مان أحادا   هت ام  عل   أو ،نفسك به ت  ي  سم   ،لك هو اسم بكل   أسألك

 ربياع القارآن جتعال أن ،عنادك الغيب علم يف به استأثرت   أو ،كتابك يف هأنزلت  

 عباد عانرواه اإلمام أهماد « يمه   وذهاب ،حزين وجالء ،صدري ونور ،قلبي
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واهلل  ،اهلل ريض اهلل عنه. فإنه يكون بذلك دعا اهلل تعااىل باسامه األعظام. هاذا

 تعاىل أعلم.

السبيل  فما وو ،الرجال من قريب ودخلت سنَّ ،: أنا شاب يف أول عمري48السؤال

 ص من املعاصي واملنكرات الىل يقو فيها الكثري من الشباب؟للترل 

الرجاال بادأ  ك عنادما دخلات سان  ِّب عليك أن تعلام بأن ا اجلواب:

رفاع »لقوله صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم:  ،إحصاء أعاملك عليك

وعان  ،حتاى يشاب   وعان الصابي   ،عن النائم حتى يساتيق  :عن ثالث  القلم

 هذا أوالً.ريض اهلل عنه.  عن علرواه الرتمذي « املعتوه حتى يعقل

وذلك من خاالل كثارة تاالوة القارآن  ،ي إيامنك باهلل تعاىلأن تقو  ثانيًا: 

 ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿قال تعاىل:  ،العظيم

 .[2األنفال: ]

وأن تذكر قول سيدنا لقامن لولده عندما  ،راقب اهلل عز وجلت  أن ثالثًا: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہقال تعاىل حكاي  عنه: ﴿ ،كان يوصيه

 ۉ ۅ ۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ
 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ
 مئ حئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ
 جث يت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ

 .[19-16لقامن: ]﴾ يث ىث مث

. وقولاه [7طه: ]﴾ ڻ ڻ ں ں﴿يغيب عنك قوله تعاىل: وأن ال 
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 ڄ ڄ ڄ﴿. وقوله تعااىل: [4احلديد: ]﴾ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦتعاىل: ﴿

 .[19غافر: ]﴾ ڃ ڃ ڄ

 ۈئ﴿قال تعاىل:  ،  عليكصي  أعاملك وأقوالك حم   أن تعلم بأن  رابعًا: 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ. وقال تعاىل: ﴿[6املجادل : ]﴾ ېئ ېئ

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ
 .[49الكهف: ]﴾ ڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

وباني العقوبا  عليهاا ياوم  ،ة املعصاي  العاجلا قارن بني لذ  أن ت  خامسًا: 

 بعد الفضيح  عىل رؤوس األشهاد. ،القيام 

وأن حتف  قول سيدنا رسول اهلل صاىل  ،االبتعاد عن قرناء السوءسادسًا: 

واجللايس الساوء إنام مثل اجلليس الصالح »اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: 

 ،وإما أن تبتااع مناه ،كي  ذ  فحامل املسك إما أن حي    ،كحامل املسك ونافخ الكري

 وإماا أن جتاد رحياا   ،ونافخ الكري إما أن حيرق ثيابك ،طيب    وإما أن جتد منه رحيا  

 رواه الشيخان عن أيب موسى ريض اهلل عنه.« خبيث   

 وبناء عىل ذلك:

د وتعاو   ،مان نصاائحهم د  وتازو   ،نيحريصا  عاىل جمالسا  الصااحل فكن  

حتاى ال ينطباق  ،يادعونك إىل املعصاي  ن  واحذر من صحب  م   ،معهم ق  د  الص  

 ۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہعليك قوله تعااىل: ﴿

 .[59مريم: ]﴾ ڭ ۓ

سابع  »واجعل بني عينيك قوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسالم: 
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« وشاب نشأ يف عبادة رباه :منهم ا ا وعد   هل  إال ظ ه يوم ال ظل  يف ظل  اهلل هم يظل  

 رواه الشيخان عن أيب هريرة ريض اهلل عنه.

وذلك  ،اهلل تعاىل بني الشباب بالتزامك دين   مثل   يا بن أخي مضب   فكن  

 من خالل مصاحب  الصاحلني.

أسأل اهلل تعاىل لنا ولك وألوالدنا احلف  والسالم  من داء هذا العرصا. 

 اهلل تعاىل أعلم.و ،آمني. هذا

 : ما حكم تشميت العاطس أثناء مساع در  ديع؟49السؤال

اهلل  إن  »يقول صىل اهلل عليه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم: أوالً: اجلواب: 

 عاىل كال   ا  كان حق  اهلل فإذا عطس أحدكم وهمد  ،العطاس ويكره التثاؤب حيب  

 «.اهلليرهمك  :مسلم سمعه أن يقول له

صاىل اهلل عن النباي  ،عنهاهلل عن أيب هريرة ريض خاري وروى اإلمام الب

 ،هللاحلماد  :إذا عطاس أحادكم فليقال» :قاالعليه وعىل آله وصاحبه وسالم 

 :فليقال ،اهلليرهماك  :فاإذا قاال لاه ،اهلليرهماك  :وليقل له أخاوه أو صااحبه

 «.ويصلح بالكماهلل هيديكم 

سامعت  :نه قاالعاهلل هريرة ريض  أيبوروى اإلمام البخاري أيضا  عن 

املسالم عاىل  حاق  » :يقاولاهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصاحبه وسالم رسول 

 ،وإجابا  الادعوة ،بااع اجلناائزوات   ،وعياادة املاريض ،السالم رد   :املسلم مخٌس 

 «.وتشميت العاطس

دخلات عاىل أيب : قاالريض اهلل عناه عن أيب باردة وروى اإلمام مسلم 

ا ،تنيفلم يشام   فعطست   ،بن عباسموسى وهو يف بيت بنت الفضل   ت  وعطس 
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عطس عندك ابناي فلام  :فلام جاءها قالت ،فرجعت إىل أمي فأخربهتا ،تهافشم  

 .هات  م  فش   ت  وعطس   ،ه  ت  تشم  

اهلل  ت  فحماد   ت  وعطس   ،تهفلم أشم   ،اهللعطس فلم حيمد  ابنك   إن   :فقال

إذا » :يقاولله وصحبه وسلم اهلل صىل اهلل عليه وعىل آسمعت رسول  ،هات  فشم  

 «.توهفال تشم  اهلل فإن مل حيمد  ،توهفشم  اهلل عطس أحدكم فحمد 

ذهب مجهور الفقهااء إىل كراهيا  تشاميت العااطس أثنااء خطبا  ثانيًا: 

 وحيرم تشميته عند املالكي . ،اجلمع 

 وبناء عىل ذلك:

كاان  فإن تشميت العاطس أثناء سامع درس ديني فيه كراها  تنزهييا  إذا

واهلل  ،وإال فال حارج يف ذلاك إن شااء اهلل تعااىل. هاذا ،ش عىل السامعنييشو  

 تعاىل أعلم.

 ؟وول جيب عليه الردُّ ،: ما حكم السالم على تالي القرآن الكريم50السؤال

املسالم أن يارتك الساالم عاىل  ذكر الفقهاء باأن األوىل يف حاق   اجلواب:

 بل يكفيه الارد   ،م عليه ال ِّب عليه الرد  سل  فإن  ،املنشغل بقراءة القرآن العظيم

 باإلشارة.

 وبناء عىل ذلك:

علياه إال  م ال يارد  فإن سال   ،فاألوىل ترك السالم عىل تايل القرآن العظيم 

 باللف  استأنف االستعاذة ثم يقرأ. رد   وإن   ،باإلشارة

 لياه الارد  وِّاب ع ،م علياهواختار اإلمام النووي رهمه اهلل تعاىل أن يسل  

 واهلل تعاىل أعلم. ،لفظا . هذا
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: ول صحيح بأن سيدنا موسى عليه السالم بكى عندما رأى 51السؤال

 سيدنا رسول اا صلى اا عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليلة املعراج؟

 فإن كان بكى فما سبب بكائه؟

ورد يف صحيح اإلمام مسالم رهماه اهلل تعااىل يف بااب اإلرساء  اجلواب:

ثم انطلقنا حتى انتهيناا »قال صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم:  ،ملعراجوا

 :مت علياه فقاالفسال   ،فأتيت عىل موساى علياه الساالم ،إىل السامء السادس 

 ؟فناودي ماا يبكياك ،فلام جاوزته بكى ،باألخ الصالح والنبي الصالح مرحبا  

 «.تيأكثر مما يدخل من أم   ته اجلن هذا غالم بعثته بعدي يدخل من أم   رب   :قال

وسبب بكاء سيدنا موسى علياه الصاالة والساالم هاو ماا قالاه اإلماام 

 واهلل تعاىل أعلم: ،النووي رهمه اهلل تعاىل

  املؤمنني مانهم ماع أن موسى عليه السالم حزن عىل قومه لقل  معنى هذا 

وعاىل آلاه  صاىل اهلل علياهلنبينا  عليهم وغبط    فكان بكاؤه حزنا   ،كثرة عددهم

 ومعنى الغبط  أناه ود   ؛والغبط  يف اخلري حمبوب  ،عىل كثرة أتباعهوصحبه وسلم 

لاه ولايس  أن يكونوا أتباعا   ال أنه ود   ،ته املؤمنني مثل هذه األم أن يكون من أم  

واملقصاود أناه إناام بكاى ؛ ماثلهمصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم لنبينا 

فهم عان وات الفضال العظايم والثاواب اجلزيال باتخل  عىل قومه وعىل ف حزنا  

فإن من دعا إىل خري وعمل الناس به كان له مثل أجورهم كاام جااءت  ،الطاع 

 أعلم.واهلل ن عىل فواته. ز  ى عليه، وحي  بك  به األحاديث الصحيح ، ومثل هذا ي  

 وبناء عىل ذلك:

لصاالة وبكاء سيدنا موسى علياه ا ،فاحلديث صحيح رواه اإلمام مسلم

وبكااء غبطا   ،لوا من بعادهوا وبد  والسالم هو بكاء حزن عىل قومه الذين غري  
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 ،دنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم عاىل كثارة أتباعاهلسي  

اللهم أدم علينا رشف هذه النعم  حاشاه من ذلك.  ،وليس بكاء حسد وحرسة

عليه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم.  نعم  اإليامن بسيدنا حممد صىل اهلل ،العظيم 

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا آمني.

 : ما وو الفارق بني البالء واالبتالء؟52السؤال

 االباتالء والتمحايصيقول اإلمام البخاري رهمه اهلل تعااىل: أوالً: اجلواب: 

 .استخرجت ما عنده :أي ؛صتهمن بلوته وحم  

وإذا أطلق بدون تقيياد  ،واالبتالء قد يكون يف اخلري كام قد يكون يف الرش

﴾ جب يئ مئ حئ جئ ی﴿قاال تعااىل:  ،كان يف الرش غالبا  

 .[35األنبياء: ]

قال تعاىل يف قص  سايدنا إباراهيم  ،عام فيكون يف اخلري بشكل   ،أما البالء

 .[106الصافات: ]﴾ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿مع ولده عليهام الصالة والسالم: 

م اهلل ولده مان ة حيث سل  إن هذا هلو النعم  الظاهرقال بعض املفرسين: 

 .الذبح، وفداه بالكبش

أحد الثالث  الذين خلفوا  ،ريض اهلل عنهكعب بن مالك ومنه قول سيدنا 

بن كعب بان مالاك وكاان قائاد اهلل عن عبد كام رواه الشيخان  ،يف غزوة تبوك

ف عان قصا  سمعت كعب بن مالاك حياد  حاني ختل ا :كعب بن مالك قال

ماا  ،يف صدق احلاديث أحسان مماا أبااليناهلل أباله  أحدا   ما أعلمفواهلل  :تبوك

إىل اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم دت منذ ذكرت ذلك لرسول تعم  

 .يومي هذا كذبا  
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ألنه عىل أنواع ثامني  كام  ،والبالء واالبتالء يعرف من خالل متعلقهثانيًا: 

 يقول العلامء:

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿اىل يف هذا: قال تع ،ا ابتالء بداي  اإليامن1

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ
 .[3-1العنكبوت: ]﴾ ۆ ۆ ۇ ۇ

 ۇ ڭ ڭ ڭقال تعاىل يف هاذا: ﴿ ،ا ابتالء الثبات عىل اإليامن2

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ
 .[214البقرة: ]﴾ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې

قال  ،الصالة السالمكابتالء سيدنا إبراهيم عليه  ،ا ابتالء زيادة اإليامن3

. وكابتالء سيدنا أيوب [106الصافات: ]﴾ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿتعاىل فيه: ﴿

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺقال تعاىل فيه: ﴿ ،عليه الصالة والسالم

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
. [84-83األنبياء: ]﴾ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

أي بني، أنت اليوم وقول الراهب للغالم:  ،وكحديث قص  أصحاب األخدود

؛ عل   بتىل، فإن ابتليت فال تدل  ل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ست  أفض

 بل كان لزيادة اإليامن. ،يقينا  ما كان هذا االبتالء من ذنب

 ٿ ٺ ٺ﴿قال تعاىل يف هذا:  ،ا ابتالء االختبار والتمحيص4

 ڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ
. وقال تعاىل: [156-155البقرة: ]﴾ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
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 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ﴿

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں
 ڻ ڻ ڻ. وقال تعاىل: ﴿[40النمل: ]﴾ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ
 ڳ ڳ ڳ ڳ. وقال تعاىل: ﴿[94املائدة: ]﴾ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ
 .[11احلج: ]﴾ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

كاابتالء السايدة عائشا  ريض اهلل عنهاا  ،يع والتكليافا ابتالء للترشا5

 ،وكابتالء سيدنا زيد والسيدة زينب ريض اهلل عنهام يف زواجهام ،بحادث  اإلفك

فقد جاءت لنا من هذه االبتالءات آيات ترشيع وأحكام وعد ما ال يأيت إال من 

 مثل هذه االبتالءات العظيم .

 ہ ہ﴿ىل يف هاذا: قاال تعاا ،ا اباتالء التنبياه والتوجياه6

 ۈئ ۆئ ۆئ. وقاااال تعااااىل: ﴿[168األعاااراف: ]﴾ ھ ھ ہ

. [147النسااااااااء: ]﴾ ی ی ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱوقاااال تعااااىل: ﴿

رحيم ودود ال يريد لنا عقابا  إال تربيا   عز  وجل  . فربنا [21السجدة: ]﴾ پ

.  أو تنقي   أو ترقي  

 ٱتعاىل يف هذا: ﴿ قال ،مكني واإلمام  يف األرضا ابتالء الت  7

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ



 

 412 الفتاوى الرشعي 

 ٻ ٱ﴿. وقال تعاىل: [49البقرة: ]﴾ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
 ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
 ۇ ڭ. وقال تعاىل: ﴿[6إبراهيم: ]﴾ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ
 وئ ەئ ەئ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ
. وقال تعاىل: [137األعراف: ]﴾ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

 .[24السجدة: ]﴾ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿

 یقاال تعااىل يف ذلاك: ﴿ ،ا ابتالء للتطهري مان الاذنوب واخلطاياا8

. [30الشااورى: ]﴾ حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی

 مب خب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی﴿وقااال تعاااىل: 

 .[165آل عمران: ]﴾ مث جث يت ىت مت خت جت يب ىب

 وبناء عىل ذلك:

ولكنهاا  ، فالبالء واالبتالء والفتن  واالمتحان واالختباار ألفااظ رتلفا

 أال وهو االختبار. ،تشرتك يف الدالل  عىل معنى  واحد

طلق يكون يف اخلري والبالء إذا أ   ،غالبا   طلق يكون يف الرش  واالبتالء إذا أ  

 واهلل تعاىل أعلم. ،غالبا . هذا

: ول صحيح بأنه يوم القيامة ينادى اإلنسان بامسه واسم أمه 53السؤال

 ا ؟للعرض واحلساب على اا تع
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جاء يف صحيح اإلمام البخااري بااب ماا يادعى النااس  أوالً:اجلواب: 

عان  ،عنهاماهلل عن ابن عمر ريض قال اإلمام البخاري رهمه اهلل تعاىل:  ،بآبائهم

إن الغادر يرفع له لاواء ياوم » :قالصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم النبي 

 «.هذه غدرة فالن بن فالن :القيام  يقال

قاال : قاالريض اهلل عناه عان أيب الادرداء جااء يف سانن أيب داود : ثانياً 

ون ياوم القياما  ع  د  إنكم ت ا»اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: رسول 

 «.فأحسنوا أسامءكم ،بأسامئكم وأسامء آبائكم

 األودياهلل عان ساعيد بان عباد أما احلديث الذي رواه الطارباين ثالثًا: 

، فاصانعوا شهدت أبا أمام  وهو يف النزع فقال: إذا أنا مات   قال: ريض اهلل عنه

أن نصنع بموتانا، اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم يب كام أمرنا رسول 

إذا ماات أحاد » فقاال: اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلمأمرنا رسول 

س قاربه، ثام يتم الرتاب عىل قاربه، فلايقم أحادكم عاىل رأمن إخوانكم، فسو  

ليقل: يا فالن بن فالن ، فإنه يسمعه وال ِّيب، ثم يقول: ياا فاالن بان فالنا ، 

، اهلل، ثم يقول: يا فالن بن فالن ، فإنه يقول: أرشادنا رهماك فإنه يستوي قاعدا  

ولكن ال تشعرون، فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن ال إلاه إال 

ا ، وأن  اهلل ، ، وباإلساالم ديناا  بااهلل رباا  ك رضايت رساوله، وأن اعباده و دا  حمم 

يأخذ واحد منهام بيد صااحبه،  ونكريا   منكرا   ، فإن  ، وبالقرآن إماما  ا  د نبي  وبمحم  

 «.حجيجه دوهناماهلل ن حجته، فيكون ق  ويقول: انطلق بنا ما نقعد عند من قد ل  

 ، فإن مل يعرف أمه؟اهللفقال رجل: يا رسول 

 فهو حديث ضعيف.«. ه إىل حواء، يا فالن بن حواءفينسب» قال:
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 وبناء عىل ذلك:

وأما الذي انقطع نسبه  ،ى عليه باسمه واسم أبيهالعبد يناد   فالصحيح أن  

 واهلل تعاىل أعلم. ،من أبيه فإنه ينادى عليه بام كان ينادى به يف احلياة الدنيا. هذا

 شرعية مفتوحاة أم مقفوالة؟: ول يعترب باب االجتهاد يف األحكام ال54السؤال

ولكان  ،باب االجتهاد يف األحكام الرشعي  مفتوح ولان يغلاق اجلواب:

وذلاك باأن يكاون عاملاا  يف اآلياات واألحادياث  ،هذا ملن كان أهال  لالجتهاد

وأن يكون قادرا  عىل فهمها واالستدالل هباا  ،ق  يف املسأل  التي ِّتهد فيهااملتعل  

 عىل مطلوبه.

 به من األحاديث. بدرج  ما يستدل   عاملا   وأن يكون

حتاى ال خيارج  ،وأن يكون عاملا  بمواضع اإلمجاع يف املسائل التي يبحثها

 عىل إمجاع املسلمني يف حكمه فيها.

ى لاه نه من فهام النصاوص ليتاأت  وأن يكون عاملا  باللغ  العربي  التي متك  

 االستدالل هبا واالستنباط منها.

حتى ال يندرج حتت  ،وأن ال يفتي بغري علم ،الدين برأيه وأن ال يقول يف

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھقوله تعاىل: ﴿

النحل: ]﴾ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇ ۇ ڭ

 هذا أوالً.. [116

من قال بأن باب االجتهاد مقفل فاإنام نزعاوا إىل ذلاك خوفاا  ممان ثانيًا: 

وا عاىل اهلل وخوفاا  علايهم أن يفارت ،يدعي االجتهااد وهاو لايس أهاال  لاذاك
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وإناام  ،فيقولوا: هذا حاالل وهاذا حارام مان غاري دليال وال برهاان ،الكذب

وإرضاء  لسااداهتم مان  ،با  آلرائهموتعص   ،يقولون إرضاء  ألهوائهم وشهواهتم

وكمن قاال بجاواز  ،الربا االستثامري دون االستهالكي ل  العبيد؛ كمن قال بح  

 الفتاوى..... وغري هذه ،اإلجهاض ابتغاء حتديد النسل

 وبناء عىل ذلك:

ومغلق يف وجه األدعياء الذين يتالعبون  ،فباب االجتهاد مفتوح ألهله

 ،إرضاء  للبرش وتسخريا  حلظوظهم العاجل  الفاني . هذاعز  وجل  بدين اهلل 

 واهلل تعاىل أعلم.

: ول جيوز لإلنسان املسلم أن يصادق عبداة كافراة إذا كان 55السؤال

 باة وصاحب خلق حسن؟ومهذَّباة مؤدَّ

 النبي عن ،عنهاهلل  ريض موسى أيب عنروى الشيخان أوالً: اجلواب: 

 والساوء الصالح اجلليس مثل» :قالصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

 تبتااع أن وإماا ،حياذيك أن إماا املسك فحامل ،الكري ونافخ املسك كحامل

 أن وإماا ،ثياباك حيارق أن إما الكري ونافخ ،طيب    رحيا   منه جتد أن وإما ،منه

 «.خبيث    رحيا   جتد

صاىل  النباي عن ،ريض اهلل عنه سعيد أيب عنوروى أبو داود والرتمذي 

 يأكال وال ،مؤمناا   إال   تصااحب ال» :قاالاهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالم 

 «.تقي إال   طعامك

 هياودي   غالم كان :قال عنهاهلل  ريض أنس عنروى اإلمام البخاري ثانيًا: 

صاىل اهلل  النباي فأتاه ،فمرضصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  النبي خيدم
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 «.أسلم» :له فقال رأسه عند فقعد ،يعودهعليه وعىل آله وصحبه وسلم 

صىل اهلل عليه وعاىل آلاه  القاسم أبا أطع :له فقال عنده وهو أبيه إىل فنظر

 وصحبه وسلم.

 :يقاول وهو عليه وعىل آله وصحبه وسلم صىل اهلل النبي فخرج ،فأسلم

 «.النار من أنقذه الذيهلل  احلمد»

 وهاي أماي قادمت :تقالاريض اهلل عنهاا  أساامء عانوروى الشيخان 

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  النبي   عاهدوا إذ هتمومد   قريش عهد يف مرشك 

 :فقلتحبه وسلم صىل اهلل عليه وعىل آله وص النبي   فاستفتيت ،ابنها معوسلم 

 ؟أفأصلها راغب  وهي قدمت يأم   إن  

 «.أمك صل ،نعم» :قال

 وبناء عىل ذلك:

ا ،العبد املسلم فمصادق  العبد الكافر قد تض   د يف قلاب املسالم وقد تول 

بال قاد تقاود العباد املسالم إىل عادم  ، يه من شعائر ديني االرضا ببعض ما يؤد  

 فار بالكفر واخللود يف النار والعياذ باهلل تعاىل.الرضا بحكم اهلل تعاىل عىل الك

وذلك من أجل سالم   ،لذلك ال يليق بالعبد املسلم أن يصاحب كافرا  

ومن تقديم  ،ولكن هذا ال يمنع من الزيارة بني احلني واآلخر ،دينه واعتقاده

 لقوله تعاىل: ، ة قلبي  وأن يكون ذلك من غري مود   ،هدي  رجاء إسالمه وإيامنه

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
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 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ
 ق املسلم  ال  وهذا ال يعني أن ال خي   ،ة عمل قلبيواملود   ،[22املجادل : ]﴾ ڈ

وذلك لقوله صىل اهلل عليه  ،بل عىل العكس من ذلك متاما   ،بخلق حسن الناس  

 ،متحها احلسن  السيئ  وأتبع ،كنت حيثاماهلل  قات  »صحبه وسلم: وعىل آله و

ريض اهلل  ذر أيب عنرواه اإلمام أهمد والرتمذي « حسن بخلق الناس وخالق

 واهلل تعاىل أعلم. ،عنه. هذا

 : ما وو عالج الوسوا  الذي يعرتض اإلنسان يف طهارته وصالته؟56السؤال

ويريد الشيطان أن  ،لبني آدمالوسواس هو من كيد الشيطان  اجلواب:

وهلذا أمر اهلل تعاىل  ،ه ويشغله عن طاع  ربه عز وجلق عىل املؤمن ويضل  يضي  

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿املؤمنني بقوله: 

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ
 .[6-1الناس: ]﴾ ڳ ڳ ڳ گ

 فعىل من ابتل بذلك:

واالساتعاذة بااهلل  ،اإلكثار من ذكر اهلل تعاىل وتالوة القرآن العظيمأوالً: 

 ذتني تكرارا .واملعو   ،وأن يقرأ آي  الكريس ،من الشيطان الرجيم

ه إن وهي ال تض   ،ألهنا من الشيطان ،أن ال يلتفت هلذه الوسوس ثانيًا: 

 واهلل تعاىل أعلم. ،شاء اهلل تعاىل. هذا

 ص من الكوابيس الىل تزعجع أثناء نومي؟: ما وو السبيل للترل 57السؤال

 :قاال عناهاهلل  ريض هريارة أيب عنروى اإلمام البخاري  أوالً:اجلواب: 
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 ،رمضاان زكاة بحف اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  رسول لنيوك  

صىل اهلل  رسول إىل كألرفعن   :فقلت فأخذته ،الطعام من حيثو فجعل آت فأتاين

 عليه وعىل آله وصحبه وسلم.

 يازال لان ،الكاريس آي  فاقرأ فراشك إىل ويتأ إذا :فقال احلديث فذكر

 .تصبح حتى شيطان يقربك وال ،حاف اهلل  من عليك

 وهاو صادقك»صىل اهلل علياه وعاىل آلاه وصاحبه وسالم:  النبي فقال

 «.شيطان ذاك ،كذوب

 رساول قال :قال عنهاهلل  ريض البدري مسعود أيب عنروى الشيخان ثانياً: 

 مان البقارة ساورة آخار مان اآليتاان»حبه وسلم: اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وص

 يعني: كفتاه من الشيطان واآلفات واهلل تعاىل أعلم.«. كفتاه ليل  يف قرأمها

 أراد إذا يأمرناا صاالح أباو كان :قال سهيل عنروى اإلمام مسلم ثالثًا: 

 السااموات رب   اللهام :يقاول ثام األيمن هق  ش   عىل يضطجع أن ينام أن أحدنا

 ،والنوى احلب   فالق   ،يشء كل   ورب   نارب   ،العظيم العرش ورب   ألرضا ورب  

 آخاذ أنات يشء كال   رش   مان باك أعاوذ ،والفرقاان واإلنجيل التوراة ومنزل  

 ،يشء بعادك فليس اآلخر وأنت ،يشء قبلك فليس األول أنت اللهم ،بناصيته

 عناا اقاض ،يشء دونك فليس الباطن وأنت ،يشء فوقك فليس الظاهر وأنت

 عان ،ريض اهلل عناه هريارة أيب عان ذلك يروي وكان ؛الفقر من وأغننا ني  الد  

 صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم. النبي

 وبناء عىل ذلك:

وخواتيم سورة  ،عليك أن تقرأ آي  الكريس ،ص من الكوابيسفللتخل  
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غت يداك ثم امسح هبام وجهك وما بل ،ذتنيواملعو   ،وسورة اإلخالص ،البقرة

دنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل اه سي  منا إي  وادع الدعاء الذي عل   ،من جسدك

 واهلل تعاىل أعلم. ،آله وصحبه وسلم السالف الذكر. هذا

 : ابن خالي ول وو من احملارم؟58السؤال

وأناه  ،ما حم غاري املحر  ابن اخلال من الار   فق الفقهاء عىل أن  ات   اجلواب:

امن جواز الن   ،ه من األحكام ما يرسي عىل غري املحارميرسي علي  ،هكاح يف حق 

وعدم وجوب  وعدم جواز الظهور أمامه بغري حجاب، ،ومنع اخللوة به لألنثى

 فق  عليه إال إذا كان وارثا .الن  

 وبناء عىل ذلك:

فال ِّوز البن اخلال أن يرى  ،م فإن ابن اخلال من املحارم غري املحر  

وله أن يصل بنت عمته  ،ج منهاألنه ِّوز له أن يتزو   ،بغري حجاب تهبنت عم  

ته وهكذا. ته أو زوج عم  أو بالسؤال عنها لعم   ،بالسؤال عنها من وراء حجاب

 واهلل تعاىل أعلم. ،هذا

 اجلن يستطيعون أن يدخلوا يف بدن اإلنسان؟ : ول صحيح بأن59َّالسؤال

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :عاز  وجال  يقول اهلل أوالً: اجلواب: 

 .[275البقرة: ] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

أم أبان بنت وازع، عان أبيهاا، أن جادها وأخرج الطرباين يف الكبري عن 

، فاانطلق اهلل صىل اهلل عليه وعىل آلاه وصاحبه وسالمالزارع انطلق إىل رسول 

اهلل صاىل معه بابن له جمنون أو ابن أخت له، قال جدي: فلام قدمنا عىل رساول 
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يل أو  ، إن معاي ابناا  اهللاملدين  قلت: يا رسول عليه وعىل آله وصحبه وسلم اهلل 

 .لهعز  وجل  اهلل ابن أخت يل جمنون أتيتك به تدعو 

 «.ائتني به»فقال: 

فانطلقت به إليه، وهو يف الركااب، فأطلقات عناه وألقيات عناه ثيااب 

اهلل صىل سول السفر وألبسته ثوبني حسنني، وأخذت بيده حتى انتهيت به إىل ر

 اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم.

 «.ظهره مما يليني اجعل ،ادنه مني»فقال: 

قال: فأخذ بمجامع ثوبه من أعاله وأسفله، فجعل يضب ظهاره حتاى 

 «.اهللاخرج عدو  ،اهللاخرج عدو »رأيت بياض إبطيه، وهو يقول: 

 صاىل اهللفأقبل ينظر نظر الصحيح ليس بنظره األول، ثم أقعاده رساول 

بني يديه، فدعا له بامء، فمساح وجهاه ودعاا اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم 

اهلل صاىل اهلل علياه وعاىل آلاه له، فلم يكن يف الوفاد أحاد بعاد دعاوة رساول 

 يفضل عليه.وصحبه وسلم 

صاىل اهلل عن النبي  ،ريض اهلل عنه عن يعىل بن مرةويف رواي  لإلمام أهمد 

م فقاال لاه م  اأنه أتته امرأة بابن هلا قاد أصاابه ل ام عليه وعىل آله وصحبه وسل

 «.اهللأنا رسول  ،اهلل اخرج عدو  »صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم: النبي 

 .فربأ :قال

 ،دخول اجلان يف اإلناس جاائز وممكان ذهب بعض الفقهاء إىل أن  ثانيًا: 

ساان مان فلايس بمساتنكر أن يادخلوا جاوف اإلن ،ألهنا أجساد ناريا  رقيقا 

 ،كاام جااء يف آكاام املرجاان ،كام يدخل املاء والطعام يف بطن اإلنساان ،خروقه

 والفتاوى احلديثي . ،وكشاف القناع
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 وبناء عىل ذلك:

ار  باإلنس حقيقا  ال م   س اجلن  تلب   فإن     ي اق  وعالجاه يكاون بالر   ،  فيهااي 

 ،ابات اجلناانث ،صالح رلص هلل عز وجال إما عن طريق رجل تقي   ، الرشعي  

صاب عىل نفساه ماا ورد عان سايدنا وإما أن يقرأ امل   ،   قوي    إيامني  ذي شخصي  

  وينفاث   الرشاعي  ي اق  رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم من الر  

 رها عىل مجيع جسده.بني يديه ثم يمر  

ن ذلك   صباحا  ومساء  يكون حمفوظا  مومن حاف  عىل األذكار النبوي  

 واهلل تعاىل أعلم. ،بإذن اهلل تعاىل. هذا

 

** ** ** 
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