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¬
مقدمة مساحة املفيت العام
للجمهورية العربية السورية
الدكتور أمحد بدر الدين حسون
الحمد هلل رب العالمين ,والصالة والسـالم لىـأ أفـاأل اينبيـا
وسيد الماسىين ,ولىأ آله الطيبين الطاهاين ,وصـحابته الرـا الميـامين,
ومن َتبِع هداهم إلأ يوم الدين ,وبعد:
مهمة اإلفتا مسؤولية كبياةُ ,تعنـأ بددمـة اإلنسـان ,وصـىته
فإ َّن َّ
بدالقه ,ومعامىته مع َمن حوله ,وسىوكه في خاصة نفسه.
وإذا كان دور المعىم بيـان الحقيقـة وايحكـام ابتـدا م مـع إيصـا
مهمة
مهمة المفتي هي ذات َّ
اإلحكام والحكمة فيما ينقىه لتالميذه ,فإ َّن َّ
المعىم المابي ,باإلضافة إلأ نقـ المسـتفتي مـن سـاحة الدطـي الـذ
وقع فيه ,واإلثم الذ قد ارتكبه ,إلأ سـاحة الصـواب فـي التصـاأل,
والعفو والرفاان من اهلل لما أقدم لىيه بجهالة.
المسـتفتي,
وهنا يباز دور التيلُّق فـي المفتـي ,حـين يسـتولم
َ
في زاوية مذهم واحد قد يضيق بها لىأ المستفتي ,ب ينقىه إلأ أفـق
المــدارا الفقهيــة المتعــددة التــي فــمىن أوضــال النــاا فــي كىياتهــا
وجزئياتها ,وبدباتـه وسـعة ا اللـه يقـيا الجديـد مـن المسـائ لىـأ
أصولها أو ما يشابهها.
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الحكـم الشـالي
فالمستفتي قب الوقول في الفع يبين له المفتـي
َ
فتوى ,مع ا حتياط والتقوى ,بما يُحقق ألىأ المااتـم سـىوك ما وصـى مة
ال بهد رسو اهلل ‘ في أكم صوره.
باهلل ل َّز وج  ,ولم م
فإذا ما جـا المسـتفتي تائبـ ما معتـذر ما إلـأ اهلل ممـا وقـع فيـه ,فـإن
المفتي يجد له في الحكم الشالي فتوى توصـىه لىيسـا ورفـع الحـا ,
وتفتح له باب الاجا وايم بقبو التوبة والداو من اإلثم.
مهمة؛ اتبال ما لألنبيا  ,وميااث ما لسيد الماسىين ‘.
فيلظم بها من َّ
ـيم ســبحانه أخــي فــي اهلل فضــيىة الشــي أحمــد
ولقــد فـ َّـاأل العىـ ُ
بمهمة اإلفتا بمنطقة البـاب التابعـة لحىـم,
فايف النعسان حفظه اهلل َّ
لـت ُع َّم فائـدتها ,ولتكـون
فجمع الفتاوى التي ُسئ لنها في سىسىة كتم َ
ال لطالب العىـم ,ونموذجـ ما يبـ ما لمـنهت التيسـيا فـي الفتـوى ,مـع
دلي م
ماالاة الورل والتقوى ,والتابية السىوكية ,بما يحفظ اإلنسان والمجتمـع
من الفوضأ والضيال ,فجزاه اهلل خيا ما ,وأحسن إليه ,وبارك فيه ,ونفع
به ,وأثابه خيا الدنيا واآلخاة.
واهللَ أسي أن يجعىنا جميع ما من أهـ التقـوى فـي الفتـوى ,ومـن
أه اإلخالص في ايلما  ,والحمد هلل رب العالمين.
دمشق في3412/4/32 :هـ
الموافق لـ0222/4/26 :مـ

** ** **
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¬
مقدمة فضيلة األستاذ الدكتور
أمحد احلجي الكردي حفظه اهلل تعاىل

الحمــد هلل رب العــالمين ,وأفض ـ الصــالة وأتــم التســىيم ,لىــأ
سيدنا محمد خاتم اينبيا والماسىين ,ولىأ آلـه وأصـحابه أجمعـين,
والتابعين ومن تبع هداهم بإحسان إلأ يوم الدين ,وبعد:
فقد أكامني أخ حبيم وفي هو الشي أحمد النعسان مفتـي منطقـة
الباب با الل لىأ الجـز الثالـم مـن فتاويـه قبـ نشـاه ,وقـد قاأتـه
باويَّة ,وأفدت منـه الكثيـا ,وفـكات لـه صـنيعه ,ودلـوت اهلل تعـالأ
ـتما فــي تــيليف هــذه السىسـىة
القــديا أن يمتعــه بالعافيــة والصــحة ,ليسـ َّ
الموفَّقة بإذن اهلل تعالأ ,المتميزة بيمور كثياة ,منها:
والوسطية وايناة في الطاح والتحىي وا ستنتا .
الموضولية
3ـ
َّ
َّ
0ـ الفهم الصحيح لىسؤا  ,والدقَّة في الجواب ,مع سعة الصـدر
التوسع في اإلجابة بما يايح نفا المستفتي ويقنعه بجوابه.
في ُّ
1ـ سـالمة ايسـىوب العابـي السـه  ,وتجـافي ايخطـا الىرويـة
والطبالية ,حتأ كيني أجد فيه غىطة واحدة.
واإلمالئية
والنحويَّة
َّ
َّ
4ـ سعة ا الل لىأ آرا الفقها ومذاهبهم المدتىفة ,والوقـوأل
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فــي الجــواب لنــد المــذاهم ايربعــة ,دون ال َّتجــاوز إلــأ المــذاهم
الضعيفة ,وغالب ما ما يقف لند حدود المفتأ به في المذهم الحنفي.
5ـ محاولة التوجيه اإلسالمي الصحيح والدلوة إلأ التزام أحكـام
اهلل تعالأ من خال إجاباتـه ,فـال يكـاد يدىـو جـواب لىـأ فتـوى مـن
توجيه ودلوة إلأ التزام الحق.
6ـ توثيق ايحكـام بايدلـة الناهضـة مـن الكتـاب الكـايم والسـنة
الشايفة ,مع لزو ك دلي إلأ مصدره.
لبـاده المتقـين ,وأن
فيسا اهلل
العىي القديا أن ينفع بـه وبفتاويـه َ
َّ
يمتعــه بالصــحة والعافيــة و ــو العمــا ليمت ـ َّد نفعــه ,وأن يــيجاه لىــأ
جهده .والحمد هلل رب العالمين.
الدميا  07ذو الحجة 3402ه
الموافـق0228 / 30 / 05 :مـ

أ.د.أحمد الحجي الكاد
خبيا في الموسولة الفقهية
ولضو هيئة الفتوى في دولة الكوين

** ** **
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المقدمة

¬
املقدمة

الحمد هلل رب العالمين ,وأفض الصالة وأتم التسىيم لىأ سيدنا
محمد ,ولىأ آله وصحبه أجمعين.
يا رب لك الحمد بجميع محامدك كىهـا مـا لىمـن منهـا ومـا لـم
ألىم ,لىأ جميع نعمك وآ ئك كىها ما لىمن منها وما لم ألىـم ,يـا
رب اجعىني من الشاكاين لنـد الاخـا  ,ومـن الصـاباين لنـد الـبال ,
رب جباائيـ وميكائيـ وإسـاافي ,
بما القضـا  .الىهـم َّ
ومن الااضين ُ
ـالم الريــم والشــهادة ,أنــن تحكــم بــين
فــا َا الســموات واير  ,لـ َ
اختىِـف فيــه مــن الحــق
لبــادك فيمــا كــانوا فيــه يدتىفــون ,اهــدني لمــا ُ
بإذنك ,إنك تهد من تشا إلأ صااط مستقيم.
فـافني فـي
أما بعد :فىقد ل ُظمن نعم ُة اهلل ل َّز وجـ َّ
لىـي ,بـين َّ
َّ
خدمة المسىمين في اإلجابة لن بعض مسائىهم المتعىقة بدين اهلل لـز وجـ ,
السداد والتوفيق والهدايـة ثـم المثوبـة لىيهـا يـوم
وإني أرجو اهلل تعالأ َّ
ومنه وجوده وكامه ,وأن يُ َثق اهلل لز وج بهـا ميزانـي,
القيامة بفضىه َ
تبيض وجوه وتسو ُّد وجوه.
ويبيض بها وجهي يوم
ُّ
وأسـيله تعــالأ أن يجعـ مثـ ذلـك فــي ميــزان أصــولي وفاولــي
وزوجتي ومشايدي وإخواني وأحبائي ,وخاصة فيمن كـان السـبم فـي
دخولي إلأ دائاة اإلفتا في مدينة حىم ثم في دائاة اإلفتا فـي مدينـة
الناا ل َ ْـم يشـكا
الباب ,ينه جا في الحديم الشايفَ > :م ْن لم يشكا َ
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وج َّ < رواه أحمد والتامذ وقا  :حديم حسن صحيح.
اهللَ َل َّز َ
فالحمد والشكا هلل تعالأ أو م لىأ هذه النعمة ,ثم الشكا والثنا
وأخص بالشكا سماحة الشي
الحسن الجمي لمن كان سبب ما في ذلك,
ُّ
الدكتور أحمد بدر الدين حسون ,المفتي العام ,رئيا مجىـا اإلفتـا
في الجمهورية العابية السورية.
كمــا أرجــو اهلل تعــالأ أن يعظــم المثوبــة وايجــا لفضــيىة أســتاذ
الشــي الــدكتور أحمــد الحجــي الكــاد حفظــه اهلل تعــالأ ,الدبيــا فــي
الموسولة الفقهية ,ولضو هيئة اإلفتا في دولة الكويـن ,الـذ تفضـ
لىي بمااجعة ما كتبته فكان المصـوب والمصـحح والمعىـق لمـا كتبـن,
َّ
و أنسأ فض صاحم الفض فضيىة الشي محمد الشـهابي حفظـه اهلل
فـافني بمااجعـة مـا كتبتـه
تعالأ أمين دائاة اإلفتا بمدينـة حىـم الـذ
َّ
كذلك فجزاه اهلل تعالأ لني خيا الجزا  ,ومثـ ذلـك لمـن قـام بتنضـيد
حاوفه و بالته وساهم في إخااجه .وأرجو اهلل تعالأ أن يوفقني لطبالـة
ما جمعته بعد هذا الجز الثالم في وقن قايم إنه أكام مسؤو .
وأخيا ما :فالحمد هلل أو م وآخا ما ,وبد ما وختام ما ,وهو سبحانه وتعـالأ
المستعان لىأ ك أما ,والموفق لك خيا ,رب سـواه و إلـه غيـاه,
وصىأ اهلل وسىم لىـأ خيـا خىقـه سـيدنا محمـد المبعـوي بالـدين الحـق
رحمة لىعالمين ,ولىأ آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلأ يوم الدين.
حىم الباب3412/24/05 :هـ
الموافق0222/24/02 :مـ

** ** **

أحمد فايف النعسان
مفتي منطقة الباب

كتاب القرآن الكريم
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السؤال :1يقول اهلل تعاىل يف سورة سيدنا يوسف عليه السالم:
{ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﯸﯹ ﯺﯻﯼﯽﯾﯿ

ﰀ ﰁ ﰂ} [يوسف .]111 :فما هي العربة اليت ميكن أن
نستفيد منها يف قصة سيدنا يوسف عليه السالم؟
الجواب :إن العبا الكثياة فـي قصـة سـيدنا يوسـف لىيـه السـالم
يستفيد منها ايبنا ويستفيد منها الدلاة إلـأ اهلل تعـالأ ,ويسـتفيد منهـا
أه الوظيفة وأصحاب ايلما  ,ويستفيد منها المظىوم ,ويستفيد منهـا
ك من رام ايخالق السامية العالية المجيدة الحميدة .ومن هذه العبا:
والمحسود
3ـ يستطيع الحاسد أن يحو نعمة اهلل لن المحسود,
ُ
لىيه بالصبا ,فإن صبا لىأ أذى الحاسد واتقأ اهلل فيـه زاده اهلل تعـالأ
من فضىه.
0ـ أن يافع العبـد المصـاب فـكواه إلـأ اهلل تعـالأ{ ,ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﻋ}.
لاضــه
1ــ أن يــتعىَّم الشــاب العفــة والطهــارة فــي المجتمــع ,ولــو َّ
المجتمع لىفتن ,وذلك بين يحتمي باهلل لز وج  ,وأن يذكا أن ألـاا
الناا كعاضه ,فيحسن إليه ,وأن يعىم بين الظالم يفىـح{ ,ﭞ ﭟ
ﭠ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﻴ}.
4ـ أن يعىم أن حب الكذب قصيا ,فال يىيق بالعاق أن يكون
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َّ
كذاب ما ,ينه في نهاية المطاأل سيظها الحق ويندحا الكذب,

{ﯬ

ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﺨ}.
5ـ أن يعىم العبد بين العىم من دون لم ورجـول إلـأ اهلل تعـالأ
والتماد لىيه ينفي لن العبد صفة الجهالـة{ ,ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﻊ} .فعىم بدون لم جنون ,ولم بـدون
لىم يكون.
6ـ أن يعىم العبد بين المحن والمصائم تشر الدالي لن
دلوته إلأ اهلل تعالأ ,فهو في أحىك الظاوأل دا ٍل إلأ اهلل تعالأ,
{ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﻐ ﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆﮈﮉﮊﮋﮍﮎﮏﮐﮑﮓﮔﮕﮖﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﻑ}.
7ـ أن يعىم العبد بين العبد المحسن الصـالح هـو دا ٍل إلـأ اهلل بحالـه
قب قاله ,ين أفعاله مطابقة يقواله{ ,ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﻷ}.
8ـ المظىوم إذا قدر لفا ,ويتىطف مع الظالم بعد قدرته لىيه,
{ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
} .والمظىوم إن صبا فإن ظالمه هو الذ سيبائه{ ,ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ }.
2ـ أن يتعىَّم العبد الموظَّف القـائم لىـأ ايمـور العامـة كيـف تكـون
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ايمانة وكيف يكون حف ُظها{ ,ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭺ ﭻ ﭼ ﺬ}.
32ـ أن يتعىَّم العبد صاحم السىطة والنفوذ الصبا وحسن الدىق
إذا أ ُسي إليه{ ,ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯧ
ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯴﯵ ﯶ

ﯷ ﻂ}.
33ـ أن يتعىَّم صاحم ا بتال ات بين مع العسا يسا ما ,وأن اهلل ييتي

بالفا من قىم الضيق,

{ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁﰂﰃﰄ ﻋ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﻌ}.
30ـ أن يتعىَّم المظىوم كيف يعاتم الظالم{ ,ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯕ ﯖ ﯗ ﯙ ﯚ ﯛ ﻑ}.
كيفية البا لىوالدين{ ,ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﻙ}.
31ـ أن يتعىَّم العبد َّ
34ـ أن يتعىَّم العبد كيف يكون العتاب بين اإلخوة إذا اختىفوا,
وخاصة أمام ايبوين,

{ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﯓﯔﯕﯖﯗﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﻙ} .لم يذكا قصة الجم ,ب ذكا السجن الذ
حا بينه وبين إخوته ,وكان ذلك بسبم الشيطان.
نسي اهلل العباة من قصص سادة الدىق أسيادنا اينبيـا والماسـىين
لىيهم الصالة والسالم .آمين .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
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الســؤال :0مــن اســتمع لقــراءة ســورة امللـ أو ريهــا مــن الســور
اليت تسـن قراءتهـا يف وقـت معـن مـن مسـجل أو قـار  ,هـل
يكون ممَّن طبَّق السنَّة يف قراءتها؟
الجواب :جا في سنن التامـذ لـن ابـن لبـاا رضـي اهلل لنهمـا
قا  :ضاب بعض أصحاب النبي ‘ خبا ه لىأ قبا وهو يحسـم أنـه
قبا ,فإذا فيه إنسان يقاأ سورة {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ} حتأ ختمها ,فـيتأ
النبي ‘ فقا  :يا رسو اهلل إني ضابن خبائي لىأ قبا وأنـا أحسـم
أنه قبا فـإذا فيـه إنسـان يقـاأ سـورة تبـارك ـ المىـك ـ حتـأ ختمهـا ,فقـا
رسو اهلل ‘> :هي المانعة ,هي المنجية ,تنجيه من لذاب القبا<.
وفي مسند لبـد بـن حميـد أن ابـن لبـاا رضـي اهلل لنهمـا قـا
لاج  :أ أ افك بحديم تفاح بـه قـا الاجـ  :بىـأ يـا أبـا لبـاا
رحمك اهلل ,قا ( :اقاأ{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ} [المىك ]3 :واحفظها
ولى ْمها أهىك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجياانـك؛ فإنهـا المنجيـة,
وهي المجادلة تجاد وتداصم يوم القيامة لند ربهـا لقارئهـا ,وتطىـم
له إلأ ربها أن ينجيـه مـن النـار إذا كانـن فـي جوفـه ,وينجـي اهلل بهـا
صاحبها من لذاب القبا).
وروى الديىمي لن أنا رضي اهلل لنه قا  :قا رسـو اهلل ‘:
>يبعم رج يوم القيامة لم يتاك فيئ ما من المعاصي إ ركبهـا ,إ أنـه
كان يوحد اهلل ولم يكن يقاأ من القاآن إ سورة واحدة ,فيؤما به إلـأ
النار ,فطار من جوفه في كالشهاب ,فقالـن :الىهـم إنـي ممـا أنزلـن
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لىأ نبيك وكان لبدك هذا يقاأني ,فمـا زالـن تشـفع لـه حتـأ أدخىتـه
الجنة ,وهي المنجية{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ}<.
وبناء على ما تقدم من األحاديث الشريفة:
3ـ يسن تالوة سورة تبارك ـ المىك ـ فـي كـ ليىـة ,وإذا سـمعها
العبد فناجو اهلل تعالأ أن يكتم له ايجا كينه تالها ,ولكن ايولـأ أن
يتىوها ك واحد ,ين التالوة غيا السمال.
0ـ أن يعىمها اإلنسان أهىه وأصـحابه وجىسـا ه ,ين فيهـا الديـا
العظيم العميم ,فهي المنجية من لذاب القبـا ,وهـي المجادلـة تجـاد
لن صاحبها في القبا وفي أر المحشا ,وتدافع لن قارئها ,وخاصة
إذا كانـن فــي جوفـه قــد حفظهـا غيبـ ما .الىهـم أكامنــا بـذلك ويصــولنا
وفاولنا وأزواجنا وأحبابنا والمسىمين .آمين .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الســؤال :3هــل زــوز أن زتمــع بعــا أاــةاو العائلــة وكــل
اةص يأخذ ثالثة أجزاء من القرآن وخيتمـوا ختمـة مـن
القرآن؟ وهل زز هذا العمل؟
الجواب :هذا العم ُ لم محمود إن فا اهلل تعالأ ,وهو داخـ
تحن قولـه تعـالأ{ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯸ ﯹ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ} [المائدة .]0 :والدا ُّ لىأ الديا كفالىـه,
ال لكـم
وأرجو اهلل لز وج أن يكتم لكم أجا تالوة القاآن الكايم كام م
ولمن قاأ معكم ,وأن يشاكنا معكم .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
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الس ــؤال :4هن ــاس نس ــةة م ــن التفس ــري و ــع عل ــى ه ــامآ الق ــرآن
الك ــريم ,ووج ــد بع ــا الزي ــادا يف نس ــةة الق ــرآن الك ــريم,
وبعا النقص يف اآليا  ,فقام طـابع التفسـري بو ـع لصـاقة
من الورق علـى اآليـا املكـررة ,بقصـد حـذفها وو ـع لصـاقا
مك ـ ــان اآلي ـ ــا ا ذوف ـ ــة ,فص ـ ــار نس ـ ــةة الق ـ ــرآن الك ـ ــريم
مصـ ـ َّ ة به ــذل اللص ــاقا ال ــيت و ــعت يف نس ــةة الق ــرآن
الكريم ,فهل زوز هذا مع احتمال سقوط هذل اللصاقا ؟
الجواب :أرى وجـوب إتـالأل النسـ التـي فيهـا زيـادة أو نقـص
بطايقة غيا مهينة ,ثم بعه من جديد صحيح ما مهما كىَّـف ذلـك ,وقـد
حصـ هـذا فـي الكويـن قبـ بضــع سـنين ,حيـم ُبعـن نسـدة مــن
المصحف الشايف بيلداد تزيد لىـأ اآل أل ,ثـم ظهـا فيهـا خطـي فـي
كىمة ,فيلدمن النس كىُّهـا وأُليـد الطبـع مـن جديـد ,و يكفـي هـذا
التاميم المشوه لىمصحف من جهة ,والمعا لسقوط بعض الكىمـات
منه بسقوط الىصاقات .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
وقد لا السؤا لىأ لجنة الفتوى ب ُدبي ,وجا الجواب كما يىي:
[فيما ناى واهلل ألىـم أن خيـا ما ممـا فعىـن هـذه الـدار أن تحـاق
المحافة المدالفة آليات القـاآن الكـايم تاتيبـ ما ودقـة بـد
تىك النسدة
َّ
تىك الىصاقات التي ـ كما قىن ـ ستزا مع اييام ,أو بفع فالـ مـن
أج أن ياى ما تحتها].
** ** **

كتاب احلديث الشريف
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الســؤال :1هــل ورد عــن الــن ‘ أنــه قــال> :ال تــدخلوا مســاكن
الذين ظلموا أنفسهم إال أن تكونوا باكن<؟ وما معنال؟
الجواب :الحديم الـذ ورد فـي السـؤا حـديم صـحيح متفـق
لىيه بالصيرة التالية :لن لبد اهلل بن لما رضي اهلل لنهما قا  :لما مـا
النبي ‘ بالحجا ـ الـذين قـا فـيهم مو نـا جـ جاللـه{ :ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ} [الحجا ]82 :ـ قا  > :تدخىوا مسـاكن الـذين
ظىموا أن يصـيبكم مـا أصـابهم ,إ أن تكونـوا بـاكين ,ثـم قنـع رأسـه
وأسال السيا حتأ أجاز الواد <.
وفــي الحــديم إفــارة إلــأ لــدم الاكــون إلــأ أمــاكن المعاصــي
والفسق والفجور ,ين هذه ايمـاكن يتجىَّـأ لىيهـا ربُّنـا تجىـ َي غضـم
والعياذ بـاهلل تعـالأ ,فـإذا اضـطا المـؤمن لىعبـور أو الجىـوا لىيـه أن
يجىا بمقدار الضاورة ثم يرادرها بسالة ,وأن يكون مـن الرـافىين
لن اهلل تعالأ أثنا لبوره أو جىوسه ,إ أن يكون من الباكين كما قـا
النبي ‘ ليعبا لن لدم رضاه .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :0ما ص ة هذا احلديث> :ااربوا املاء مصّاً فإنه أهنأ وأمرأ<؟
الجووواب :الحــديم رواه البيهقــي بىفــظ> :مصــوا المــا مصـ ما و
ُتع ُّبوا لب ما< .وفـي روايـة أخـاى لنـد البيهقـي كـذلك وابـن السـني لـن
لائشة رضي اهلل لنها قالـن :قـا رسـو اهلل ‘ُ > :م ُّصـوا المـا مصـ ما

00

الفتاوى الشالية

و ُتع ُّبـوا لبـ ما ,فــإن ال ُكبــاد مــن العــم< ال ُكبــاد بالضــمَ :و َجـع الكبــد.
والع ُّم :فاب الما من غيا مص .وروى أبـو نعـيم> :كـان النبـي ‘
َ
يستاك لاض ما ويشاب مص ما< .وروى الديىمي لـن أنـا رضـي اهلل لنـه
قا  :قا رسو اهلل ‘ُ > :م ُّصوا الما مص ما فإنه أهني وأماأ< .وك ُّ هذه
الاوايات ضعيفة .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :3ما ص ة هذا احلديث> :ال يؤم الرجل يف سلطانه<؟
الجواب :الحديم رواه مسىم وأبو داود في سننه لن أبي مسـعود
القـوم أقـا هم
البدر رضي اهلل لنه قـا  :قـا رسـو اهلل ‘> :يـؤم
َ
لكتاب اهلل ,فإن كانوا في القاا ة سوا م فيلىمهم بالسنة ,فإن كـانوا فـي
السنة سوا فيقدمهم هجاة ,فإن كانوا في الهجاة سوا فيقدمهم ِسىم ما,
و يَ ُؤ َّم َّن الاج ُ الاج َ في سىطانه ,و يقعد في بيته لىأ تكامتـه إ
بإذنه< وكذلك رواه ابن ماجه .وجا في مصنف ابن أبـي فـيبة قـا ‘:
وليؤمهم رج منهم< .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
يؤمهم
َّ
>من زار قوم ما فال َّ
السؤال :4ما ص ة هذا القول( :سؤر املؤمن افاء)؟
الجواب :هذا القـو لـيا بحـديم لـن النبـي ‘ ,ولكـن روى
الدارقطني لن ابن لباا رضـي اهلل لنهمـا قـا  :قـا رسـو اهلل ‘:
> ِم َن التواضع أن يشاب من سؤر أخيـه< ,وكـذلك ريـق المـؤمن فـفا
ليا بحديم ,ولكن معناه صحيح ,فقد جا فـي الصـحيحين أنـه ‘
كان إذا افتكأ اإلنسان الشي منـه أو كانـن بـه قاحـة أو جـاح ,قـا
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النبي ‘ بإصبعه هكذا ـ ووضـع سـفيان سـبابته بـاير ثـم رفعهـا ـ:
«بسـم اهلل ,تابـة أرضـنا ,بايقـة بعضــنا ,يشـفأ سـقيمنا ,بـإذن ربنــا».
هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الســؤال :2مــا هــي ص ـ ة هــذا احلــديث (بشــر القاتــل بالقتــل والزانــي
بالزنى) وما هي ص ة القول( :الزاني يُ ْز َنى به ولو جبدار بيته)؟
الجواب :صـحة لىحـديم ايو  :بشـا القاتـ بالقتـ والزانـي
بالفقا ,و الحديم الثاني :الزاني يزنأ به ولو بجدار بيته ,وهـذه مـن
ايحاديم المشهورة لىأ ألسنة الناا ,وليسن بثابتة بهـذا الىفـظ لـن
رسو اهلل ‘.
ولكن يد ُّ لىأ معناه حديم معما لن أيوب لن أبي قالبة قـا :
قــا رســو اهلل ‘> :البــا يبىــأ ,واإلثــم ينســأ ,والــديَّان
يموت ,فكن كما فئن كما تدين تدان< رواه لبد الازاق في مصنفه.
وأخا ابن لساكا مـن حـديم لمـاو بـن فـعيم لـن أبيـه لـن
جده :أوحأ اهلل إلأ موسأ لىيه السالم :يا موسأ إني قاتـ القـاتىين,
وم ْف ِق ُا الزناة.
ُ
وأخا أبو نعيم ايصبهاني لن ابن لما رضي اهلل لنهمـا :قـا :
قا رسو اهلل ‘> :الزنا يوري الفقا<.
وبناء على ذلك:
3ـ القو ن ليسا بحديم لن رسو اهلل ‘.
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0ـ المعنأ صحيح لنـدما تطبـق الحـدود الشـالية فـي حـق قاتـ
العمــد ,حيــم يقــتص منــه بالقت ـ  ,والزانــي المحصــن بــالاجم حتــأ
الموت ,والبكا بالجىد .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :8ما ص ة احلديث> :إن لربكم يف أيام دهركم نف ـا ,
أال فتعر وا هلا<؟
اإلمـام الرزالـي رحمـه اهلل تعـالأ فـي
الحديم
الجواب :ذكا هذا
َ
ُ
كتاب إحيا لىوم الدين ,وقا لنه الحافظ العااقي فـي تدايجـه :رواه
التامذ الحكيم في النوادر ,والطبااني في ايوسط من حديم محمـد
ابن مسىمة ,ورواه ابـن أبـي الـدنيا فـي كتـاب الفـاح مـن حـديم أبـي
هايــاة ,واختىــف فــي إســناده .انتهــأ .ولــزاه الحــافظ ابــن حجــا فــي
تدايت أحاديم مسند الفادوا لىطبااني لن محمد بن مسىمة وسـكن
لىيــه ,ورواه الطباانــي فــي الكبيــا لــن محمــد بــن مســىمة بىفــظ> :إن
فتعاضوا لها ,لعىه أن يصيبكم نفحة منها
لابكم في أيام دهاكم نفحات َّ
فال تشقون بعدها أبد ما<.
ورواه البيهقي في فعم اإليمان :لن أنا بن مالـك ,أن رسـو
دهاكم ُكىَّه ,وتعاضوا لنفحات رحمـة اهلل,
اهلل ‘ قا « :ا ىبوا الديا َ
ٍ
نفحات من رحمته يصيم بها من يشا من لباده؛ وسىوا اهلل أن
فإن هلل
يستا لوراتكم ويؤمن رولاتكم».
وإنا لناجو اهلل تعالأ أن تصيبنا هذه النفحات حتأ نشقأ أبـد ما,
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ونسيله تعالأ أن يستا لوراتنا وأن يؤمن رولاتنا بفضـىه وجـوده وكامـه
وبباكة اتبالنا لسيدنا رسو اهلل ‘ ,ين العبد الذ يكامه اهلل تعـالأ
بهذه النفحات من ثمااتها ا تبال لىنبي ‘ ,وإ فهو يعيش في وهم.
هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :2ما معنى الدعاء املأثور> :وال ينفع ذا اجلَدِّ من اجلَد<.
الج ُّد< هو جز مـن
الجد منك َ
الجواب :هذا الدلا >و ينفع ذا َ
حديم رواه اإلمام مسىم وأبو داود لن أبي سـعيد الدـدر رضـي اهلل
لنه قا  :كان رسو اهلل ‘ إذا رفع رأسه من الاكول قا > :الىهم ربَّنا
لك الحمد م السماوات ومـ اير  ,ومـ مـا فـئن مـن فـي
أحق ما قا العبد ,وكىُّنا لك لبد ,الىهـم
بعد ,أه َ الثنا والمجدُّ ,
مانع لما ألطين ,و معطي لما منعن ,و ينفع ذا الجد منك الج ُّد<.
ومعنأ > ينفع ذا الجد منك الج ُّد< ,أ  :ينفع ذا الرنأ منك
غنــاه ,ين كـ غنــي غنــاه منــك يــا رب ,فرنــاه ينفعــه ,إنمــا ينفعــه
اإليمان والعم الصالح مع اإلخالص.
وصدق اهلل العظيم القائـ :

{ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﻍ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﻎ} [الشعاا ] .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الســؤال :6أنــا أعلــم بــأن هجــر املســلم فــوق ثــال ال زــوز ,لقــول
ال ــن ‘> :ال حي ــل ملس ــلم أن يهج ــر أخ ــال ف ــوق ث ــال <.
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والســؤال :كيــف نوف ـق بــن هــذا احلــديث الشــريف ,وبــن
هجر الن ‘ كعب بن مال وصاحبيه مخسـن يومـاً,
وأم ــر رس ــول اهلل ‘ بهج ــرانهم؟ وكي ــف نوفـ ـق ب ــن ه ــذا
احلديث الشريف ,وهجرِ الن ‘ لنسائه اهراً؟
الجواب :خالأل بين الفقها في أنه يحـام لىـأ المسـىم هجـا
أخيه المسىم فوق ثالي ليا بييامها ,لقولـه ‘ > :يحـ لمسـىم أن
يهجــا أخــاه فــوق ثــالي ليــا يىتقيــان فيعــا هــذا ويعــا هــذا,
وخياهما الذ يبدأ بالسـالم< رواه البدـار  .ولقولـه ‘> :مـن هجـا
أخــاه فــوق ثــالي فهــو فــي النــار ,إ أن يتداركــه اهلل بكاامتــه< رواه
الطبااني ورجاله رجا الصحيح .ولقوله ‘> :من هجا أخاه سنة فهو
كسفك دمه< رواه أبو داود وص َّححه الحاكم.
أما هجا المسىم يخيـه مـدة ثـالي ومـا دون ,فجمـاهيا العىمـا
قالوا بإباحتها ,لمفهـوم المدالفـة فـي الحـديم الشـايف .وأمـا مـا زاد
لىأ ثالي فال خالأل بين الفقها في أنه يحام لما ورد من ايحاديـم
الشايفة ,وأنه من الكبائا لما فيه من التقا ع واإليذا والفساد ,وثبوت
الوليد لىيه في اآلخاة.
هذا الحكم في حق من هجا أخاه لحظ من حظوظ النفا ايمارة
بالسو  ,أما إذا كان الهجا من أج الدين فال حـا فيـه وإن زاد لىـأ
الثالي حتأ ياجع إلأ الحق ويتوب إلأ اهلل تعالأ.
أما الهجا من أج التيديم مع لـدم العـداوة والشـحنا فـال حـا
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فيه وإن زاد لىأ الثالي ,وكذلك من خاأل لىأ نفسه من دخو مضـاة
لىيه في دين أو دنيا ,ينه ُر َّب هجا جمي خيا من مدالطة مؤذية.
وبناء على ذلك:
هجـا تيديـم,
3ـ فـإ َّن هجـا النبـي ‘ لكعـم رضـي اهلل لنـه كـان َ
وكذلك لندما أما النبي ‘ الصحابة أن يهجاوه ,ولـم يكـن فـي قىـوبهم
برض و فحنا لىأ كعم رضي اهلل لنهم جميع ما ,والـدلي لىـأ ذلـك
ما يقوله كعم رضي اهلل لنه( :فكنن أخا فيفهد الصالة مـع المسـىمين
وأ وأل في ايسواق و يكىمني أحد ,وآتي رسو اهلل ‘ فيسـىم لىيـه
حـاك فـفتيه بـاد
وهو في مجىسـه بعـد الصـالة ,فـيقو فـي نفسـي :هـ
َّ
لىي أم ثم أصىي قايب ما منه فيُسـارقه النظـا ,فـإذا أقبىـن لىـأ
السالم َّ
التفن نحوه ألا لني) رواه البدار .
إلي ,وإذا ُّ
صالتي أقب َّ
0ـ وكذلك هجا النبي ‘ لنسائه كان لىتيديم ,والمقصود بهجـا
الزوجــة التزال ُهــا وتــاك الجمــال والمضــاجعة ,ويجــوز أن يهجاهــا فــي
الكالم ثالثة أيام وما دون ,أما ما زاد لىـأ الـثالي فـال يجـوز .هـذا,
واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :2ما ص ة هـذا احلـديث> :يـا أبـا ذر جـدِّد السـفينة فـإن
الب ر عميق ,وخفف احلمل فإن السفر بعيد<؟
الجووواب :الحــديم أورده اإلمــام الــديىمي فــي مســند الفــادوا
بميثور الدطاب ,قا ‘> :يا أبا ذر جدد السفينة فـإ َّن البحـا لميـق,
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وخفـف الحمـ فــإ َّن الســفا بعيــد ,واحمـ الــزاد فــإن العقبــة ويىــة,
وأخىص العم فإن الناقد بصيا<.
نسي اهلل تعالأ أن يوفقنـا لىتـز ُّود مـن العمـ الصـالح فـي الحيـاة
الدنيا ,وأن يجعىنا فاحين لند سكاات الموت ,قائىين :وا ابـاه غـد ما
نىقأ ايحبة محمد ما وصحبه ,وناجوه أن نكون من النادمين .آمـين.
هذا ,واهلل تعالأ ألىم.

جم ـع مــال إال مــن
الســؤال :12كــثرياً مــا نســمع هــذا القــول( :مــا ُ
ح أو حرام) ,فهل هذا حديث ص يح؟ أم قول مأثور؟
ٍّ
ا
ُ
الجواب :هذه الجمىة ليسن بحـديم و قـو مـيثور ,إنمـا هـي
كذب وافتاا صدرت من أناا ضاقن صدورهم لندما فاهدوا
محض ٍ
ُ
الرنأ لىأ لبد من لباد اهلل ,فقالوا :ما جمع ما من حال  ,أو قالوا:
ما جمع ما إ من فح أو حاام.
وما تفطَّن هؤ إلأ أ َّن هـذه الكىمـة تشـم كـ َّ مـن جمـع مـا م
ال كان أم كثيا ما.
قىي م
وبناء على ذلك:
فهذه الكىمـة غيـا صـحيحة فـي معناهـا ,ين اهلل تعـالأ كىَّفنـا أن
نجمع الما من ايق مشاول ,واهلل يكىف إ بما هـو فـي وسـعنا.
هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :11هل زوز العمل بهذا احلـديث> :إذا كانـت ليلـة النصـف
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مــن اــعبان ,فقومــوا ليلــها وصــوموا نهارهــا ,فــإن اهلل عــزَّ وجــل
ين ــزل فيه ــا لل ــروب الش ــما إىل الس ــماء ال ــدنيا ,فيق ــول :أال
مســتلفر فــأ فر لــه؟ أال مســرتزق فأرزقــه؟ أال مبتلــى فأعافيــه؟
أال كذا ,حتى يطلع الفجر<؟ مع العلم بأن العلماء نصوا بـأنَّ
هذا احلديث عيف ,وراويه منكر احلديث ومتَّهم بالو ع؟
الجووواب :هــذا الحــديم الشــاي ف قــا لنــه لىمــا الحــديم:
ضعيف جد ما ,رواه ابن ماجه ,وفي الزوائد :إسناده ضعيف ,لضـعف
ابن أبي سباة.
ومن المعىوم أن الحديم الضعيف يُ ْع َم به في فضائ ايلما .
وكذلك من المعىوم حديم النبي ‘ الذ يُ َاغم فيه النبـي ‘
بصيام فعبان ,والذ من جمىته يوم نصـفه ,حيـم يقـو > :ذاك فـها
يرف الناا لنه بين رجم ورمضان ,وهو فها تافع فيه ايلمـا إلـأ
فيحم أن يافع لمىي وأنا صائم< رواه أحمد والبيهقي.
رب العالمين,
ُّ
وأما القيام بايسحار فهو مندوب إليه في سـائا الىيـالي ,وخاصـة
في فها يرف لنه الناا بين رجم ورمضان.
وبناء عليه:
فيندب صوم يوم النصف في فعبان لىحـديم المـذكور وإن كـان
ضعيف ما ,ين الحديم الضعيف يُعم به في فضائ ايلمـا  ,وكـذلك
بالنسبة لىقيام .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
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السؤال :10ما هي ص ة احلديث> :أعطـوا األجـري أجـرل قبـل أن
زفَّ عرقُ ُه<؟
الجواب :هذا الحديم الشايف رواه ابن ماجه بسند جيد لن ابن
لما رضي اهلل لنه ,ورواه أبـو يعىـأ لـن أبـي هايـاة رضـي اهلل لنـه,
والطبااني لن جابا ,والتامذ لن أنا رضي اهلل لنه ,ورواه البيهقي
يجـف
لن أبي هاياة رضي اهلل لنه بىفظ> :ألطوا ايجيا أجاه قب أن َّ
لاقُ ُه ,وألىموه أجاه وهو في لمىه< .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الس ــؤال :13م ــا معن ــى ق ــول ال ــن ‘> :إذا مل تس ــتح فاص ــنع
ما ائت<؟
الجواب :أو م  :كالم سيدنا رسو اهلل ‘ له تيويالن:
أحدهما :ظاها ,وهو المشهور ,ومعنـاه :إذا لـم تسـتح مـن العيـم
ولم تدش العار مما تفعىه ,فافع ما تحـدثك بـه نفسـك مـن أغااضـها,
سوا كان حسن ما أو قبيح ما ,وهذا لفظه أما ,ومعنـاه تـوبي وتهديـد ,هـذا
كقوله تعالأ{ :ﭺ ﭻ ﭼ} لفظه أما ,ومعناه توبي وتهديد بـدلي
تتمــة اآليــة{ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ} [الكهف.]02 :
الثاني :إذا كنن في فعىك آمن ما أن تستحي منه فاصنع منه مـا فـئن,
كينه قا  :إذا كنن في أفعالك جاري ما لىأ َسنَ ِن الصواب فافع ما فئن.
ثاني ما :الحديم الشايف رواه البدار وأبو داود لـن أبـي مسـعود

كتاب الحديم الشايف

13

البدر رضي اهلل لنه ,أن رسـو اهلل ‘ قـا > :إن ممـا أدرك النـاا
تستحي فاصنع ما فئن<.
من كالم النبوة ايولأ :إذا لم
ِ
وقوله ‘> :إن مما أدرك الناا من كالم النبـوة ايولـأ< معنـاه:
إن هذا ممـا بقـي مـن كـالم النبـوة ايولـأ ,يعنـي :أن الحيـا لـم يـز
مستحسن ما في فاائع اينبيا والماسىين ,وأنه لـم يُافـع ولـم يُنسـ فـي
جمىة ما نس اهلل من فاائعهم .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :14هل يصحّ هـذا القـول> :إذا قتلـتم فأحسـنوا القتـل<؟
وإن كان ص ي اً فما هو معنال؟
الجووواب :أو م  :هــذا القــو صــحيح ,وهــو حــديم صــحيح لــن
سيدنا رسو اهلل ‘ ,ولكـن بىفـظ رواه اإلمـام مسـىم والتامـذ لـن
فداد بن أوا رضـي اهلل لنـه ,أن رسـو اهلل ‘ قـا > :إن اهلل كتـم
اإلحســان لىــأ ك ـ فــي  ,فــإذا قتىــتم فيحســنوا ال ِقتىــة ,وإذا ذبحــتم
فيحسنوا َّ
الذبح ,وليح َّد أحدكم ففاته ولياح ذبيحته<.
ثانيـ ما :المقصــود بقــو النبــي ‘> :فــإذا قتىــتم فيحســنوا ال ِقتىــة<
بكسا القاأل :يعني هيئـة القتـ  ,وهـذا فـي اسـتيفا القصـاص ,لنـدما
يقت ـ إنســان إنســان ما لمــد ما ,فعقوبتــه القت ـ  ,وذلــك لقــو النبــي ‘:
>القات يقت <.
فعندما يقام الحد لىأ القاتـ يجـم لىـأ ولـي ايمـا أن يُحسـن
هيئة القصاص ,وأن يشوه ِخىقة المقتو وأ يمث فيه ,لما جا في
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صحيح البدار لن لبـد اهلل بـن يزيـد اينصـار رضـي اهلل لنـه :أن
والمثىة.
رسو اهلل ‘ نهأ لن النُّهبة ُ
وجـم مـذاكياه,
والمثىة :هي تشـويه الدىـق ,كجـدل اي ـااألَ ,
ُ
ونحو ذلك .هذا واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :12نسمع كثرياً أن من ترس ايئاً هلل عوَّ ه خرياً منه.
ما ص َّة هذل العبارة؟
الجووواب :المعنــأ صــحيح ,لــوروده فــي الحــديم الشــايف الــذ
أخاجه اإلمام أحمد في مسـنده لـن أبـي قتـادة وأبـي الـدهما قـا  :أتينـا
لىأ رج من أه البادية فقا البدو  :أخذ بيد رسو اهلل ‘ فجعـ
يعىمني مما لىَّمه اهلل ,فكان فيما حفظن لنه أن قا > :إنك لن تدل فـيئ ما
اتقا اهلل تبارك وتعالأ إ آتاك اهلل خيا ما منه< .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الس ــؤال :18م ــا صــ ة ه ــذا الق ــول> :م ــن ك ــتم علمــاً أجلم ــه اهلل
بلجام من نار<؟
الجواب :هذه الجمىة صحيحة في معناها ,مستم َّدة مـن الحـديم
الشايف الذ رواه أبو داود والتامذ وابن ماجه وابن حبان ,لن أبي
يعىمـه
هاياة رضي اهلل لنه قا  :قـا رسـو اهلل ‘> :مـن كـتم لىمـ ما ُ
أُلجم يوم القيامة بىجام من نار< قا التامذ  :حديم حسن صحيح.
ويســتفاد مــن هــذا الحــديم الشــايف :وجــوب بـذ العىــم الــذ
يعىمه اإلنسان ,وخاصة إذا افتدت حاجة الناا إليه ,وبذ العىـم هـو
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نول من أنوال الصدقات التي يُتقاب بها إلأ اهلل تعـالأ ,وهـو نـول مـن
أنوال اإلنفاق في سبي اهلل تعـالأ .وكـ لىـم يبـذ ابترـا ماضـاة اهلل
لز وج  ,مع العم به فإنه يوري صاحبه لىم مـا لـم يعىـم مـن فضـ
اهلل تعالأ القائ { :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ} [سبي.]12 :
وقــا فــي المقاصــد :يشــم الوليــد حــبا الكتــم لمــن يطىبهــا
لالنتفال بها ,سيما مع لـدم التعـ ُّدد لنسـدها ,ومـع كـون المالـك
يهتد لىمااجعة منها ,وا بتال بهذا كثيا .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
وأخيا ما أقو  :من أراد صالح الفاد وايسـاة والمجتمـع فعىيـه أن
ينظا إلأ العىما العامىين الذين بذلوا كـ َّ مـا يمىكـون فـي بـذ العىـم
التشبه بالكاام فالح.
لآلخاين ,وأن يتم َّث بهم
َّ
ويتشبه ,فإن ُّ
واإلفارة ترني العقال لن العبارة ,الىهم أكامنا با سـتقامة لىـأ
فال نبيك سيدنا محمد ‘ حتأ نىقاك وأنن را ٍ لنا.
السؤال :12ما مدى ص ة هذا القول( :سـب ان مـن بسـ األرض
على ماء مجد)؟
الجواب :ياوى لن اإلمام أحمد بن حنب رحمـه اهلل ,كمـا جـا
في كتاب حياة الحيوان الكباى لىـدميا  ,أن اإلمـام أحمـد رحمـه اهلل
رأى رب العزة في المنام تسع ما وتسعين ماة ,فقا  :إن رأيته تمام المئة
يسيلنَّه ,فاآه تمام المئة فسـيله وقـا  :يـا رب بمـاذا ينجـو العبـاد يـوم
القيامة فقا له :من قا ك يوم ,بكاة ولشي ما ثـالي مـاات :سـبحان
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ايبد ايبد ,سبحان الواحد ايحد ,سـبحان الفـاد الصـمد ,سـبحان
من رفع السما بريا لمد ,سبحان من بسـط اير لىـأ مـا جمـد,
سبحان من لم يتدذ صاحبة و ولد ,سـبحانه لـم يىـد ولـم يولـد ولـم
يكن له كفو ما أحد ,نجا من لذابي.
وايولأ تاك مث هذه العبـارات المـا أنـه لـم يـاد فيهـا حـديم
صحيح ,أو حقيقة لىمية ثابتة .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :16ما هو سـبب ورود احلـديث الشـريف> :صـدقة تصـدق
اهلل بها عليكم فاقبلوا صدقة اهلل<؟
الجواب :روى التامذ في سننه وقـا  :حـديم حسـن صـحيح,
لن يعىأ بن أمية ,قا  :قىن لعما بـن الدطـاب رضـي اهلل لنـه :إنمـا
قا اهلل{ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ}
[النسا  ,]323 :وقد أمن الناا.
لجبـن منـه,
لجبـن ممـا
فقا لما بن الدطاب رضي اهلل لنه:
ُ
َ
فذكا ُت ذلـك لاسـو اهلل ‘ ,فقـا > :صـدقة تصـ َّدق اهلل بهـا لىـيكم
فاقبىوا صدقته<.
وبناء على ذلك:
بـين النبـي ‘
فايص في قصا الصالة
ُ
الدوأل من العـدو ,ثـم َّ
بي َّن القصا بقي ولو انتفأ الدـوأل وأمـن المسـىمون مـن لـدوهم .هـذا
واهلل تعالأ ألىم.
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الســؤال :12هــل مــن تعــارض بــن قــول الــن ‘> :أنــا أول مــن
تنشــق عنــه األرض< وبــن قولــه ‘> :فــأكون أول مــن رفــع
رأسه فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش<؟
الجواب :تعـار بـين الحـديثين الشـايفين ,فالحـديم ايو
فيه إفارة إلأ أنه ‘ أو من تنشق لنـه اير > :أنـا أو مـن تنشـق
لنه اير يوم القيامة ,ثم أبو بكا ,ثم لما ,فنيتي البقيـع فيحشـاون
معي ,ثم ننتظا أه مكة ,حتأ نحشا بين الحامين< أخاجه التامذ .
وأما الحديم الثاني ففيه إفارة إلأ أن سيدنا موسأ لىيه السالم
استثناه اهلل من الصعقة ايولأ التي أفار إليها ربنا بقوله:

{ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ} .لن أبي
هاياة ~ قا  :قا يهود بسوق المدينة :والذ اصطفأ موسأ
فصك بها وجهه ,قا :
لىأ البشا ,قا  :فافع رج من اينصار يده
َّ
تقو هذا وفينا نبي اهلل ‘ ,فقا رسو اهلل ‘:

>{ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭠﭡﭢﭣﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ} [الزما.]68 :
فيكون أو مـن رفـع رأسـه ,فـإذا موسـأ آخـذ بقائمـة مـن قـوائم
العاش ,فال أدر أرفع رأسه قبىي أم كان ممن استثنأ اهلل ,ومـن قـا
أنا خيا من يونا بن متأ فقد كذب< رواه التامذ وابن ماجه.
فال تعار بين الحديثين .هذا واهلل تعالأ ألىم.
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الســؤال :02مسعــت مــن بعــا النــاإ يقــول :إن القــول املنســوب
لســيدنا عمــر ر ــي اهلل عنــه (أصــابت امــرأة وأخطــأ عمــر)
ليا بص يح ,فهل هذا ص يح؟
الجواب :هذا القو بمعناه منسوب إلأ سيدنا لما رضـي اهلل لنـه,
النـاا
الشعبي قـا  :خطـم لمـا
فقد جا في السنن الكباى لىبيهقي لن َّ
َ
فحمد اهلل وأثنـأ لىيـه وقـا ( :أ ترـالوا فـي صـداق النسـا  ,فإنـه
يبىرني لن أحد ساق أكثا من في ساقه رسو اهلل ‘ أو سـيق إليـه إ
جعىن فض ذلك في بين الما ) ,ثم نز فعاضن له امـاأة مـن قـايش
حـق أن يُ َّتبـع أو قولـك قـا :
فقالن :يا أميا المؤمنين أكتاب اهلل تعـالأ أ ُّ
(ب كتاب اهلل تعالأ ,فما ذاك) قالن :نهيـن النـاا آنفـ ما أن يرـالوا فـي
صداق النسا  ,واهلل تعالأ يقو فـي كتابـه{ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ} [النسا  .]02 :فقا لما رضـي اهلل لنـه( :كـ ُّ أحـ ٍد
أفقه من لما) مـاتين أو ثالثـ ما .ثـم رجـع إلـأ المنبـا فقـا لىنـاا( :إنـي
كنن نهيتكم أن ترالوا في صداق النسا  ,أ فىيفع رج في ماله ما بـدا
له) .وفي رواية قا ( :امـاأة أصـابن ورجـ أخطـي) .وفـي روايـة مجمـع
الزوائد ومنبع الفوائد :قا ( :الىهم غفا ما ,ك ُّ الناا أفقه من لما).
وبناء على ذلك:
لمن تز َّك ْن نفسه بين يـد سـيدنا رسـو اهلل
فايما ليا برايم َّ
أحـق أن يُ َّتبـع.
‘ أن يقو مث هذا القو  ,ين المؤمن لنده:
الحـق ُّ
ُّ
هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
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السؤال :01هل ص يح أن رسـول اهلل ‘ قـال> :بيـت ال رـر فيـه
جياع أهله<؟
الجواب :هذا الحديم صحيح ,وقد رواه اإلمام مسىم وأبـو داود
والتامذ  ,لن السـيدة لائشـة رضـي اهلل لنهـا قالـن :قـا رسـو اهلل
‘> :يا لائشة بين تما فيه جيال أهىه ,يا لائشة بيـن تمـا فيـه
جيال أهىه ,أو جال أهىه ـ قالها ماتين أو ثالث ما ـ<.
وفي رواية ابن ماجه لن أبي رافع لن ج َّدته سىمأ أن النبـي ‘
قا > :بين تما فيه كالبين عام فيه< .هذا واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :00ما ص ة احلديث الشريف> :ايبتين هود وأخواتها<؟
الجواب :هذه الجمىة جز مـن حـديم أخاجـه لبـد الـازاق فـي
مصنفه ,لن رسو اهلل ‘ أنـه قـا > :فـيبتني هـود وأخواتهـا ,سـورة
الواقعــة ,وســورة القيامــة ,والماســالت ,والشــما إذا كــورت ,وإذا
السما انشقن ,وإذا السما انفطات<.
ولكن ذكاه الحاكم في المستدرك ,لن أبـي بكـا الصـديق رضـي
اهلل لنه قا  :قا لاسو اهلل ‘ :أراك قد فبن قا > :فيبتني هود,
والواقعة ,ولم يتسا لون ,وإذا الشـما كـورت< .وقـا الحـاكم :هـذا
حــديم صــحيح لىــأ فــاط البدــار ولــم يداجــاه .وكــذلك رواه
التامذ بىفظ قايم من هذا .هذا ,واهلل تعالأ ألىم
الســؤال :03لقــد مسعــت مــن بعــا خطبــاء اجلمعــة يقــول :قــال
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رسول اهلل ‘ :من كان همه بطنه فقيمته ما خيرج منه.
فهل تصح نسبة هذا القول إىل سيدنا رسول اهلل ‘؟
الجووواب :مــن ايجــدر وايولــأ فــي حــق المســىم إذا ســمع مــن
وفـك
خطيم الجمعة أو المدرا حـديث ما لـن سـيدنا رسـو اهلل ‘,
َّ
السامع في ذلك ,أن يسي الدطيم أو المدرا سؤا المـتعىم مـا هـي
صحة هذا الحديم وأين نجده
فإن أجابه فبها ونعمن ,وإ نسي لنه غياه ,فإذا أخـذ الجـواب
وكان موافق ما فبها ونعمن ,وإ رجع إلأ المدرا أو الدطيم وق َّدم له
يتثبن من ايحاديم التي يذكاها.
النصيحة بين َّ
ولىأ ك حا  ,هذا لـيا بحـديم لـن سـيدنا رسـو اهلل ‘,
فهو موضـول لنـه ,و تجـوز روايتـه حـديث ما لـن رسـو اهلل ‘ ,و
يجوز وصف اإلنسان المؤمن بهذا .هذا واهلل تعالأ ألىم.
الســؤال :04مــا صـ ة احلــديث الــذي نســمعه كــثرياً مــن بعــا
ط ــالب العل ــم> :م ــن بل ــع األربع ــن ومل يلل ــب خـ ـريُل ا ــرَّل
فليتجهز إىل النار<؟
الجووواب :جــا فــي كتــاب كشــف الدفــا لىفقيــه المحــدي الشــي
إسمالي بن محمد العجىوني الحديم بالشك التالي> :من أتـن لىيـه
فاه فىيتجهز إلأ النار< .أخاجه ايزد
خياه َّ
أربعون سنة ,ولم يرىم ُ
في تاجمة بارح بن لبد اهلل بن مالـك الهـاو بسـنده إلـأ ابـن لبـاا
رفعه .ويقو القار  :فىيا في معناه ما يد لىأ بطالن مبناه.
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ويؤيــده حــديم> :مــن لــم يَــاْ َل ـ ِو لنــد الشــيم ,ويســتحي مــن
العيم ,ولم يدش اهلل في الريم ,فىيا هلل فيه حاجة< .ذكاه الديىمي
بال سند لن جابا بن لبد اهلل مافول ما .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :02أنـا رجـل عشـت مـا عشـت مـن حيـاتي وتبـت إىل اهلل توبـة
أرجول جل وعال أن تكون مقبولة ,ولكـين أخـاا املـو وأتـذكر
قول سيدنا حممد ‘> :مـن أحـب لقـاء اهلل ,أحـب اهلل لقـاءل,
ومــن كــرل لقــاء اهلل ,كــرل اهلل لقــاءل< ,قــالوا :يــا رســول اهلل,
كلنا يكرل املو  ,قال> :ليا ذاس بكراهية املو  ,ولكـن املـؤمن
ـب لقــاء اهلل,
إذا جــاءل البشــري مــن اهلل صــا هــو صــائر إليــه أحـ َّ
وأحــبَّ اهلل لقــاءل ,وإن الكــافر ـ ـ أو الفــاجر ـ ـ إذا حضــر جــاءل مــا
هــو الق ,وكــرل لقــاء اهلل ,وكــرل اهلل لقــاءل< .ولكــين أحــب اهلل
وأحب لقاءل ولكين أكرل املو  .أرجو ارح ذل .
ايمـارة بالسـو  ,والمتعىقـة
الجواب :إنَّه من الطبعي بـي َّن الـنفا َّ
يضـا العبـد المـؤمن الـذ أحـم اهلل
بالشهوات تكاه الموت ,وهذا
ُّ
والحم محىهما القىم.
ورسوله ‘ ,وأحم لقا ه ,ين اإليمان
َّ
فطالمــا أن العبــد يحــم اهلل ولقــا ه ,فــإن كااهيــة الــنفا لىمــوت
تضاه ,وقد جا في صحيح مسـىم لـن ُف َـا ْيح بـن هـان لـن أبـي هايـاة
ُّ
رضي اهلل لنه قا  :قا رسو ‘> :من أحم لقا اهلل أحـم اهلل لقـا ه,
ومــن كــاه لقــا اهلل كــاه اهلل لقــا ه< .قــا  :فيتيــن لائشــة فقىــن :يــا أم
المؤمنين ,سمعن أبا هاياة يذكا لن رسو اهلل ‘ حديث ما إن كان كـذلك
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فقد هىكنا .فقالن :إن الهالك من هىك بقو رسـو اهلل ‘ ,ومـا ذاك
قا  :قا رسو اهلل ‘> :من أحم لقا اهلل أحـم اهلل لقـا ه ,ومـن كـاه
لقا اهلل كاه اهلل لقا ه< ,وليا منا أحد إ وهو يكاه الموت ,فقالن :قـد
قاله رسو اهلل ‘ وليا بالـذ تـذهم إليـه ,ولكـن إذا فـدص البصـا
واقشعا الجىد وتشنَّجن ايصابع ,فعنـد ذلـك مـن أحـم
وحشا الصدر
َّ
لقا اهلل أحم اهلل لقا ه ,ومن كاه لقا اهلل كاه اهلل لقا ه .رواه مسىم
وفي رواية لند مسىم لـن السـيدة لائشـة رضـي اهلل لنهـا قالـن:
أحم اهلل لقا ه ,ومن كاه لقـا
أحم لقا اهلل َّ
قا رسو اهلل ‘> :من َّ
اهلل كـاه اهلل لقـا ه< .فقىــن :يـا نبـي اهلل أكااهيــة المـوت فكىنـا نكــاه
المــؤمن إذا بُشــا باحمــة اهلل
المــوت .فقــا > :لــيا كــذلك ,ولك ـ َّن
َ
فيحـم اهلل لقـا ه ,وإن الكـافا إذا بُشـا
أحـم لقـا اهلل
ورضوانه وجنَّته
َّ
َّ
بعذاب اهلل وسدطه كاه لقا اهلل وكاه اهلل لقا ه<.
وكذلك جا في مسند اإلمـام أحمـد لـن لائشـة رضـي اهلل لنهـا
قالن :قا رسو ‘> :من أحم لقا اهلل أحم اهلل لقـا ه ,ومـن كـاه
لقا اهلل كاه اهلل لقا ه< فقالن لائشة :كااهية لقا اهلل أن يكاه المـوت,
فواهلل إنا لنكاهه ,فقا  , > :ليا بذاك ,ولكن المـؤمن إذا قضـأ اهلل
لز وج قَ ْب َضه فا له لما بين يديـه مـن ثـواب اهلل لـز وجـ وكاامتـه
يحـم لقـا ه.
فيموت حين يموت وهو يحم لقا اهلل لـز وجـ  ,واهلل
ُّ
وإن الكافا والمنافق إذا قضأ اهلل لز وج قبضه فا له لما بـين يديـه
من لذاب اهلل لز وج وهوانه فيموت حين يموت وهو يكاه لقا اهلل,
واهلل يكاه لقا ه<.
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أحـم
أحـم لقـا اهلل
فمن خال الحديم الشايف نعىم بين مـن
َّ
َّ
اهلل لقا ه ,ولم يق النبي ‘ :من أحم الموت ,هذا من جانم .ومن
جانم آخا :لندما يقع العبد المـؤمن فـي سـياق المـوت ,ويكشـف لـه
لن مقعده من الجنة لندها يحـم لقـا اهلل ويحـم اهلل لقـا ه ,وأمـا إذا
كان العبد كافا ما والعياذ باهلل ووقع فـي سـياق المـوت ورأى مقعـده مـن
النار لندها يكاه لقا اهلل ويكاه اهلل لقا ه ,ألـم يقـ مو نـا لـز وجـ :
{ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ} [ق]00 :
فهذا الحم والكاه إنما هو ماتبط بعم العبد ونتائجه لنـد سـكاات
الموت ,فإذا أحم العبد المؤمن لقا اهلل ,ولو كانـن نفسـه تكـاه المـوت
فهذا يضا العبد و يددش في إيمانه .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :08ما ص ة هذا احلديث> :ويـل للنسـاء مـن األمحـرين
الذهب واملعصفر<؟
الجواب :ورد في فعم اإليمان لىبيهقي ,لن سـيدنا أبـي هايـاة
رضي اهلل لنه قا  :قـا رسـو اهلل ‘> :ويـ لىنسـا مـن ايحمـاين
الذهم والمعصفا< .ورواه ابن حبان في صحيحه أيض ما .ومعنأ الوي :
والم َع ْص ـ َفا :هــي
الحــزن والهــالك والعــذاب ,وقي ـ  :وا ٍد فــي جهــنمُ .
المشبعة بصبغ أحما أو أصفا الىون.
الثياب
َّ
وقد أضاف أستاذنا الفاضل الدكتور الشيخ أحمد الحجي الكردي
على الجواب ما يلي:
[والتوعد إنما ينصب على من لبسوت هوه الييواب مون َّن للتكبور
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والتعالي والتفاخر ،أو للظ ور أمام الرجوا األجانوب ،أموا مون لبسوت ا
للتزين للزوج والمحارم فال مانع من ذلك] .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :02هل صـ يح أن حـديث> :داووا مر ـاكم بالصـدقة<
مو وع؟
الجواب :الحـديم رواه البيهقـي فـي السـنن الكبـاى ,قـا ‘:
>داووا ماضاكم بالصـدقة ,وحصـنوا أمـوالكم بالزكـاة ,وألـدوا لىـبال
الدلا < ,ورواه الطبااني كذلك في المعجم الكبيا.
ورواه البيهقي فـي فـعم اإليمـان بقولـه ‘> :حصـنوا أمـوالكم
بالزكاة ,وداووا ماضاكم بالصدقة ,واستقبىوا أموا البال بالدلا <.
وفي مسند الشاميين لىطبااني لـن لبـادة بـن الصـامن رضـي اهلل
لنه قا  :أُتي رسو اهلل ‘ وهو قالـد فـي الحطـيم بمكـة ,فقيـ  :يـا
رسو اهلل أتأ لىأ ما فالن نسيف البحا فذهم به .فقـا رسـو اهلل
‘> :ما تىف ما في بحا و بَا إ بمنـع الزكـاة ,فحـازوا أمـوالكم
بالزكــاة ,وداووا ماضــاكم بالصــدقة ,وادفعــوا لــنكم ــوارق الــبال
بالدلا  ,فإن الدلا ينفع مما نز ومما لم ينز  ,ما نز يكشفه وما لم
ينز يحبسه< .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
** ** **
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السؤال :1رجل حج بيت اهلل احلرام ,وبعـد عودتـه صاصـم مـع رجـل
وأثنــاء اخلصــومة تلفــة بكلمــة كفــر صــريح ,وذل ـ بســبِّ
اهلل عز وجل وسبِّ الـن ‘ ,ثـم تـاب إىل اهلل عـز وجـل ,فمـاذا
يرتتب عليه؟ وهل ص يح أنه زب عليه احلج مرة ثانية؟
الجواب :التىفظ بكىمة الكفا الصايحة التي تحتم التيوي َ ر َّدة
والعياذ باهلل تعالأ ,ومحبطة لىعم  ,وإذا مات بعد كىمة الكفا مبافاة
مات كافا ما ماتد ما ,يرس و يكفن و يصىأ لىيه و يدفن في مقابا
المسىمين .وذلك لقو اهلل لز وج { :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟ ﮠ ﮡﮢﮣ ﮤﮥﮧﮨ
{ﯽ

ﮩ ﮫ ﮬ ﮭ} [البقاة ,]037 :ولقوله ج فينه:
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ} [المائدة.]5 :
فإن بقي لىأ قيد الحياة بعد كفاه ,وجم لىيه أن يجـدد إسـالمه
وإيمانــه ,ويجــدد العقــد لىــأ زوجتــه إذا كــان متزوج ـ ما لنــد كثيــا مــن
الفقها  ,ولىيه أن يعيد آخا صالة صالها مـا لـم يدـا وقتهـا ,ولىيـه
إلادة الحت إن كان حاج ما لند كثيا من الفقها .
وبناء عليه:
يجم لىأ هذا العبد تجديد اإليمان ,والعقـد لىـأ زوجتـه ,وأن
يعيد الحت إذا كان مستطيع ما ,وآخا صالة إذا لـم يدـا وقتهـا .ولىيـه
بكثاة ا سترفار والصدقة رجا مرفاة ذنبه .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
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السؤال :0ما هو احلكم فـيمن زـري ألفـاظ الكفـر كـثرياً علـى
لس ــانه ,وهـ ــو يف قلبـ ــه ـ ــري معتق ــد صـ ــا يقـ ــول ,هـ ــل يعـ ـد
كافراً؟ أم يف حكم املرتد؟ أم فاسقاً؟
الجووواب :إذا تىفــظ العبــد بكىمــة الكفــا الصــايح ـ والعيــاذ بــاهلل
تعالأ ـ يصبح ماتد ما لن دين اهلل لز وج  ,ين لنا الظـاها واهلل يتـولأ
الساائا ,وربنا لز وج يقـو :

{ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ} [المائدة .]5 :ومن تىفـظ بكىمـة الكفـا الصـايح
وجم لىيه أن يجدد إسالمه وتوبته ,وأن يكثا مـن ا سـترفار والنـدم,
وإذا كان متزوج ما وتىفظ بكىمة الكفا فس العقد بينه وبين زوجته ,ينه
في سالة التىفظ بكىمـة الكفـا صـار ماتـد ما لـن اإلسـالم ,والماتـد
يجوز أن يكون تحته اماأة مسىمة.
فإذا جدد إسـالمه بعـد الكفـا وجـم لىيـه أن يجـدد العقـد لىـأ
زوجته ,و تحسم هذه من الطىقات الثالي.
وأنا أنصح هذا الاج أن يبتعد لن قانـا السـو  ,وأن يكثـا مـن
مجالسة الصالحين ,وأن يحضا مجالا العىمـا وايخيـار ,ين النبـي
‘ يقو > :الاج لىأ دين خىيىه فىينظا أحدكم من يدال < رواه أبو
داود والتامــذ  .ومــن جــالا جــانا ,فمــن جــالا الصــالحين صــار
مــنهم ,ومــن جــالا ايفــاار صــار مــنهم .والنبــي ‘ وضــع صــفات
لجىيا الما  ,لندما سيله بعض أصـحابه الكـاام :أ ُّ جىسـائنا خيـا
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قا > :من ذكاكم اهلل ر يته ,وزاد في لىمكم منطقه ,وذ َّكاكم بـاآلخاة
لمىه< رواه أبو يعىأ والبيهقي في فعم اإليمان.
نســي اهلل لنــا ولكــم حســن الدتــام ,ين ايمــور بدواتيمهــا ,أ
يداأل هذا الاج أن تكون نهاية حياته بعد الكفا مبافاة وقب التوبـة,
فما هو قائ هلل لز وج هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :3هل زوز أن يقول املسلم( :اهلل حا ـر ونـاظر يف كـل
مكان)؟
القدسـية ,و
الجواب :نثبن هلل لـز وجـ إ مـا أثبتـه لذاتـه
َّ
العىيـة ,فـنحن نقـو كمـا قـا اهلل تعـالأ:
نصفه إ بما وصف به ذاته َّ
{ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ} [الحديد .]4 :وهذه المعية نقـو فيهـا كمـا قـا
اهلل تعالأ{ :ﭡ ﭢ ﭣ} [الشورى.]33 :
وكــذلك بالنســبة لصــفة البصــا ,فنقــو فيهــا مــا قالــه اهلل تبــارك
وتعالأ{ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ} [ ه .]46 :وقا تعالأ{ :ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ} [العىــق .]34 :ونقــو كــذلك فــي هــذه الصــفة مــا قالــه اهلل
تعالأ{ :ﭡ ﭢ ﭣ} .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السـ ــؤال :4هـ ــل زـ ــوز أن نسـ ــأل إنسـ ــانًا أيـ ــن اهلل؟ فيقـ ــول :اهلل
موجود هنا؟
الجووواب :لمــاذا هــذا الســؤا ولمــاذا هــذا التش ـ ُّدق بــالكالم
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التقادنا أن اهلل خالق الزمان والمكـان ,و يحـ ُّده تبـارك وتعـالأ زمـان
و مكان ,كان اهلل تعالأ و في معه ,وهو لىأ ما كان.
ونحن نصف ربَّنا ج َّ جالله إ بما وصف به ذاته القدسية,
ونقو كما لىَّ َمنا ج َّ فينه{ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭥ ﭦ ﭧ}
[الشورى ]33 :ونحن نعط الصفات ,و نشبه ,و نثبن له إ
ما أثبن لنفسه ,فهو القائ { :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ} [الحديد.]4 :
وهو القائ :

{ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭷﭸﭹﭺﭻ

ﭼ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ} [المجادلة .]7 :وهو القائ :

{ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ} [ق.]36 :
وهو القائ { :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ} [الزخاأل.]84 :
وك ُّ هذه اآليات واآليات المتشابهة وما ورد في ايحاديم الشايفة
نماها تحن قوله تعالأ{ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭥ ﭦ ﭧ} .ونقو
ُّ

كما قا تعالأ:

{ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢﮣﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱﯔﯕﯖﯗﯘﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ

تشبه ما بالااسدين
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ} [آ لماان .]7 :فنحن نقو ُّ

في العىم{ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ} وناجوه تعالأ أن نكون ممن
كان في قىبه زيغ فيتبع ما تشابه منه ابترا الفتنة .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
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السؤال :2هل يكفر املسلم إذا أنكر نزول سيدنا عيسى عليه السالم؟
الجواب :روى البدار لن سيدنا أبي هايـاة رضـي اهلل لنـه قـا :
قا رسو اهلل ‘> :والذ نفسي بيده ليوفك َّن أن ينز فيكم ابـن مـايم
حكمـ ما لــد م  ,فيكســا الصــىيم ويقتـ الدنزيــا ويضــع الجزيــة ,ويفــيض
الما حتأ يقبىه أحد ,حتأ تكون السجدة الواحدة خيا ما من الدنيا ومـا
فيها< ,ثـم يقـو أبـو هايـاة :واقـا وا إن فـئتم{ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ} [النسا .]352 :
فمن أنكا نـزو سـيدنا ليسـأ السـالم يكـون فاسـق ما ,و يكـون
كافا ما ,هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :8ما هو القول الص يح يف املهدي املنتظـر؟ وهـل صـ يح
أن هن ــاس رجـ ـالً م ــن آل بي ــت رس ــول اهلل ‘ تنتظ ــرل األم ــة
ل ــيمأل األرض ع ــدالً بع ــدما مُلئ ــت ج ــوراً وظلمـ ـاً يق ــال عن ــه
املهدي؟ وما هي األدلة على ص ة ظهورل؟
الجواب :هناك بعـض الفئـات مـن النـاا يعتقـدون بالمهـد  ,بينـه
اإلمــام الثــاني لشــا ,يطىقــون لىيــه الحجــة ,كم ـا يطىقــون لىيــه القــائم,
ويزلمون أنه ولد سنة /055/هـ واختفأ في ساداب سنة /065/هـ .وهم
ينتظاون خاوجه في آخا الزمان لينتقم لهم من ألدائهم ,وينتصا لهم.
وهذه لقيدة با ىة ,ينه ما معنأ اختفائه هذه الفتـاة الطويىـة فـي
الساداب ه هو خائف لىأ نفسه فإن كان خائف ما لىأ نفسه فإنـه
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يصىح أن يكون إمام ما يمأل اير لد م  ,ين الذ يمأل اير لد م
يداأل إ اهلل ,ونفسه رخيصـة فـي سـبي اهلل .وكيـف يكـون خائفـ ما
لىأ نفسه وهو المؤيد المنصور من لند اهلل لز وج وإن كـان ينتظـا
أن تذهم دو الجور والظىم والفساد لييمن لىأ نفسه من القتـ  ,فإنـه
حاجة في خاوجه لندئذ ,ينه يصبح آمن ما في ظ تىك الدو  .ومن
كان يستطيع أن يحمي نفسـه مـن القتـ فهـو مـن بـاب أولـأ وأولـأ
ألجز من أن يحمي غيـاه ,ين فاقـد الشـي يعطيـه ,فكيـف ينتظـاه
القوم لينتقم لهم ,وهو خائف لىأ نفسه
ال من أهـ
وأما لقيدة سواد المسىمين :فهي أن اهلل تعالأ يُدا رج م
البين يؤيد اهلل به الدين ,يمىك سبع سنين ,يمـأل اير لـد م وسـالم ما
كمــا مىئــن جــور ما وظىمـ ما ,تــنعم ايمــة فــي لهــده نعمــة تنعمهــا قــط,
و ُتدا اير نباتها ,و ُتمطا السما قطاها ,ويُعطأ الما بريا لدد.
فقد روى البدار لن أبي هاياة رضي اهلل لنه قا  :قـا رسـو
اهلل ‘> :كيف أنتم إذا نز ليسأ فيكم وإمامكم منكم<.
وروى مسىم لن جابا رضي اهلل لنه قا  :قـا رسـو اهلل ‘> :
تزا ائفة من أمتي يقاتىون لىأ الحـق ظـاهاين إلـأ يـوم القيامـة ,قـا :
فينز ليسأ ابن مايم فيقو أمياهم ـ زاد أبو نعيم :المهد ـ :تعا صـ
لنا ,فيقو  :إن بعضكم لىأ بعض أماا  ,تكام َة اهلل هذه ايمة<.
وروى أبو داود والتامذ لن لبد اهلل بن مسعود رضي اهلل لنـه,
لن النبي ‘ أنه قا > :لو لم يبـق مـن الـدنيا إ يـوم لطـو اهلل ذلـك
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ال مني ـ أو من أه بيتي ـ يوا اسمه اسمي
اليوم حتأ يبعم فيه رج م
واسـم أبيـه اسـم أبــي ,يمـأل اير قسـط ما ولــد م  ,كمـا مىئـن ظىمـ ما
وجــور ما< .وفــي روايــة > :تــذهم أو تنقضــي الــدنيا حتــأ يمىــك
العاب رج من أه بيتي يـوا اسـمه اسـمي< رواه التامـذ وقـا :
حديم حسن صحيح.
وروى أبــو داود والتامــذ واإلمــام أحمــد فــي مســنده لــن أبــي
ســعيد الدــدر رضــي اهلل لنــه قــا  :ســمعن رســو اهلل ‘ يقــو :
>المهد مني ,أجىأ الجبهة ـ ليا له فعا نصف رأسه ـ أقنأ اينـف
ـ فيه احديداب ـ يمأل اير قسط ما ولد م كمـا مىئـن جـور ما وظىمـ ما,
ويمىك سبع سنين<.
وروى أبــو داود لــن أم ســىمة رضــي اهلل لنهــا قالــن :ســمعن
رسو اهلل ‘ يقو > :المهد من لتاتي من ولد فا مة<.
وروى التامــذ لــن أبــي ســعيد الدــدر رضــي اهلل لنــه قــا :
خشينا أن يكون بعد نبينا حدي فسيلنا نبي اهلل ‘ فقا > :إن في أمتي
المهد يدا يعيش خمس ما أو سبع ما أو تسـع ما ـ زيـد هـو الشـاك ـ قـا :
قىنا :وما ذاك قا  :سنين ,قا  :فيجي إليـه رجـ فيقـو  :يـا مهـد
ألطني ألطني ,قا  :فيحثـي لـه فـي ثوبـه مـا اسـتطال أن يحمىـه< قـا
التامذ  :هذا حديم حسن.
وفي رواية ابن ماجـه> :يكـون فـي أمتـي المهـد إن قصـا فسـبع
وإ فتسع ,فتنعم فيه أمتي نعمـة لـم ينعمـوا مثىهـا قـط ,تـؤتي اير
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أكىهــا و تــدخا مــنهم فــيئ ما ,والمــا يومئــذ ُك ـ ُدوا ,فيقــوم الاج ـ
فيقو  :يا مهد ألطني ,فيقو  :خذ<.
وروى ابن ماجه لن أنا بن مالك رضـي اهلل لنـه قـا  :سـمعن
رسو اهلل ‘ يقو > :نحن ولـد لبـد المطىـم سـادة أهـ الجنـة :أنـا
وحمزة ولىي وجعفا والحسن والحسين والمهد <.
وروى الحاكم في المسـتدرك وصـححه ووافقـه الـذهبي لـن أبـي
سعيد الددر رضـي اهلل لنـه قـا  :قـا رسـو اهلل ‘> :يدـا فـي
أمتي المهد يسقيه اهلل الريم ,وتدا اير نباتهـا ,ويعطـي المـا
صحاح ما ,وتكثا المافية ,وتعظم ايمة ,يعيش سبع ما أو ثمانية<.
وروى اإلمام أحمـد وصـححه الهيثمـي لـن أبـي سـعيد الدـدر
رضي اهلل لنه قا  :قا رسو اهلل ‘> :أبشـاكم بالمهـد يبعـم فـي
أمتي لىأ اختالأل من الناا وز ز  ,فيمأل اير قسط ما ولد م كما
مىئن جور ما وظىم ما ,ياضأ لنه ساكن السـما وسـاكن اير  ,يقسـم
الما صحاح ما .فقا له رج  :ما صحاح ما قا  :بالسـوية بـين النـاا.
قا  :ويمأل اهلل قىوب أمة محمد ‘ غنـأ ,ويسـعهم لدلـه حتـأ يـيما
منادي ما فيناد فيقو  :من له في مـا حاجـة فمـا يقـوم مـن النـاا إ
رج فيقو  :ائن السدان ـ يعني الدازن ـ فق لـه :إن المهـد يـيماك
أن تعطيني ما م  ,فيقو له :احـم ,حتـأ إذا جعىـه فـي حجـاه وأبـازه
ندم فيقو  :كنن أجشع أمة محمد نفس ما أَ َولجز لني ما وسـعهم قـا :
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فياده فال يقب منه ,فيقا له :إنا نيخذ فيئ ما ألطيناه ,فيكـون كـذلك
سبع سنين أو ثمان سنين أو تسع سنين ,ثم خيا فـي العـيش بعـده,
أو قا  :ثم خيا في الحياة بعده<.
وروى اإلمام أحمد وابن ماجه لن لىي رضي اهلل لنـه قـا  :قـا
رسو اهلل ‘> :المهـد منـا أهـ َ البيـن يصـىحه اهلل فـي ليىـة< وهـو
حديم حسن.
ولن ابن لبـاا رضـي اهلل لنهمـا قـا  :قـا رسـو اهلل ‘> :لـن
تهىك أمة أنا في أولها وليسأ ابن مايم في آخاها والمهد فـي وسـطها<
نسبه السيو ي في الحاو لىحكيم التامذ  ,وهو حديم حسن.
وبناء على ذلك:
3ـ فإن أما المهد لند أه السنة والجمالة ,هو من ايمور الريبيـة
التي ح َّدي لنها رسو اهلل ‘ ,وهو من لالمات قيام السـالة الكبـاى,
حيم يكون زمانه مع زمان نزو سيدنا ليسأ لىيه الصالة والسالم.
0ـ وما ينبري أن يكون هذا سبب ما لتفاق كىمـة المسـىمين ,فعنـدما
يظها هذا العبد الصالح ,ويمأل اير لد م وقسط ما بعدما مىئن جور ما
وظىم ما فكىنا نكون من جنده إن فا اهلل تعالأ ويكفينا.
1ـ ـ لىينــا أن نشــتر بمــا ُكى ْفنــا بــه مــن خــال الكتــاب والســنة
المطهاة ,لنُح َّ الحال ونُحام الحاام ,ويحتام بعضنا بعض ما ,وخاصـ مة
لسىف ايمة اي هار من أصحاب سيدنا محمد ‘.
فقد روى البدار ومسىم لن أبي سعيد الددر رضـي اهلل لنـه
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تسبوا أصحابي ,فىو أن أحدكم أنفق مث أحد
قا  :قا النبي ‘> :
ُّ
ذهب ما ما بىغ ُم َّد أحدهم و نصيفه<.
وروى مسىم لن بايدة رضي اهلل لنـه قـا  :قـا رسـو اهلل ‘:
>النجوم أمنة لىسما  ,فإذا ذهبن النجـوم أتـأ السـما مـا تولـد ,وأنـا
ذهبن أنا أتـأ أصـحابي مـا يولـدون ,وأصـحابي
أمنة يصحابي ,فإذا
ُ
أمنة يمتي ,فإذا ذهم أصحابي أتي أمتي ما يولدون<.
وروى التامذ وابن حبان لن لبد اهلل بـن ُم َرفـ رضـي اهلل لنـه
قا  :قا رسـو اهلل ‘> :اهلل اهللَ فـي أصـحابي ,تتدـذوهم غاضـ ما
أحبهم ,ومن أبرضـهم فببرضـي أبرضـهم,
أحبهم فبحبي َّ
من بعد  ,فمن َّ
ومن آذاهم فقد آذاني ,ومن آذاني فقد آذى اهلل ,ومن آذى اهلل فيوفـك
أن ييخذه<.
وروى أبو داود والتامذ لن لبد اهلل بن مسـعود رضـي اهلل لنـه
قا  :قا رسو اهلل ‘ > :يبىرني أحد لن أحد مـن أصـحابي فـيئ ما
أحم أن أخا إليهم وأنا سىيم الصدر<.
فإني ُّ
وروى اإلمام الشافعي لن أنا رضـي اهلل لنـه قـا  :قـا رسـو
اهلل ‘> :إن اهلل اختارني واختار أصحابي ,فجعىهم أصهار وجعىهم
أنصــار  ,وإنــه ســيجي فــي آخــا الزمــان قــوم ينتقصــونهم ,أ فــال
تناكحوهم ,أ فال تنكحوا إليهم ,أ فال تصىوا معهم ,أ فال ُتصـىوا
لىيهم ,لىيهم حىن الىعنة< .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
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السـ ــؤال :2هـ ــل الـ ــذنوب واملعاصـ ــي مقـ ــدَّرة علينـ ــا؟ وإذا كانـ ــت
مقدَّرة فلماذا حناسب عليها؟
الجووواب :ممــا فــك فيــه أن ك ـ فــي بقضــا وقــدر مــن اهلل
تعالأ ,وإ ـ حافا ربنا ـ كان مقهور ما.
فاهلل تعالأ خالق ك في  ,فمـا فـا اهلل كـان ,ومـا لـم يشـي لـم
يكــن{ ,ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ} [يــونا.]22 :
{ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ} [اينعام.]330 :
فما من في يباز إلأ الوجود إ بقضا اهلل وبقدره ولىمه ,وهو
ســبحانه يعىــم ايفــيا قبـ وجودهــا وأثنــا وجودهــا وبعــد وجودهــا,
وصفة العىم ـ كما هو معىوم ـ صفة كاففة وليسن صفة مىزمة ,فبعىمـه
لىم الطائع قب وقول الطالة منه ,ولىـم العاصـي قبـ وقـول المعصـية
منه ,وأخفأ اهلل تعالأ لىمه لن خىقه ,وأفعاهم بشي من ا ختيـار,
ليباز منهم ما هو مطابق لعىم اهلل تعالأ.
ومــا بــاز مــنهم هــو بدىــق اهلل تعــالأ{ ,ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ}
[الصافات .]26 :ولكن الجزا لىأ العم إنما هـو مـن خـال توجـه
إرادة العبد لىفع أو التاك ,فمن توجه إلأ الطالـة بـازت منـه الطالـة
بدىق اهلل تعالأ لها ,وأثابه اهلل تعالأ لىأ توجهه إليها ,ومن توجه إلأ
المعصية بازت منه المعصية بدىق اهلل تعالأ لها ,ولاقبـه لىـأ توجهـه
إليها{ ,ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ}
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[اإلساا  .]02 :وأخيـا ما{ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ} [اينبيـا :
 ]01هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
ونسي اهلل تعالأ أن يحفظنـا مـن كـ سـو ومعصـية ,وأن يوفقنـا
لك الة ,وأن يفتح لنا أبواب الاضـأ والتيسـيا ,ويرىـق لنـا أبـواب
الشا والتعسيا ,فهو مو نا فنعم المولأ ونعم النصيا.
** ** **
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السؤال :1هـل زـوز اال تسـال مـن اجلنابـة باملـاء والصـابون كمـا
نلتسل بشكل عادي يف احلمام؟
الجواب :الرس من الجنابة ثبتن فاضيته في القاآن العظيم بقوله
تعالأ{ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ} [المائدة ,]6 :وبقوله تعالأ:

{ﮣ

ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ} [النسا .]41 :
وأوجم العىما في الرس من الجنابة تعميم سائا الجسـد فـعاه
وبشـاه بالمـا  ,وأضـاأل الحنفيـة إلــأ تعمـيم سـائا الجسـد المضمضـ َة
ستنشاق ,وقالوا بوجوب ذلك ,خالف ما لىشافعية الذين قالوا بسنيتها.
وا
َ
وأوجم الفقها كذلك في الرس من الجنابة النيـة ,ومحـ النيـة
القىم ,غيا أن الحنفية التباوا النية في الرس سنة وليسن فاض ما.
وأنا أذكا هنا الرس بداية ونهاية بالطايق المسنون:
 -3غس اليدين والفا وإزالة النجاسة إن وجدت لىأ البدن.
 -0الوضو كوضو الصالة.
 -1النية والتسمية.
 -4صم الما لىأ الاأا ثالث ما ياو بها أصو الشعا.
 -5إفاضة الما لىأ سائا الجسد ,يبدأ بالشق اييمن ثم اييسا.
 -6دلك سائا الجسد باليد.
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 -7يستحم تدىي أصو الشعا والىحية قب إفاضة الما لىيه.
وقد ورد في صحيح البدار كيفية غس النبي ‘ ,لـن لائشـة
رضي اهلل لنها قالن( :كان رسو اهلل ‘ إذا اغتس مـن الجنابـة بـدأ
فرس يديه ,ثم يتوضي كما يتوضي لىصالة ,ثم يدخ أصابعه في المـا
فيدى بها أصو فعاه ,ثم يصم لىأ رأسه ثـالي غـاأل بيديـه ,ثـم
يفيض الما لىأ جىده كىه).
وبناء على ذلك:
يجــوز الرســ بالمــا الطــاها المطهــا ,و مــانع أن يتبعــه بالمــا
والصابون ,ولكن بالطايقة المسنونة السابقة الذكا .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :0رزقين اهلل الماً ذكراً ,وأحببته حباً مجاً وتعلقت بـه
كــثرياً ,ممــا دفعــين حلملــه كــثرياً ,ولكنــه يتبــول كــثريًا
ويصــيب بولــه ثــوبي ,فهــل صـ يح كمــا مسعــت بــأن بولــه
طاهر ال حيتاج إىل سل الثياب؟
الجواب :بو الرالم نجا سوا أك الطعـام أو كـان ياضـع مـن
ثد أمـه ,ويجـم غسـىه بالمـا  ,وذلـك لقـو النبـي> :اسـتنزهوا مـن
فعمم الحديم الشايف ولم يفاق بـين بـو
البو < أخاجه الدارقطنيَّ ,
الكبيا والصريا ,و بين من أك الطعام أو كـان ياضـع مـن ثـد أمـه
فقط .وهذا مذهم الحنفية رضي اهلل لنهم.
ومذهم الشافعية كذلك إذا كان الرالم ييك الطعام ,أما إذا كـان
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رضيع ما من ثد أمه فعندهم يطها باش الما لىـأ الثـوب حتـأ يرمـاه
الما و يشتاط لطهارته سيالن المـا  ,وذلـك لىحـديم المتفـق لىيـه
الذ روته أم قيا بنن محصـن رضـي اهلل لنهـا :أنهـا أتـن بـابن لهـا
صريا لم ييك الطعـام إلـأ رسـو اهلل ‘ ,فيجىسـه ‘ فـي حجـاه,
فبا لىأ ثوبه ,فدلا بما فنضحه ,ولم يرسىه.
أما بو البنن التي أكىن الطعام أو كانن تاضع مـن ثـد أمهـا,
فإن بولها نجا لنـد الحنفيـة والشـافعية ,و يطهـا إ بالرسـ  ,لمـا
روى التامذ لن لىي بن أبي الم رضي اهلل لنـه قـا  :قـا رسـو
اهلل ‘> :يُنضح بو ُ الرالم ,ويُرس بو ُ الجارية< .ينه جات العـادة
بائتالأل حم الصبي أكثا من اينثـأ ,فيدفـف فـي بـو الصـبي لنـد
الشافعية دون بو البنن.
وبناء على ذلك:
3ـ إذا كان الرالم ييك الطعام فبوله نجا يجم غس الثوب منـه
لند الشافعية والحنفية با تفاق.
0ـ وإذا كان الرالم ياضع من ثد أمه فقط كذلك يجم غسىه لنـد
الحنفية ,ولند الشافعية يطها بالنضح والترميا .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :3حنفي املذهب إذا لبَّا سنَّه كامالً أو حشـا سـنه األجـوا
فهل يصح سله من اجلنابة؟
الجواب :فا الرسـ لنـد السـادة الحنفيـة تعمـيم سـائا البـدن
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بالما  ,وأما المضمضة وا ستنشاق فهما واجبان ,هذا بشك مجم .
ويتعىق بك واحد منها أحكام :فيمـا المضمضـة فإنهـا لبـارة لـن
وضع الما الطهور في الفم ,ولو لم يتحاك المـا فـي فمـه ,بشـاط أن
يصيم الما جميع الفم ,وإذا كانن بعض أسنانه مجوفة وفيها أثا مـن
مىبسـ ما ,ولكـن ايحـوط
عام فإنه يبط الرس  ,وكذلك إذا كان الس ُّن َّ
أن يدا الطعام من بين أسنانه ,ومن السن المجوأل.
أما إذا حشا السن ايجوأل بمادة صىبة ولىأ هارة ,فإن الرسـ
صحيح .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الســؤال :4بعــا العلمــاء يقــول( :تلبــيا الســن أو حشــول بشــيء
صلب ليا رورياً ألن اإلنسـان ميكـن أن يعـيآ بـال أسـنان,
ولكــن التلبــيا أو احلشــو بشــيء صــلب يكــون احتياج ـاً ,وإذا
لــبَّا أو حش ـا احلنفــي املــذهب أســنانَه يلــزم أن يقلــد مــذهب
الش ـ ــافعي أو امل ـ ــالكي ,وه ـ ــذا طري ـ ــق الفت ـ ــوى ,وإن مل يقل ـ ــد
املالكي مل خيرج من اجلنابة) .فما رأيكم يف هذل املسألة؟
الجواب :إني أج وأحتام رأ السادة العىما  ,ولكن لسن معـه
في هذه الفتوى ,ين ايسنان في الفم ليسـن مـن أجـ الطعـام فقـط,
ال
ب هي في حد ذاتها نعمة من اهلل تعالأ جم اهلل فيهـا اإلنسـان فـك م
ونطق ما ,وبالتالي فإنه يجوز تىبيا وحشو ايسنان و يـؤثا ذلـك لىـأ
صحة الرس لند السادة الحنفية كذلك .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
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السؤال :2اةص مذاء كـثرياً حبيـث أنـه خيـرج بشـهوة وبـدون اـهوة,
فه ــل يعت ــرب حبك ــم املع ــذور وعلي ــه الو ــوء لك ــل ص ــالة؟ وه ــل
يشرتط لو وء هذا الشـةص دخـول الوقـت حتـى تصـح صـالته
أو انتهاء خطيب اجلمعة من اخلطبة حتى يقـوم للو ـوء؟ وهـل
زــوز لــه أن يــؤم بالنــاإ؟ وقــد يتعــذر علــى هــذا الشــةص إزالــة
النجاسة لسفر أو للري ذل

فهل زـوز لـه أن يصـلي وهـو حامـل

للنجاسة؟ مع العلم أن مقدارها ال يتجاوز حبة احلمص.
الجواب :ضـابط المعـذور هـو :مـن يسـتولم لـذره تمـام وقـن
الصالة المفاوضة ,بين يجد في جميع وقتها زمن ما يتوضي ويصىي فيه
خالي ما لن الحدي ,فهذا يكون معذور ما ,و يصبح معا مفأ إ إذا انقطع
ال.
لنه لذره وقن صالة مفاوضة كام م
وحكم المعذور :أنه يتوضي لوقن ك فا بعد دخـو الوقـن,
وبهذا الوضو يصىي ما فـا مـن قضـا ونوافـ وتـالوة قـاآن ,مـا لـم
يدخ وقن الصالة المفاوضة الثانية ,ومـا لـم يطـاأ لىيـه حـدي آخـا
ال.
كداو ريح مث م
فإذا خا الوقن بط وضو ه ,ويتوضي لىصالة الثانية ,وهكذا.
و يجم لىأ المعذور غس ما يصيم ثوبه من نجا إذا التقـد
أنه لو غسـىه تـنجا ثانيـة قبـ الفـااا مـن الصـالة ,وإن التقـد أنـه
يتنجا ثانية أثنا الصالة وجم غسىه.
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وبناء على ذلك:
إذا كان هذا الشدص مذا بشك مسـتما بحيـم يسـتولم لـذره
تمام وقن الصالة ,فهذا معذور ,يتوضي بعد دخو الوقن ويصـىي مـا
فا من فاائض ونواف  ,وبالنسـبة لصـالة الجمعـة يتوضـي بعـد دخـو
وقتها بعد انتها الدطيم من الدطبة.
و تصح إمامته لسـىيم ,ولكـن إذا وجـد معـذور مثىـه فيصـح أن
يكون له إمام ما.
ينقطع ـو وقـن
و يجم لىيه غس الثوب إذا كان المذ
الصالة .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الس ــؤال :8ه ــل خ ــروج القلي ــل م ــن ال ــدم أثن ــاء تنظي ــف األس ــنان
بالفرااة يؤدي إىل نقا الو ـوء ,وكـذل خـروج القليـل
من الدم من األنف ,بسبب جـرح صـلري أثنـاء تنظيفـه أم مـن
بقايا قدمية .طبعاً أستثين يف سؤالي هذا حالة الرعاا.
الجواب :إن من نواقض الوضـو لنـد السـادة الحنفيـة خـاو الـدم
من السبيىين أو غياهما بشاط سيالنه ,وذلك بين يتجاوز موضع خاوجـه,
فالدم إن سا من اينف وخا لن موضعه فهو ناقض لىوضو .
وكذلك إذا سا الـدم مـن الىثـة يكـون ناقضـ ما لىوضـو إذا غىـم
الايق قىي َ الحمـاة .أمـا
الايق أحما ,أو ساواه فصار ُ
الايق فصار ُ
الدم َ
ُ
إذا كان الايق أصفا فال يكون خاو الدم في هذه الحالة ناقض ما .هذا,
واهلل تعالأ ألىم.
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الســؤال :2مــا هــو حكــم املــاء الــذي خيــرج مــن املــرأة أيــام طهرهــا,
هل هو طاهر أم جنا؟ وهل هو ناقا للو وء أم ال؟
والعـاق,
الجواب :ر وبة الفـا مـا أبـيض متـادد بـين المـذ
َ
يجـم غسـىه ,وتسـميه النسـا الطهـا,
يدا من با ن الفا الـذ
وهذا الما هو لالمة لىأ هارة الماأة من حيضها ونفاسها.
واتفق الفقها لىأ أن ر وبة الفا الدارجي ـ الذ يجم غسـىه
بعد قضا الحاجة ولند ا غتسا ـ اهاة ,مثىها مث لاق البدن .أمـا
يجـم غسـىه بعـد قضـا الحاجـة ولنـد
ر وبة الفا الداخىي الذ
ا غتسا (داخ المهب ) وهذه هـي ايلـم بـين النسـا  ,فقـد اختىـف
الفقها في حكمها ,إذا كانن خالية من الدم والمذ والود والبـو ,
ين الطها إذا خالطه في من هذه ايمور ايربعة يكـون نجسـ ما باتفـاق
الفقها لنجاسة هذه ايمور ايربعة.
أما الطها الدالي من الدم والمذ والود والبـو  ,فقـد اختىـف
الفقها فيه :فـذهم جمهـور الفقهـا إلـأ نجاسـته .وذهـم اإلمـام أبـو
حنيفة والحنابىة إلأ هارته .وهو ناقض لىوضو  ,لند جمهور الفقها
سوى اإلمام أبي حنيفة( ,وهو زم مذهبه وإن لم ينص لىيه).
وبناء على ذلك:
فالما الذ تااه المـاأة أيـام هاهـا نجـا لنـد جمهـور الفقهـا
ونـاقض لىوضـو  ,وايخــذ بقـو الجمهـور أولــأ لالحتيـاط فـي أمــور
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العبادات .ولند الحاجة الماسة ,حيم يتعذر لىأ الماأة غس الثـوب
أو البدن من هذا الما  ,أو لىضاورة الشـديدة حـا أن تيخـذ بقـو
اإلمام أبي حنيفة رحمه اهلل تعالأ ,الذ قا بطهارة هذا الما  ,حيـم
يعتبا بعد ذلك ناقض ما لىوضو  ,ولىأ الماأة كما قىنا أن تيخذ بقـو
جمهور الفقها احتيا ما يمـا لبادتهـا ,ولنـد الضـاورة الشـديدة تيخـذ
بقو اإلمام أبي حنيفة رحم اهلل الجميع.
وقد أضاف أستاذنا الفاضل الدكتور الشيخ أحمد الحجي الكردي
على الجواب ما يلي:
[أتحفظ على األخه بقو أبي حنيفة في هها ،ألنه لم ينص عليوه
فيما أعلم].
أما الماأة التي ينقطـع لنهـا هـذا المـا  ,بحيـم يمـا لىيهـا
وقن يكفي لطهارتها وصالتها حتأ تفوت الصالة ,فهذه صاحبة لذر,
ولها حكمها الداص بها ,وهو أن تتوضي بعد دخو ك وقـن صـالة,
ثم تصىي ما تشا من الصىوات مع استماار نزو هذا المـا  ,ينـه فـي
هذه الحالة يعد ناقض ما لىوضو في حقها ,فـإذا خـا الوقـن ودخـ
وقن صالة أخاى جددت هارتها وهكذا .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الس ــؤال :6ه ــل ز ــوز م ــا املص ـ ف واإلنس ــان ــري متو ــ أو
التالوة منه؟
الجواب :ذهم جمهور الفقها إلأ أنه يجـوز مـا المصـحف
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الشايف لىمحدي حدث ما أكبـا أو أصـرا حتـأ يتط َّهـا ,وذلـك لقـو اهلل

لز وج { :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ} [الواقعـة .]72 :ولقولـه ‘> :
يما القاآن إ اها< أخاجه مالك في المو ي والطبااني في الكبيا.
أمــا تــالوة القــاآن العظــيم لىمحــدي حــدث ما أكبــا ولــو بــدون مــا
المصحف فال يجوز حتأ يرتس  .أما المحدي حدث ما أصرا فإنه يجـوز
أن يتىو القاآن العظيم لن ظها قىم وبدون مـا المصـحف الشـايف.
هذا ,واهلل تعالأ ألىم.

السؤال :2هل ملا العورة يبطل الو وء أم ال؟
الجواب :اختىف الفقها في ما العورة ه هـو نـاقض لىوضـو
أم
ف ـذهم الشــافعية والمالكيــة وبعــض الحنابىــة إلــأ أن مــا فــا
اآلدمي حدي ينقض الوضو  ,لقـو النبـي ‘> :مـن مـا ذكـاه فـال
يص حتأ يتوضي< أخاجه اإلمام مالك والتامذ .
يعتبـا مـن
وذهم الحنفية وبعض الحنابىة إلـأ أن مـا الفـا
الحدي الذ ينقض الوضو  ,لحديم قيا بن َ ْىق بن لىي لن أبيـه
قا ( :خاجنـا وفـد ما حتـأ قـدمنا لىـأ رسـو اهلل ‘ فبايعنـاه وصـىينا
معه ,فىما قضأ الصالة جا رج كينه بـدو فقـا  :يـا رسـو اهلل مـا
ما ذكاه في الصالة ,قا > :وه هو إ مضـرة منـك,
تاى في رج َّ
أو بضعة منك<) رواه النسائي.
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ولكن يندب لند الحنفية أن يرس يده إذا ما فاجـه ,لحـديم:
>من ما ذكاه فىيتوضي< .جمع ما بين ايحاديم الشايفة.
وبناء على ذلك:
فايحوط أن يتوضي اإلنسان إذا مـا الفـا  ,خاوجـ ما مـن الدـالأل
بين الفقها  ,ومن أخذ بقو السادة الحنفية وبعـض الحنابىـة الـذين قـالوا
بعدم نقض الوضو بما الفا فال حا في ذلك .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الســؤال :12أصــبت صــرض يف القلــب وعلــى إثرهــا وعــد نفســي أن
أكون دائمـاً علـى و ـوء نهـاراً ولـيالً خوفـاً مـن أن تـأتي املنيـة
يف أية حلظة .املشـكلة أنـين مل أعـد أقـرب زوجـيت جنسـياً ممـا
أدى إىل مشاكل بيين وبينها ,وسـبب عـدم قربـي هلـا هـو أنـين
أريد أن أنام على و وء .فهل سيدي إذا نام أحدنا علـى جنابـة
وأتت املنية فهل تلسيله يكفي أم يذهب إىل ربه جنباً؟
الجواب :حمد ما هلل لىأ سالمتك ,وأرجو اهلل لز وج أن يجعـ
ذلك كفارة لك و هور ما ,وذلك من خال بشارة النبي ‘ القائ > :ما
يصيم المسىم مـن نصـم و وصـم و هـم و حـزن و أذى و
غم حتأ الشوكة يشاكها إ كفا اهلل بها من خطاياه< رواه البدار .
ومن خال قوله ‘> :إذا سبقن لىعبد مـن اهلل منزلـة لـم يبىرهـا
صباه حتأ يبىره
بعمىه ابتاله اهلل في جسده أو في ماله أو في ولده ,ثم َّ
المنزلة التي سبقن له منه< رواه أحمد.
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ثانيــ ما :يجــم لىيــك أن تنتبــه لنفســك بــين تقصــا فــي أدا
الواجبات ,الما أنك حايص ل هارة الجسد دائمـ ما ,فكـن حايصـ ما
لىــأ أدا الواجــم الــذ لىيــك ,وإ وقعــن فــي الظىــم قــدر اهلل
تعالأ ,ألم يق النبي ‘> :وإن لزوجك لىيك حقـ ما< رواه البدـار .
أليا من حقها أن تعفها لن الحاام
ثالثـ ما :لافــا زوجتــك بــالمعاوأل وألطهـا حقهــا ,فــإذا مــا قضــين
حاجتك منها وقضين لها حاجتها ,فقم واغتس ونم لىأ هارة كامىـة,
وإن غىبك النعاا ونمن جنب ما فال حا لىيك إن فا اهلل تعالأ.
وهناك بعض أصحاب النبي ‘ من استشهد وهو جنم ,فرسـىته
المالئكة الكـاام .فـالمؤمن إذا مـات لىـأ جنابـة حـا فـي ذلـك,
ويكون غسىه بعد موته كافي ما له إن فا اهلل تعالأ.
وايهم من أن يموت اإلنسـان ـاها ما فـي بدنـه أن يمـوت وذمتـه
ُّ
بايئة من حقوق العباد ,والذين من جمىتهم الزوجة.
فاسترفا اهلل لز وج لن تقصياك في حق الزوجة والتذر إليهـا,
وألطهــا الصــورة الحســنة فــي تعام ـ المســىم الــذ يدــاأل اهلل تعــالأ
وياجو رحمة ربه .أسي اهلل لنا ولكم تمام العافيـة إلـأ نهايـة ايجـ ,
مع حسن الدىق .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :11إنسان احتلم ورأى بلـالً علـى ثيابـه ,فهـل زـب عليـه
سل الثوب أم ال؟
ال لىـأ ثيابـه ,وجـم لىيـه
الجواب :إذا احتىم اإلنسان ورأى بىـ م
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الرس  ,ثم تطهيا الثياب من أثا المني .ين الفقها اختىفوا فـي حكـم
المنــي ,فعنــد الحنفيــة والمالكيــة نجــا ,وهــو قــو لنــد الشــافعية
والحنابىة ,ولكن القو ايظها لند الشـافعية والمـذهم لنـد الحنابىـة
بينه اها سوا من الذكا أم من اينثأ إذا لم تدالطه نجاسة.
فالذين قـالوا بنجاسـته أوجبـوا َغ ْسـىَ ُه إن كـان ر بـ ما ,وفا َكـه إن كـان
جاف ما ,لحديم السيدة لائشة رضي اهلل لنها قالن( :كنن أفاك المني مـن
ثوب رسو اهلل ‘ إذا كان يابس ما ,وأغسىه إذا كان ر ب ما) رواه الدارقطني.
ولند من قا بطهارته ,استحبوا غس المني لن الثـوب والبـدن,
لألخبـار الصـحيحة الــواردة فيـه ,وخاوجـ ما مـن الدــالأل ,هـذا إذا لــم

يدالطه نجاسة ,وإ وجم غسىه.
وبناء على ذلك:
ال أن يرتس ـ  .وأن يرس ـ
فإنــه يجــم لىــأ المحــتىم إذا رأى بى ـ م
الثوب والبدن من أثا المني خاوج ما من الدالأل بين الفقها .
وتجدر اإلفارة إلأ أن المني الذ لىأ ثوب سيدنا رسـو اهلل ‘
هو من أثا جمال ,ين اينبيا لىيهم الصالة والسـالم يحتىمـون ,ين
ا حتالم من الشيطان .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :10إمام استيقة صباحاً وصلى إماماً بالناإ وعـاد إىل
منزلــه مســاء ,ونظــر إىل ثوبــه فوجــد أثــراً لالحــتالم فمــاذا
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يفعل؟ مـع العلـم أنـه ال يسـتطيع أن يقـول للنـاإ :أعيـدوا
صالتكم فإني كنت جنب ًا.

الجواب :إنه من الواجـم لىيـك أن ُتعىِـم اإلخـوة المصـىين بينـه
يجم لىيهم أن يعيدوا صالتهم ,ين صالتهم با ىة ببطالن صـالتك,
ويجم لىينا أن نسـتحي مـن اهلل تعـالأ وندافـه أكثـا ممـا نسـتحي مـن
الناا وندافهم.
ولنا في ذلك أسـوة ,هـذا سـيدنا لمـا رضـي اهلل لنـه كـان لىـأ
فيحا بايح خاجن منه ,فقا  :أيها الناا إني قد مثىن بين أن
المنبا
َّ
أخافكم في اهلل تعالأ ,وبين أن أخاأل اهلل فـيكم ,فكـان أن أخـاأل اهلل
إلي ,أ وإني قـد فسـوت ,وهـا أنـا نـاز أليـد الوضـو .
فيكم أحم َّ
لتكف لن نزالهـا إلـأ مثىـه .فـاهلل أحـق أن
فكان منه ذلك زجا ما لنفسه َّ
يُستحيا منه .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :13هل املرأة اليت تلد بعملية قيصرية حكمها مثل اليت
تلد والدة طبيعية؟ يعين هل زوز لزوجهـا معااـرتها قبـل
انتهاء مدة النفاإ؟ أم حكمها مثل املرأة النفساء؟
الجواب :الماأة التي تضع حمىها لـن ايـق لمىيـة قيصـاية ,أو
لن ايـق الـو دة الطبيعيـة ,تعـد بعـد الـو دة نفسـا إذا رأت الـدم,
وأق ُّ النفاا لحظة ,وأكثاه أربعون يوم ما ,فدال هذه الفتـاة إذا انقطـع
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الدم نهائي ما ,ولم تـا ُكـدرة و صـفاة ,أو رأت البيـا  ,فتعـد المـاأة
اهاة ,ولىيها أن ترتس  ,وبعد ا غتسـا تحـ لزوجهـا .هـذا ,واهلل
تعالأ ألىم.
** ** **
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السؤال :1لقد جر العادة يف السـعودية يف اـهر رمضـان أن يـؤخر
أذان العشاء بعد دخول الوقت بنصـف سـاعة ,بسـبب اإلفطـار
يف احلــرمن الشــريفن ,فمــا حكــم ت ـأخري أذان العشــاء؟ ومــا
حكــم مــن صــلى امللــرب هنــاس بعــد دخــول الوقــت احلقيقــي
لوقت العشاء وقبل أذان العشاء املؤخر عن وقته؟
الجواب :من فاوط صحة ايذان دخو وقن الصالة ,فال يصح
ايذان قب دخو الوقن ,ين ايذان فـال لعلـالم بـدخو الوقـن,
ونهاية وقن الصالة السابقة ,لدا ايذان لصالة الظها ,فهو إلالم لـن
دخو وقن الظها ,ين وقن صالة الفجا ينتهي بطىول الشما.
والمســتحم إذا دخ ـ الوقــن أن يــؤذن فــي أولــه ,لــيعىم النــاا
فييخذوا أهبتهم لىصالة ,وليعىموا أن وقن السابقة قد انتهأ ,لدا أذان
صالة الظها.
وبناء على ذلك:
فـال ينبرـي التوا ــؤ لىـأ تـيخيا ايذان فــي المسـاجد كىهــا ,ين
ذلــك يــوهم النــاا بعــدم نهايــة وقــن الصــالة الســابقة ولــدم دخــو
ال ,وخاصة في الحـامين الشـايفين
الالحقة ,مع أن الوقن قد دخ فع م
حيم الرابا أكثا من المقيمـين ,فابمـا تـوهم الرابـا بوقـن العشـا ,
فــيخاوا صــالة المرــاب فىــم يصــىوها إ بعــد دخــو وقــن العشــا
الحقيقي ,ين أذان العشا ما سـمعوه بَعـ ُد ,فتكـون صـالتهم قضـا
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أدا  ,لهذا ينبري تيخيا أذان العشا لن وقته ,و مانع من أن تؤخا
اإلقامة لمدة نصف سالة أو أكثا .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
تنبيه :إلأ اإلخوة المعتمـاين فـي فـها رمضـان المبـارك أن يتنبهـوا
إلأ هذا ايما ,بين أذان العشا يؤخا في الممىكة العابية السـعودية لمـدة
نصف سالة ,فعىيهم أن يتعجىوا في صالة المراب حتأ يـدخ وقـن
العشا الحقيقي وهم يعىمون .نسي اهلل أن يىهمنا جميع ما الافد.
الســؤال :0يف أيــام الصــيف يقصــر الليــل ,ويتــأخر وقــت العشــاء,
وهنــاس بعــا الن ـاإ أعمــاهلم اــاقَّة كــاملزارعن ,يصــعب
عليهم البقاء إىل وقت دخول العشاء ,فهل زوز أن يصـلوا
العش ــاء بع ــد أذان املل ــرب بس ــاعة ونص ــف ,ألن هن ــاس م ــن
أفتاهم بـذل معتمـداً علـى بعـا النصـوو الـيت جـاء
يف حااــية ابــن عابــدين .فمــا حكــم هــذل الصــالة هــل هــي
ص ي ة أم باطلة؟ وما حكم من أفتاهم بذل ؟
الجواب :من فـاوط صـحة الصـالة دخـو الوقـن ,فمـن صـىأ
صالة قب وقتها كانن نافىة ,و تباأ ذمته مـن الصـالة إ بيدائهـا فـي
وقتها ,أو قضائها ,وإ َّن وقن صالة العشا حين يريم الشفق ايحما,
حيم يكون آخا وقن صالة المراب وأو صالة العشا  ,وذلك لقو
النبي ‘> :وقن صالة المراب ما لم يرم الشفق< رواه مسىم.
ولما رواه التامذ من حـديم النعمـان بـن بشـيا رضـي اهلل لنـه
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قا ( :أنا ألىم الناا بوقن هذه الصالة ,صالة العشـا اآلخـاة ,كـان
رسو اهلل ‘ يصىيها لسقوط القمـا لثالثـة) وهـو وقـن مريـم الشـفق
ايحما ,وهذا مذهم جمهور الفقها .
ومذهم اإلمام أبي حنيفة :يبدأ وقن صالة العشا برياب الشـفق
ايبيض بعد غياب الشفق ايحما .والفـاق بـين غيـاب الشـفقين يقـدر
بثالي درجات ,وهي تعاد اثنتي لشاة دقيقة تقايب ما.
وبناء على ذلك:
فيــدخ وقــن العشــا بريــاب الشــفق ايحمــا ,و تصــح صــالة
العشا قب ذلك ين وقتها لم يدخ لند جمهور الفقها  ,لـدا اإلمـام
أبي حنيفة ,وايخذ بقو الجمهور أولأ حتأ تباأ ذمة المسىم بيقين.
وأمـا التوقيــن لصــالة العشــا بعــد أذان المرــاب بســالة ونصــف
دائم ما فال ألىم مستنده ,ين اييام والىيـالي تدتىـف ـو م وقصـا ما فـي
الصيف والشتا  .وأما بالنسبة يصـحاب ايلمـا الشـاقَّة فبوسـعهم أن
يصىوا المراب ويناموا ,ثم يقومـوا لصـالة العشـا قبـ ىـول الفجـا,
ين وقن العشا يمتد إلأ ىول الفجا الصـادق ,وإن كـان ايولـأ أن
تصىأ في الثىم ايو من الىي .
وأمــا مــا لــزاه ايخ لحافــية ابــن لابــدين رحمــه اهلل تعــالأ :فهــو
حديم لن المنا ق القطبية التي يطىع فيها الفجا قب غـاوب الشـفق,
وأصحاب هذه المنـا ق يجـم لىـيهم أن يقـدروا الوقـن تقـديا ما ,كمـا
يق َّدر وجوده في أيام الدجا  .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
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السؤال :3هل يصح األذان والصالة صكربا الصو ؟
الجووواب :رفــع ايذان بمكبــاات الصــوت لىــأ المنــارة مطىــوب
فال ما من أج إلالم الناا بدخو الوقن.
أما نق الصالة لىأ مكباات الصوت خار المسجد ,فهذا مح
اجتهاد ,وليا فيه نص قا ع تجـوز مدالفتـه ,ولكـن أُرجـح القـو
بمنع فتح المكباات الدارجية أثنا الصـالة إذا لـم يكـن مـن المقتـدين
باإلمام من هم خار المسجد؛ ينه يحص به كثيا من التشويش لىـأ
أه البيوت والمساجد القايبة ,ولمـا أخـا أبـو داود لـن أبـي سـعيد
رضــي اهلل لنــه قــا  :التكــف رســو اهلل ‘ فــي المســجد ,فســمعهم
يجهاون بالقاا ة ,فكشف الستا وقـا > :أ إن كىَّكـم منـا ربـه ,فـال
يؤذين بعضكم بعض ما ,و يافـع بعضـكم لىـأ بعـض فـي القـاا ة ,أو
قا  :في الصالة< .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السـ ــؤال :4مسعـ ــت مـ ــن بعـ ــا اإلخـ ــوة األفا ـ ــل أنـ ــه ال زـ ــوز
لإلنســان أن يضــع يديــه يف الصــالة ــت ســرته ,بــل يضــع
يدي ــه ف ــوق ص ــدرل ,فم ــا ه ــي أق ــوال الس ــادة الفقه ــاء م ــن
أص اب املذاهب األربعة يف ذل ؟
الجواب :بارك اهلل فيك أخي السائ لندما تطىـم أقـوا الفقهـا
في قضية (ما) ,ينه رحم اهلل لبد ما لاأل حده فوقف لنده ,ولم يتجاوز
قدره ,فنحن مقىدون لألئمـة الفقهـا الـذين قَ ِبىَ ْـت ُهم ايمـة مـن صـدرها
ايو إلـأ يومنـا هـذا ,فـي مشـارق اير ومراربهـا ,والـذين ُلاِفـوا
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بحاصهم لىأ ا تبال لىنبي ‘ ,وبحاصهم لىأ اجتناب ا بتدال فـي
ديــن اهلل ,وإن لــم يكــن لنــدهم الحــاص لىــأ ا تبــال وإرفــاد ايمــة
لالقتدا بالنبي ‘ ,فمن الذ لنده هذا الحاص لىأ ايمة
أمــا أقــوا الســادة ايئمــة اي هــار فــي كيفيــة وضــع اليــدين فــي
الصالة أثنا القيام فهي لىأ الشك التالي:
لند السادة الحنفية والحنابىة يضعهما تحن الساة ,بعد أن يضـع
ور ُس ِغ اليساى ,لما رواه أحمـد ومسـىم لـن
يده اليمنأ لىأ ظها كف ُ
وائ بن حجا ,أنه رأى النبي ‘ رفع يديه حـين دخـ فـي الصـالة,
وكبا ,ثم التحف بثوبه ,ثم وضع يده اليمنأ لىأ كفه اليساى والاسـغ
والسالد .ولما رواه أحمد وأبو داود لن سيدنا لىي رضي اهلل لنه أنـه
قا ( :من السنة وضع اليمين لىأ الشما تحن الساة) .وهـذا ينصـاأل
إلأ سنة النبي ‘ .وروى أبو داود لن أبي هايـاة رضـي اهلل لنـه أنـه
قا ( :أخذ ايكف لىأ ايكف في الصالة تحن الساة).
ولند السادة الشافعية والمالكية وضع اليدين تحن الصدر وفـوق
الساة ,لحديم وائ بن حجا الذ أخاجه ابـن خزيمـة( :صـىين مـع
النبي ‘ ووضع يـده اليمنـأ لىـأ يـده اليسـاى لىـأ صـدره) .هـذا,
واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :2هل تكرل الصالة بقميص قصري األكمام عن املرفق؟
الجواب :إذا كان القميص مقصوص الكم ابتـدا  ,فـال حـا فـي
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الصالة فيه و كااهة فيها ,المـا أنـه مـن الزينـة التـي تعـارأل النـاا
لىيها ,وتكاه الصالة في ثياب النوم .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :8إذا قدر املريا على اجللـوإ علـى األرض فهـل تصـح
صالته جالساً على الكرسي؟
الجووواب :إذا كــان المــايض يســتطيع أن يصــىي لىــأ اير ,
بحيم يتمكن من السجود فال يجوز لـه أن يصـىي لىـأ الكاسـي ,ين
الصــالة لىــأ الكاســي تكــون إ لمــن كــان لــاجز ما لــن الاكــول
والسجود ,فمن لجز لن الاكـول والسـجود يصـىي إيمـا م جالسـ ما لىـأ
الكاسي .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :2هل يكرل للرجل أن يصلي حايف الرجل؟
الجواب :كااهة فـي صـالة الاجـ إذا صـىأ حـافي القـدمين.
هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :6أنا أقضي الفوائت مكان السنن يف مخا أوقـا وأنـوي
هكــذا( :نويــت آخ ـرَ فج ـرٍ علــيَّ قضــاء ,ولســنة الوقــت أداء),
فهل تصح هذل النية؟
الجواب :هذه النية غيا صحيحة ,بـين تجمـع بـين القضـا الـذ
هو واجم لىيك ,وبين السنة ,فىـو جمعـن بـين النيتـين أجـزأت لـن
ايولأ فقط ,ولذلك لتكن نيتـك :نويـن أن أصـىي هلل لـز وجـ آخـا
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مما لىي (الصالة التي تايد قضا ها) .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.

الســؤال :2كيــف يــتم قضــاء صــالة امللــرب يف حــال دخــول وقــت
صالة العشاء ـ ـ هل يكون ذل قبـل تأديـة صـالة العشـاء أم
بعــدها ـ ـ ـ؟ يرجــى التو ــيح يف حالــة كــون صــالة العشــاء
للشةص صفردل أم مع مجاعة.
الجواب :الذ فاتته صالة المراب يُنظا في فينه:
فإن كان من أه التاتيم ـ بمعنأ قضا لىيه أكثـا مـن خمـا
صىوات ـ فهذا يصىي المراب أو م ثم العشا  ,فإن صـىأ العشـا قبـ
قضا المراب فعىيـه اإللـادة ,بمعنـأ يقضـي صـالة المرـاب أو م ثـم
يعيد صالة العشا ثاني ما.
وأما إذا لم يكن من أه التاتيم ـ بمعنـأ لىيـه أكثـا مـن خمـا
صىوات ـ فـال حـا بييهمـا بـدأ ,بصـالة العشـا أو بصـالة المرـاب.
هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال : 12إمام يف مسـجد أثنـاء الـتالوة زعـل حـرا اللـن قافـاً,
والضــاد ظــاء ,وخاصــة يف ســورة الفا ـة ,فيقــرأ قولــه تعــاىل:
{ﭯ ﭰ ﭱ} قري املقضوب علـيهم ,ويقـرأ قولـه تعـاىل:
{ﭲ ﭳ} وال الظالن ,فهل إمامته ص ي ة أم باطلة؟
الجواب :من فاوط صحة اإلمامـة صـحة الىسـان ,بحيـم ينطـق
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بــالحاوأل لىــأ وجههــا الصــحيح ,فــال تصــح إمامــة ايلثــغ والتمتــام
والفيفا  ,إ إذا كان المقتد مثىه بالحا .
وبناء على ذلك:
فال تصح إمامة هذا الاج الذ يجع حاأل الرين قاف ما ,وحاأل
الضاد ظا م  ,إ إذا كان المقتدون جميع ما مثىه.
وينبري لىأ هذا اإلمـام أن يـتعىم النطـق الصـحيح ,وأن يسـتعين
باهلل لىأ ذلك ,وربنا هو المعين ,و يجوز أن يقو هذه لرتنا ونبقـأ
لىأ ما نحن لىيه ,فيجم لىيه أن يتعىم ,وإذا وجد في المقتـدين مـن
كان نطقه سىيم ما صحيح ما وجم أن يقدمه ليكون هو اإلمام ,وإ بطىن
صالة السىيم المقتد بهذا اإلمام .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
ـ ــريم خلـ ــف أئمـ ــة

السـ ــؤال :11هـ ــل تكـ ــرل الصـ ــالة كراهـ ــة
احلرمن الشريفن؟
الجوابَ :م ْن هذا العاقـ ُ الـذ يقـو  :الصـالة مكاوهـة تحايمـ ما
خىف أئمة الحامين الشايفين ما دامـن مسـتكمىة الشـاوط وايركـان
وما هو السبم في أن تكون الصالة مكاوهـة تحايمـ ما لنتـق اهلل تعـالأ
في بعضنا البعض ,وا خـتالأل فـي مسـائ الفـاول يدـا اإلنسـان
لن المىة والعياذ باهلل تعالأ .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :10ما حكم االقتداء باإلمام على مكبّرا الصو ؟
الجواب :ا قتدا باإلمام لىأ صوت المكباات صحيح فـال ما ,إذا
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كانن الصفوأل متصىة ,ولم يكن فاص كبيا بين المقتـد واإلمـام .فـإذا
كــان المــيموم يــاى اإلمــام ,أو مــن ورا ه ,أو يســمع التكبيــا ,وهمــا فــي
مسجد واحد صح ا قتدا  ,وإن بعدت المسافة .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :13اجتمـع ثالثـة أاـةاو :األول سـليم البـدن والنطـق
ولكنـ ــه أمـ ــي ,والثـ ــاني عـ ــاجز يصـ ــلي علـ ــى الكرسـ ــي أي ال
يستطيع السجود ,والثالث يلفة الـراء ينـاً أي أنـه يلثـع,
وأرادوا الصالة ,فمن يكون إماماً بينهم؟
الجواب :ذكا فقها نا من فاوط صـحة اإلمامـة أن يكـون اإلمـام
صحيح الىسان ,بحيـم ينطـق بـالحاوأل لىـأ وجههـا الصـحيح ,فـال
تصح إمامة ايلثغ وهو الذ يبد الاا غين ما ,إ إذا كان المقتد مثىـه
في الحا .
ومن فاو ها كذلك أن يحسن اإلمـام قـاا ة مـا تصـح الصـالة
إ به ,وقـالوا :تصـح إمامـة ايمـي لقـارو ,والمقصـود بـايمي هـو
يحسن قاا ة الفاتحة ,أو آية من كتـاب اهلل لـز وجـ  ,إ إذا
الذ
كان المقتد كذلك أمي ما.
وأما إمامة المايض الذ يصىي إيمـا م فـال تصـح إمامتـه لقـائم أو
راكع أو ساجد.
وبناء عليه:
تصح إمامة واحد من هؤ الثالثة ,فك واحد يصىي منفاد ما,
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هذا إذا كان المقصود بايمي في السؤا ما تعارأل لىيـه الفقهـا  ,وهـو
يتقن فيئ ما من القاآن حتأ ولو آية.
الذ
أمــا إذا كــان المقصــود بــايمي مــا تعــارأل لىيــه النــاا فــي هــذه
يتقن القاا ة و الكتابة ,فهذا يعتبـا أميـ ما لنـد
اييام ,وهو الذ
الفقها إذا كان يتقن قاا ة ما تصح به الصالة.
وبناء على ذلك:
إذا كان ايم ُّي يتقن فيئ ما من القاآن تصح الصالة بـه ,فيكـون هـو
اإلمام ,وإ فك واحد يصىي لنفسه .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الس ــؤال :14ه ــل ز ــوز االقت ــداء بالص ــالة برج ــل مس ــبوق بع ــدة
ركعــا ؟ فلقــد وجــد ذل ـ يف الســعودية ,حيــث اقتــدى
ا ــةص خل ــف رج ــل فات ــه ث ــال ركع ــا وأ َّ امل ــؤ م ــا
نقصه أيضاً.
الجواب :يصح هذا ا قتـدا لنـد السـادة الحنفيـة رضـوان اهلل
ويصح هـذا ا قتـدا لنـد السـادة الشـافعية ,ويكتـم لـه
تعالأ لىيهم,
ُّ
أجا الجمالة إن فا اهلل تعالأ .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :12جاري يف سن الـ  13وهو مـن حفـاظ القـرآن ,ويف كـثري
مــن األحيــان نقــوم بالصــالة مجاعــة مــع بعضــنا ويكــون هــو
اإلمام ملا عندل من العلم واحلفة ...ومسعت مـن أحـدهم يف
الفرتة األخرية أنه ال زوز ملن مل يبلع احللم أن يكـون إمامـاً
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للمصـلن مـا دام يوجـد أحـد املصـلن قـد نـاوز سـن البلـوغ.
فهــل زــوز جلــاري الصــلري الصــالة بنــا؟ ويف احلقيقــة أنــا ال
أعلم إن كان بلع سن احللم أم ال ,ومن الصـعب السـؤال عـن
هذا األمر .فما هو جواب وصاذا تنص ين؟
الجواب :من فاوط صحة اإلمامـة البىـوا لنـد جمهـور الفقهـا ,
ين اإلمامة حا كما  ,والصبي ليا من أه الكما  ,وينه يـؤمن
الصبي إلخالله بشاوط صحة الصالة والقاا ة.
وأجاز الشـافعية اقتـدا البـالغ بالصـبي المميـز ,ومـن بىـغ الثالثـة
لشاة من لماه كان مميز ما ,فتصح إمامته لند الشافعية.
وبناء على ذلك:
إذا وجــد فــي المصــىين البــالغ المــتقن يحكــام الصــالة والقــاا ة
فىيكن هو اإلمام خاوج ما من الدالأل بين الفقها .
العـالم الـذ يـتقن أحكـام
أما إذا لم يوجد في المصىين البـالرين
ُ
الصــالة والقــاا ة ,وكــان هــذا الشــاب أحســن مــنهم حــا م فــي أحكــام
الصــالة والقــاا ة ,فــال حــا فــي إمامتــه لنــد الشــافعية فقــط ,خالف ـ ما
لىجمهور .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :18هل تسق صالة الظهر عن املرأة إذا صلَّت اجلمعة؟
الجواب :من فاوط وجوب الجمعة الـذكورة ,فـال تجـم صـالة
الجمعــة لىــأ النســا  ,ينهــا مشــرولة بددمــة الــزو  ,وممنولــة مــن
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الداو إلأ محاف الاجا خوف ما من الفتنة ,ولهـذا فصـالة المـاأة فـي
بيتها خيا من صالتها في المسجد.
ولكن ذكا الفقها أن من حضا صالة الجمعة ممن لـم تتـوفا فيـه
فــاوط الوجــوب وهــي :اإلقامــة فــي مصــا ,والــذكورة ,والصــحة,
والحاية ,والسالمة من العاهـات المقعـدة ,وكـان مـن أهـ التكىيـف,
وصىأ الجمع َة ص َّحن الجمع ُة لن فا الظها.
وبناء على ذلك:
فالماأة إذا صىن الجمعة سقطن لنها فايضة الظهـا .هـذا ,واهلل
وتعالأ ألىم.
سؤال :12ما حكم صالة اجلمعة إذا وافق يومُ اجلمعة يومَ عيد؟
الجووواب :ذهــم جمهــور الفقهــا إلــأ أنــه إذا وافــق العيــد يــوم
الجمعة فال يباح لمن فهد العيـد التدىـف لـن الجمعـة ,لعمـوم اآليـة
اآلمــاة بهمــا ,وايخبــار الدالــة لىــأ وجوبهمــا ,وينهمــا صــالتان
واجبتان ,فىم تسقط إحداهما بايخاى ,كالظها مع العيد.
وذهم الحنابىة إلأ أنه إذا اجتمع العيد والجمعـة فـي يـوم واحـد
فصـىوا العيـد والظهـا جـاز وسـقطن الجمعـة لمـن حضـا العيــد؛ ين
النبي ‘ صىأ العيد ,وقا > :من فا أن يجمع فىيجمع< رواه أحمد
وغياه ,وصاحوا بين إسقاط الجمعة حينئـذ إسـقاط حضـور إسـقاط
وجوب ,فيكون حكمه كمايض ونحوه ممن له لذر أو فر يبيح تـاك
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الجمعة ,و يسقط لنه وجوبها ,فتنعقـد بـه الجمعـة ,ويصـح أن يـؤم
فيها .وايفض له حضورها خاوج ما من الدالأل.
ويستثنأ من ذلك اإلمام فال يسقط لنه حضور الجمعة ,لحديم
أبي هاياة رضي اهلل لنه لن النَّبي ‘ قا > :قد اجتمع في يومكم هذا
ليدان ,فمن فا أجزأه من الجمعة ,وإنا مجمعـون< .وينـه لـو تاكهـا
متنع فعىها في حق من تجم لىيه ,ومن يايـدها ممـن سـقطن لنـه,
فصالها في وقن العيـد ,فقـد رو لـن أحمـد
وقالوا :إن ق َّدم الجمعة َّ
قا  :تجزو ايولأ منهما.
وبناء على ذلك:
ذمة المكىف تباأ بيقـين لنـدما
فايخذ بقو الجمهور أولأ ,ين َّ
يشهد صالة العيد وصـالة الجمعـة ,والحيطـة فـي العبـادات أولـأ مـن
ايخذ بالاخص .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السـؤال :16يف دول اخللــيج يـوم اجلمعــة يؤذنـون الظهــر قبـل دخــول
الوقت بساعة ,ثم عند دخول الوقت يؤذنون مرة ثانية ويصعد
اخلطيب املنرب بدون سنة قبلية ويبـدأ اخلطبـة بـدعوى أنـه ال
يوجد سنة قبلية للجمعة ,فما حكم الشرع يف ذل ؟
الجواب :من فاوط صحة الجمعة ووجوبها دخو الوقـن ,ووقـن
صالة الجمعة لند جمهـور الفقهـا مـن الحنفيـة والمالكيـة والشـافعية هـو
وقن الظها حيم يكون من زوا الشـما إلـأ أن يصـبح ظـ ُّ كـ فـي
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مثىه بعد ظ ا ستوا  ,فال تصح الجمعة قب هذا الوقن.
وخالف في ذلك الحنابىة وقالوا :يبتدو وقن الجمعة من ارتفـال
الشما قدر رمح ,أ بوقن صالة العيد وصالة الضحأ.
ومــن فــاوط ايذان دخــو وقــن الصــالة ,فــال يصــح ايذان قب ـ
دخو الوقن ـ إ في أذان الفجـا ـ ,ين ايذان فـال لعلـالم بـدخو
الوقن ,وايذان لصالة الجمعـة يجـوز قبـ دخـو الوقـن ,ولىجمعـة
أذانان ,أولهما لند دخو الوقن الذ يكون لىأ المآذن ,والثـاني يـؤتأ
به إذا صعد اإلمام المنبا ,ويكون داخ المسجد بين يد الدطيم.
وبناء على ذلك:
3ـ فعند جمهور الفقها من الحنفية والمالكية والشافعية يجـوز
ايذان قب الزوا الذ هو وقن صالة الظها ,ويجوز لند الحنابىة.
0ـ يا حبذا لو أن المسؤولين لن ايوقاأل في دو الدىيت رالـوا
في ذلك قـو الجمهـور ,وخاصـة أنهـم يصـىون الجمعـة ,و تبـدأ
خطبة الجمعة إ بعد الزوا  ,فىماذا التعجي بـايذان لصـالة الجمعـة
قب وقتها بسالة وما هي الراية منه
إذا كان هذا التعجيـ بـدلوى أنـه يوجـد سـنة قبىيـة لىجمعـة,
فهي دلوى غيا صحيحة ,ين المسـتحم لنـد جمهـور الفقهـا صـالة
أربــع ركعــات قب ـ الجمعــة وبعــدها ,ين النبــي ‘ كــان ياكــع قب ـ
الجمعة أربع ما يفص في في منهن .رواه ابن ماجه .وكان الصـحابة
يصىون قب الجمعة أربع ركعـات ,وكـان ابـن مسـعود ~ يصـىي قبـ
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الجمعة أربع ركعات ,وبعدها أربع ركعات .رواه التامذ  ,لقو النبي
‘> :من كان منكم مصىي ما بعد الجمعة فىيص أربعـ ما< رواه التامـذ .
نسي اهلل تعالأ أن يجمع كىمة المسىمين .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :12هـل صـ يح بـأن صـالة األوابـن هـي صـالة الضـ ى,
وأنـه مل يـرد عــن الـن ‘ بــأن صـالة األوابــن هـي الصــالة
اليت تعارفها الناإ بعد صالة امللرب؟
الجواب :صالة ايوابين تطىق لىأ صالة الضحأ ,وتطىـق لىـأ
صالة النافىة بعد صالة المرـاب .فقـد روى البدـار لـن أبـي هايـاة
رضي اهلل لنـه قـا ( :أوصـاني خىيـ بـثالي أدلهـن حتـأ أمـوت:
صوم ثالثة أيام من ك فها ,وصالة الضحأ ,ونوم لىأ وتا).
وروى اإلمــام مســىم أيضـ ما لــن أبــي هايــاة رضــي اهلل لنــه قــا :
ٍ
بثالي :بصيام ثالثة أيام من كـ فـها ,وركعتـي
(أوصاني خىيىي ‘
الضحأ ,وأن أوتا قب أن أرقد).
ولن أَبـي ُه َا ْي َـا َة رضـي اهلل لنـه أنـه قـا ( :أوصـاني خىيىـي ‘
بثالي ولسن بتاركهن في سـفا و حضـا :أن أنـام إ لىـأ وتـا,
وأن أصوم ثالثة أيام من كـ فـها ,وأن أدل ركعتـي الضـحأ فإنهـا
صالة ايوابين) رواه أحمد في مسنده وابن خزيمة.
وروى اإلمــام مســىم :أن زيــد بــن أرقــم رأى قوم ـ ما يصــىون مــن
الضحأ فقا ( :أما لقد لىموا أن الصالة في غيا هـذه السـالة أفضـ ,
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إن رســو اهلل ‘ قــا > :صــالة ايوابــين حــين تــامض الفصــا <).
ومعنأ تامض :أن تحمأ الامضا وهي الام  ,فتباك الفصا ـ اإلب ـ
من فدة حاها ,وإحااقها أخفافها.
وقا جمهور الفقها  :هي صـالة الضـحأ ,وقـالوا :مـن أتـأ بهـا
كان من ايوابين.
وتطىق صـالة ايوابـين لىـأ صـالة النافىـة بعـد صـالة المرـاب,
وقــا الفقهــا  :يســتحم أدا ســن ركعــات بعــد المرــاب ليكتــم مــن
ايوابين ,واستد الفقها لىأ ذلك بما رواه التامذ لن النبي ‘ أنه
سن ركعات لـم يـتكىم فيمـا بيـنهن بسـو
قا > :من صىأ بعد المراب َّ
ُل ِد ْل َن له بعبادة ثنتي لشاة سنة< .قا التامذ  :هذا حديم غايم.
وروى التامذ وابن ماجه لن لائشة رضي اهلل لنها قالـن :قـا
رسو اهلل ‘> :من صىأ بين المراب والعشا لشاين ركعة بنـأ اهلل
له بيت ما في الجنة< .وفي سنده يعقوب بن الوليد ,وهو ضعيف.
وروى البيهقي في سننه ,ومحمد بن نصا في كتـاب قيـام الىيـ ,
لــن محمــد بــن المنكــدر وأبــي حــازم قــا فــي قولــه تعــالأ{ :ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ} [الســجدة :]36 :هــي مــا بــين المرــاب وصــالة
العشا  ,صالة ايوابين.
وروى البيهقي في سننه لن أنا رضي اهلل لنه فـي قولـه تعـالأ:
{ﭭ ﭮ} [المزم ـ  ,]6 :قــا  :مــا بــين المرــاب والعشــا  ,وكــان
رسو اهلل ‘ يصىي ما بين المراب والعشا .
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وروى اإلمام أحمد والبيهقي في فعم اإليمـان لـن لبيـد مـولأ
النبي ‘ أنه ُسئ  :ه لىمن أن رسو اهلل ‘ كان ييما بصالة بعـد
المكتوبة قا ( :نعم ,بين المراب والعشا ).
وروى محمد بن نصا الماوز في كتاب قيام الىي لن محمـد بـن
المنكدر أن النبي ‘ قا > :من صىأ ما بـين المرـاب والعشـا فإنهـا
من صالة ايوابين<.
ولن لبد اهلل بن لماو بـن العـاص رضـي اهلل لنـه قـا ( :صـالة
ايوابين الدىـوة التـي بـين المرـاب والعشـا حتـأ يثـوب النـاا إلـأ
الصالة) رواه محمد بـن نصـا المـاوز فـي كتـاب قيـام الىيـ  ,وابـن
المبارك في كتاب الزهد.
وجا فـي حافـية ابـن لابـدين :قـا المـاورد  :كـان النبـي ‘
يصىيها ويقو ( :هذه صالة ايوابين) أخاجه محمد بن نصـا فـي قيـام
ال.
الىي كما في مدتصاه في حديم محمد بن المنكدر ماس م
وبناء على ما تقدم:
فصالة ايوابين تطىق لىأ صالة الضحأ ,والصال ِة بين المراب
والعشا فهي مشتاكة بينهما .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :02ما حكم تالوة القـرآن الكـريم مـن املصـ ف يف صـالة
الرتاويح والقيام؟
الجووواب :اختىــف الفقهــا فــي حكــم تــالوة القــاآن الكــايم فــي
الصالة من المصحف الشايف:
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فمذهم السادة الحنفية :لنـد اإلمـام لـيا لىمصـىي أن يقـاأ مـن
المصحف في الصالة ,فإن قاأ بـالنظا فـي المصـحف بطىـن صـالته,
سوا كانن قاا ته قىيىة أو كثياة ,والعىة في ذلك:
3ـ العم الكثيا ,ين حم المصحف والنظا فيـه وتقىيـم ايوراق
ال كثيا ما.
يتطىَّم لم م
0ـ القاا ة من المصحف فـي الصـالة فـي حكـم التىقـين ,وصـار
ممن هو خار الصالة.
كمن لُقن القاآن َّ
ولند اإلمـام أبـي يوسـف ومحمـد :تكـاه القـاا ة مـن المصـحف
الشايف أثنـا الصـالة ,و تفسـد ,ين القـاا ة مـن المصـحف لبـادة
تشبه بيه الكتاب.
انضافن إلأ لبادة أخاى ,وصارت مكاوهة ينها ُّ
ومذهم السادة الشافعية :قا اإلمام النوو رحمه اهلل تعـالأ فـي
المجمول :باب ما يفسد الصالة :لو قاأ القاآن من المصحف لـم تبطـ
صالته سـوا كـان يحفظـه أم  ,بـ يجـم لىيـه ذلـك إذا لـم يحفـظ
الفاتحة .ولو قىَّم أوراقه أحيان ما في صالته لم تبط .
ومــذهم المالكيــة :القـاا ة مــن المصــحف فــي الصــالة المفاوضــة
مكاوهة ,وفي النافىة كاهوا القاا ة من المصحف في أثنائها لكثاة افـتراله
به ,وفي أولها جائز من غيا كااهة ,ينه يرتفا فيها ما يرتفا في الفا .
ومــذهم الحنابىــة :تجــوز القــاا ة مــن المصــحف الشــايف أثنــا
الصــالة مــع كااهــة ذلــك لمــن يحفــظ .وقــا اإلمــام أحمــد رحمــه اهلل
تعالأ :بيا أن يصىي بالناا القيام وهو ينظا في المصحف.

كتاب الصالة

21

قي له :الفايضة قا  :لم أسمع فيها فيئ ما.
وسئ الزها لن رج يقاأ في رمضـان فـي المصـحف ,فقـا :
كان خيارنا يقا ون فـي المصـحف .والـدلي لىـأ الجـواز :أن لائشـة
يؤمها لبد لها في المصحف.
رضي اهلل لنها كان ُّ
وبناء على ذلك:
تجوز قاا ة القاآن الكايم من المصحف أثنا الصالة لند أبـي
حنيفة رحمه اهلل تعالأ ,وتجوز لند غيـاه مـع الكااهـة ,وخاصـة لمـن
يحفــظ .وايولــأ وخاصــة فــي المســاجد أن يُقــاأ مــن المصــحف
الشايف في الصالة ,ين هذا ايما يصبح بالث ما لتـاك حفـظ كتـاب اهلل
لز وج لن ظها قىم .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السـ ــؤال :01رجـ ــل يصـ ــلي صـ ــالة الـ ــوتر يف رمضـ ــان إمام ـ ـاً ,ويف
الركع ــة الثالث ــة يق ــرأ س ــورة الفا ــة واإلخ ــالو جه ــراً,
ويسـ ــر بقـ ــراءة سـ ــورة الفلـ ــق والنـ ــاإ مـ ــن أجـ ــل أن يقـ ــرأ
املقتــدون خلفــه دعــاءَ القنــو قبــل الركــوع ,وبعــد ركــوع
اإلمام يدعو بدعاء القنو تقليـداً ملـذهب السـادة الشـافعية,
فما رأيكم بهذل الصالة هل تصح أم ال؟
الجواب :القنوت واجم في الوتا قبـ الاكـول فـي جميـع السـنة
لند الحنفية ,وهو مستحم لند الشافعية في النصف ايخيـا مـن فـها
خاصة ,ويكون بعد الافع من الاكول.
رمضان َّ
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والمقتد يجم لىيه متابعـة اإلمـام فـي صـالته و يجـوز لـه أن
يتدىَّف لنه.
وبناء على ذلك:
فيجم لىأ اإلمام أن يصىي الوتا وفـق أحـد المـذهبين ,و يجـوز
لىمقتدين أن يشوهوا صالتهم بهذا الشك الذ ما قاله أحد من الفقها .
ولىــأ اإلمــام أن يُ ْعىــم المقتــدين بكيفيــة الصــالة التــي يايــد أن
يصىيها ,والمقتدون لهم ا ختيـار إمـا أن يصـىوا معـه ,وإمـا أن يصـىوا
منفادين ,أو أئمة بيهىهم لىأ المذهم الذ يدتارونه.
ولكن أنا أنصح اإلمام أن يصىي الوتا لىأ مذهم السادة الحنفية
خاوج ما من الدالأل ,ين صالة الوتا لنـد الحنفيـة تصـح لنـد ايئمـة
ايربعة بدون خالأل .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :00هل زوز أن أقصر الصالة إذا أرد السـفر مـن بلـدي
إىل بلد آخر؟ علماً أن املسافة بـن نهايـة العمـران يف بلـدي
وبداي ــة العم ــران يف البل ــد الث ــاني مخسـ ـون كيل ــو م ــرتاً,
ولكــن بــن بــييت واملكــان الــذي أريــد الــذهاب إليــه يف البلــد
الثاني أكثر من مئة كيلو مرت؟
الجواب :القصا في الصالة له فاوط ,من جمىتهـا ,نيـة السـفا,
والداو من لماان بىدة المسافا ,ومسافة القصا.
وقا الفقها  :القصا يجوز إ أن يجاوز المسـافا محـ إقامتـه,
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و يكون هذا إ بمفارقة البيوت ,ويدخ في البيوت المباني المحيطـ ُة
به ,ين النبي ‘ لم يقصا في سفاه إ بعد خاوجه من المدينة.
وقالوا كذلك في مسافة القصا :هي أن يقصد اإلنسان مسـياة مسـافة
السفا المق َّدرة لند الفقها  ,وهي المسافة بين نهاية لماان ايولـأ وبدايـة
لماان الثانية ,فإذا لم تتحقق هذه الشاوط يصح القصا.
وبناء على ذلك:
يجوز لك أن تقصا في صالتك ,ين المسافة لـم تتحقـق بـين
نهاية لماان ايولأ ,وبداية لماان الثانية ,ولو كانن المسافة بين بيتك
في بىدتك ,والمكان الذ تايد من البىدة الثانية أكثا من مئة كيىو متـا,
ين الشاط في مسافة القصـا المعتبـاة هـو نهايـة البىـدة ايولـأ وبدايـة
البىدة الثانية .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :03ثال مدن متصلة العمران ببعضها ولكن لكل واحـدة
منها حاكمها وقانونها اخلاو بها ,وأنا أسكن قبل املدينـة
األوىل بعشـ ــرين كيلـ ــو مـ ــرتاً وبـ ــن بلـ ــدي ونهايـ ــة املدينـ ــة
الثالثة مئة كيلو مرت ,فهل زوز أن أقصر الصالة؟
الجووواب :ذكــا الفقهــا بــين القــايتين المتــدانيتين المتص ـ بنــا
إحداهما بايخاى ,فهما كالقاية الواحدة ,وإ فىك قاية حكم نفسها
يقصا إذا جاوز بيوتها وايبنية التي في افها.
وبناء على ذلك:
تعتبا هذه المدن المتصىة مع بعضها مدينة واحدة ,والتنقـ بينهـا
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يعتبــا ســفا ما يثبــن الاخصــة فــي قصــا الصــالة ,واإلفطــار فــي فــها
ال
رمضان ,وينه يعتبا التنق بينهما سفا ما لاف ما ما دام العمـاان متصـ م
ببعضه .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :04إمام يصلي صالة الفجر على املذهب احلنفي ونسـي
دعــاء القنــو  ,فهــل عليــه ســجود الســهو مراعــاة ملــن خلفــه
من املصلن على املذهب الشافعي؟
الجواب :اختىف الفقها فـي حكـم القنـوت فـي صـالة الصـبح,
فبعضهم قا  :بينه غيا مشاول .وبعضهم قا  :بينه يكاه .وبعضهم قا :
بينــه مســتحم وفضــيىة .وبعضــهم قــا  :إنــه ســنة مؤكــدة ,وهــو قــو
الشافعية ,وقالوا :لو تاكه لم تبط صالته ,ولكن يسجد لىسهو ,سـوا
تاكه لمد ما أو سهو ما ,وهذا إذا كان إمام ما أو منفاد ما.
وبناء على ذلك:
فال يجم سجود السـهو لىـأ اإلمـام إن تـاك القنـوت فـي صـالة
يتحم ذلـك ,و حـا
الفجا ,ولو كان المقتد فافعي ما ,ين اإلمام َّ
لىأ المقتد في متابعة اإلمـام ,وبإمكـان المقتـد الشـافعي أن يـدلو
ببعض الدلا قب السجود ,ويدرك اإلمام في السـجدة ايولـأ .هـذا,
واهلل تعالأ ألىم.
** ** **
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السؤال :1حاد سري تويف فيه بعـا األاـةاو ,وتشـول املـوتى,
فه ــل ز ــوز أن ن ــيمِّم امل ــوتى لس ــبب التش ــول ,أم ال ب ــد م ــن
اللسل؟
الجوواب :أو م  :ألظـم اهلل أجـاكم فـي هـذا المصـاب ,وغفـا اهلل
يمواتكم ,وأحسن اهلل لزا كم ,وجع اهلل قبورنا وقبورهم روضـة مـن
ريا الجنة.
يتحـو إلـأ
ثاني ما :ترسي المين واجم لىأ سبي الكفايـة ,و
َّ
التيمم إ بحالة ما إذا َّ
تعذر غس المين لفقد الما حقيقـة أو حكمـ ما,
ُّ
فإذا كان غس المين بالما يقطع جسد الميـن ,أو ينسـى جىـده مـن
صم الما لىيه ,فإنه يُ َي َّمم ,وإ فال .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السـ ــؤال :0يف بالدنـ ــا تو ـ ــع اجلنـ ــازة علـ ــى حجـ ــر مرتفـ ــع مـ ــن
األرض حنو ذراع ونصف ,فهل زوز هذا؟
الجواب :الجنازة توضع لىـأ اير ويُصـىَّأ لىيهـا ,و حـا
في وضع الجنازة لىـأ مكـان ماتفـع لـن اير نحـو ذرال ونصـف,
والصالة لىيه في هذه الحالة .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الســؤال :3هــل زــوز الصــالة علــى امليــت مــرة أخــرى للمســلمن
الذين مل يصلوا على هذا امليت؟
الجواب :يصىأ لىأ المين بعد أن ُصىي لىيـه سـابق ما ,إ أن
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الـولي الصـالة لىيـه
يكون المتدىف لن الصالة ايولأ وليه ,فيستطيع
ُّ
ما دام لم يدفن بعد .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :4هل يلقَّن الطفل واجملنون بعد الدفن؟
الجووواب :التىقــين يكــون لريــا المكىفــين ,ين فاقــد العقــ
والقاصا رفع لنهما القىم ,لىحديم الشايف> :رفـع القىـم لـن ثالثـة:
لــن المجنــون المرىــوب لىــأ لقىــه حتــأ يفيــق ,ولــن النــائم حتــأ
يستيقظ ,ولن الصبي حتأ يحتىم< رواه أبو داود.
المىَـك ,كمـا
أما هذان الصنفان فإنهما يُسي ن في القبا ويىقنهمـا َ
جا في الجوهاة النياة .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
** ** **
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السؤال :1إنين أقوم اآلن بدفع أقساط للجمعية من أجل احلصـول
على بيت ,وأصبح املبلع كبرياً ,وال زالت املدة طويلـة لتسـلم
البيت ,ومن ناحية أخرى هي أنين ال أعلم مـدى إمكـانييت يف
االســتمرار يف الــدفع ,أي أنــين مــن املمكــن أن أبيعــه بعــد فــرتة
يف حال أنين مل أعد أستطيع دفع املبالع املرتتبة عليّ.
فالســؤال هــو :هــل املبلــع املــدفوع اآلن مــن ــن البيــت نــب فيــه
الزكــاة ,ص ـا أنــين مــن املمكــن أن أبيعــه مســتقبالً يف حــال عجــزي
ع ــن االس ــتمرار يف ال ــدفع ,وبالت ــالي يص ــبح وكأن ــه للتج ــارة؟ أم
يعترب حكمه ك كم البيت العادي والذي ال نب الزكاة عليه؟
الجواب :إن الما الذ تدفعـه إلـأ الجمعيـة السـكنية مـن أجـ
الحصو لىأ بين لندهم زا لىأ مىكيتك ,وتجم فيـه الزكـاة إن
بىغ النصاب مع أموالك ايخاى ,سوا كنن ناوي ما أن تبيـع البيـن فـي
المستقب أو تسكنه.
ين العقد الذ بينك وبين الجمعية هو لقد استصنال ,وفي لقد
ا ستصنال صاحم الما يؤد زكاة ماله سوا دفع المـا لىجمعيـة أم
لم يدفعه ,إلأ أن يتسىَّم البيـن ,فـإذا تسـىَّمته وكنـن تقصـد سـكناه أو
إيجاره سقطن لنك الزكاة من تاري تسىُّمه ,ينه بـذلك يدـا المـا
لن مىكيتك ويدخ فـي مىـك الجمعيـة ,ومـا دمـن لـم تتسـىَّم البيـن
فالما مالك وتجم فيه الزكاة ,ويد الجمعية لىأ هذا الما يد أمانة.
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وكذلك تجم الزكاة لىأ الجمعيـة فـي اير والبنـا الـذ يشـيد
لىيها بإجمال الفقها  ,ينها تدخ في العاو التجاريـة ,ولـذلك يجـم
تم لىيها من بنا في نهاية ك حو  ,ثـم يـدفع
لىأ مالكها أن يقومها مع ما َّ
يـتم البنـا  ,فـإذا
فيده لىيهـا ,حتـأ َّ
الزكاة لن قيمة اير والبنا الذ َّ
تم البنا وسىَّمه لىمشتا خا لن مىكيته ودخ في مىكية المشتا .
َّ
وبناء على ذلك:
3ـ المشتا تجم لىيه الزكاة في ماله الـذ لنـده إذا بىـغ النصـاب
مع أمواله ايخاى وحا لىيه الحو  ,سوا دفعه لىجمعية أم لم يدفعه.
0ـ وأصحاب اير والبنا تجم الزكاة في أرضـهم والبنـا الـذ
يتم تسىيم البيوت لىمشتاين.
يشيدونه حتأ َّ
 1ـ و يصح بيع هذا البين من قبـ المشـتا حتـأ يتسـىَّمه ,فـإن
باله قب ا ستالم فهو بيع با  ,ينَّه بال ما يمىـك ,أو أنَّـه بـال مـا م
بما زائد ,وهذا الابا بعينه .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :0هل نب الزكاة يف البيت املعـدِّ لإلزـار ,دون نيـة بيعـه
والتجارة به؟
الجواب :الما أن البيـن لـيا معـد ما لىتجـارة فـال تجـم الزكـاة
فيه ,ب الزكاة في ايجاة التي تؤخذ إذا بىرن نصـاب ما ,أو إذا أضـيفن
إلأ ما آخا موجود وبىغ نصاب ما ,وحا لىيه الحو .
أما إذا كانن ايجـاة ُتسـتهىك بكامىهـا ,أو لـم تبىـغ نصـاب ما ,و
يوجد ما آخا يبىغ نصاب ما معها فال زكاة فيها .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
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السؤال :3هل نب الزكاة يف حليِّ املرأة؟ وما مقدارها؟
حىي الماأة إذا بىغ نصـاب ما بنفسـه ,أو بمـا معهـا مـن
الجواب :إن َّ
المــا الزكــو مــن غيــاه ,أ مــا يعــاد قيمــة  /85/ا مــن الــذهم
الدالص فـإن الزكـاة واجبـة فيـه ,ولىـأ المـاأة أن تـؤد زكـاة حىيهـا
قيمتـه فـي يـوم الزكـاة وتـدفع
بيكمىه إذا كان يعاد هذا الـوزن ,فتقـدر َ
الزكاة بنسبة  ,%0 5هذا لند الحنفية .وذهم جمهـور الفقهـا إلـأ أن
حىي الماأة من الذهم أو الفضة زكاة لىيها فيه إذا كان لىزينة وكـان
َّ
في حدود حاجـة أمثالهـا إليـه دون زيـادة ,فـإن زاد لـن حاجـة أمثالهـا
فتجم الزكاة في جميعه في القدر الزائد .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :4عشر املزروعا هل يعطـى مـن جنسـه؟ أم زـوز بـالنقود؟
أم يلزم اإلعطاء بالذهب؟
الجواب :يؤخذ في زكاة الزرول والثمار العشـا اتفاقـ ما فيمـا سـقي
بريا كىفة ,ونصف العشا فيما يسقأ بكىفـة ,وذلـك لقـو النبـي ‘:
>فيما سقن السما والعيون أو كـان َل َثاِيـ ما العشـا ,ومـا سـقي بالنضـح
نصف العشا< رواه البدار .
العثَاِ ُّ  :قا الحافظ ابـن حجـا فـي الفـتح :قـا الدطَّـابي :هـو
[ َ
الذ يشاب بعاوقه من غيـا سـقي .زاد ابـن قدامـة لـن القاضـي أبـي
يصـم إليـه مـن مـا المطـا فـي
يعىأ :وهو المستنقع في باكة ونحوهـا
ُّ
سواق تشق له ,قا  :وافتقاقه من العـاثور ,وهـي السـاقية التـي يجـا
فيها الما  ,ين المافي يعثا فيها .قا  :ومنه الذ يشاب مـن اينهـار
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بريا مؤونة ,أو يشاب بعاوقه كين يراا فـي أر يكـون المـا قايبـ ما
من وجهها ,فتص إليه لاوق الشجا ,فيسترني لن السقي].
ويؤخذ العشـا أو نصـفه مـن كـ الدـار  ,فـال يطـاح منـه البـذر
الــذ بــذره ,و أجــاة العمــا  ,و أ مصــاوأل دفعــه .و يشــتاط
نصاب لزكاة الزرول والثمار ,ب هي واجبة في القىي والكثيا ,مـا لـم
يكن أقـ َّ مـن نصـف صـال ,وهـذا لنـد أبـي حنيفـة .وقـا الصـاحبان
أوسق.
والجمهور :نصاب الزرول خمسة ُ
ويجوز إخاا زكاة المزرولات من المزرولـات نفسـها ,ويجـوز
كذلك إخاا قيمتها .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
ماس ـة للمســاعدة ,فهــل زــوز
الســؤال :2رجــل كتــابيّ فقــري ,حباجــة َّ
للمســلم أن يــدفع لــه اــيئاً مــن زكــاة مالــه رجــاء أن يهديــه اهلل
تعاىل لإلسالم ,وهل يدخل هذا ت قوله تعاىل{ :ﮡ ﮢ
ﮣ} ...ثم يقول تعاىل{ :ﮧ ﮨ} [التوبة]82 :؟
ُتدفع لكتـابي ,بـ هـي حصـا ما لىمسـىم,
الجواب :زكاة الما
وذلك لقو النبي ‘> :تؤخذ من أغنيـائهم وتـاد لىـأ فقـاائهم< رواه
البدار ومسىم.
وســهم المؤلفــة قىــوبهم انقطــع وذلــك لع ـ َّزة اإلســالم والمســىمين,
ويقو فقها الحنفية :وقد انعقد اإلجمال لىأ ذلك فـي زمـن سـيدنا أبـي
بكا ~ ,وذلك لندما جا ايقال بن حـابا وليينـة بـن حصـن يطىبـان
من أبي بكا أرض ما ,فكتم لهما بـذلك ,فمـاا لىـأ لمـا ,فـاأى الكتـاب
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فم َّزقه ,وقا  :هذا في كان رسو اهلل ‘ يعطيكموه ليتيل َّفكم ,واآلن قـد
أل َّز اهلل اإلسالم وأغنأ لنكم ,فإن ثب ُّتم لىأ اإلسالم ,وإ فبيننا وبيـنكم
السيف ,فاجعا إلأ أبي بكا ,فقا  :ما ندر أنن الدىيفة أم لما فقـا :
هو إن فا  ,ووافقه .ولم ينكا أحد من الصحابة ذلك .أخاجه البيهقي.
وبناء على ذلك:
فال يجوز صاأل زكاة الما و صـدقة الفطـا و الكفـارات و
النذور لريا المسىمين ,وخاصة في هذه اآلونـة ,حيـم افـت َّد الفقـا
وضيق لىـيهم ,ففقـاا المسـىمين أولـأ بزكـاة أغنيـا
لىأ المسىمينُ ,
المسىمين من غياهم ,وهذا يمنع من مسالدة غيا المسىم في حاجة
من الحوائت الدنيوية من الصدقة النافىـة إذا كـان غيـا المسـىم يكيـد
لعسالم والمسىمين ,و يعيم في ديار المسـىمين فسـاد ما ,وإ حـام
كذلك إلطا ه من الصدقة .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :8مجعية خريية تقوم على رعاية وتأهيل األطفال املعاقن,
فهل زوز دفع زكاة املال هلذل اجلمعية اخلريية أم ال؟
الجواب :الزكاة الواجبة تدفع من ايغنيا لىفقـاا تمىيكـ ما لهـم أو
يوليائهم لنهم ,فإذا لم يتم تمىيك الما لىفقيا أو لوليـه لنـه لـم تبـاأ
ِذ َّمة المزكي.
وبناء على ذلك:
فإذا كان هؤ اي فا هم وأوليـا أمـورهم فقـاا  ,فيجـوز دفـع
زكاة المـا لألوصـيا لىـيهم ـ وهـم المم َّثىـون بهـذه الجمعيـة ـ وتقـوم

328

الفتاوى الشالية

الجمعية بصاأل هذه ايموا لىيهم وفي مصىحتهم ,والتي من جمىتهـا
تيهيىهم ,و يجوز دفع الاواتم لىموظفين القائمين لىـأ تـيهيىهم مـن
الما الزكو الذ ُجمع لمصـىحة المعـاقين ,إ إذا تمىَّـك المعـاقون
البالرون أو أوليا هم النَّ َس ِب ُّيون الفقاا ُ الما َ الزكو َّ وفا وا أن يـدفعوا
ايجاة لىمدرسين ,فال حا إن فا اهلل تعالأ.
أما إذا كان اي فا ُ القاصاون أغنيـا َ ,أو فقـاا َ وأوليـا ُ أمـورهم
أغنيا  ,فال يجوز صاأل الزكاة إليهم ,لرناهم بينفسهم أو لرناهم برنـأ
أوليا أمورهم .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :2هل يفرض العشر من اجلوز والبندق عند املالكية؟
الجواب :مذهم المالكية في زكاة الزرول لىأ الشك التالي:
والسـ ْىن والـذرة والـ ُّدخن
من الحبوب :يؤخذ من الحنطـة والشـعيا ُّ
حبتان في قشا ,وهو عام أه صنعا ].
وايرز َ
والعىَا [نول من الحنطة تكون َّ
ومــن القطــاني :الحمــص والفــو والعــدا والىوبيــا والتــاما
والجىبان والبسيىة.
ومن ذوات الزيوت :الزيتون والسمسم والقا م وحم الفج .
ومن الثمار :التما والعنم.
و يؤخذ من في سواها زكاة لند المالكية.
وأنــا أفتــي بوجــوب الزكــاة فــي ك ـ مــا يقصــد بزرالتــه اســتنما
اير من الثمار والحبوب وايبازيا وغياها ,وهذا أقاب لبـاا ة ذمـة
العبد لند اهلل لز وج  .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
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السؤال :6حنن نعمل يف مجعية خريية تقوم على مجع التربعـا  ,ومـن
هــذل التربعــا زكــاة الفطــر ,وقــد جُمــع معنــا مبلــع كــبري مــن
املال ,وحنن ال نستطيع إيصاله كله إىل ا تاجن ,فما العمل؟
الجووواب :المــا أنكــم تبــالتم ِحســبة لوجــه اهلل تعــالأ بجمــع
التبالات وزكاة المـا وزكـاة الفطـا ,فيجـم لىـيكم أن توصـىوا زكـاة
الفطا خاصة لمستحقيها قب صالة العيد ,حتأ يتح َّقق قو النبي ‘:
>من أداها قب الصالة فهي زكاة مقبولة ,ومن أداهـا بعـد الصـالة فهـي
صدقة من الصدقات< رواه أبو داود.
وإن ت َّ
عذر لىيكم هذا فيرجو اهلل لز وج أن يكون لكم لـذر فـي
إيصالها لمستحقيها بعد العيد .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السـؤال :2هــل نــب يف املـال املعــدِّ لشــراء مسـكنٍ زكــاةٌ؟ ومــا معنــى
قول ابن عابدين نقالً عـن ابـن ملـ ( :فـإذا كـان معـه دراهـم
أمســكها بنيــة صــرفها إىل حاجتــه األصــلية ,ال نــب الزكــاة
فيها إذا حال احلول وهي عندل)؟
الم َع َّد لشـاا مسـكن أو زوا إذا بىـغ نصـاب ما,
الجواب :إ َّن الما ُ
وحا لىيه الحو  ,فإن الزكاة واجبة فيه .وأما ما نُق مـن حافـية ابـن
لابدين رحمه اهلل لن ابن َمىَ ٍ
ك قوله( :فإذا كان معه دراهم أمسكها بنية
صافها إلأ حاجته ايصىية تجم الزكاة فيهـا إذا حـا الحـو وهـي
لنده) فهو نق صحيح ,ولكن تتمة العبارة :لكن التاضـه فـي البحـا ـ
ابن نجيم ـ بقوله( :ويدالفه ما في المعاا ) في فص زكـاة العـاو :
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(أن الزكاة تجم فـي النقـد كيفمـا أمسـكه لىنمـا أو لىنفقـة) وكـذا فـي
البــدائع .ويقــو ابــن لابــدين :وأقـ َّـاه فــي النهــا والشــانباللي وفــاح
المقدســي ,وسيصــاح بــه الشــارح ـ وقــد صــاح بــه الشــارح بقولــه:
(وفا ه) ,أ فاط افتاا أدائهـا (حـو ن الحـو ) وهـو فـي مىكـه
لتعينهمـا لىتجـارة بيصـ ِ
الدىقـة,
(وثمنية المـا كالـدراهم والـدنانيا) ُّ
فتىزم الزكاة كيفما أمسكهما ولو لىنفقة .اهـ .حافية ابن لابـدين كتـاب
الزكــاة فــي صــفحاته ايولــأ .وجــا فــي الموســولة الفقهيــة الكويتيــة
مصطىح (زكاة) فاوط الما الذ تجم فيه الزكـاة ـ الشـاط الاابـع ـ:
ال ,ولعىـه
 ...ولم يَذْ ُكا أ من أصحاب المـذاهم هـذا الشـاط مسـتق م
ين الزكاة أوجبها الشال في أجناا معينـة مـن المـا إذا حـا الحـو
لىأ نصاب كام منها ,فإذا وجد ذلك وجبن الزكاة.
وبناء عليه:
3ـ فالزكاة واجبة فـي المـا المحبـوا مـن أجـ فـاا سـكن أو
زوا إذا بىغ نصاب ما ,وحا الحو لىيه.
0ـ وه يضمن صاحم الما الذ بىغ ماله نصاب ما وحـا الحـو
لىيه أن يبقأ لىأ قيد الحياة حتأ يشـتا مسـكن ما أو يتـزو فمـا هـو
قائ لابه لز وج يوم القيامة إذا مات ولم يؤد زكاة ماله ,ورسـو اهلل
‘ قد أقسم بقوله> :ثالثة أقسم لىـيه َّن ,وأحـدثكم حـديث ما فـاحفظوه.
قا  :ما نقص ما ُ لب ٍد من صدقة ,و ظُىِ َم لبد مظىم مة فصبا لىيها إ
باب مسيلة إ فتح اهلل لىيه باب فقـا< رواه
زاده اهلل لز ما ,و فتح لبد َ
التامذ وقا  :هذا حديم حسن صحيح .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
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السؤال :12هل زوز دفع الزكاة لرجل ميل نصـاباً ـريَ موجـود
خ َل له؟
عندل بسبب إقرا ه لبعا أصدقائه ,علمًا أنه ال دَ ْ
الجووواب :المــا أن هــذا الشــدص يمىــك نصــاب ما ,فــال يجــوز أن
ُتدفَع له الزكاة ,ولو كان مقاض ما جميع مالـه لآلخـاين ,ينـه بوسـعه أن
يستا َّد هذا الدين وينفقه لىأ نفسه.
أمــا إذا كــان الــدين الــذ لــه لنــد اآلخــاين يمكــن أن يســتاده
إللســار المــدينين ,أو لجحــودهم ,أو إلفالســهم ,و يمىــك مقــدار
نصاب ,فيجوز لند ذلك أن تدفع له الزكاة .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :11هل زوز إعطاء الزكاة لشةص يشـرع بـالزواج؟ علمـاً أن
ماله ال يكفيه إلرام الزواج ,وهذا املال يزيد على النصاب؟
الجواب :المقصود بالسؤا غيا واضح ,ه الشدص الذ يايـد
الــزوا يمىــك نصــاب ما اآلن أم أنــك تايــد أن تعطيــه مبىر ـ ما يزيــد لىــأ
النصاب من أج زواجه فيلطيك الجواب لن الحالتين:
أو م  :إذا كان مايد الزوا يمىك نصاب ما فال يجوز أن ييخذ فـيئ ما مـن
الزكاة ,ب لىيه أن يدفع زكاة ماله البالغ نصاب ما إذا حا لىيه الحو .
وقد أضاف أستاذنا الفاضل الدكتور الشويخ أحمود الحجوي الكوردي
على الجواب ما يلي[ :إال أن يعقد على زوجته ويسمي ل ا م ر ًا ،وال يزيد
عديم النصاب].
ماله عن نصاب بعد فرضه ،فيجوز إعطاؤ الزكا َة ألنه
ُ
ثاني ما :أما إذا كان فقيا ما ,و يمىك نصـاب ما ,وأردت أن تـدفع لـه مـن
الزكاة بمقدار نصاب زكو من أج زواجه فال حا في ذلك إن فا اهلل.
يـتم العقـد بينـه وبـين مدطوبتـه ,ويشـتا
وايولأ في الحـالتين أن َّ
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ايغاا الجهازية ويصبح غارم ما ,ففي هذه الحالة تـدفع لـه الزكـاة لكونـه
غارم ما ,وإن كان المدفول له زيادة لىأ النصاب .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :10استقر ت من بنـ ربـوي مليـون لـرية سـورية ,وأنـا
مال لنصاب زكوي ري هذا املبلع ,وحـال عليـه احلـول,
فكيف أدفع زكاة هذا املال؟
الجواب :إني أنصح هذا ايخ الكايم بتقـوى اهلل لـز وجـ  ,وأن
ياضأ بما قسم اهلل له ,فيكون بذلك أغنأ الناا ,وذلـك لقـو النبـي
‘> :وار بما قسم اهلل لك تكن أغنأ الناا< رواه التامذ .
وأذكاه بقو النبي ‘> :لو كان بن آدم واديان من ما بترأ
ثالث ما ,و يمأل جوأل ابن آدم إ التااب ,ويتوب اهلل لىـأ مـن تـاب<
رواه البدار .
ابن آدم لندك ما يكفيك ,وأنن تطىـم
وأذكاه بقو النبي ‘َ > :
ابن آدم بقىي تقنع ,و من كثيـا تشـبع< رواه الطباانـي
ما يطريكَ ,
في ايوسط والبيهقي في فعم اإليمان.
أما تعىم يا أخي قـو اهلل لـز وجـ { :ﮕ ﮖ ﮗ ﻣ ﮙ ﮚ
ﮛ ﻤ} [العىــق] ألــم تعىــم يــا أخــي أن حــال الــدنيا حســاب,
وحاامها لذاب أما كان يكفيك يا أخي ما لندك أما يكفيك يا أخـي أن
تبقأ في دائاة الحال أما تداأل من الحديم الذ رواه اإلمـام مسـىم
لن جابا رضي اهلل لنه قـا ( :لعـن رسـو اهلل ‘ آكـ الابـا ومؤكىـه
وكاتبه وفاهديه وقا > :هم سوا <) أما تداأل من قولـه ‘> :درهـم
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من رب ما ألظـم لنـد اهلل مـن سـن وثالثـين زنيـة< رواه الطباانـي .أمـا
تداأل من قوله تعالأ{ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ} [البقاة]072 :
وآخا النصيحة أقو لك :بـادر يـا أخـي بالتوبـة وا سـترفار قبـ
الموت ,حيم يندم العبد و ينفعه الندم.
أما بالنسبة للجواب عن سؤالك:
أو م  :أضف هذا الما الذ استقاضته من البنك إلأ مالك ,وأد
زكاة الجميع في نهاية الحو بعد إسقاط الدين المتاتـم لىيـك لىبنـك
من غيا الفائدة الابوية ,وزك الباقي من مالك ,هذا إذا لم يكـن لنـدك
أموا ثابتـة غيـا زكويـة زائـدة لـن حاجاتـك ايساسـية ,فـإن وجـدت
ايموا غيا الزكوية الزائدة لن حاجاتك ايساسية ,فإن الديون تحسـم
منها ,وتؤدى زكاة الما الزكو كىه.
ثاني ما :أسال لتبائة ذمتـك قبـ موتـك ,وتدىَّـص مـن ديـن البنـك
الابو  ,وأكثا من التوبة وا سترفار .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :13رجل عندل موجودا ثابتة يستةدمها يف عمله وتتكون
من :مبان ,وآال ومكائن ,وأدوا  ,وأثـا  ,وسـيارا  ,ومجيعهـا
يســتةدمها يف عملــه ,ويف املقابــل عليــه ديــون ناريــة وأوراق
دفع وقروض متوسطة األجل وحسابا س ب على املكشوا.
فهل زـب خصـم هـذل الـديون مـن املوجـودا ـري الزكويـة
ال ــيت يس ــتةدمها يف أ ــراض الش ــركة؟ أم أن ه ــذل ال ــديون
سم من السيولة النقدية والعروض التجارية؟
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الجواب :الديون تدصم من ايمـوا غيـا الزكويـة إذا كانـن غيـا
مشرولة بحاجاته ايساسية ,كاآل ت التي يصنع بها ,والسـيارات التـي
يحتاجها لعمىه ,والمباني التي يحتا إليها لمنشآته.
أمــا الموجــودات غيــا الزكويــة المشــرولة بحاجاتــه ايساســية فــال
تدصم الديون منها ,وإذا لم توجد لنده أموا غيا زكوية غيـا مشـرولة
بحاجاته ايساسية فإن ديونه تدصم من ايموا الزكوية إن وجدت.
وبناء على ذلك:
3ـ فإذا كان لنده أموا غيا زكويـة ,وهـي غيـا مشـرولة بحاجاتـه
ايساسية في المنشية ,فإن الديون تدصم منها.
0ـ ـ وإذا كــان لنــده أمــوا غيــا زكويــة ,ولكنهــا مشــرولة بحاجاتــه
ايساسية في المنشية ,فإن الديون تدصم من هذه ايموا غيا الزكوية.
1ـ وإذا كان يمىك بجانم ايموا غيا الزكوية المشرولة بحاجاته
ايساسية أموا م زكوي مة فإن الديون تدصم منها ,وإ فال زكاة لىيه.
4ـ هذا الذ تقدم من باب الفتوى ,ولكن أنصحه بقو اهلل لز وج :
{ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮔ ﮕ ﮖ} [البقاة .]063 :وبقوله
تعالأ{ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ} [البقاة:
 .]070وبقوله{ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰃ ﰄ ﰅ} [سبي:
 .]12وبقو سيدنا رسو اهلل ‘> :ثالثة أقسم لىيهن< ,ول َّد منها:
>ما نقص ما لبد من صدقة< رواه التامذ  .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
** ** **

كتاب الصيام

كتاب الصيام

337

السؤال :1هل زوز للمرأة أن تأخـذ حبوبـاً لتـأخري الـدورة الشـهرية
أثناء رمضان كي ال تفطر أثناء اهر رمضان املبارس؟
الجوواب :الحـيض فـي كتبـه اهلل لىـأ بنـات آدم ,فعـن الســيدة
لائشة رضي اهلل لنها قالن :خاجنا مع النبي ‘ نـذكا إ الحـت,
لىـي النبـي ‘ وأنـا
فىما جئنا ساأل مثـن ,ـ أ حاضـن ـ فـدخ
َّ
أبكي ,فقا > :ما يبكيك< قىن :لوددت واهلل أني لم أحت العام .قـا :
>لعىك نَ ِف ْس ِ
ن< قىن :نعم ,قا > :فإن ذلك في كتبه اهلل لىأ بنات
آدم ,فافعىي ما يفع الحـا غيـا أن تطـوفي بالبيـن حتـأ تطهـا <
رواه البدار  .فىماذا تحاو الماأة أن تريا من بيعتها التي فطاها اهلل
تعالأ لىيها
ولىــأ كـ حــا  :يجــوز لىمــاأة أن تيخــذ الــدوا لتــيخيا الــدورة
الشهاية ,فإذا انقطع الدم لنها بسبم الدوا وصامن فصـيامها صـحيح
و في لىيها.
ولكن بشاط أ يضـاها الـدوا  .أمـا إذا كـان يضـاها فـال يجـوز أن
تيخذه ,فإن أخذته مع وجود الضار ,وانقطع الدم لنها ,وصامن فصـيامها
صحيح ,ولكنها آثمة بجىم الضار لنفسها .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الســؤال :0بالنســبة ملس ـألة حبــوب ت ـأخري الــدورة الشــهرية يقــول
عليه الصالة والسالم> :إن اهلل حيب أن تـؤتى رخصـه كمـا
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حيب أن تؤتى عزائمه< فأنتم قد أفتيـتم جبـواز تنـاول هـذل
احلبوب ,فما رأيكم؟
الجووواب :إفطــار المــاأة أثنــا حيضــها ونفاســها لــيا رخصــة إن
فا ت صـامن وإن فـا ت أفطـات ,بـ باتفـاق الفقهـا يحـام لىيهـا
ال ,ولـدم صـحته منهـا لقـو النبـي ‘ فـي
الصوم مطىق ما فاضـ ما أو نفـ م
حديم أبي سعيد الددر رضي اهلل لنه> :أليا إذا حاضن لم تصـ
ولم تصم< قىنا :بىأ .قا > :فذلك من نقصان دينها<.
وإذا ارتفع لنها دم الحيض والنفاا وجم لىيهـا بعـد ا غتسـا
الصوم والصالة.
ُ
وبناء على ذلك:
3ـ تاك الصوم والصالة لىحائض والنفسا ليا رخصة ب هو لزيمة.
0ـ إذا أخـذت المـاأة الـدوا لافـع دم الحـيض ولـم يكـن مضـا ما
بصحتها فهـو جـائز ,وايولـأ تاكـه ,فـإذا أخذتـه وانقطـع دم الحـيض
ورأت الطها وجم لىيها الصوم والصالة .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السـ ــؤال :3أنـ ــا اـ ــاب يف السادسـ ــة عشـ ــرة مـ ــن العمـ ــر ,يف رمضـ ــان
املا ــي كن ــت أم ــارإ االس ــتمناء خ ــالل الص ــيام وأص ــوم
وأصلي الصلوا اخلمـا والرتاويـح ,وفيمـا بعـد علمـت أن
هذا ال زوز فماذا زدر بي أن أفعل؟ ويف هذا اليوم كنت
نائماً قبل صالة العصر فاستيقظت وخرج مينٌّ مـن فرجـي
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صجــرد أنــي حاولــت صليصــه مــن الشــعر العــالق بــه ,فهــل
ذهب صيام هذا اليوم؟ وكيف أكفرل إن ذهب؟
الجواب :الحمد هلل الذ هداك لىتوبة وفاح صـدرك لهـا ,وهـذا
دلي إن فا اهلل لىأ محبة اهلل لك ,وإني أقو لك :لىيـك أن تقضـي
اييام التي أفطات فيها في رمضان الماضـي بعمىيـة ا سـتمنا  ,بـدون
كفــارة ,وأرجــو اهلل أن يتقب ـ منــا ومــنكم صــالح العم ـ  ,وأن يكامنــا
وإياكم با ستقامة.
وأما لما حص معك اليوم فإن كنن قـد اسـتمنين بيـدك فعىيـك
قضا هـذا اليـوم ,أمـا إذا كنـن محتىمـ ما فـال فـي لىيـك ,وصـيامك
صحيح .وأنا أنصحك با بتعاد لن قانا السو  ,ولىيك برض البصـا
وحفظ الفا والىسان .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الســؤال :4لــي أيف يف اإلســالم مل يصــم رمضــان عــدة ســنوا  ,ويف
رمضــان املقبــل ســوا ينــوي صــيام رمضــان هــذا ,ويف نفــا
الش ــهر س ــينوي ص ــيام الش ــهر نفس ــه تكف ــرياً لش ــهر الس ــنة
السابقة ,فهل زوز ذل ؟
الجووواب :يــا أخــي الكــايم ,لمــاذا التســوي والتســويف فــي قضــا
رمضان الواجم لىأ المسـىم أن يبـادر إلـأ التوبـة قبـ المـوت ,لقـو
النبي ‘> :بادروا بايلما سبع ما ,ه تنتظاون إ فقا ما منسـي ما ,أو غنـأ
مطري ما ,أو ماض ما مفسد ما ,أو هام ما مفند ما ,أو موت ما مجهز ما ,أو الـدجا فشـا
غائم ينتظا ,أو السالة فالسالة أدهأ وأما< رواه التامذ .
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ولىأ هذا ايخ الكايم أن يسال فـي التوبـة واإلنابـة ,وأن يسـال
لقضا اييام التي أفطا فيها في فها رمضان ,ثـم لىيـه أن يصـوم فـهاين
متتابعين كفارة لفطاه.
و يجوز أن يجمع بين صـيام رمضـان وقضـا اييـام التـي أفطـا
فيها ,ين رمضان زمان يتسع غياه .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الس ــؤال :2بع ــا ال ــدول تُثب ــت العي ــد أو رمض ــان اعتم ــاداً عل ــى
مراصد علمية ,علماً بأنه يف هـذا العـام قبـل العيـد بيـوم أو
يومن أعلنت دولة أن العيد هـو يـوم اجلمعـة ,ودولـة أخـرى
أنه يوم السبت .فما حكم الشـرع يف ذلـ الـذي يقـول فيـه
احلبيب املصطفى ‘> :صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته<؟
الجواب :من المعىـوم أن بدايـة الصـوم ونهايتـه تكـون إ مـن
خال قو سيدنا رسو اهلل ‘> :صوموا لا يته وأفطاوا لا يته< رواه
البدار ومسىم .فالا ية ر ية بصاية ,و يجـوز ا لتمـاد فيهـا لىـأ
المااصد ,وهذا ما صدرت لنه المجـامع الفقهيـة ,ولكـن مـانع مـن
ا ستعانة بها ولكن بدون التماد لىيها ,ولىـأ كـ حـا ناجـو اهلل أن
يجمع فم هذه ايمة لىأ الحق.
وبناء على ذلك:
فا حتياط في العبادة أفض  ,فإذا لم تثبن الا ية البصاية فعىيهم
أن يتموا فها رمضان ثالثين يوم ما ,وأ يعتمدوا لىـأ ايرصـاد الجويـة.
هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
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الســؤال :8مــا حكــم ســباحة املــرأة وهــي صــائمة هــل تفطــر أم ال؟
ألن هناس من يقول :إن سباحة املرأة مفطـرة هلـا الحتمـال
دخول املاء عن طريق الفرج.
ِ
الجوووابُ :ت ِ
أحس ـن
ـومها ,وإن َّ
فس ـد ســباح ُة المــاأة الصــائمةِ صـ َ
بالباودة بسبم ذلك ,ين الجىد منفذ غيا بيعي لىبدن ,ولكـن إن دخـ
بسبم ذلك ما إلأ الحىق لن ايق الفم أو اينف فقد أفطات بذلك.
وقد أضاف أستاذنا الفاضل الدكتور الشيخ أحمد الحجي الكردي
على الجواب ما يلي[ :ولو كان األمر كموا قوا هوها الوبعط ألفطور
المرأة بغسل فرج ا بعد التبو  ،واألمر على خوالف ذلوك ،ألن الفورج
الخارجي الهي يدخل الماء إليه عند السوباحة أو االسوتنجاء ال يحصول
الفطر بوصو الماء إليه ،ميله ميل األنف الخارجي ال يفطور المتوضو
بووه عن ود االستنشوواف فووي الوضوووء أو ويوور  ،وميلووه ميوول الفووم عنوودما
يمضمط الرجل في الوضوء أو وير  ،ولوهلك فوننني أرى عودم الفطور
بسباحة المرأة أثناء الصوم] .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الســؤال :2جــدتي توفيــت يف  14رمضــان وكانــت يف األيــام الــيت
عااتها يف رمضان مريضة ,فهل زب على أحد أن يقضـي
عنها األيام اليت أفطرتها؟
الجواب :نسي اهلل لنا ولكم حسن العزا وايجا لىـأ المصـيبة,
وناجوه تعالأ أن يجع قباها روضة من ريا الجنة.
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أما بالنسـبة لأليـام التـي أفطاتهـا جـدتك فـي رمضـان فإنـه يجـم
لىيكم أن تؤدوا لن ك يوم من هذه اييام فدية ,وهي إ عام مسكين,
و يجوز أن يصوم أحد لنها ,وذلك لما ورد أن ابـن لمـا رضـي اهلل
لنهما كان إذا سئ لن الاج يموت ولىيه صيام مـن رمضـان أو نـذر
يقو  :يصوم أحد لن أحد ,ولكن تصدقوا لنه من ماله لىصـوم لـن
ك يوم مسكين ما .ولن ابن لباا رضي اهلل لنهما :يصـوم أحـد لـن
أحد ,ويطعم لنه .الحديثان رواهما البيهقي في السنن الكبـاى .هـذا,
واهلل تعالأ ألىم.
** ** **

كتاب احلج والعمرة
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الس ــؤال :1رج ــل أح ــرم ب ــاحلج ,فه ــل ز ــوز أن ي ــذبح ا ــاة وه ــو
حمرم؟
المحـام لىـأ المحـاِم هـو صـيد الحيـوان البـا  ,وذلـك
الجواب:
َّ

لقو اهلل تعالأ{ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ} [المائدة,]25 :
ولقوله ج جالله{ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ} [المائدة.]26 :
أما صيد البحا فحال لقوله تعـالأ:

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ} [المائدة.]26 :
وكذلك يحام لىأ المحام ا نتفـال مـن الصـيد إذا كـان بـيماه أو
بإيما ة منه أو بإفارة إليه أو د لة لىيه ,أمـا إذا لـم يكـن هـذا ,وكـان
الصائ ُد حال م  ,فإ َّن المحاِ َم يح ُّ له ما صاده الحال .
اينعام ـ والتي من جمىتها الشياه ـ فإنهـا
المحام
َ
أما بالنسبة لذبح ُ
مباحـة با تفــاق ,ينهــا تــدخ فـي تحــايم الصــيد ,و تــدخ فــي
محامات اإلحاام ,هذا واهلل تعالأ ألىم.
َّ
الســؤال :0إن صــاحب العمــل ااــرتى لــي بيت ـاً وســجَّله بــامسي,
وس ــاعدني يف زواج ــي ,ف ــثال أرب ــاع تكلف ــة زواج ــي كان ــت
عل ــى نفقت ــه اخلاص ــة ,والرب ــع اآلخ ــر بق ــي دينــاً يف ذم ــيت,
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ويريــد اآلن أن يرســلين إىل احلــج علــى نفقتــه ,فهــل زــوز
لي احلج أم أن عليَّ أن أسدِّد ديين أوالً؟
الجواب :جزى اهلل تعالأ صاحم العم خيا الجـزا  ,وأكثـا اهلل
من أمثاله في المسىمين.
أما بالنسبة لـذهابك إلـأ الحـت لىـأ نفقتـه جـزاه اهلل تعـالأ خيـا
دفع ُه أيام الحـت,
الجزا  ,فإنه ينظا :إذا كان الدين حا ً وواجب ما لىيك ُ
فإن من الواجم لىيك أن تستيذن الدائن قب الذهاب ,ين حقـوق اهلل
المشـا َّحة ,فـإن أذن
مبنية لىأ المسامحة ,أما حقوق العباد فمبنية لىأ ُ
فبها ونعمن ,وإ فيجم لىيك أن تسدد الدين المتاتم لىيك.
ال ,ومولده بعد موسم الحت ,وأنن تتـاك
أما إذا كان الدين مؤج م
وفا م إذا انتهأ ايج  ,فال حا لىيك في الذهاب إن فا اهلل تعالأ.
هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السـؤال :3امـرأة مســلمة نيـة ومل نــد مَ رمـاً ,فهــل زـوز هلــا
السفر بدون مَ رم مقلدة مذهب الشافعي رمحه اهلل؟
الجواب :مـن فـاوط صـحة حـت النسـا أن يصـحم المـاأ َة فـي
زوجها أو محام منهـا ,إذا كانـن المسـافة بينهـا وبـين مكـة
سفا الحت ُ
ثالثة أيام ,وهي مسافة القصا في السفا ,لقـو النبـي ‘ > :تسـافا
الماأة ثالث ما إ ومعهـا ذو محـام< رواه البدـار  .فـإذا لـم يوجـد زو
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و محام فال يجم لىيها الحت ,وهي إن فا اهلل لها العذر ينهـا لـم
تستطع أدا فايضة الحت.
وذهم الشافعية إلأ جواز سفا المـاأة يدا فايضـة الحـت لىمـاة
ايولأ إن ُوجدت نسوة ثقات يسافان معها ,و يشـتاط وجـود محـام
إلحداهن .أما إذا كان لحت النافىة ,فال يجوز لها السفا بـدون زو أو
محام با تفاق.
وأنا أنصح بعدم سفا الماأة بدون محام ,وخاصة في سـفا البـا,
لوجــود المدالفــات الشــالية الكثيــاة ,والتــي مــن جمىتهــا ا حتكــاك
بالاجا والحـديم معهـم ,إضـافة إلـأ مدـا ا الطايـق ,وهـي ليسـن
بآثمة إن فا اهلل إذا لم تقىد السادة الشـافعية فـي هـذه المسـيلة .هـذا,
واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :4إني يتعذر عليَّ الذهاب ألداء فريضة احلج بسبب ديد
األعمــار ,فهــل زــوز أن أدفــع الراــوة مــن أجــل احلصــول علــى
املوافقة للذهاب إىل احلج؟ وهل يعترب احلج حجاً مربوراً؟
الجواب :يجوز دفـع الافـوة ي أمـا كـان ,ين الافـوة مـن
الكبائا ,وقـد صـح لـن سـيدنا رسـو اهلل ‘ فيمـا رواه لبـد اهلل بـن
لماو رضي اهلل لنهما قا ( :لعـن رسـو اهلل ‘ الاافـي والماتشـي)
رواه أبو داود.
وإذا كانن الافوة تحام في ايمور العامة ,فمن باب أولـأ وأولـأ
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أنهـا تحـام فــي الوصـو إلــأ لبـادة الحــت ,ين هـذه العبــادة قـا فيهــا
مو نــــا{ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ} [آ لمــــاان:
 .]27ومن جمىة ا ستطالة اآلن إذن ولي ايما ,حيم تم تنظيم الحت
بسبم فدة الزحام ,و الة ولي ايما واجبة في غيا معصية هلل تعالأ.
فــدفع الافــوة لىوصــو إلــأ هــذه العبــادة يجــوز ,ينهــا مــن
الكبائا ,وصاحبها مىعون ,فهـ كىَّ َفنـا الشـال بفعـ كبيـاة مـن الكبـائا
لىوصو إلأ هذه العبادة العظيمة
وبناء عليه:
3ـ فال يجوز دفع الافوة لىذهاب إلأ الحت.
صـح
0ـ إذا دفع الافـوة وسـافا إلـأ أدا هـذه الفايضـة وأداهـاَّ ,
حجه ,وسقطن لنه الفايضة.
1ـ وأظن واهلل تعالأ ألىم أنـه لـيا مشـمو م بقولـه ‘> :الحـت
المباور ليا له جزا إ الجنة< رواه أحمد.
وبقوله ‘> :من حت هلل فىم يافم ولم يفسق رجـع كيـوم ولدتـه
أمه< رواه البدار  .هذا واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :2رجل أحرم باحلج مفرداً ,وبعد أن طـاا وسـعى ,أراد أن زعـل
حجه رتعاً ,فهل يصح أن يقلب النية؟ وماذا يرتتب عليه؟
الجوابَ :م ْن أحـام بـالحت ُم ْفـاِد ما أو قارنـ ما وجـم لىيـه أن يبقـأ
لىأ إحاامه كما نوى ,وذلـك لقـو اهلل تعـالأ{ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ}
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[البقاة .]327 :لذلك يمنع مـن فسـ إحاامـه ولىيـه أن يكمـ أفعـا
الحت والعماة إذا فال في أ منهما .وهذا لند جمهور الفقها .
وذهــم الحنابىــة خالفـ ما لىجمهــور ,إلــأ اســتحباب فسـ القــارن
والمفاد ني َة الحت أو القاان ,فينو لما مة ,ويىري مـا أداه مـن مناسـك
الحت من ـواأل قـدوم وسـعي ,ويبـدأ بيلمـا العمـاة ,وبعـد إنهائهـا
يح  ,وفي اليوم الثامن يحام من مكة بالحت.
وبناء عليه:
فال حا لىأ من أفاد بالحت أن يفس نيته بالحت ,ويقىبهـا إلـأ
لماة ,ثم يحام بالحت أخذ ما بقو الحنابىة ,ولىيـه فـاة إن كـان قـادر ما
لىأ الـذبح ,وإ فيصـوم ثالثـة أيـام فـي الحـت وسـبعة إذا رجـع إلـأ
أهىه .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الس ــؤال :8إن ــين أر ــب يف أن أدف ــع مبللـ ـاً ماليـ ـاً لق ــاء أن يق ــوم أح ــد
األاــةاو بــأداء احلــج عــن والــدتي الــيت توفاهــا اهلل يف الشــهر
الفائت .إن والدتي املرحومة قد أد أثنـاء حياتهـا فريضـة احلـج
ولكنين أر ب أن أهديها املزيد من الثواب عن طريـق حـج البـدل.
أفتاني أحد األاةاو بعدم جواز حج البدل عن والدتي لكـوني
مل أقم بتأدية احلج عن نفسي ,فما احلكم يف ذل ؟
الجواب :أسـي اهلل لنـا ولهـا ولكـم الاحمـة ,وألظـم اهلل أجـاكم
وأحسن لزا كم وغفا لميتكم.
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أما بالنسبة لىحت لنها :فإن كان هذا الما يبىرك بين اهلل الحاام
وأنن لم تحت بعد ,وبوسعك أن تسافا إلأ الحت فالواجـم لىيـك أن
تؤد هذه الفايضة لن نفسك حتأ تباأ ذمتك بإذن اهلل تعالأ.
وأما إذا كان الما الذ لنـدك يبىرـك بيـن اهلل الحـاام يدا
هذه الفايضة ,أو لم يؤذن لك من خال النظام المتبع ,فـال حـا فـي
إرسا أحد لىحت لنها ,وناجو اهلل تعالأ أن يكتم لها ايجا بـالحت.
هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الس ــؤال :2رج ــل أف ــاض م ــن عرف ــا  ,وتوج ــه إىل مك ــة مباا ــرة,
فطــاا طــواا اإلفا ــة ثــم حلــق ولــبا ثيابــه ,ويف اليــوم
األخ ــري مـ ــن أي ــام التشـ ــريق ,رم ــى عـ ــن ي ــوم الن ـ ــر وأيـ ــام
التشــريق ,فمــاذا يرتتــب عليــه؟ وهــل يعــد طــواا اإلفا ــة
مع التقصري سبباً للت لل األصلر أو األكرب؟
الامـي ,والهـد لمـن كـان قارنـ ما أو
الجواب :من واجبات الحت
ُ
متمتع ما ,ثم الحىق والتقصيا ثم واأل اإلفاضة.
ويجم لىأ الحا أن ييتي بهذه ايمور بالتاتيم لىأ الشك التالي:
3ـ رمي جماة العقبة الكباى.
0ـ الذبح إذا كان متمتع ما أو قارن ما.
1ـ الحىق أو التقصيا.
4ـ واأل اإلفاضة.
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فإذا أتأ بالثالثة ايولأ ماتبة فإنه يتحىـ التحىـ ايصـرا ,وإذا
األ بعد ذلك فإنه يتحى التحى ايكبا.
أخـا فإنــه يجــم لىيــه الــدم لنـد
وإذا خــالف التاتيــم بــين قـ َّدم أو َّ
الحنفية ,و يجم لىيه الدم لند الشافعية ,ينهم التباوا التاتيم سنة.
وبناء على ذلك:
قصا ثم رمأ وجم لىيه الدم لوجـوب
لند الحنفية :إذا األ ثم َّ
التاتيم لندهم.
ولىيه دم آخا لتيخيا الامـي ,ينـه مـن الواجـم لنـد الحنفيـة أن
أخاه ليوم ثان وجم لىيه دم.
يامي لن ك يوم في وقته المحدد ,فإن َّ
أما لند الشافعية :فال في لىيه ,ين التاتيم لندهم سنة.
وإنــي أنصــح هــذا الحــا  :إذا كــان ميســور الحــا أن يدــا مــن
الدالأل بين الفقها  ,بين يذبح فاتين ,فاة لعدم التاتيـم بـين ألمـا
الحت ,وفاة أخاى لتيخيا الامي.
وإن أخــذ بقــو الشــافعية ف ـال حــا لىيــه إن فــا اهلل تعــالأ,
والحاص كما يقو ابن قدامة في المرني ( :نعىـم خالفـ ما بيـنهم فـي
أن مدالفــة التاتيــم ُتد ـاِ هــذه ايفعــا لــن اإلجــزا  ,و يمنــع
وقولها موقعها ,وإنما اختىفوا في وجوب الدم لىأ مـا ذكانـا) .هـذا,
واهلل تعالأ ألىم.
** ** **
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السـ ــؤال :1أنـ ــا رجـ ــل مقـ ــيم يف بريطانيـ ــا ,وكنـ ــت جالس ــاً مـ ــع بعـ ــا
األصدقاء لي هناس ,وحنـن نت ـد عـن نبينـا ‘ ,فقـال لـي رجـل
نص ــراني :كي ــف يت ــزوج نب ــيكم حمم ــد ‘ م ــن فت ــاة مل يتج ــاوز
عمرها تسع سنوا  ,وهو قد ناوز مـن العمـر الثالثـة واخلمسـن؟
فقال له صـديق لـي مسـلم :يـا أخـي هـذا الكـالم ـري صـ يح ,وهـو
افرتاء على نبينا حممد ‘ ,فرسول اهلل مل يتزوج السـيدة عائشـة
ر ــي اهلل عنه ــا وه ــي طفل ــة ص ــلرية ,ب ــل تزوجه ــا رس ــول اهلل ‘,
وهي سيدة قـد نـاوز اخلامسـة والعشـرين مـن عمرهـا ,وهـذا مـا
قررل العلمـاء الثقـا  .فمـا رأيكـم يف ذلـ ؟ وأي القـولن أصـح هـل
تزوجه ــا رس ــول اهلل ‘ وه ــي ص ــلرية مل تتج ــاوز تس ــع س ــنوا  ,أم
تزوجها وهي سيدة ناوز اخلامسة والعشرين من عمرها؟
الجواب :أخي الكايم هذه المسيلة ليسن جديدة لىـأ مسـامعنا,
ب هي قديمة ,حيم حاو المستشـاقون وألـدا هـذه ايمـة أن ينـالوا
من فدصية سيدنا رسو اهلل ‘ وأن يطعنوا في كما ته ,فىم يجـدوا
ال إلــأ ذلــك ,فحــاولوا أن يطعنــوا فــي فدصــيته ‘ لنــدما لـ َّدد
ســبي م
نسا ه ,ولندما فوجئوا بين هذا ليا برايـم لىـأ النـاا فـي مجتمعـه
وما كان أحد ينقد ذلك فسكتوا ,هـذا إلـأ جانـم ال ِح َكـم الكثيـاة مـن
زوا رسو اهلل ‘ من نسائه.
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وحاولوا كذلك جاهدين أن يطعنوا في فدصيته ‘ لندما تـزو
يتفـق
رسو اهلل ‘ السيدة لائشة وهي صرياة ,وقالوا :هـذا زوا
مع الفطاة اإلنسانية السىيمة ,ب هو زوا كان مـن آثـار مـا جنسـي
يتمث في توجه الشهوة إلـأ الصـرياات{ .ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ} [الكهف.]5 :
أخي الكايم :الحقيقة ُم َّاة ولكن بد من قولها ,ين قو الحـق
أح ُّم إلينا من أن نعيش في أوهام .ال ُك َّتاب اليوم لىأ قسمين:
ايو  :أخذ أفكار المستشاقين وألدا هذه ايمة وتبناهـا ,وأخـذ
يكتم باسـم اإلسـالم والمسـىمين ولكـن بيفكـار المستشـاقين ,التمـد
أقوالهم وجعىها نبااس ما له ,ينه مبهور بحضارة غابية ,فك ما صـ َّدروه
حق لنده ,تبنَّاه وصار معتقد ما له ,وبدأ يكتم لن اإلسالم بمادة خامية
استوردها من المستشاقين .وهذا حديم لنا معه اآلن.
الثاني :أخذ يكتم لن اإلسالم مدافع ما لنه ,وذلك بنفي ك ما
عن به المستشاقون زلم ما منه أن هذا إن بقي يضا باإلسالم وبالنبي
‘ ,وإذا نفاه من أصىه وكذبه انتهأ ايما ورضي ألدا هذه ايمة,
وتاكوا الطعن في اإلسالم ,وربما ظن بين هؤ سيدخىون في دين
اهلل أفواج ما ,ونسي هذا قو اهلل تعالأ{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

ﭨ ﭩ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ} [البقاة .]302 :وهذا من أكبا
المصائم في يومنا هذا وإلأ اهلل المشتكأ.
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الىم أخي الكايم:
أو م  :ديننا وفايعتنا وسياة نبينا ‘ تؤخـذ بـالاأ  ,بـ تؤخـذ
لــن ايــق النق ـ بــالنص الثابــن ,والنق ـ الصــحيح هــو الحــاكم لىــأ
الــاأ  ,ولــيا الــاأ هــو الحــاكم لىــأ النقـ  ,ولــذلك ُذ َّم الــاأ ذمـ ما
فديد ما إذا تعار مع النص أو أبطىـه .وهـ ضـ َّ مـن ضـ َّ مـن ال ِفـاق
الضالة إ بإلما آرائهم وتـاكهم لىنصـوص الصـحيحة الثابتـة ورضـي
لمن قا  :لو كان الدين بالاأ لكان با ن الدف أولأ بالمسـح مـن
اهلل َّ
ظاهاه اهـ .فنحن نقف مع النق  ,ثم نُعم العق في فهم النق  ,ونقف
مـــع قولـــه تعـــالأ{ :ﯸ ﯹ ﯻ ﯼ} [البقـــاة .]080 :إذا
لجزت أمام فهم النق فالتج ْ إلأ اهلل تعالأ حتأ يعىمك اهلل تعالأ.
ثاني ما :أين تكمن الراابة في نكاح الماأة الصرياة التي لم تحض
بعد ألم يق مو نا ج َّ جالله في سورة الطالق{ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯪﯫﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ} [الطالق.]4 :
فقد حدد اهلل تعالأ ِل َدد أصناأل ثالثة من النسا وه َّن:
3ـ الماأة الكبياة{ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ} .يئسن من الحيض.
0ـ الماأة الصرياة التي لم تحض بعد{ :ﯦ ﯧ ﯨ}.
1ـ الماأة الحام { :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ}.
فاهلل تعالأ حدد ل َّدة الماأة الصرياة التي لم تحـض بعـد القهـا
من زوجها بثالثة أفـها ,وهـ يكـون الطـالق إ بعـد الـزوا وهـ
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تكون العدة إ بعد الدخو فيين تكمن المشـكىة اهلل تعـالأ يُ ِحـ ,
والبعض يحاو أن ينفي ,لماذا هذا العبم
ألم يق مو نا ج فينه{ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ} [النسا  .]1 :قالن السيدة لائشة رضي اهلل لنها في
تفسيا هذه اآلية لندما سيلها ابن أختها لاوة بن الزبيا فقالن( :هي
اليتيمة في ِحجا وليها فياغم في جمالها ومالها ويايد أن يتزوجها بيدنأ
من سنة نسائها ,فنهوا لن نكاحهن إ أن يقسطوا له َّن في إكما
الصداق ,وأماوا بنكاح من سواه َّن من النسا  .قالن لائشة :ثم استفتأ
الناا رسو اهلل ‘ بعد ,فينز اهلل لز وج { :ﮱ ﯓ ﯔ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ} [النسا  ]307 :قالن :فبين اهلل في هذه اآلية:
أن اليتيمة إذا كانن ذات جما وما رغبوا في نكاحها ولم يىحقوها
بسنتها بإكما الصداق ,فإذا كانن ماغوب ما لنها في قىة الما والجما
تاكوها والتمسوا غياها من النسا  .قا  :فكما يتاكونها حين ياغبون
لنها ,فىيا لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها ,إ أن يقسطوا لها ايوفأ
من الصداق ويعطوها حقها) رواه البدار .
والنبي ‘ يقو  > :يُتم بعد احتالم< رواه أبو داود .فاهلل تعالأ
أباح نكاح اليتيمة التي لم تحتىم بعد.
فــيين الراابـة فــي نكــاح مــن لــم تحــتىم بعــد اهلل يشــال والــبعض
يستراب! هذا أما غايم .والزوا من الصرياة التي لم تحض بعـد كـان
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مشهور ما ومتعارف ما لىيه ,والدلي لىأ ذلك ما فـاله اهلل تعـالأ فـي لـدة
المطىقة المدخو بها قب سن البىوا ,وقـد فعـ ذلـك بعـض الصـحابة
الكاام رضي اهلل لنهم من غيا نكيا .فىم يكن الزوا مـن الصـرياة مـن
خصوصيات رسو اهلل ‘ ,ب هو تشايع لام ,فالزوا المبكـا موافـق
لىفطاة اإلنسانية ,ولو لم يكن كذلك لما فاله اهلل تعالأ.
لكن الراب يافض الزوا المبكا ينه اكتفأ بـا نحااأل ال ُدىُقـي
والسىوكي ,وينكا لىينا أفد اإلنكار في الزوا المبكا ,ولكنه ينكا
إذا ار ُت ِكبن قدر اهلل في مجتمعاتنا الفاحشة وانتشات الاذيىة.
ثالث ـ ما :أمــا قصــة زوا ســيدنا رســو اهلل ‘ مــن الســيدة لائشــة
رضي اهلل لنها وهي صرياة ,حيم تم العقد لىيها وكـان لماهـا سـن
سنوات ,وتم البنا بها وهي بنن تسع سنين ,وهو أما مشهور بىغ حـ َّد
التواتا ,حيم ثبن في أصح الكتم بعد كتاب اهلل لز وج وثبـن فـي
الصــحاح الســن ,وغياهــا مــن كتــم الســنة .حتــأ صــار مشــهور ما لنــد
القاصي والداني ,و نعىم فيه خالف ما بين المحدثين والفقها .
3ـ و دتها كانن في اإلسالم ,تقـو رضـي اهلل لنهـا( :لـم ألقـ
أبو إ وهما يدينان الدين ,ولم يما لىينا يوم إ ييتينا فيـه رسـو اهلل
‘) رواه البدار  .وقا الحافظ ابن حجا في الفتح :وكان مولدها في
اإلســالم قبـ الهجــاة بثمــان ســنين أو نحوهــا ,وانتق ـ النبــي ‘ إلــأ
الافيق ايلىأ ولها نحو ثمانية لشا لام ما .و يُعىم خالأل بـين الحفـاظ
في أنها ولدت في اإلسالم ,وأنها تعق أبويها إ وهما مسىمان.
0ـ أما تحديد سنها لند العقد والبنا  ,فهو كما رواه البدار لن
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هشام بن لاوة لن أبيه لن لائشـة رضـي اهلل لنهـا قالـن( :تزوجنـي ـ
أ لقد لىيها ـ النبي ‘ وأنا بنن سن سنين ,فقدمنا المدينـة فنزلنـا
فتمـاق فــعا [أ تســاقط]
فـي بنــي الحــاري بـن خــزر  ,فولكـن َّ
فوفأ ُج َم ْي َم مة [أ ك ُثـا .قـا الحـافظ ابـن حجـا :وفـي الكـالم حـذأل
(ج َم ْي َمـة):
تقدياه :ثم فص ْى ُن من الولك فتابَّأ فـعا فكثـا .وقولهـا ُ
أ صــار ُج َّمــة ,وهــي الشــعا إذا زاد لــن المنكبــين] ,فــيتتني أمــي أم
رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحم لي ,فصاخن بـي فيتيتهـا
أدر ما تايد بي ,فيخذت بيد حتأ أوقفتني لىـأ بـاب الـدار وإنـي
ينهت [أ أتنفَّا تن ُّفس ما لالي ما] حتأ سـكن بعـض نفسـي ,ثـم أخـذت
فيئ ما من ما فمسحن به وجهي ورأسي ثم أدخىتني الـدار ,فـإذا نسـوة
من اينصار في البين فقىن :لىأ الديا والباكة ولىأ خيـا ـائا [أ
لىأ خيا حظ ونصيم] ,فيسـىمتني إلـيهن فيصـىَ ْح َن مـن فـيني ,فىـم
يَ ُا ْلني إ رسو اهلل ‘ ضحأ ,فيسىمتني إليه وأنا يومئـذ بنـن تسـع
سنين) .وهو بىفظ قايم منه لند مسىم.
وروى مسىم أيض ما لن هشام بن لاوة لن أبيه لن السـيدة لائشـة
رضي اهلل لنها قالن( :تزوجني النبي ‘ وأنا بنن سن سنين ,وبنـأ
بي وأنا بنن تسع سنين).
وروى أبو داود أيض ما لـن هشـام بـن لـاوة لـن أبيـه لـن السـيدة
لائشة رضي اهلل لنها قالن( :تزوجني رسو اهلل ‘ وأنا بنـن سـبع ـ
قا سىيمان :أو سن ـ ودخ بي وأنا بنن تسع).
وروى النسائي أيض ما لن هشام بن لاوة لن أبيه لـن لائشـة قالـن:
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(تزوجني رسو اهلل ‘ لسبع سنين ,ودخ لىي لتسع سنين).
وفــي روايــة لنــد النســائي( :تزوجنــي رســو اهلل ‘ وأنــا بنــن
سن ,ودخ لىي وأنا بنن تسع سنين ,وكنن ألعم بالبنات).
فالاوايات كثيـاة فـي أن النبـي ‘ لقـد لىيهـا وهـي بنـن سـن
سنين ,وبنأ بهـا وهـي بنـن تسـع سـنين ,حتـأ رواهـا ابـن سـعد فـي
بقاته من خمسة لشا ايق ما.
ويقو العالمة ابن كثيا في البداية والنهاية :تزوجهـا رسـو اهلل ‘
وهي ابنة سن سنين ,وبنأ بها وهي ابنة تسع ,مـا خـالأل فيـه بـين
الناا ,وقد ثبن في الصحاح وغياها اهـ.
ويقو ابن حزم رحمه اهلل في المحىأ :الحجة فـي إجـازة إنكـاح
النبي ‘ مـن
ايب ابنته الصرياة البكا؛ إنكاح أبي بكا رضي اهلل لنه َّ
لائشة رضي اهلل لنها وهي بنن سن سـنين ,وهـذا أمـا مشـهور غنينـا
لن إيااد اإلسناد فيه اهـ.
وبناء على ما تقدم:
3ـ ايحكام تؤخذ لن ايق النق  ,والنق الصـحيح هـو الحـاكم
لىأ العق  ,و تؤخذ ايحكام لن ايق العق بحيـم يصـبح العقـ
حاكم ما لىأ النق .
0ـ ثبن لن ايق التـواتا بـين النبـي ‘ لقـد لىيهـا وهـي بنـن
سن سنوات ,وبنأ بها رضي اهلل لنها وهي بنن تسع سـنوات ,وهـذا
هو الذ قاره العىما الثقات.
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1ـ وأما ما ُلز إلأ بعض العىما الثقات من أن النبي ‘ تزو
من السيدة لائشة رضـي اهلل لنهـا وهـي فـي الدامسـة والعشـاين ,فـإن
صح العزو فإني أقـو  :لكـ جـواد كبـوة ,وكـ منـا يَـا ُّد ويُ َـا ُّد لىيـه,
َّ
ويؤخذ من قوله ويتاك ,كما قا سيدنا مالـك رحمـه اهلل تعـالأ .هـذا,
واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :0نسمع كثرياً أن فالناً تـزوج وعنـدل زوجتـان أو أكثـر.
ما حكم تعدد الزوجا يف هـذل األيـام؟ ومتـى يكـون مباحـاً
أو ري ذل ؟ ومتى يكون رورة؟
الجواب :إن تع ُّدد الزوجـات أمـا مبـاح ولـيا بسـنة ,والسـنة أن
يتزو الاج باماأة ,امتثا م لدلوة النبي ‘> :يـا معشـا الشـباب مـن
أغض لىبصا وأحصـن لىفـا  ,ومـن
استطال منكم البا ة فىيتز َّو  ,فإنه
ُّ
لم يستطع فعىيه بالصوم فإنه لو ِوجا < رواه البدار .
أما ال َّتع ُّدد المشار إليه بقوله تعالأ:

{ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ} [النسا  .]1 :فهذا لعباحة.
وقد يصـبح واجبـ ما إذا خشـي الاجـ لىـأ نفسـه مـن الوقـول فـي
الفاحشة ,بحيم لو كانن زوجته ايولأ تكفيه.
وقد يكون مباح ما إذا كان الاج قادر ما لىأ تحقيق العد بين نسائه.
وقد يكون حاام ما إذا كان يعىم الاج بينه غيـا قـادر لىـأ العـد
بين نسائه .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
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الســؤال :3امــرأة وكَّلــت أخاهــا بعقــد زواجهــا علــى اــةص معــن,
وعنـدما جلــا وكيــل األخــت أمـام وكيــل الــزوج وكــان أخــال,
خاطبه بقوله :زوَّجت أخيت علـى مهـر قـدرل كـذا ,فقـال لـه:
قبلت زواجها على ما ذكر من املهر ,فنبَّه الشهودُ احلا رون
على اخلطأ يف العقـد ,فعـادوا إلجـراء العقـد مـن جديـد بلفـة
ص يح ,فهل صح هذا العقد للزوج املقصود أم ال؟
الجواب :الما أن ايخن وكَّىن أخاها بإجاا لقد زواجها لىأ
فدص معين ,فيجااه لرياه لن خطي أو قصد فيعتبا هذا العقد موقوف ما.
والعقــد الموقــوأل اختىــف الفقهــا فــي حكمــه :فــذهم الحنفيــة
والمالكية وفي روايـة لنـد الحنابىـة إلـأ أن العقـد الموقـوأل صـحيح,
ويتوقف نفاذه لىأ إجازة من له اإلجازة ,فإذا لم يُ ِج ْزه انفس العقد.
وحق الفس يثبن في بيع الفضـولي لكـ مـن الفضـولي والعاقـد
ُّ
اآلخا والمالك الحقيقي ,في هذه الجهات الثالي فس البيع انفس ,
ولم تىحقه اإلجازة بعد ذلك ,وكذلك في سائا العقود الموقوفة إ في
لقد النكاح ,فإنه ليا لىفضولي فسده بعد انعقاده لعدم رجول أحكامه
إليه ,كما جا في فتح القديا.
وذهــم الشــافعية والحنابىــة إلــأ أن العقــد الموقــوأل با ـ  ,و
يصح باإلجازة ,لما أخاجه أبو داود لن لماو بن فعيم لن أبيه لـن
جده ,أن النبي ‘ قا  > :الق إ فيما تمىك ,و لتـق إ فيمـا
تمىك ,و بيع إ فيما تمىك< رواه أبو داود.
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وبناء على ذلك:
صح لق ُد الزوا الثاني ,ين العقد ايو
لند الشافعية والحنابىة َّ
با  ,وليا هناك حاجة إللالم الزوجة الموكىة بذلك.
أما لند السـادة الحنفيـة والمالكيـة فعىـأ وكيـ الزوجـة أن يدبـا
أخته بالعقد ايو الذ كـان لوكيـ الـزو  ,فـإن أجازتـه صـح العقـد
ال,
ايو وبط ـ العقــد الثــاني ,وإن لــم تجــزه كــان العقــد ايو بــا م
يتاتم لىيه في إذا لم يعقبه دخو  ,و المـا أنـه مـا
والعقد البا
يتاتم لىيه في  ,ينه أجـا العقـد
تم الدخو بها فهو لقد با
ماة ثانية لىأ الشدص المقصود مبافاة .وصـح العقـد الثـاني لـبطالن
العقـد ايو الــذ مــا تاتــم لىيـه دخــو  .وبالتــالي تتوقــف صــحة
العقد الثاني لىأ الق الاج ايو .
وايولــأ أن يدبــا ايخ أختــه بالعقــد ايو مــن أجـ إجازتــه أو
فسده ,وذلك خاوج ما من الدالأل .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :4خطبت لي أمي فتاة ليست باملواصـفا الـيت أريـدها ,و َّ
سـر
الزواج ,ثـم محلـت زوجـيت وجـاءني مولـودان ,وأنـا اآلن أ َّ
عل ــى ه ــذا ال ــزواج وأع ــيآ يف نفس ــي حال ــة نق ــص أا ــعر به ــا
كلمــا تــذكر تلـ املواصــفا  ,وأتــذمَّر وأتضــجَّر مــن هــذل
احلالة الـيت أنـا فيهـا ,وأحيانـاً أفكـر يف الـزواج مـن امـرأة ثانيـة
لتعــوض لــي الــنقص الــذي أاــعر بــه يف زواجــي األول ,وقناعــة
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زوجــيت أعــرا أنهــا ال تؤيــد زواجــي ,وتق ـول :إنهــا مــا إن تســمع
بنبــأ زواجــي إال وتركــت البيــت إىل ــري رجعــة ,حتــى وال إىل
ـد مــا ,لكــنين يف
ٍّ
أهلــها .وأنــا اآلن متشــتت ,مرتــاح معهــا إىل حـ
نفسي حباجة إىل تعويا عما فاتين ,فما هي نصي تكم؟
الجووواب :أقــو لــك يــا أخــي الكــايم :اســمع حــديم النبــي ‘:
>وار بما قسم اهلل لك تكن أغنأ النـاا< رواه التامـذ  .ومـن دلـا
رحمتـك أرجـو فـال َت ِك ْىنـي إلـأ نفسـي افـ َة لـين,
النبي ‘> :الىهـم
َ
وأصىح لي فيني كىَّه إله إ أنن< ,وقا في حديم آخـا> :إنـك إن
َت ِك ْىني إلأ نفسي َت ِك ْىني إلأ ضعف ولورة وذنم وخطيئة ,وإني أثـق
إ باحمتك< رواه البيهقي في فعم اإليمان .وفي حديم آخا> :الىهـم
لـالم الريـم والشـهادة ,إنـي ألهـد إليـك فـي
فا َا السماوات واير
َ
هذه الحياة الدنيا أني أفهد أن إله إ أنن وحدك فـايك لـك وأن
محمد ما لبدك ورسولك ,فإنـك إن َت ِك ْىنـي إلـأ نفسـي ُت َقابنـي مـن الشـا
وتبالدني من الديا ,وإني أثق إ باحمتك ,فاجع لي لنـدك لهـد ما
ُت َوفينيه ِ يوم القيامة إنك تدىف الميعاد< رواه اإلمام أحمد.
ثق تمام ما يا أخي بين الديا ك َّ الديا فيما اختاره اهلل لز وج
لك ,واستقب هذا القدر بالاضأ ,ين اهلل تعالأ يقو { :ﭘ ﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭨﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ} [البقاة.]036 :
ربما يا أخي أن يكون الذ كان فـي ذهنـك مـن مواصـفات سـبب ما
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في فتنتك في دينك ,وتذكا قو بعـض الصـالحين :تـدبيا تـدميا ,
وتدبياه تعميا  ,واتاك ماادك لمااد اهلل تعالأ.
وأذك ـاك يــا أخــي بقــو اهلل لــز وج ـ { :ﯢ ﯣ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ} [النسا .]32 :
تدر ما خبي اهلل لك في الريم ,وتذكا حـديم سـيدنا رسـو
اهلل ‘> :سودا َول ُود خيا من حسنا تىد ,إني مكاثا بكـم ايمـم<
رواه الطبااني في الكبيا.
فالحمد هلل الذ رزقك اماأة َول ُود ما ,وتذكا النبي ‘ وهـو يقـو
لك > :يفاك مؤمن مؤمنة إن كـاه منهـا خىقـ ما رضـي منهـا آخـا< رواه
مسىم .أ  :يبرض مؤمن مؤمنة.
باهلل لىيك يـا أخـي أ تـاى هـذه الزوجـة لفيفـة ـاهاة الـذي ,
تحفظك في نفسها ومالك ,واهلل ِ هذا يكفيك ,ولىيك برض البصا.
وأخيا ما :أنصحك بالزوا من اماأة ثانية ,وذلـك حفاظـ ما لىـأ
أساتك ,ولىأ راحتك أنن بالذات.
أكثا يا أخي من الدلا والتضال إلأ اهلل تعالأ مع غض البصا,
ولدم الحديم لن النسا في مجالسك مع أصحابك ,وأسي اهلل لنا
ولك ا ستقاار ,وهذا يكون إ بكثاة ذكا اهلل تعالأ .قا تعالأ:
{ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ}
[الالد .]08 :الىهم أكامنا بذلك .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الس ــؤال :2ال ــزواج الث ــاني يف رأي اجملتم ــع ال ــذي نعيش ــه ه ــل ه ــو
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نعمــة أم نقمــة؟ نرجــو مــنكم الرتكيــز علــى هــذا املو ــوع
الذي يثري اجلدل والنقاش العقيم يف اجملتمع.
الجواب :أو م  :يجم لىأ المسىم أن يعتقد بين ما فاله اهلل لنا هو
نعمة ,ولن يكون نقمة في حالة من ايحوا إذا كان المسىم يتعام مع
النعمة كما أراد المنعم ,ولكن العب َد إذا أسا التعام مع النعمة وكان
لىأ خالأل ما أراد المنعم فال فك سوأل تنقىم النعمة إلأ نقمة,
وذلك ليتحقق قو اهلل لز وج { :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺﯻﯼﯽﯾﻱﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ

ﰇ ﻲ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭗ ﭘ ﭙ ﻳ} [سورة ه].
ثاني ما :يجم لىأ المسىم أن يعاأل الحكم الشالي في ك قضية,
وأن يُب ِعد الهوى والعا فة لند صدور الحكم ,وإن الحكم الشالي فـي
تع ُّدد الزوجات اختىف الفقها فيه:
فذهم الشافعية والحنابىة إلـأ أنـه يسـتحم أن يزيـد الاجـ فـي
النكاح لىأ اماأة واحدة من غيا حاجة ظاهاة ,إن حصـ بهـا اإللفـاأل,
حـام ,قـا تعـالأ{ :ﭲ
التعـا
لىم َّ
لما في الزيـادة لىـأ الواحـدة مـن ُّ
ُ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ} [النسا .]302 :
ولن أبي هاياة رضي اهلل لنه لن النبـي ‘ قـا > :مـن كـان لـه
اماأتان يمي إلحداهما لىأ ايخاى جا يوم القيامة أحد فقيه مائـ <
رواه النسائي.
وذهم الحنفية إلأ أن التع ُّدد مباح إلأ أربع ,إذا أمن لدم الجور
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بينهن ,فإن لم ييمن اقتصا لىأ ما يمكنه العد بيـنهن ,فـإن لـم يـيمن
اقتصا لىأ واحدة ,لقوله تعالأ{ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ} [النسا  .]1 :وقد اتفق الفقهـا لىـأ جـواز الجمـع
بين أربع زوجات ,وذلك لصااحة القاآن الكايم في قوله تعـالأ{ :ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ} [النسا  .]1 :بشاط العـد  ,فـإذا
ح ُا َم التعدد ,قا تعالأ{ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
انعدم هذا الشاط َ
ﮛ ﮜ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ}.
وقد َّبين الفقها أن العد المشاوط هنا هو العد في النفقة والمسكن
والمبين وحسن المعافاة ,وهو العد الظاها المقدور لىيه لعنسان ,أما
ال في العد
ما ورا ذلك من المي القىبي فىيا مشاو ما ,وليا داخ م
المطىوب با تفاق ,وقد أفار القاآن العظيم إلأ ذلك بقوله تعالأ{ :ﭲ
ﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹ ﭻﭼﭽﭾ

ﭿ ﮀ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ}.
والمقصود من اآلية المي القىبي ,واهلل تعالأ يكىف بما ليا بوسع
اإلنسان ,فالقىم منفع وليا بفال  ,ولهذا أفار النبي ‘ بقوله> :الىهم
هذا قسمي فيما أمىك فال تىمني فيما تمىك و أمىك< رواه أبو داود.
وقد اتفق الفقها لىأ أن الزو إذا كان متيقن ما بينـه يسـتطيع أن
يعد فيحام لىيه أن يتزو بالثانية ,وإذا تزو يكون آثم ما.
وبناء على ذلك:
3ـ فالتعدد بشـك لـام أمـا مبـاح ,ولـيا واجبـ ما و سـنة ,وقـد
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ينتق من اإلباحـة إلـأ الوجـوب ,إذا كانـن زوجـة واحـدة تكفيـه,
ويدشأ لىأ نفسه من الوقول في الفاحشة ,بشاط أن يكـون واثقـ ما مـن
نفسه بينه يستطيع العد بينهما ,وقد يصبح ايما المباح حاام ما إذا كـان
يعىم بينه لن يعد بين الزوجات.
0ـ اإلنسان لىأ نفسه بصياة ,فإذا كـان يايـد التعـدد فـي الـزوا
تطبيق ما لقوله تعالأ{ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ} .وهـذا
ايما لعباحة وليا لىوجـوب و لىسـنية ,فـال حـا لىيـه ,لىـأ أن
يكون واثق ما من نفسه بينه قادر لىأ العد .
1ـ وأما إذا كان لالم ما بينه لاجز لـن العـد فيحـام لىيـه الـزوا
بالثانية.
ولذلك أقو أخيا ما :البعض أصبح ياى التعدد نقمة ولم ياه نعمة
وانقىبن حياته إلأ جحيم بسـبم التعـدد ,مـا ُّد هـذا ايمـا لىتجـاوزات
الشالية من قب الزوجة أو الزو أو كىيهما ,وإ فىـو التـزم الزوجـان
بايحكام الشالية في قضية التعـدد لعـاش الزوجـان بسـعادة فـقاوة
فيها .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :8امرأة إجراء عقد الزواج هلا علـى رجـل ال تر ـب فيـه,
وأصــرَّ أهلــها عل ــى تزوزهــا منــه ,ف ــانت ر ـ ـ ـ والعيــاذ ب ــاهلل
تعاىل ـ ـ والسؤال :هل تست ق املرأة املهر كامالً أم نصفه؟
الجواب :إذا تم العقد لىيها باضاها وهـي بالرـة رافـدة ,فالعقـد
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ال المقــدم والمــؤخا والــذهم
صــحيح ,وبموتهــا تســتحق المهــا كــام م
والمىبا ,ويكون من جمىة التاكة إذا كان لها ما آخا ,فـإن لـم يكـن
إ هذا فهو تاكتها.
فعىأ الزو أن يدفع كام مهاها وما يتاتم لىيه ,ثـم بعـد ذلـك
ياي منها نصف الما إن لم يكن لها ولد من غياه ,وإن كان لهـا ولـد
من غياه فياي منها ربع الما .
وأما إذا تم العقـد لىيهـا وهـي بالرـة رافـدة بـدون رضـاها ,ولـم
توافق لىأ العقد بعد إجاائه ,ب التاضـن لىيـه مـن البدايـة ,فالعقـد
با غيا صحيح ,و تستحق فيئ ما من المها ,وبـالطبع يـاي منهـا
زوجها .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الســؤال :2رجــل عنــدل أكثـر مــن امــرأة ,فهــل زــب عليــه العــدل
بينهن يف اجلماع؟
الجواب :اتفق الفقها لىأ أنه يجم لىأ الاج إن كان لـه أكثـا
من زوجة:
3ـ أن يعـد فـي القسـم بـين زوجاتـه ,وأن يسـو بيـنهن فيـه ,ين
ذلــك مــن المعافــاة بــالمعاوأل التــي أمــا اهلل تعــالأ بهــا لقولــه تعــالأ:
{ﯢ ﯣ} [النسا  .]32 :وليا مع لدم التسوية في القسـم
بين الزوجات معافاة لهـن بـالمعاوأل ,ولمـا روى أبـو هايـاة رضـي اهلل
لنه أن رسو اهلل ‘ قا > :إذا كان لند رج اماأتـان فىـم يعـد بينهمـا
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جا يوم القيامة وفقه ساقط< أخاجه التامذ وصححه الحـاكم .ولالتبـال
وا قتدا باسو اهلل ‘ في قسمه بين أزواجـه ولدلـه بيـنهن ,فقـد كـان
‘ لىأ غاية من العد في ذلك .فعن لائشة رضـي اهلل لنهـا أن رسـو
اهلل ‘ كان يسـي فـي ماضـه الـذ مـات فيـه> :أيـن أنـا غـد ما أيـن أنـا
غد ما< يايد يوم لائشة ,فيذن له أزواجه أن يكون حيـم فـا  ,فكـان فـي
بين لائشة رضي اهلل لنها حتأ مات لندها ‘ .رواه البدار ومسىم.
0ـ وذهم الفقها إلأ أنه يجم لىأ الزو العد بين زوجتيه أو
زوجاته في حقوقهن من القسم والنفقة والكسوة والسكنأ ,وهو التسـوية
بينهن في ذلك ,ين النسا رلية الـزو  ,والاالـي مـيمور بالعـد فـي
رليته ,لقو النبي ‘> :كىكم رال ومسؤو لـن رليتـه ,فاإلمـام رال
وهــو مســؤو لــن رليتــه ,والاجــ فــي أهىــه رال وهــو مســؤو لــن
رليته <...رواه البدار .
والعد الواجم لىقسـم يكـون فيمـا يمىـك الـزو ويقـدر لىيـه مـن
البيتوتــة والتــينيا ونحــو ذلــك ,أمــا مــا يمىكــه الــزو و يقــدر لىيــه
كالوط ودواليه ,وكالميـ القىبـي والمحبـة ,فإنـه يجـم لىـأ الـزو
العد بين الزوجات في ذلك ,ينه مبني لىأ النشـاط لىجمـال أو دواليـه
والشهوة ,وهذا يمىكه الزو  .وقد قا ابـن لبـاا رضـي اهلل لنـه فـي
تفسيا قو اهلل لز وجـ { :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ}
[النسا  :]302 :يعني في الحم والجمـال .وتقـو السـيدة لائشـة رضـي
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اهلل لنها :كان رسو اهلل ‘ يقسم ويعد ثـم يقـو > :الىهـم هـذا قسـمي
فيما أمىك ,فال تىمني فيما تمىك و أمىك< أخاجه أبو داود.
ونق ابن لابدين لن بعض أه العىم :أن الزو إن تـاك الـوط
لعدم الدالية وا نتشار ُل ِذر ,وإن تاكه مـع الداليـة إليـه ,لكـن داليتـه
إلأ الضاة أقوى فهو مما يدخ تحن قدرته.
وبناء على ذلك:
ال تحـن
فإنه يجم لىأ الزو أن يعد بين نسائه فيما كـان داخـ م
قدرتــه ,والــذ مــن جمىتــه الجمــال ,إذا كانــن الزوجــة تتضــار بتــاك
الجمال وهو قادر لىأ ذلك ,ينـه مـن الواجـم لىـأ الـزو أن يـدفع
الضار لنها وأن يحصنها .وأما إذا كان يجـد داليـة و انتشـار ما فـال
حا لىيه في تاك العد في الجمال .أما إذا تاكه لتتـوفا لذتـه لزوجتـه
ايخاى ,وهي تتضار بتـاك الجمـال فهـذا يجـوز ,ينـه إضـاار فـي
حق الزوجة ايولأ ,وهذا يح  .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :6أريد أن أتزوج مـن امـرأة ثانيـة ,فهـل حيـق لـي أن أبقـى
مـع زوجــيت الثانيــة ملـدة أســبوع أو أســبوعن ,ثـم بعــد ذلـ
أعدل بينهما يف املبيت؟
الجواب :أسي اهلل لك العون والسداد والتوفيق لىعـد بينهمـا ,وأن
يتسع صدرك لىزوجتين ,وأن تعافاهن بالمعاوأل امتثا م لقو اهلل تعـالأ:
{ﯢ ﯣ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

كتاب النكاح

351

ﯮ ﯯ} [النسا  .]32 :وأن تعطـي الصـورة الحسـنة لـن التزامـك
بدين اهلل لز وج  ,وأن تكون سبب ما في نفـورهن أو نفـور إحـداهن مـن
دين اهلل لز وج بسبم جو ٍر أو ظى ٍم قدر اهلل تعالأ.
أما بالنسبة لىعـد بـين الزوجـة الجديـدة والسـابقة ,فقـد اختىـف
الفقها في ذلك ,ه تدخ الزوجة الجديدة في ال َق ْسم مبافاة ,أم لها
قَ ْسم خاص
فذهم جمهـور الفقهـا إلـأ أن الزوجـة الجديـدة إن كانـن بكـا ما
تدـتص بسـبع ليــا ٍ بـال قضــا لىزوجـة ايولـأ ,وإن كانــن ثيبـ ما فإنهــا
تدتص بثالي ليا ٍ بال قضا لىزوجة ايولأ ,وذلـك لمـا روى اإلمـام
مسىم رحمه اهلل تعالأ لن أبي بكـا بـن لبـد الـاحمن قـا  :قـا ‘:
>لىبكا سبع ,ولىثيم ثـالي< .واختصـن الزوجـة الجديـدة بـذلك مـن
أج اينا وزوا الوحشة.
أما مذهم الحنفية :فإن الجديدة تدخ فـي القسـم مبافـاة ,ينـه
حق لىزوجة الجديدة من زيادة قَ ْسم تدتص به ,وذلك لقوله تعـالأ:
{ﯢ ﯣ} .وإل ــالق أحاديــم النهــي لــن الجــور فــي
القســم ,ين ال َق ْســم مــن حقــوق النكــاح و تفــاوت بــين ايزوا فــي
ذلك ,وين الوحشة في الزوجة القديمة متحققة لدخو الضاة لىيها.
وبناء على ذلك:
فينــا أنصــحك بالعــد بينهمــا مبافــا مة أخــذ ما بمــذهم الحنفيــة,
وخاصة في زم ٍن كثا فيه نفور النسا مـن التعـدد لجهىهـن فـي ديـن اهلل
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لــز وجـ  ,ولــو لــافن أن التعـ ُّدد إنمــا هـو لمصــىحة المــاأة أكثــا مــن
لنادين ه َّن بالتع ُّدد ,ولكن الرزو الفكا الذ ورد إلينا
مصىحة الزو
َ
من الراب ,مع سو تعام بعض الاجا مع نسائهم ,دفع النسا لىنفور
من ذلك ,وهذا إلأ جانم الرياة التي فُطات لىيها الماأة.
دين اهلل جيـد ما ,وهـي وقَّافـة لنـد
وأما إذا كانن الزوجة ايولأ تعي َ
حدود اهلل ,فدذ بقو جمهور الفقها  ,وذلك بين تدص الزوجة الجديـدة
بسبع ليا ٍ إن كانن بكا ما ,وبثالي إذا كانن ثيب ما .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :2والدي تـزوج امـرأة مطلقـة ,وعنـدها بنـا  ,فهـل زـوز لنـا أن
نتزوج من بناتها؟ أم أنهنَّ حرمْنَ علينا كما حرمْنَ على والـدنا؟
وهل تعترب أمّ زوجة والدنا جدة حرمت علينا كذل أم ال؟
الجواب :بنات الزوجة يحامن لىأ الاج بشاط الدخو بها,
بمجاد العقد لىيها ,وذلك لقو اهلل تعالأ{ :ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ} [النسا .]01 :
وهذا معنأ قو الفقها  :الدخو بايمهات يحام البنات ,والعقد
لىأ البنات يحام ايمهات .فإذا تم الدخو بالماأة حامن بناتها لىـأ
زوجها ,أما إذا لقد لىيها ثم ىقها أو ماتن قب الدخو  ,فإنـه يجـوز
لزوجها أن يتزو من بناتها.
أما بالنسـبة يو د الـزو فإنـه يحـ لهـم أن يتزوجـوا مـن بنـات
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زوجة ايب سوا دخ والـدهم بهـا أو لـم يـدخ  ,ين تحـايم بنـات
الزوجة مقصور لىأ الزو .
وكذلك نفا الحكـم فـي حـق أم زوجـة ايب بالنسـبة لـألو د,
فإنــه يجــوز لىولــد أن يتــزو مــن أم زوجــة أبيــه ,و تعتبــا أم الزوجــة
جــدة ,وأمــا قولــه تعــالأ{ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ} [النســا :
 .]00فإنــه مقصــور لىــأ زوجــة ايب فقــط ,فيحــام لىــأ ايو د أن
يتزو أحدهم زوجة أبيه ,أما أمها فال تحام لىأ ايو د ,وإن حامن
لىأ أبيهم بمجاد العقد لىأ بنتها.
وبناء على ذلك:
فبنــات زوجــة أبــيكم يحــامن لىــيكم ,وكــذلك أمهــا ,فيجــوز
لىواحد منكم أن يتزو من أمها أو من بناتها .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :12ااب يريد الزواج من فتاة ,وهو يريـد أن ينظـر إىل اـعرها,
فما هو احلكم الشرعي يف نظر اخلاطب لشعر خمطوبته؟
الجواب :ذهم جمهور الفقها إلأ أن ما يباح لىدا م نظاه مـن
مدطوبته هو الوجه والكفان ,ين الوجه يعاأل لىأ الجما  ,والكفـين
يعافان لىأ خصوبة البدن ,وما لدا ذلك يجوز ,ينه يمكن وصـفه
لىدا م لن ايق النسا .
ولىدا م أن يكار النظا إلأ المدطوبة حتأ يتبين له هيئتهـا فـال
يندم لىأ نكاحها ,ويتقيد في ذلك بقدر الحاجة.
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فإذا اكتفـأ بنظـاة واحـدة حـام لىيـه مـا زاد لىيهـا ,ين الاجـ

ميمور بقو اهلل لز وجـ { :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ} [النـور:
 .]12ولكن أبـاح لـه النبـي ‘ النظـا إلـأ المـاأة التـي يايـد الـزوا
منها ,كما روى سـيدنا جـابا بـن لبـد اهلل رضـي اهلل لنهمـا قـا  :قـا
رسو اهلل ‘> :إذا خطم أحدكم الماأة فإن استطال أن ينظـا إلـأ مـا
يدلوه إلأ نكاحها فىيفع < أخاجه أبو داود.
وكما ورد لن المرياة بن فعبة رضي اهلل لنه قا  :خطبـن امـاأة
فقا لي رسو اهلل ‘> :أنظات إليها < قىن . :قا > :فانظا إليهـا
فإنه أحاى أن يؤدم بينكما< أخاجه ابن ماجه.
فايص في نظا الاج إلأ الماأة التحايم ,ولكن أبيح لىدا م
أن ينظا إلأ مدطوبته بقصـد الـزوا  ,فـإذا اكتفـأ بنظـاة واحـدة حـام
لىيه أن ينظا إليها ثانية.
وبناء على ذلك:
فــال يجــوز لىدا ــم أن ينظــا مــن مدطوبتــه إ لىوجــه والكفــين
فقط ,وينظا بمقدار الحاجة و يزيد ,وأما مـا لـدا ذلـك فيوصـف لـه
وصف ما من قب النسا  .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :11لي صديق له أيف يدرإ يف روسيا ,وهذا الشاب ـ ـ نسـأل اهلل
تعلـق بإحـدى الفتيــا وبقيــت بينهمــا عالقــة
السـالمة ـ ـ افــلَّ ,
ــري مشــروعة ملــدة عــامن ,وهــي زميلــة لــه يف الكليــة ,وعنــدما

كتاب النكاح

357

أنهــت دراســتها عــاد إىل أهلــها يف حمافظــة ثانيــة ,وبعــد فــرتة
تتجاوز السنة عاد ومعها طفل وقالت له :هذا ولدنا .السـؤال:
الشاب عندل ا صو وع الولد هل هو ولدل أم ال؟ فلنفـرض
أنه أجرى ليالً لل مـا النـووي  DNAفمـا حكـم الشـرع يف
كال احلالتن سواء أكان الطفل ولدل أم ال؟
الجواب :النبي ‘ يقو > :الولد لىفااش ولىعـاها الحجـا< رواه
البدار  .فطالما كان الىقـا غيـا فـالي بينهمـا فالولـد يثبـن نسـبه
لىاج الزاني ولكن يثبن نسبه يمه.
ال لىحمض النوو بينه وبين هذا الولد وتطابقـن
ولو أجاى تحىي م
غيا فالي.
التحالي فال قيمة لها ,الما كان الىقا بينهما َ
وأنا أنصح هذا ايخ أن يتوب إلأ اهلل تعالأ وأن يصدق في توبته
قب نهاية أجىه ,وأن تتوب هذه الماأة ,وإذا أراد الاج أن يتزو منها
فال حا في ذلك فال ما .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الســؤال :10تزوجــت للمــرة الثانيــة منــذ  /10/ســنة وكانــت زوجــيت
األوىل على ذميت ,وكما تعلمون أن القانون ال يسمح بالزواج
للمرة الثانية إال صوافقة الزوجـة األوىل ..وكمـا هـو معـروا
بالطريقة الشبه قانونيـة أقمنـا دعـوى تثبيـت زواج يف ا كمـة
و َّ تثبي ــت ال ــزواج بوج ــود وال ــد زوج ــيت واث ــنن م ــن الش ــهود
وزوجـيت طبعـاً ,علمـاً أننــا مل نكــن متـزوجن أو معقــود القــران
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س ــابقاً وت ــذكر أن ــين مل ألف ــة كلم ــة القب ــول واإلز ــاب.
فق سألين القا ي أمتزوج منهـا سـابقاً قلـت :نعـم .سـؤالي:
هل زواجنا ص يح بعد أن أصبح لدي ولدان منها؟
الجووواب :هــذا الــزوا صــحيح إن فــا اهلل تعــالأ ,المــا كــان
اإلقاار من الزوجين بـالزوا أمـام القاضـي ,وأمـام ولـي الزوجـة ,مـع
وأخذ القاضي بإقاار الزوجين ,فالعقد صحيح إن فا
وجود فاهدين,
َ
اهلل تعالأ ,كما جا في حافية ابن لابدين في كتاب النكـاح ,مطىـم:
التــزويت بإرس ـا كتــاب (تنبيــه)( :قولــه :و بــاإلقاار) ينافيــه مــا
صاحوا به من أن النكاح يثبن بالتصادق ,ين المااد هنا أن اإلقاار
يكـون مــن صــيغ العقــد ,والمــااد مــن قــولهم :إنــه يثبــن بالتصــادق أن
القاضي يُثب ُِت ُه به ـ أ  :بالتصادق ـ ويحكم به .اهـ.
وأسي اهلل تعالأ أن يبارك لكما في هذا الزوا  ,وأن يعينك لىأ
العد بين زوجتيك .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
** ** **
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السؤال :1رجـل متـزوج مـن امـرأة ,ولكنهـا هجرتـه وذهبـت إىل بيـت
أهلــها لســوء أخالقــه ,ثــم إن هــذا الرجــل تــزوج بــامرأة ثانيــة
وقص ــدل م ــن زواج ــه منه ــا إ اظ ــة زوجت ــه األوىل حت ــى تع ــود
إليــه ,وملــا تــزوج عــاد إليــه زوجتــه األوىل ,وهــو اآلن يريــد أن
يطلــق الثانيــة ,ولكــن ال يريــد أن يــدفع هلــا مهرهــا ,ولــذل
فهو يعاملها معاملة سيئة حتى تطلـب هـي الطـالق وتتنـازل
عن حقوقها ,ثم أرسـلها إىل بيـت أهلـها وقـال :سـوا أبقيـ
هك ــذا معلق ــة ,ول ــن أطلقـ ـ حت ــى ت ــردوا عل ــي امله ــر ال ــذي
أخ ــذرول م ــين .فه ــل حي ــق ا ــرعاً لل ــزوج أن ي ــرتس زوجت ــه
معلقة وال يطلقها من نفسـه كـي يسـرتجع املهـر؟ وهـل مـن
حقنــا أن نطلــب مــن القا ــي يف ا كمــة أن يطل ـق الزوجــة
من زوجها إذا كان الزوج ري موجود أمام القا ي؟
الجواب :أخي الكايم :بداية أقو لكم:
أو م  :تذ َّكاوا قو اهلل لز وج { :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯵ ﯶ ﯷ} [الفاقان ]02 :فالك ُم ْد َت َبا ومبتىأ,
واهلل لز وج بصيا بالعباد ,فمنهم ظالم ومنهم مظىوم ,وربنا لز وج
يقو لىمظىوم{ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ} [إبااهيم ,]40 :وربنا لز وج
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بجانم المظىوم> ,ولزتي ينصانك ولو بعد حين< رواه التامذ ,
ولما بعم النبي ‘ سيدنا معاذ بن جب رضي اهلل لنه إلأ اليمن قا
له> :اتق دلوة المظىوم فإنها ليا بينها وبين اهلل حجاب< رواه
البدار  .والعبد لندما يكون مظىوم ما خيا له من أن يكون ظالم ما.
ثاني ما :ليتذ َّكا ك زو قو اهلل تعالأ{ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯﮰﮱﯓﯔﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
ﯟﯠﯢﯣﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ} [النسا  .]32 :حيم حام ربنا ل َّز وج لىأ الزو
أن يضيق لىأ الزوجة حتأ تطىم الطالق لييخذ منها فيئ ما من المها.
وليتذكا ك زو قو اهلل لز وج { :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭟﭠ
ﭡﭢ ﻱ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
{ﭚ ﭛ ﭜ

ﭬ ﭭ ﭮ ﻲ} [النسا ] .اهلل تعالأ يقو :
واهلل تعالأ يسي { :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭝ} فكيف ييخذ الزو
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ}
وليتذكا ك زو قو اهلل لز وج { :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﻡ ﯬ ﯭ ﻢ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﻣ} [المطففين] .لو أنك يا
عام بقسوة حتأ يذهم
أيها الزو لندك بنن أو أخن ,أتاضأ أن ُت َ
زوجها بمهاها الجواب قو م واحد ما , :لذلك يجم لىينا أن نتذكا
قو اهلل تعالأ{ :ﯖ ﯗ ﻞ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﻟ ﯠ
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ﯡﯢﯣﯤ ﻠ ﯦﯧﯨﯩﯪ ﻡ ﯬﯭ ﻢ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﻣ} [المطففين].
وليتذكا ك زو قو اهلل تعالأ{ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷﭸﭹﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮂﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﻶ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﻷ} [النسا ] .فتاك الزو زوجته معىقة
ليسن بزوجة وليسن بمطىقة ظىم وأ ظىم ,واهلل تعالأ يقو في
الحديم القدسي> :يا لباد إني حامن الظىم لىأ نفسي وجعىته
بينكم محام ما فال تظالموا< رواه مسىم.
ثالث ما :ليعىم ك زو قو اهلل لز وج { :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ} [النسا  .]4 :فالصداق هو
حق الزوجة ,و يطيم لىاج منه في إ لـن يـم نفـا المـاأة,
وإ فما أُخذ بسيف الحيا فهو حاام ,فكيف إذا أُخذ بالقها والظىم
وليعىم ك زو قو النبي ‘> :أيما رجـ تـزو بـاماأة لىـأ مـا
ق من المها أو كثا ليا في نفسه أن يؤد إليها حقهـا ,خـدلها ,فمـات
ولم يؤد إليها حقها ,لقي اهلل يوم القيامة وهو زان< رواه الطبااني.
وبعد هذا أقو :
يحام لىأ الزو أن يضيق لىأ الزوجة حتـأ تفتـد نفسـها منـه
بما ألطاها من مها ,فهذا ظىم لها ,وقد نهـأ اهلل لـز وجـ لـن ذلـك
بقولــه{ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ} [النســا  ]32 :فمــن
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ضار زوجته وأسا لشاتها لتفتد منه بما ألطاهـا مـن مهـا ,وألطتـه,
َّ
فعىيه أن يعىم بين هذا الما حاام لىيـه ,يجـم لىيـه رده ,وإ دخـ
تحن قوله تعالأ{ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯾ
ــام
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ} [إبـــااهيم ]40 :ين اهلل تعـــالأ حـ َّ
ذلــك بقولــه{ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ} [النســـا  ]02 :فهـــذا لـــون مـــن
ألوان أك ايموا بالبا .
ولىأ الزوجة أن تصبا لىأ سو خىق زوجها ,فىهـا بـذلك أجـا
كبيا ,فإن نفذ صباها ,وهو مصا لىأ لضـىها وسـو لشـاتها ,فىتفتـ ِد
نفسها من ظىمه ,وتفو أماها إلأ اهلل تعالأ ,وذلك لقو اهلل تعالأ:
َ
{ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ} [البقــاة .]002 :ولقولــه تعــالأ{ :ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ} [النسا  .]312 :فإن اتفقا لىأ في
فبها ونعمن ,وإ رفعن الماأة أماها إلأ القاضـي ليجعـ َح َكمـ ما مـن
وح َكم ما من أهىها إلنها هذه المشكىة ,والقاضي هـو الـذ يحـدد
أهىه َ
ما تيخذه الماأة من مها أو تاده.
أما إذا ىقهـا زوجهـا لـن ايـق الهـاتف أو باسـالة أو بـي ايـق
آخا ,فإن الطالق يقع ,وتستحق الماأة كام مهاها لندئذ ,ثم بعـد ذلـك
يثبن هذا الطالق بإقاار الزو أو بشهود لىيه في المحكمة الشالية.
وأنا أ كد لىأ نصيحتي السابقة :أن تصـبا المـاأة لىـأ زوجهـا,
وإ لتفو أماها إلأ اهلل تعالأ ,ولتتفا بقولـه تعـالأ{ :ﮋ ﮌ
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ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ} .فهي مولودة بالرنأ مـن اهلل تعـالأ ,ومـن
تاك فيئ ما هلل لوضه اهلل تعالأ خيا ما منه .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
ـي
الس ــؤال :0رج ــل يف حال ــة ا ــجار م ــع زوجت ــه ,فق ــال هل ــا :عل ـ َّ
احلرام ما ...فو عت الزوجة يدها على فـم الـزوج حتـى ال
يتم كالمه ,فما أ كالمه ,وكان يريد أن يأمرها بعدم
اخلروج من البيت ,فهل وقع اليمن عليه أم ال؟
الجواب :ايما منوط بنية الزو وبالكالم الذ كـان لازمـ ما لىـأ
قوله لو لم تسكته زوجته ,فإن كان يايد الطالق بدون تعىيق وقع لىيهـا
الطــالق ,وإن كــان يايــد تعىيــق القهــا لىــأ خاوجهــا مــن البيــن إن
خاجن ,يُنظا:
3ـ إن أتم لفظه بتعىيق القها لىأ خاوجها من البين إن خاجـن,
وخاجن ,فقد وقع لىيها الطالق ,وإن لم تدا لم يقع لىيها الطالق.
0ـ وإن لم يُتم لفظه فال في لىيه .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :3رجل قال لزوجته :عليَّ احلرام بالثالثة إن رجعـت إىل
البيت ورأيت فيه فأنت طالق طـالق طـالق ,ثـم خـرج مـن
البيت ,وعلى باب البيت تفقد مفتاح دراجته فلـم زـدل يف
جيبــه ,فعــاد إىل البيــت وأخــذ املفتــاح ثــم انصــرا ,وكــان
الزمن بن خروجه من البيت بعد ميينه وعودته إىل البيت
ال يتجــاوز دقيقــتن أو ثالثــة ,وبعــد ثــال ســاعا عــاد إىل
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البيت فلم زد زوجته ,فهل وقع اليمن عليه عنـدما رجـع
إىل بيته بعد خروجه ملدة دقيقتن أو ثالثة أم ال؟
الجواب :كـالم الاجـ مقيـد حكمـ ما بمضـي وقـن كـاأل لدـاو
الزوجة من بيتهـا ,فـإن مضـأ وقـن بحيـم تـتمكن مـن الدـاو ولـم
تدا ولاد إلأ البين ورآها يقع لند ذلك الطالق ,وإ فال.
ولىأ ذلك فباجوله بعد دقيقتين أو ثالثة لم يقـع الطـالق ,ينـه
لم يمض وقن ٍ
كاأل لداوجها.
وكذلك يسي لن قصده بقولـه( :إن رجعـن إلـأ البيـن ورأيتـك
فيه) ه قصده أن يااها في نفـا اليـوم أم أيامـ ما ,أم لىـأ الـدوام
فإن كان قصده أن يااها في البين لىأ الدوام فإن رآها في يـوم مـن
اييام فيه وقع لىيها الطالق .وإن كان قصده أيام ما محـدودة ورآهـا قبـ
مضيها وقع الطالق كذلك .وإن كان قصده اليوم نفسه ولاد ورآهـا فيـه
في اليوم نفسه وقع لىيها الطالق ,وإ فال .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الســؤال :4رجــل دخــل إىل بيتــه فشــمَّت منــه زوجتــه رائ ــة عطــر,
ف صــل اــجار بينهمــا ,واتهمــت الزوج ـةُ زوجهــا بعالقــة مــع
النســاء ,فقــال الرجــل المرأتــه :إن و ــعت اــيئاً مــن العطــر
عليَّ بعد اليوم فأنت طالق بالثالثـة ,وبعـد يـوم حلـق حليتـه,
وو ع بعد احلالقة (الكولونيا) .فهل طلقت الزوجة أم ال؟
الجووواب :المهــم فــي ذلــك هــو لــاأل تجــار العطــا ,ه ـ تعتبــا

كتاب الطالق

367

الكولونيا من العطا أم وايهم من ذلك لاأل ونيـة الـزو المطىـق
في الكولونيا ه هي من العطا أم
فإن كان الزو المطىق ياى الكولونيا من العطـا فقـد ىقـن منـه
زوجته ثالث ما وبانن منه بينونة كبـاى ,و تحـ لـه حتـأ تـنكح زوجـ ما
غياه .وإن كان يااها من العطا فناجو اهلل لز وج أن تطىـق منـه
زوجته .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :2هل يعد الظهار طلقة بائنة أم طلقة رجعية؟
الجواب :الظهار يعتبا الق ما ,ب هو تحايم الزوجة لىأ
زوجها ,و ينتهي هذا التحايم إ بالكفارة التي ذكاها اهلل تعالأ في
القاآن العظيم بقوله تعالأ:

{ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮏﮐﮑﮓﮔﮕﮖﻠ

ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮣﮤﮥﮦ

ﮧ ﮨ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﻡ} [المجادلة] .فالكفارة
واحدة من ثالثة :اإللتاق أو الصيام أو اإل عام ,فمن ظاها من زوجته
حام لىيه أن يقابها حتأ يكفا بواحدة من ثالثة ,ا الزمن أو قصا.
وبناء على ذلك:
3ـ الظهار ليا الق ما رجعي ما و بائن ما.
0ـ يحام لىـأ الاجـ معافـاة الزوجـة قبـ أدا الكفـارة ,وهـذا
التحايم يشم الوط ودواليه من قُبىة أو مـا أو مبافـاة ,فـإذا و ـ
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أو فع فيئ ما من دوالي الوط قب التكفيا فقد لصأ اهلل تعـالأ ولىيـه
أن يتوب ويسترفا ,وتبقأ زوجته حاامـ ما لىيـه حتـأ يكفـا بواحـدة مـن
ثالثة ـ لتق رقبة أو صيام فهاين متتابعين ,أو إ عام ستين مسكين ما ـ.
1ـ الكفارة تكون أو م بعتق الاقبة فمن لـم يجـد فصـيام فـهاين,
فمن لم يستطع فيطعم ستين مسكين ما.
4ـ ولىماأة الحق في أن تطالم زوجها لفاافها وتمنعـه مـن ذلـك
حتأ ييتي بالكفارة ,فإن أبأ الكفارة تافـع أماهـا إلـأ القاضـي ,حتـأ
يىزمه بالكفارة أو يطىقها منه إن أرادت .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
طل ـق زوجتــه مــرتن مــن الســابق ,ويف بدايــة اــهر
ســؤال :8رجــل َّ
ـي
مجـ ــادى األوىل مـ ــن عـ ــام /1406/هـ ـ ـ قـ ــال لزوجتـ ــه :علـ ـ َّ
أقربنـ ـ إىل ي ــوم عي ــد الفط ــر,
َّ
الط ــالق عل ــيَّ احل ــرام ال
والزوجة تلح على زوجها يف إنهاء هـذل املسـألة ,فهـل هنـاس
سبيل إلللاء اليمن ,أم ال بد من االنتظار إىل يوم العيد؟
الجواب :هذا إيال معىق لىأ الق ,فـالزو آثـم بـذلك إن لـم
ياجــع إلــأ زوجتــه ,لقولــه تعــالأ{ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ} [البقــاة:
 ]006والمفهوم المدالف إذا لم يف فهو آثم .هذا أو م .
ثاني ما :حكم هذا اليمين لند الحنفية لىأ الشك التـالي :إن رجـع
وقاب زوجته قب العيد فقد حنم في يمينه لفعىـه المحىـوأل
لن يمينه ُ
لىيه ,و الما لىَّق ذلك لىأ الطالق فيقع لىيه الطالق باجوله إليها.
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وبـا فيـه ومضـن لىيـه أربعـة أفـها مـن
وإن لم ياجع لن يمينـه َّ
بداية الحىف ,ىقن منه زوجته ىقة بائنة ,بدون أن تافع أماهـا إلـأ
القاضي وذلك جزا له لىأ ظىمه ,ورحمة بالماأة ,ونظـا ما لمصـىحتها
بتدىيصها من هذا الزو اآلثم.
وحكمــه لنــد الجمهــور مــن المالكيــة والشــافعية والحنابىــة لىــأ
الشك التالي:
إن رجع لن يمينه ولافا زوجتـه قبـ العيـد يقـع لىيـه الطـالق,
وهذا موافق لمذهم الحنفية.
وإن لم ياجع لن يمينه وبا به ومضن لىيه أربعة أفها من بدايـة
الحىف تطىق منه زوجته ,ب ايما متوقف لىأ الزوجة ,فإن رفعن
أماها إلأ القاضي بسبم هذا الضار ,فإن القاضي ييماه بالعودة إليهـا,
ٍ
لندئذ.
فإن أبأ ييماه بتطىيقها ,فإن أبأ يطىقها القاضي
وإن لم ياجع لن يمينه حتأ مضن ايفـها ايربعـة ,ولـم تافـع
وبا بقسمه ولاد إليها بعد
أماها إلأ القاضي ,ومضن المدة المحددةَّ ,
مضي المدة المحددة ,فال في لىيه.
وبناء على ذلك:
لند السادة الحنفية :إن لاد إليها قبـ العيـد وقـع لىيـه الطـالق,
ويكون هذا الطالق الثالم ,فال تح له حتأ تنكح زوجـ ما غيـاه ,ينـه
مطىق ماتين من سابق.
وإن لم ياجع إليها حتأ مضن أربعة أفها كذلك وقع لىيه الطـالق
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وحامن لىيـه زوجتـه ,ينـه بمضـي ايفـها ايربعـة بـدون العـودة إليهـا
إضاار لها ,ويعاقم لىأ إضااره بوقول الطالق لىيه بعد أربعة أفها.
أما لند الجمهـور :فـإن لـاد إليهـا قبـ العيـد وقـع لىيـه الطـالق
كذلك ,وتكون هذه الطىقة الثالثة ,ولنـدها تحـ لـه حتـأ تـنكح
زوج ما غياه.
وإن مضــن لىيــه أربعــة أفــها ولــم يقابهــا ولــم تافــع أماهــا إلــأ
وبا هو بقسمه ,فىم يقابها إلأ يوم العيد ,فإنها تبقـأ زوجتـه
القاضيَّ ,
و في لىيه .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الس ــؤال َّ :2عق ــد زواج عل ــى فت ــاة ,وقب ــل عق ــد ال ــزواج ق ــدم هل ــا
اخلاطب هدية ـ ـ قطعة من ذهب ـ ـ وبعد عقـد الـزواج قـدم هلـا
قطع ــة ذهبي ــة الي ــة ال ــثمن ,وبع ــد ف ــرتة م ــن العق ــد وقب ــل
الـدخول ,أرسـل إليهــا أن تـرد إليـه الــذهب كـامالً ,ألنـه يريــد
طالقها ,فهل الـذهب مـن حقـه ولـه اسـرتدادل ,ومـاذا تسـت ق
املرأة من املهر؟ وهل نب عليها العدة بعد الطالق؟
الجواب :أو م  :الهدية التي يقدمها الدا م لمدطوبته قبـ العقـد
لىيها تجا لىيها أحكام الهبة ,ويصح لىواهم أن ياجع في هبته بعـد
تـم الاجـول بهـا بعـد لقـد
أن تقبضها المدطوبة قب لقد الزوا ـ وإن َّ
الزوا ـ ولكن مع الكااهـة ,وذلـك لقـو النبـي ‘> :لـيا لنـا مثـ
السو  :العائد في هبته كالكىم يعود في قيئـه< رواه التامـذ  ,هـذا مـا
لم يمنع مانع من الاجول فيها ,وهذا لند السادة الحنفية.
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أما لند السادة الشافعية :فالهدية التي يقدمها الدا ـم لمدطوبتـه
متعىقة بنيته ,فإن نواها هدية مطىقة ,فال يحق لـه الاجـول فيهـا ,لقـو
النبي ‘> :العائد في هبته كالعائد في قيئه< .وإن نواهـا بشـاط إتمـام
الزوا وكان العدو منه فال يجوز له أن ياجع فيها بعـد العـدو  ,وإن
كان العدو منها فىه أن يستاد هديته.
وبناء على ذلك:
لند السادة الحنفية :يحـق لـه الاجـول فـي هبتـه التـي قـدمها قبـ
العقد سوا كان الاجول قب العقـد أم بعـده ,ينهـم قـالوا :يبطـ حـق
الاجول في الهبة بيمور منها :الزوجية ,ولىيه فإذا وهم الزو لزوجتـه
فيئ ما بعد العقد لىيها فإنه يصح لـه الاجـول فيـه ,أمـا إذا وهـم لهـا
قب أن يعقد لىيها ,ثم لقد لىيها فىه الاجول مع الكااهة .هـذا مـا لـم
يمنع مانع من الاجـول فيهـا ,مثـ هالكهـا أو اسـتهالكها ,أو خاوجهـا
لن مىك الموهـوب لـه ,أو زيادتهـا لنـده زيـادة مـؤثاة كقطعـة قمـاش
خا تها ثوبـ ما ,ففـي هـذه ايحـوا يمتنـع لىيـه الاجـول فيهـا ,والالئـق
بالكاام أن ياجعوا في هديتهم ,وخاصة إذا كان العدو منهم.
أما ما قدمه الزو لزوجته بعد لقد الزوا فال يحق له الاجول فيه.
ثاني ما :أما ما تستحقه المـاأة مـن مهـا إذا أراد الـزو القهـا قبـ
الدخو فإنه يُنظا:
إذا خال بزوجته بعد العقد في مكان يتمكن من معافاتها فيه بحيم
ييمن من دخو أحد لىيهما ,وليا بيحد الزوجين مانع بيعي أو فالي
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من ا تصا الجنسي ,فإن هذه الدىوة تعتبا كالدخو في حق تيكد
ال ,وهذا مذهم الحنفية والحنبىية .وذلك
المها ,ويتيكد لندها المها كام م
لقوله تعالأ{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭟﭠﭡﭢﻱﭤ

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

ﻲ} [النسا ] ,ولما روى الدارقطني لن النبي ‘ أنه قا > :من
كشف خمار اماأته ,ونظا إليها ,فقد وجم الصداق دخ أم لم يدخ <.
أما إذا لم تتحقق فاوط الدىوة الصحيحة ,وأراد الزو الق
زوجته ,فإنها تستحق نصف المها (المعج والمؤج ) .وذلك لقوله
تعالأ{ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯵﯶﯷ

ﯸ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ} [البقاة.]017 :
ثالث ما :أما فيما يتعىق بالعدة :فإذا تمن الدىوة الصـحيحة بينهمـا بعـد
العقد الصحيح وجبـن العـدة لىيهـا بعـد القهـا لنـد الحنفيـة والمالكيـة
والحنابىــة ,لمــا رو لــن زرارة بــن أبــي أوفــأ أنــه قــا  :قضــأ الدىفــا
الاافدون المهـديون أنـه إذا أرخـأ السـتور وأغىـق البـاب ,فىهـا الصـداق
ال ,ولىيها العدة ,دخ بها أم لم يدخ  .أما إذا لم تكن خىوة بينهمـا
كام م
فال لـدة لىيهـا وذلـك لقـو اهلل لـز وجـ { :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ} [ايحزاب .]42 :هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
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السؤال :6رجل حلف باحلرام أال يشرتي ذهباً لزوجته عنـدما طالبتـه
بذهبها املتفق عليه يف عقد النكاح ,وذل اسـتفزازاً ,وبعـد فـرتة
طويلة اارتى هلا قطعة ذهبية من باب املـودَّة ولـيا مـن ذهبهـا,
ومل تطالبه هي بذل  ,ونوى بذل هلا والبنته ,علمـاً أنـه وقـع
ميــن واحــد وراجعهــا ,وللعلــم أنــه عنــدما حلــف كــان ينــوي أال
يشرتي ذهباً إال إذا أراد هو بذل وليا إذا طلبت هي الشراء.
الجواب :أخي الكايم ,ليسن الاجولة في حىف اييمان بالحاام
و بالطالق ,ب الاجولة في كظم الريظ والتدىق بايخالق الفاضـىة,
وأن تكون فدصية الاج قوية ,يقو كىمة بدون أيمان.
لندما حىفن يمين ما بـالحاام أ تشـتا يهىـك ذهبـ ما ,وافـتاين
لها الذهم وقع لىيك الطالق ,فإذا كان هذا هو الطالق الثاني ,وكـان
القك في الماة ايولأ ماة واحدة ,فبإمكانك أن تجـدد العقـد لىيهـا
اآلن ,وتحسم لىيك ىقة ثانية ,فـإذا ىقتهـا مـاة ثالثـة قـدر اهلل,
فالىم بينها حامن لىيك ,و تح لك حتأ تنكح زوج ما غياك.
وبناء على ذلك:
3ـ إذا لـم تكـن قـد افـتاين لهـا ذهبـ ما فبإمكانـك أن يشـتا لهـا
الذهم غياك ,ولو أنن دفعن له الثمن و حا إن فا اهلل تعالأ.
0ـــ أمــا إذا افــتاين لهــا الــذهم ,فقــد وقــع لىيــك الطــالق,
وبإمكانك أن تجدد العقـد لىيهـا إذا لـم يكـن القـك السـابق مـاتين.
هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
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السـؤال :2اــاب مســلم قــال لزوجتــه :أنــت طــالق إذا خرجــت مــن
البيـ ــت وإذا تكلمـ ــت مـ ــع زوجـ ــة أخـ ــي .علمـ ـاً أن زوجتـ ــه مل
صرج من البيت و مل تتكلم مع زوجـة أخيـه ,فمـاذا يفعـل؟
وهل سب عليه طلقة؟
الجواب :هذا الشاب المسىم لىَّق ـالق زوجتـه لىـأ أحـد أمـاين
اثنــين ,وهمــا :خاوجهــا مــن البيــن ,أو كالمهــا مــع زوجــة أخيــه ,فــإذا
خاجن من البين وقع الطالق ايو لىيها ,وإذا تكىَّمن مع زوجة أخيـه
خال فتاة الع َّدة أو بعد إرجالها إلأ لصـمته يقـع لىيهـا الطـالق الثـاني.
أما إذا انقضن ل َّدتها بعد القها ايو ولـم ياجعهـا الـزو إلـأ لصـمته
وتكىَّمن مع زوجة أخيه فال يقع لىيها الطالق الثاني ويىرأ هذا اليمين.
وبناء على ذلك:
فإذا وقع ايمـاان وهـي فـي لصـمة زوجهـا يقـع لىيهـا القـان,
وبإمكان الزو أن يااجع زوجته إذا كنن في لـ َّدتها ,أو يجـا لىيهـا
العقــد إذا انقضــن ل ـ َّدتها ولــم يااجعهــا فيهــا ,هــذا إذا لــم يكــن هــذا
الطالق مسبوق ما بطالق ,فإن كان مسبوق ما بطـالق ووقـع الطالقـان لىيهـا
فإنها تح ُّ لزوجها حتأ تنكح زوج ما غياه .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الســؤال :12رجــل طلــق امرأتــه بقولــه :أنــت طــالق ,وقــد ســبق أن
طلقهــا مــرتن وراجعهــا خــالل العــدة ,فهــل يقــع طالقــه يف
املرة الثالثة ,علماً بأنه قد طلقها وهي حائا؟ وقـد مسـع
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من البعا أنه هذا طالق بدعي ال يقع.
الجواب :اتفق جمهور الفقهـا لىـأ وقـول الطـالق البـدلي ,مـع
اتفاقهم لىأ وقول اإلثم فيـه لىـأ المطىـق لمدالفتـه السـنة فـي ايقـة
إيقــال الطــالق ,فــالطالق الســني أن يوقعــه الاجـ لىــأ زوجتــه ىقــة
واحدة رجعية في ها لم يطيها فيه.
فإذا ىَّق زوجته في الحيض يقع لىيها الطالق ولكن:
يجم لىيه لند السادة الحنفية أن يااجعها ـ ما دام الطالق بـدلي ما
ـ إذا كان القه رجعي ما رفع ما لعثم الذ وقع لىيه ,وقا القـدور مـن
الحنفية :إن الاجعة مستحبة واجبة.
ولند السادة الشافعية :مااجعتها سنة.
ولند السادة الحنابىة :يستحم أن يااجعها.
ولند السادة المالكية :يجبا المطىق لىأ إرجالها رفع ما لىحامة ما
دامن الاجعة ممكنة بـين كـان الطـالق رجعيـ ما ,فـإذا كـان بائنـ ما بينونـة
صراى أو كباى تعذر الاجول واستقا اإلثم.
وك ذلك لحديم ابن لما رضي اهلل لنه ,أنه ىق زوجته وهـي
حائض ,فسي لما رضي اهلل لنه رسو اهلل ‘ لـن ذلـك ,فقـا لـه
رسو اهلل ‘> :ماه فىيااجعها ,ثم ليتاكها حتأ تطها ,ثم تحيض ثـم
تطها ,ثم إن فـا أمسـك بعـ ُد ,وإن فـا ىَّـق قبـ أن يمـا ,فتىـك
العدة التي أما اهلل أن يطىَّق لها النسا < متفق لىيه.
وفي رواية الدارقطني ,قا  :فقىن :يا رسو اهلل أفاأين لو أننـي

376

الفتاوى الشالية

ىَّقتها ثالث ما ,أكان يح لـي أن أراجعهـا فقـا رسـو اهلل ‘, > :
كانن تبين منك ,وتكون معصـية< .وقـا نـافع :وكـان لبـد اهلل ىَّقهـا
تطىيقة فحسم من القه ,وراجعها كما أماه رسو اهلل ‘.
وبناء على ما تقدم:
فإن زوجة هذا الاج قد حامن لىيه ,وبانن منه بينونـة كبـاى,
فال تح له حتأ تنكح زوج ما غياه ,وهذا لند جمهور الفقهـا  ,وفـيهم
ايئمة ايربعة ,مع وقول اإلثم لىيه في القها في الماة الثالثـة ,ينـه
ىَّقها وهي حائض ,فعىيه التوبة وا سترفار.
وأما ما سمعه بين الق الاج لزوجته وهي حائض يقـع لنـد
الحنابىة فهو قو غيا صحيح ,وجا في كتاب المرني بن قدامـة فـي
كتاب الطالق ما نصه:
فإن ىق لىبدلة ,وهو أن يطىقها حائض ما أو في ها أصابها فيـه أثـم
ووقع القه في قو لامة أه العىم .وقا ابن المنذر وابن لبد البا :لـم
يدالف في ذلك إ أه البدل والضال  .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الس ــؤال :11تزوج ــت من ــذ عش ــر س ــنوا  .يف إح ــدى م ــرا اخل ــالا
اتهمتين زوجيت بالبةل فطلقتها مرة واحدة وراجعتها ,وقلت
هلـا :إن اتهمــتين بالبةــل ثانيــة فهـي طــالق .ومضــت فــرتة مــن
الزمن ومع استمرار اخلالفا الدائمة تلفظت يف حالـة ضـب
اديد بألفاظ الكفر (وتبت إىل اهلل توبة نصـوحاً) وسـألت عـن
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األمر فقيل لي :إن عقد الزواج قد فسخ وزب أن أعقد عليهـا
مــن جديــد .فعقــد عليهــا مــن جديــد ومضــت ســنوا  ,ومنــذ
ي ــومن م ــن خ ــالل خ ــالا عل ــى املص ــروا اتهم ــتين بالبة ــل.
الســؤال األول :هــل وقــع الطــالق باعتبــار أن الــيمن ا لــوا
كـان يف العقــد األول (قبـل الــتلفة بـالكفر) .السـؤال الثــاني:
ما هو رقم الطلقة إن كانت وقعت بالفعل.
الجواب :أذكاك يا أخي بقو اهلل لز وج { :ﯢ ﯣ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ}
[النسا .]32 :
ويقــو النبــي ‘> :استوصــوا بالنســا  ,فــإن المــاأة ُخىقــن مــن
ِضىَع ,وإن ألو في في الضىَع ألاله ,فإن ذهبن تقيمـه كسـاته وإن
تاكته لم يز ألو  ,فاستوصوا بالنسا < رواه البدار .
ولن أبي هايـاة رضـي اهلل لنـه ,أن رسـو اهلل ‘ قـا > :لـيا
بالص َالة ,إنما الشـديد الـذ يمىـك نفسـه لنـد الرضـم< رواه
الشديد ُّ
البدار ومسىم.
ال قا لىنبـي ‘ :أوصـني.
ولن أبي هاياة رضي اهلل لنه :أن رج م
قا  > :ترضم< ,فا َّدد ماار ما ,قا  > :ترضم< رواه البدار .
فانظا يا أخي إلأ أثا الرضم ,ه ياضيك ومن آثاره لىيك:
3ـ أن الطالق ايو واقـع لىـأ زوجتـك ,وحسـبن لىيهـا ىقـة
واحدة ,وقد تمن مااجعتها.
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قن القهـا لىـأ اتهامهـا لـك بالبدـ  ,وقـد اتهمتـك
0ـ أنك لىَّ َ
بالبد كما ذكات من يومين ,وهذا الطالق واقع لىيهـا وصـارت هـذه
الطىقة الثانية.
1ــ ومــن آثــار الرضــم أنــك تىفظــن بكىمــة الكفــا والعيــاذ بــاهلل
تعالأ ,وهلل الحمد الذ أم َّد بعماك حتأ تبن إلـأ اهلل تعـالأ ,وجـ َّددت
إسالمك ,تصور يا أخي لو أن أجىك انتهأ بعد تىفظـك بكىمـة الكفـا
وقب التوبة فما هي النتيجة واهلل تعالأ يقـو { :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ} [المائدة.]5 :
وما قي لـك :بـين لقـد الـزوا فسـ بكىمـة الكفـا ,فهـو كـالم
صحيح ,ويجـم لىيـك أن تجـدد العقـد لىـأ زوجتـك ـ وقـد ج َّد َدتـه
والحمد هلل تعالأ ـ ولكنه يحسم من الطىقات الثالثة.
وبناء على ذلك:
فقــد وقــع منــك القــان لىــأ زوجتــك ,وبإمكانــك أن تااجــع
زوجتــك خــال فتــاة العــدة ,وإذا انقضــن لــدتها قبـ مااجعتــك لهــا
فبإمكانك أن تجدد العقد لىيها ,وهذا يكون إ باضـاها مـع وجـود
فاهد لد ومها مسمأ.
وإذا حىفن بالطالق ماة أخاى فإنها تبين منك بينونـة كبـاى و
تح لك حتأ تنكح زوج ما غياك .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الس ــؤال :10رج ــل اختل ــف م ــع زوجت ــه ف ــذهبت إىل بي ــت أهل ــها,
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فأرسـل إليهـا رســالة علـى اهلـاتف ا مــول كتـب فيهــا :إذا
مل ترجعي إىل البيت يف هذل الليلـة فأنـت طـالق بالثالثـة.
ال ومل تعلــم بالرســالة إال بعــد
وكــان هــاتف الزوجــة مقف ـ ً
مضـي تلـ الليلـة ,وبــالطبع مل ترجـع إىل بيــت الزوجيــة,
فهل يقع الطالق عليها أم ال؟
الجواب :الطالق من خال إرسا رسالة لىأ الهـاتف المحمـو
صار ميلوف ما ومعاوف ما ,وبذلك تح ُّ هذه الاسالة مح َّ الكتابة.
وبناء على ذلك:
فإن الاج لىَّق الق زوجته لىأ لـدم لودتهـا إلـأ البيـن فـي
تىك الىيىـة ,و المـا مضـن الىيىـة ولـم تاجـع الزوجـة إلـأ بيتهـا فـإن
الطالق يقع لىيها ,ولو لم تص الاسالة إلأ هاتفها ,ين الاجـ لىـق
القها لىأ لدم لودتها ,ولم يعىقه لىأ وصو الاسالة إليها.
و الما لىَّق الطالق بالثالي لىأ لدم لودتها ,ولم تاجع ,فقـد
بانن منه بينونة كباى ,فال تح له حتأ تنكح زوج ما غياه .هـذا ,واهلل
تعالأ ألىم.
السـ ــؤال :13رجـ ــل قـ ــال المـ ــرأة :أنـ ــت طـ ــالق بالثالثـ ــة إن وافـ ــق
زوج  ,فقال الزوج :أنا موافق ,فهل وقع الطالق؟
الجواب :هذا الطالق الق فضولي ,وليا مـن حـق الاجـ أن
يدا م اماأة ليسـن زوجـ ما لـه بهـذا الىفـظ ,وذلـك لقـو النبـي ‘:
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>إنما الطالق لمن أخذ بالساق< أخاجه ابن ماجه .فال يقع الطـالق إ
بإرادة الزو ولبارته.
ولكــن إذا قــا الاج ـ مــاأة غيــا زوجتــه وهــي متزوجــة :أنــن
الق ,فهذا الطالق الق فضولي موقـوأل لىـأ موافقـة الـزو  ,فـإذا
وافق الزو لىأ هذا الطالق وقع الطالق وإ فال.
وبناء على ذلك:
فبقو الاج ماأة غيا زوجته وهي متزوجـة :أنـن ـالق بالثالثـة
إن وافق زوجك ,وقا الزو  :أنا موافـق ,وقـع لىيهـا الطـالق ثالثـ ما,
وبانن الماأة من زوجها بينونة كباى ,فال تحـ لـه حتـأ تـنكح زوجـ ما
غياه .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الســؤال :14رجــل طلــق زوجتــه للمــرة الثانيــة ,وعــاد إىل عصــمته,
وحص ــل خ ــالا بينهم ــا ف ــاول بع ــا املص ــل ن أن يوف ــق
بينهم ــا فل ــم يوف ــق للص ــلح بينهم ــا ,فق ــال املص ــلح لل ــزوج:
طلقها خري ل  ,فقال له :وأنـا أريـد هـذا اخلـري ,وهـو قاصـد
بذل الطالق ,فهل تقع الطلقة الثالثة بهذا الشكل؟
الجواب :أسي اهلل أن يرفا لنا ولهذا العبد المصىح ,يني أراه
مسدد ما في قوله لصاحبه :ىقها خيا لك ,وكان ايولأ وايجدر بـه أن
يعتذر إليه لن متابعة اإلصالح ,وأن يتاك ايما لىزو  ,إن فـا ىـق
وإن فـا تاكهــا ,فكـ واحــد يقــدر مصــىحته .ولىــأ كـ حــا  :قــو
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الزو  :وأنا أريد هذا الديا تولد بالطالق ,ولىيه فال يقع به الطـالق,
إ أن يصاح الزو أنه قصد بذلك القها الطىقة الثالثة ,فعنـدها يعـد
قوله :وأنا أريد هذا الديا الق ما كنائي ما يقع به الطالق بالنيـة .فـإن كـان
قصده الطالق الثالم فإن زوجته بانن منه بينونـة كبـاى ,و تحـ لـه
من بعد حتأ تنكح زوج ما غياه .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الســؤال :12اختلــف رجــل مــع زوجتــه ,فــذهبت إىل بيــت أهلــها ,وتــدخل
أهــل اإلصــالح يف عودتهــا ,فــرفا الــزوج إعادتهــا إال بإبرائــه مــن
جزء من مهرها ,فوافقت ,وبقي جـزء مـن مهرهـا يف ذمـة زوجهـا,
وبعد سنوا  ,كثر اخلالا بن الزوجن فطلقها زوجهـا ,فمـاذا
يرتتــب علــى الــزوج مــن املهــر حنــو زوجتــه املطلقــة؟ حيــث كــان
مهرها أوالً مليون لرية سورية ,ثم صار مئيت ألف لرية سورية.
الجواب :إذا كان اإلباا الذ صدر لن المـاأة بطواليـة وبـدون
إكااه فاإلباا صحيح ,والساقط يعود ,و تستحق الماأة من المهـا
إ ما أبقته لنفسها لند زوجها بعد إسقاط جز من مهاها.
وبناء على ذلك:
فإن الماأة المطىقة تستحق من المها إ مـا أبقتـه لنفسـها وهـو
مئتا ألف لياة سورية ,إذا كان إسقا ها وإباا ها لزوجها لن فـي مـن
مهاها باختيارها وبدون إكااه .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الســؤال :18زوجــي طلقــين طالق ـًا يابي ـاً با كمــة الشــرعية صدينــة
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حلب ,وأنا مقيمة بالنمسا ,وبعد مضي اهرين مـن الطـالق ومل
تكن عدتي انتهت جاء لعنـدي يف النمسـا وأخربنـي أنـه راجعـين,
وقصــدل بــذل اإل ــرار ,ألنــه ثبــت طالقــي يف النمســا ,فصــار
طالقــي مثبَّت ـاً يف ســوريا والنمســا .فأنــا مطلقــة قانون ـاً ,وزوجــة
اــرعاً ,وال أدري مــاذا أصــنع ,فهــل إرجــاعي إىل عقــد النكــاح بلــري
ر ى مين ص يح؟ فإن كان ص ي اً فماذا أصـنع؟ مـع العلـم
بأن هذا الطالق هو األول يف حياتنا الزوجية.
الجواب :يجم لىيـك أن تعىمـي أو م هـ الطـالق الـذ أوقعـه
القاضي الشالي بحىم هو الق رجعي أم بائن بينونـة صـراى فـإن
أوقعه الق ما بائن ما فإن مااجعته لك غيا صحيحة ,ينـه بـد مـن لقـد
جديد وبمها جديد وأن يكون باضاك.
وأما إذا أوقعه القاضي الشالي الق ما رجعي ما وكان لىماة ايولأ,
ثم أرجعك زوجك إلأ لصمته في فتاة العدة فينن زوجته فال ما ,ولـو
كانــن الاجعــة بــدون رضــاك ,ولكــن بإمكانــك أن تافعــي ايمــا إلــأ
القاضي الشالي بحىم فدصي ما بحضورك ,أو بالوكالة الاسمية لتثبين
هذه الاجعة ,ثـم بعـد ذلـك إذا أردت الدـالص مـن هـذا الاجـ فإنـه
بوسعك أن تطىبـي مـن القاضـي الشـالي بحىـم أن يطىقـك ولـو بريـا
رضأ زوجك .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الس ــؤال :12رج ــل ت ــزوَّج ام ــرأة ,وبع ــد أي ــام تب ــيَّن ل ــه أنه ــا تتب ــوَّل
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حبال ــة ال ا ــعورية أثن ــاء نومه ــا ,وه ــو يري ــد طالقه ــا ,فه ــل
تست ق ايئاً من املهـر أم ال؟ مـع العلـم بـأن هـذا األمـر فيهـا
من قبل الزواج بإقرار أهلها.
الجواب :هذا ايما يع ُّد ليب ما يوجم فس لقد الزوا ويسـتاد
الزو ما دفع من مها ,ب لىيه أن يصبا وأن يعالت الزوجة.
ال المقـدم
ولكن إذا أراد القها فيجم لىيـه أن يـدفع المهـا كـام م
والمؤخا مع نفقة العدة ,إ أن تسامح الزوجة بمهاها كىه أو جـز ٍ منـه
لن يم نفا منها.
وتكون هي وأهىهـا مـع ذلـك آثمـين فـي إخفـا هـذا العيـم لـن
الزو  .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :16أنا رجل متـزوج مـن امـرأة وحيـدة ألهلـها ,وكانـت مدللـة
عند أهلها ,عانيت منها كـثرياً ,وحيـاتي معهـا اـقاء و ـن ,
وأوقعت عليها عـدة أميـان طـالق ,يف املـرة األوىل قلـت هلـا :علـي
الطــالق مــا أنــا مس ــافر إىل بــريو  ,وســافر  ,ويف املــرة الثاني ــة
حصــل مشــادة كالميــة بيننــا فقالــت لــي :طلقــين ,فقلــت هلــا:
هــل تريــدين الط ــالق؟ فقالــت :نع ــم طلقــين ,فقل ــت هلــا :أن ــت
تريــدين الطــالق فروحــي أنــت طــالق ,ويف املــرة الثالثــة يف حالــة
خ ــالا ب ــيين وبينه ــا قل ــت هل ــا :ط ــالق ط ــالق ط ــالق ,ويف امل ــرة
الرابعة قلت هلا :أنت طالق ,مع العلم بأني يف كل مرة أطلقها
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ال أريــد الطــالق ,وقــال لــي بعضــهم بــأن طــالق اللضــبان ال يقــع,
فهل ل لي زوجيت أم ال؟ مع العلم عندنا أوالد ثالثة.
الجواب :قب الجواب أقو لك :يا أخي الكايم لىينـا أن نااجـع
الحسابات بيننا وبين أنفسنا ,ونتذكا قو اهلل تعالأ{ :ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ} [النحـ  .]27 :فــإذا
لم نجد الحياة يبة ,فىنااجع الحساب ,فإما الدىـ فـي لمىنـا ,وإمـا
الدى قدر اهلل في إيماننا ,ينا لىأ يقين بين ولد اهلل يدىف.
فحياة الشقا والضنك بسبم اإللاا لـن ذكـا اهلل ,وكىمـا زاد
اإللــاا زادت حيــاة الشــقا والضــنك ,وذلــك لقولــه تعــالأ{ :ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ} [ ه:
 .]304هذا أو م .
ثاني ما :أما بالنسبة ييمان الطالق:
3ـ الطالق ايو واقع ,لندما قىن لزوجتك( :لىـي الطـالق مـا
ـن القهــا لىــأ لــدم
أنــا مســافا إلــأ بيــاوت) وســافات ,ينـك لىقـ َ
السفا ,فعندما سافات وقع الطالق ,و لالقة لىنية فـي ذلـك ,لقـو
وه ْزل ُه َّن ِجد :النكاح والطالق والاجعة<
النبي ‘> :ثالي ِج ُّد ُه َّن ِجد َ
رواه أبو داود والتامذ .
0ـ الطالق الثاني كذلك واقع لندما قىن لزوجتـك :هـ تايـدين
الطالق فقالن :نعم ىقني .فقىن لها :مـا دام أنـك تايـدين الطـالق
فاوحي أنن الق .وهذا الق منجز ,فوقع لىيها الطالق.
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1ـ الطالق الثالم كذلك واقع ,لندما قىن لزوجتك :الق الق
الق ,وهذا الق صايح ,فهو واقـع قصـدت الطـالق أو لـم تقصـد,
نوين أو لم تنو .لىحديم المتقدم ذكاه.
4ـ أما الطالق الاابع فهو في غيا محىه ,ين هذه الماأة ليسن
زوجة لك ,ينه في الماة الثالثة بانن منك زوجتك بينونة كباى فال
تح لك حتأ تنكح زوج ما غياك ,وذلك لقو اهلل تعالأ{ :ﮦ ﮧ

ﮩﮪﮫﮬﮭﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
ﯩﯪﯫﯭﯮﯯﯰﯱﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ

ﻲ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ} [البقاة].
وأما قو من قا لك :بين الق الرضبان يقع ,فهذا صحيح,
وذلــك لقــو النبــي ‘ > :ــالق و لتــاق فــي إغــالق< رواه ابــن
يقع القه هو من فقد رفده فىم يـ ِع مـا
ماجه .ولكن الرضبان الذ
يقو  ,وخا لن وره وصار كالمجنون.
فإذا كان الق الاج ماأتـه بهـذا الشـك فـإن القـه يقـع.
ولكن أظن أنك لسن كذلك ,ين اييمـان التـي حىفتهـا لىيهـا كانـن
مــن خــال محاكمــة لقىيــة لنــدك ومــن خــال مناقش ـة بينــك وبــين
زوجتك ,وكانن اييمان مجازا مة لها لىأ مواقفها.
وبناء على ذلك:
فإن زوجتك بانن منك بينونة كباى ,فال تحـ لـك حتـأ تـنكح
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ال إن لـم يكـن مقبوضـ ما,
زوج ما غياك ,ولىيك أن تدفع لهـا المهـا كـام م
وأن تدفع لها نفقة العدة.
وأســي اهلل تعــالأ أن يازقنــا الطالــة وحســن الدىــق ,ويجنبنــا
المعصية وسو الدىق .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :12اختلفت مع زوجيت يف إاـلال التلفـاز علـى نـوع ا طـا
الــيت يفــتح عليهــا ,وتأزمــت األمــور بيننــا ,فقلــت هلــا :ــرمن
عليَّ كما حَ ُرمتْ أمي عليَّ إذا فُتح التلفاز وأنا وأنـت يف البيـت,
وأنا أقصد يف ذل الظهار ,وفتح التلفاز ,فماذا يرتتب علي؟
لىـي إذا
الجواب :قولك لزوجتك :تحامين لىي كما َح ُا َم ْن أمي َّ
فُتح التىفاز ,هو من ألفاظ الكناية في الظهار ,و الما كـان قصـدك مـن
تىك الكىمة الظهار فهو ظهار ,ولندما فتح التىفاز وأنن وزوجتـك فـي
البين ,وقع الظهار.
وبناء على ذلك:
أو م  :وقعن في كبياة من الكبائا ,وفي محام من المحامات
ينك قىن قو م منكا ما وزور ما ,وذلك لقو اهلل تعالأ:

{ﭥ ﭦ

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭮﭯﭰﭱﭲﭴﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ} [المجادلة.]0 :
ثاني ما :حامن لىيك المعافاة الزوجية قب أن تكفا لـن الظهـار,
وهذا مح اتفاق بين الفقها  ,لقوله تعالأ{ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
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ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ} [المجادلة.]1 :
ثالث ما :أما دوالي الوط من تقبي أو لما أو مبافـاة فـي مـا دون
الفا فهو حاام لند الجمهور ,ومباح لند الشافعية.
رابع ما :وجم لىيك أن ُت َكفا ,إذا لزمن لىـأ العـود ـ أ العـود
إلأ المعافاة ـ ين الظهار معصية لما فيه من المنكا والـزور ,فيوجـم
اهلل لىيك الكفارة حتأ يرطي ثوابها وزر المعصية.
خامس ما :الكفـارة هـي لتـق رقبـة ,فـإن لـم تجـد فصـيام فـهاين ـ
ستين يوم ما ـ ,فإن كنن لاجز ما لن الصوم فإ عام ستين مسـكين ما ,وهـي
واجبة لىأ التاتيم لند جمهور الفقها .
سادس ما :وكفارة الصيام يجم فيها التتابع ,فإن جامع الاج زوجته
ال أو نهار ما لامد ما أو ناسي ما بعـذر أو بريـا لـذر ,لـاد إلـأ
في الشهاين لي م
الصوم من جديد ,وهذا با تفاق لنـد جمهـور الفقهـا  ,إ أن الشـافعية
ال ييثم و يبط التتابع .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
قالوا :إذا جامعها لي م
** ** **
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الس ــؤال :1ه ــل زـ ــوز للمعت ــدة م ــن طـ ــالق أن ص ــرج للتسـ ــجيل
للدراسة اجلامعية أو التدريا يف مدارإ فية القرآن؟
الجواب :يجوز لىماأة المطىقة الداو من بين الزوجية أثنا
العدة ,وذلك لقو اهلل لز وج { :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ} [الطالق ]3 :ولقوله تعالأ{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ}
[الطالق ]6 :وايما باإلسكان نهي لن اإلخاا والداو .
فكما يباح لىماأة الداو مـن بيـن الزوجيـة قبـ الطـالق إ
بإذن الـزو  ,كـذلك يبـاح لىمـاأة الدـاو مـن بيـن الزوجيـة بعـد
الطالق وإن أذن لها الزو  ,ين هذا حق اهلل تعالأ ,لذلك يحام لىـأ
الزو أن يُدـ ِا زوجتـه مـن بيـن الزوجيـة بعـد الطـالق وقبـ انتهـا
العدة ,كما يحام لىيها الداو كذلك حتأ يبىغ الكتاب أجىه.
وإذا اضطات الماأة لىداو من بيـن الزوجيـة أثنـا فتـاة العـدة
يما يمكن أن يقضيه أحد لنها خاجن بمقدار الضاورة ,ثـم تعـود
إلأ إتمام العدة.
وبناء على ذلك:
يجــوز لىمــاأة أن تدــا أثنــا لــدتها مــن بيــن الزوجيــة إ
لالضطاار ,وتدريسها مادة القاآن ليا ضاوري ما لوجود بدي لنها ,أمـا
إذا كانن مضطاة لىتسجي والدراسـة و يمكـن يحـد أن يسـجىها إ
بحضورها الشدصي خاجن ,وإ فال .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
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السؤال :0امرأة طُلقت عند القا ي طلقة بائنة بسبب سوء أخالق
زوجهــا ,وهــي اآلن يف العــدة ,وقــد اــعر بالضــيق ك ـثرياً مــن
اجلل ــوإ يف البي ــت ,وخصوصـ ـاً أن أم ــر الط ــالق ي ــؤثر عليه ــا
نفســياً ,فهــل زــوز هلــا اخلــروج مــن البيــت لزيــارة إخوتهــا ,أو
الذهاب مع أهلها إىل مطعم ,أو إىل النزهة يف مكان عام؟
الجواب :الماأة التي ىقن لند القاضي ىقة بائنة وجـم لىيهـا
ال لىطعن,
أن تعتد في بين الزوجية فور صدور الطالق إذا لم يكن قاب م
ال لىطعـن فالعـدة تبـدأ إ بعـد مضـي مـدة فتـاة
فإن كان الطالق قاب م
الطعــن ولــم يطعــن الــزو  ,فــإن عــن الــزو فالعــدة تبــدأ إ بعــد
صدور قاار محكمة النقض ,فإذا صـدق القاضـي فـي محكمـة الـنقض
قاار الطالق الصادر من المحكمـة الشـالية لنـدها يقـع الطـالق وتبـدأ
لدتها من تاري تصديق قاار الطالق.
وإذا وقع الطالق وبدأت العدة حام لىأ المـاأة الدـاو مـن بيـن
الزوجية أثنا فتاة العدة ,وذلك لقو اهلل لـز وجـ { :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭛﭜﭝﭟﭠﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ} [الطـــالق ]3 :ولقولـــه
تعالأ{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ} [الطالق ]6 :وايما باإلسـكان
نهي لن اإلخاا والداو .
وأما إذا فعات بالضيق أثنا فتاة العدة فعال هذا الضـيق يكـون
بالداو إلأ مطعم أو نزهة أو زيـارة أحـد مـن المحـارم أو النسـا  ,إنمـا
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يكون العـال بكثـاة ذكـا اهلل تعـالأ والتسـبيح ,وذلـك لقـو اهلل تعـالأ:
{ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ } [الحجــا] فــاهلل أمــا بالتســبيح والحمــد,
وكثاة السجود ,ودوام العبادة.
وإذا ما أكثات من التسبيح وخاصة التسبيح الذ لىمنا إياه
مو نا في القاآن العظيم حكاية لن سيدنا يونا لىيه السالم ,وذلك
بقوله{ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤﻌﮦﮧﮨﮩﮪﮬﮭﮮ

ﻍ} [اينبيا ] وولد اهلل تعالأ يدىف ,و بيا بين تطىم من
زيارتها لىتنفيا لنها.
أهىها من النسا
َ
وبناء عليه:
يجوز لىماأة أن تدا من بين الزوجية أثنا فتاة العـدة إ يمـا
ضاور  ,ولىيها بكثاة ذكا اهلل والتسبيح .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :3امرأة طلقت من زوجها منذ عشرين يومـاً ,فهـل زـوز لـي
أن أتقدم خلطبتها ,أم ال بد من انتظارها حتى تنتهي عدتها؟
الجواب :اتفقن كىمة الفقها لىأ أن التصايح بدطبة الماأة
المعتدة حاام ,سوا أكان من الق رجعي ,أم بائن ,أم وفاة ,وذلك
لقو اهلل تعالأ{ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
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ﮆﮇﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮒﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ} [البقاة.]015 :
أما التىويح والتعايض بالدطبة لمعتـدة تـوفي لنهـا زوجهـا ,فقـد
اتفقن كىمة الفقهـا لىـأ جـواز التىـويح والتعـايض بدطبتهـا ,وذلـك
لقو اهلل تعالأ{ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ} .وهذه
اآلية واردة في لدة الوفاة.
ٍ
لمعتدة من الق :فقـد اتفقـن كىمـة
أما التىويح والتعايض بالدطبة
الفقها لىأ أنه يحام التعايض والتىويح بدطبة المعتدة من الق رجعي.
أما المطىقة القـ ما بائنـ ما بينونـة كبـاى أو صـراى :فإنـه يجـوز
التىويح و التعايض بدطبتها فـي فتـاة العـدة كـذلك ,ين هـذا ايمـا
يفضي إلأ لداوة بين الدا م والمطىق ,وقد يفضي إلأ سو ظن من
المطىق في حق الدا م .وهذا لند السادة الحنفية ,خالفـ ما لمـن قـا
بجواز خطبة المطىقة الق ما بائن ما وهي في لدتها.
وبناء على ذلك:
فــال يجــوز أن يتق ـ َّدم أحــد لدطبــة المطىقــة وهــي فــي لــدتها
تصــايح ما و تىويحـ ما ,حتــأ تنتهــي لــدتها ,وهــذا هــو ايســىم لعالقــة
المسىمين فيما بين بعضهم البعض .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السـؤال :4امــرأة تـويف عنهــا زوجهــا ,فهـل زــوز هلـا أن صــرج مــن
عدتها ألداء فريضة احلج؟ ألنهـا إذا مل ـج يف هـذا العـام
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رصا أن ال تتمكن من أداء احلج يف عام آخر.
الجواب :إن حت الماأة له فاوط خاصة بها ,من جمىتها:
3ـ أن يكون معها زو أو محام لها ,فإن لـم يوجـد أحـدهما فـال
يجم لىيها الحت ,لقو النبي ‘ > :تسافا المـاأة ثالثـ ما إ ومعهـا
ذو محام< متفق لىيه .ولقوله ‘ > :تحجـ َّن امـاأة إ ومعهـا زو <
رواه الدارقطني.
0ـ أ تكـون معتـدة مـن ـالق أو وفـاة ,لقـو اهلل تعـالأ{ :ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ} [الطالق .]3 :وين الحت يجـم
لىأ التااخي ,أما العدة فإنها تجم لىأ الفور.
وبناء على ذلك:
فيجم لىأ الماأة أن تقـدم العـدة التـي وجبـن لىيهـا بعـد وفـاة
زوجها ,ينها تجـم لىـأ الفـور ,وتـؤخا حجهـا لعـام قـادم بـإذن اهلل
تعالأ ,ويحام لىيها الداو يدا الحت ,فإن خاجن كانن آثمة فـي
خاوجها ,وسقط لنها فاضها ,و يجم لىيها إلادة العدة .هـذا واهلل
تعالأ ألىم.
** ** **
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الســؤال :1رجــل تــويف وبعــد وفاتــه وجــد أنــه أوصــى صبلــع مــن املــال
يوزع على الفقراء واملساكن من أقاربه الذين ال يرثـون منـه,
وقد ذكر أن املبلع يؤخذ من ن املنزل املسجل بامسـه ,فهـل
يتوجب على أهله بيـع املنـزل إلخـراج الوصـية ,أم زـوز إنفـاق
املبلع مـن مصـادر ماليـة أخـرى؟ علمـاً أنهـا متـوفرة مـن خـالل
التعويضا اليت تعطى لعائلته بعد وفاته.
الجووواب :يجــم لىــأ الورثــة بيــع المنــز مــن أج ـ إخــاا
الوصية ,ب يجوز إخااجها من أ ما من ايموا ايخاى لىمتـوفأ.
هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :0امرأة متزوجة مـن رجـل كـبري يف السـن ,وهلـذا الرجـل
أوالد من الزوجة األوىل ,فلما تزوج من هذل الزوجـة الثانيـة
مل ند ايئًا يف هذا البيت ,فأعـاد بنـاءل مـن جديـد ,فهـل
حيق هلذا الرجل كتابة هذل األاياء من أثا وأواني هلـذل
املرأة؟ للعلم أنه ليا للمرأة الثانية هذل أوالد.
الجووواب :حــا مــن الناحيــة الشــالية فــي أن يســج لىزوجــة
الثانية فيئ ما من ماله بمقدار ما دفعن فـي تـاميم هـذا البيـن ,ين هـذا
يكون من باب مقابىة اإلحسان باإلحسان ,وإن زادهـا فـيئ ما يسـيا ما فـال
حا كذلك .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
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السؤال :3والدي تقدم به العمر ودخل سـن الشـيةوخة فأصـبح ال
يعــي مــا يقــول ,وال حيســن التصــرا ,وعنــدل أمــالس كــثرية,
فهــل زــوز اســتلالل هــذل األمــالس بســكنى أو تــأجري ,وهــل
زــوز تقســيم هــذل األمــوال بــن الورثــة قســمة اــرعية بــن
الذكور واإلنا  ,أم تقسـم هـذل األمـوال علـى أسـاإ العطيـة
حيث يكون نصيب األنثى صقدار نصيب الذكر؟
الجووواب :أو م  :يجــم أن يُعىــم بــين المــا يدــا لــن مىكيــة
صاحبه إ بموته أو باض ما منه ,فما دام لىأ قيد الحياة فإن الما مىك
له ,ولو فقد لقىه ,أو كان سفيه ما.
ثاني ما :يعـين القاضـي الشـالي قيمـ ما إلدارة أمـوا ايب وتثمياهـا
بالطاق الشالية الميمونة حتأ تيكىها الصدقة.
ثالث ما :يجم لىأ القيم المعين مـن قبـ القاضـي الشـالي إخـاا
زكــاة مــا ايب ,وهــذا لنــد جمهــور الفقهــا مــن المالكيــة والشــافعية
والحنابىة ,لما روى التامذ لن ابن لما رضي اهلل لنهمـا قـا  :قـا
رسو اهلل ‘> :أ من ولي يتيم ما له ما فىيتجا فيه ,و يتاكـه حتـأ
تيكىه الصدقة<.
أما لند الحنفية فال تجم الزكاة في مالـه ,وذلـك لقـو النبـي ‘:
>رفع القىم لن ثالثة ,لـن المجــنون المرىـوب لىـأ لقىـه حتـأ يفــيق,
ولن الـنائم حتأ يستيقظ ,ولن الصبي حتأ يحتىم< أخاجه أبو داود.
رابع ما :القيم الذ يقوم لىأ إدارة ايموا يجوز أن ييخذ أجا ما
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لىأ ذلك ,إ بعد ا فتااط ,وييخذ أجا المث بعد ا فـتااط ,وأمـا
ما قام به قب ا فتااط فيكون بذلك متبال ما به لصالح والده.
خامس ما :يؤخذ من ما الوالد نفقة من تجم لىيـه نفقتـه فـي حـا
قصا.
صحته كزوجة وبنات ليا لهن مورد يكفيهن ,وأو د َّ
وبناء على ذلك:
3ـ يجوز سـكنأ أمالكـه لىبـالرين مـن أو ده الـذكور إ بـيجا
المث  ,وكذلك بناته إذا كان لهن مورد يكفيهن .وتكون ايجـاة لىوالـد
تثما مع أمواله.
َّ
المعـين مـن قبـ القاضـي بتثميـا
0ـ مـانع مـن أن يقـوم القـيم
َّ
ايموا بالطاق الشالية الميمونة حتأ تيكىها الصدقة.
1ـ يؤخذ من ما الوالد النفقة التي كانن واجبة لىيه ,مع إخـاا
الزكاة لنه لند الجمهور لدا الحنفية.
4ـ تقسم أمواله بين أو ده قسـمة تاكـة ,ين والـدهم لىـأ
قيد الحياة ,و قسمة لطية ين والدهم فاقد ايهىية.
5ـ ييخذ مديا أموا الوالد أجا المث بعد مطالبته بذلك قبىها.
هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
نسي اهلل تعالأ أن ناد إلأ أرذ العمـا ,وأن يمتعنـا بيسـمالنا
وأبصارنا وقواتنا ولقولنا ما أحيانا ,وأن يجعىه الواري منا.
السؤال :4رجل خصَّ أحد أوالدل بشيء من املال وملَّكه إيـال ,بشـرط أن
يتنــازل عــن حصــته مــن الرتكــة بعــد وفــاة أبيــه ,وبعــد وفــاة األب
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طالب الولد حبصته من الرتكة فهل هذا من حقـه؟ مـع العلـم
بأن الولد مقرٌّ بأن أبال أعطال املال بشرط التنازل عن حصته.
الجواب :هذا التصاأل با و يجـوز فـال ما ,ين الـذ تنـاز
لن حصته من الميااي في حالة حياة مورثه تناز لن في يمىكه,
فهو لبم ,فال لباة بهذا التناز  ,ينه ما مىك حتأ يتناز .
وه الوالد ضامن حياة ولده من بعده أم هـو ضـامن وفاتـه قبـ
ولـــده {ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ} [لقمان ]14 :فييهما يموت قب صاحبه
فإن مات الوالد قب الولد ,فيكون الولد أخذ فيئ ما ليا من حقه,
وهو يشارك بقية الورثة في التاكة ,ين ذلك من حقه و لبـاة لتنازلـه
قب ذلك ,ين تنازله كان لبث ما.
وإذا مات الولد قب والده ,فإنه يكون أخذ فيئ ما لـيا مـن حقـه فـي
حا حياته ,فإن كان له زوجة وولـد فـإن هـذا المـا يـذهم لورثتـه ومـن
جمىتهم والده ,ولو افتقا الوالد قب موته ,فيكون قد حام الورثة من مالـه,
خص الولد دون غياه بشاط أن يتناز لن حصته من الميااي.
حيم َّ
وبناء على ذلك:
3ـ لىأ الولد أن ياد ما أخـذه مـن والـده فـي حـا حياتـه ,حتـأ
العطية.
يباو ذمة والده ,حيم لم يُ َسو بين ايو د في
َّ
0ـ ومـن حـق الولـد أن يشـارك الورثـة فـي ميـااي والـدهم ,ين
التناز كان لبث ما .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
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السؤال :2رجل أوصى صبلع من املال يصرا على الفقراء ,فهل
زــوز أن يأخــذ بعــا الورثــة اــيئاً مــن هــذل الوصــية ,إذا
ر ي بذل الورثة أم ال زوز؟
الجواب :إذا أوصأ الاج بشي من الما بعـد وفاتـه ,ولـم يعـين
أفداص ما و جهة من جهات الديا ,فإن هذا الما يصاأل بعد وفاته فـي
وجوه الديا ,والتي من جمىتهـا الفقـاا والمسـاكين والمشـاريع الديايـة.
الوصية باسم الفقـا باسـم
و حا في أخذ بعض الورثة فيئ ما من هذه
َّ
القاابة ,هذا إذا تحقَّق فيهم الفقا بعد تقسيم التاكة ,وإ فال يجوز.
وأما إذا أوصأ الاج بمبىغ مـن المـا لـبعض ورثتـه ,فـإن هـذه
الوصية تكون موقوفة لىأ إجـازة الورثـة البـالرين دون القصـا ,وذلـك
لقــو النبــي ‘> :إن اهلل قــد ألطــأ لكـ ذ حــق حقــه ,فــال وصــية
لــواري< رواه التامــذ وابــن ماجــه ,ولقولــه ‘ > :تجــوز وصــية
لواري ,إ أن يشـا الورثـة< رواه الـدارقطني والبيهقـي ,ولقولـه ‘:
> وصية لواري إ أن يُجيز الورثة< رواه البيهقي.
وبناء على ذلك:
3ــ يجـم لىـأ الورثــة أن يصـافوا المـا الــذ أوصـأ بـه مــورثهم
بعض الورثة فيئ ما من الوصية باسم الفقا.
لىفقاا  ,و حا في أن يُعطأ
ُ
0ـ إذا أوصـأ رجـ لـواري فـإن هـذه الوصـية تكـون موقوفـة لىـأ
إجازة الورثـة البـالرين دون ال ُقصـا ,فـإن أجازوهـا نفـذت وإ فـال ييخـذ
الواري من هذه الوصية لنهي النبي ‘ لن ذلك ,هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
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السؤال :8والدي ما قبل جدي ,وعندما ما جدي قال أعمـامي:
ليا لكم حق يف مريا جدكم ,فهل هذا ص يح؟
الجواب :ما قاله ألمامك صحيح ,ين من مات قب أبيه ,وتـاك
ذرية من ورائه ,فإن هذه الذريـة تـاي مـن جـدها بوجـود ألمامهـا,
وهؤ يقا لنهم أو د المحاوم.
ولكن يستحم لىجد قب وفاته أن يكتم وصية يو د ابنه بما
يزيد لن ثىم تاكته.
وإنني لىأ ثقة بيننا لو أحسنا الصىة العائىيـة بيننـا ,فـإن ايلمـام
لن يتدىوا لن أو د أخيهم .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :2ما احلكمة من حرمان أبناء االبن مـن الرتكـة صـو
أبيهم قبل جدهم؟
الجواب :إن توفي الولد قب والده مع وجود إخوة له ,فهـم أحـق
بميااي أبيهم من أو د أخيهم المتوفأ.
فمن مات أبوه قب جده ولـه ألمـام ولمـات فهـم أولـأ بميـااي
أبيهم منه ,وليا من حقه أن يطالم بحصة والده المتوفأ ,ينه بوفاتـه
قب وفاة أبيـه يسـتحق فـيئ ما ,وايلمـام والعمـات مـا اسـتحقوا هـذا
الميااي إ بوفاة أبيهم.
فالميااي ينتق إلأ الواري إ بوفاة مورثـه ,فـإذا مـات الـواري
قب مورثه فكيف يطالم أبنا ه بحق أبيهم ومن الذ أثبن له الحق
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إ أنه يندب في حق الجد أن يوصي يو د ابنه المتـوفأ بشـي
ييخذونــه مــن ايــق الوصــية مــن ايــق اإلري ,ولىــأ أن تكــون
الوصية بحدود الثىم وما دون ,فإن زادت لىـأ الثىـم فإنهـا تصـح
إ باضأ الوارثين.
وما يحص من لطا يو د المحاومين لـن ايـق القـوانين مـن
تاكة الجد باسم الوصية الواجبة هو أما قانوني غيا فالي ,و يجـوز
يو د المتوفأ أن ييخذوا من ميااي جدهم إ باضـأ الورثـة .هـذا,
واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :6تويف جدي وترس قطعة أرض وله ثال بنا وولد هـو والـدي,
وقــد تــويف هــو اآلخــر ,وتوفيــت إحــدى البنــا وقمنــا ببيــع األرض
صبلــع وقــدرل  /022222/مئتــان ومخســون ألــف لــرية ســورية .فمــا
نصيب كل واحد من الورثة (علماً بأن عميت ووالـدي توفـوا بعـد
جدي) ولنا حقوق مالية عند ورثة عميت صقـدار  /82222/سـتن
ألف لرية سورية ,فهل زوز لنا اقتطاعها من نصيب ورثتها؟
الجواب :الورثـة لجـدك ثـالي بنـات وذكـا هـو والـدك ,وتاكتـه
قُدرت بـ ( )052222مئتين وخمسين ألف لياة سورية.
فحصة والدك مئة ألف لياة سورية ,وحصة ك لمـة خمسـون ألـف
لياة سورية ,وذلك لقوله تعالأ{ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ} [النسا .]33 :
وأما الحقوق المالية بينكم وبين لمتكم فتحتا إلأ إثبـات ,فـإذا
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ثبن لكم الحـق لنـد لمـتكم ,فبوسـعكم أن تحبسـوا المـا الـذ هـو
حصـتها مــن أبيهـا حتــأ تسـتادوا حقكــم منهـا ,ولكــن لـو تعــامىتم مــع
لمتكم بالفضـ يكـون أولـأ ,وهـذا يعـ ُّد مـن البـا لوالـدكم رحمـه اهلل
تعالأ .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :2ما ولدان قبل وفاة أمهما ,وهلما أوالد ,فهل ير أوالدهما
من جدتهم بعد وفاتها مع وجود أعمامهم وعماتهم؟
الجواب :إذا مات الاج المتزو قبـ أبيـه أو قبـ أمـه ,ولنـده
أو د ,ولــه إخــوة وأخــوات ,فــإن اإلخــوة وايخــوات يحجبــون أو د
أخيهم من ميااي جدهم أو ج َّدتهم ,ينهم أولأ بميااي أبـيهم وأمهـم
التـاا لىيـه ,ين ايقـاب
منهم .وهذا هـو الحـق والعـد الـذ
أما صىة بالمين من ايبعد.
وبناء على ذلك:
فهؤ ايحفاد ياثون من جدتهم فيئ ما ,لوجود ألمامهم ولمـاتهم,
ين ايلمام والعمات هم أولأ بميااثهم من أمهم من أو د إخوتهم.
إ إذا أوصن الجـدة بشـي يو د أو دهـا ,فإنهـا تؤخـذ لىـأ
أنها من الوصية ,ولىأ أ تتجـاوز ثىـم التاكـة ,فـإذا تجـاوزت ثىـم
التاكة فال بد من موافقة الورثة البالرين لىيها بعد وفا ِة أمهم.
الوصية
وما يعطأ يو د ايو د من ميااي الجد أو الجدة باسم
َّ
الواجبة فهو لطية قانونية غيا فالية ,تح لهم إ إذا أجاز الورثـة
ذلك .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
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الســؤال :12حنــن ثــال أخــوا ولــيا عنــدنا أيف ,وبيتن ـا نصــفه
باسـم أبـي ونصـفه باسـم أمـي ,والوالـد والوالـدة يريــدون أن
يكتب ــوا البي ــت بامسن ــا مـ ـع بق ــاء ح ــق املنفع ــة هل ــم م ــدى
احلياة حتى يضمنوا حقنـا ,وبهـذل احلالـة ال يـر أخـوالي
وأعمامي ,فهل هذا جائز ارعاً؟
الجواب :إ َّن ما ذكاتم يع ُّد وصية ,والنبـي ‘ يقـو  > :وصـية
لواري إ أن يجيز الورثة< رواه الدارقطني.
وبناء عليه:
فهذه تع ُّد وصية ,و تنفذ هذه الوصية إ إذا أجازها الورثـة مـن
ايلمام وايخوا بعد وفاة والدكم أو والدتكم وهم لاقىون بالرون.
وأمــا إذا أراد والــدكم أو والــدتكم أن يمىكــوكم البيــن فــي حــا
حياتهما ويسىموه لكم ,ولم يكن القصـد مـن ذلـك حامـان الورثـة مـن
إرثهم ,فال حا فيه إن فا اهلل تعالأ .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
** ** **
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الســؤال :1مــا احلكــم الشــرعي يف أخــذ أاــرطة الكهربــاء دون أن
ميرَّ هذا الشري على عداد الكهرباء؟
الجواب :يقو اهلل تعالأ{ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ} [البقاة:
 .]388ويقو

تعالأ{ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ} [النسا .]02 :
ويقو ‘> :لعن اهلل السارق يساق البيضة فتقطع يـده ,ويسـاق
الحب فتقطع يده< رواه البدار ومسىم.
ويقو ‘ > :يزني الزاني حين يزني وهـو مـؤمن ,و يشـاب
الدما حين يشابها وهو مـؤمن ,و يسـاق السـارق حـين يسـاق وهـو
مؤمن< رواه البدار ومسىم.
وأجمع المسىمون لىأ تحايم الساقة ولم يدالف أحد في ذلك.
وبناء على ذلك:
فإن أخذ الكهابا بالصورة المذكورة ساقة من الما العام ,وهـي
كبياة من الكبائا ,ين السارق يساق من ايمة كىها.
ولىأ من فع هذا أن يسارل إلأ التوبة هلل لز وجـ  ,ومـن تمـام
التوبة أن يـدفع قيمـة الكهابـا المسـاوقة إن لىـم قيمتهـا ,وإ فيقـدر
تقديا ما حتأ يرىـم لىـأ ظنـه أن ذمتـه بائـن بـإذن اهلل تعـالأ ,ويكـون
الـدفع لشـاكة الكهابــا  .فـإن لــم يكـن هنــاك مـن ســبي لىـدفع لشــاكة
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الكهابا و بصورة من الصور ,لندها يصاأل المـا لىفقـاا وأصـحاب
الحاجة من أه بىدته .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الســؤال :0رجــل ســرق مبلل ـاً كــبرياً مــن املــال مــن آخــر ,و ّــر
السارق املال ,وكان املسروق منه قـد مـنح السـارق مـن قبـل
بيت ـ ـًا لفقـ ــرل ,وعـ ــرا املسـ ــروق منـ ــه السـ ــارق ,واآلن يريـ ــد
املسروق منه أن يسرتد املسـروق مـع أرباحـه ,ويسـرتد البيـت
ليعطيه لفقري ريل .فهل يعترب هذا التصرا من حقه؟
الجواب :ليا لىمساوق منه حق سوى الما المسـاوق ,فىـه أن
ال ,أما بالنسبة لىابح الذ تحقق مـن المـا المسـاوق فهـو
يستا َّده كام م
مىك لىسارق ,ولكنه مىك حاام يح لىسـارق منـه فـي  ,و تبـاأ
ذمته من هذا الما إ بالتدىص منه وذلك بصافه لىفقاا .
أما بالنسبة لىبين الذ وهبه إياه فإن كان سىَّمه إياه فـال يحـق لـه
أن يستا َّده منه ,وأما إذا لم يسىمه إياه فىه أن يستاده.
وإن كان ألطـاه البيـن مـن الزكـاة ,وكـان الرالـم لىـأ ظنـه أنـه
فقيا ,وهو بالفع كان فقيا ما ,فىيا له أن يستاد منه البين كذلك ,أمـا
إذا تبين له بينه ليا فقيا ما ,فاختىف الفقها في ذلك ,فمنهم من قـا :
بين الزكاة ما سقطن لن الرني ويجـم لىيـه أن يسـتادها منـه ويعطيهـا
لفقيا غياه ,ومنهم من قا بينها سقطن لنـه و يجـم لىيـه أن يسـتادها
منه .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
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السؤال :3عندنا منشأة تويف فيها أخواي وعـامالن اختناقـاً بالقضـاء
والقدر ,وقد رفع أهل امليـتن دعـوى ينسـبون فيهـا التقصـري لنـا
ويطالبوننــا بــدفع تعــويا وقــدرل مليــون لكــل ميــت مــع أتعــاب
ا امي ,ما التصرا الذي تنص نا به حتى نلتزم به؟
الجوواب :هــذا الموضــول يحتــا إلـأ حضــور كـ مــن أصــحاب
الشين في هذا الموضول لسـمال كـالم الطـافين ,حتـأ يكـون الجـواب
موافق ما لىواقع إن فا اهلل تعالأ.
ولىأ ك حا  ,إذا ثبن تقصيا أهـ المنشـية وكـانوا متسـببين فـي
وفاة العامىين فتجم الدية لىأ لاقىة أصحاب المنشية ,و كفارة لىيهم.
أما إذا لم يكن أصحاب المنشية متسـببين فـي وفـاة العـامىين ,فـال
تجم لىيهم الكفارة و الدية ,وإذا أخذ أه العـامىين فـيئ ما مـن المـا
من أصحاب المنشية لن ايق القضا فهـو مـا غيـا مشـاول ,يحـ
لهم ,إ لن يم نفا من أصحاب المنشية .وإني أرى أن تطىبوا مـن
أه العامىين أن يحتكموا إلأ فال اهلل تعالأ في قضيتهم ,فـإن أبـوا إ
لن ايق القضـا  ,فينـا أنصـحكم بالمصـالحة معهـم وأن تحتسـبوا هـذا
ال تحـن قـو اهلل لـز وجـ :
ايما لند اهلل لز وج  ,ويكون هـذا داخـ م
{ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭫ

ﭬ} [البقاة .]355 :فهذا من جمىة ا بتال  ,وهلل الحمـد أنـه فـي
الما وليا في الدين و في الجسد .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
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الس ــؤال :4م ــا ه ــو ح ــد ا ــارب اخلم ــر؟ وه ــل زاد س ــيدنا عم ــر يف
احلد عمَّا أقامه الن عليه الصالة والسالم؟
الجواب :اتفق الفقها لىـأ وجـوب الحـد لىـأ مـن فـاب الدمـا
ال أم كثيا ما.
مطىق ما ,أ سوا سكا منها أم  ,وسوا أكان ما فابه منها قىي م
واختىف الفقها في قدر الحد الواجم في فاب الدما لىأ قولين:
القــو ايو  :ذهــم الحنفيــة والمالكيــة والحنابىــة فــي الــااجح
افعية إلأ أ َّن الحـ َّد ثمـانون جىـد مة
لندهم وهو مقاب ايصح لند الش َّ
فاق بين الذكا واينثأ ,وبه قا الثَّور ُّ .
واستدلوا لىأ ذلك بإجمال الصحابة ,فإنه رو أ َّن لمـا استشـار
الناا في حـد الدمـا فقـا لبـد الـاحمن بـن لـوأل :أرى أن تجعىهـا
كيخف الحدود ,فضاب لما ثمانين .رواه مسىم.
وروى اإلمام مالـك فـي المو ـي والنسـائي أن لمـا بـن الدطـاب
رضي اهلل لنه استشار في الدما يشابها الاج  ,فقا له لىـي بـن أبـي
الم رضي اهلل لنـه :نـاى أن تجىـده ثمـانين ,فإنـه إذا فـاب سـكا,
وإذا ســكا هــذى ,وإذا هــذى افتــاى ,ولىــأ المفتــا ثمــانون .قــا :
فجىد لما رضي اهلل لنه في الدما ثمانين.
القو الثاني :ذهم الشافعية في ايصح والحنابىة في رواية ثانيـة
اختارها أبو بكا ,وأبو ثور إلأ أن قـدر الحـد أربعـون فقـط ,ولـو رأى
ـافعية ,والزيــادة لىــأ
اإلمــام بىوغــه ثمــانين جــاز فــي ايصــح لنــد الشـ َّ
ايربعين تكون تعزيا ما.
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وقد استدلوا لىأ ذلك :بين لىي ما جىد الوليد بن لقبة أربعـين ثـم
قا  :جىد النبـي صـىأ اهلل لىيـه وآلـه وسـىم أربعـين ,وجىـد أبـو بكـا
أربعين ,ولما ثمانين ,وك سنة ,وهذا أحم إلي .رواه مسىم.
ولن أنا بن مالك رضي اهلل لنه قا ( :إن نبي اهلل ‘ جىد في
الدما بالجايد والنعا  ,ثم جىد أبو بكا أربعين ,فىما كـان لمـا ودنـا
الناا من الايف والقاى قـا  :مـا تـاون فـي جىـد الدمـا فقـا لبـد
الاحمن بن لوأل :أرى أن تجعىها كيخف الحـدود ,قـا  :فجىـد لمـا
ثمانين) رواه مسىم .قالوا :وفع النبي ‘ حجة يجـوز تاكـه بفعـ
غياه و ينعقد اإلجمال لىأ ما خالف فع النبي صـىأ اهلل لىيـه وآلـه
وسىم وأبي بكا ولىي رضي اهلل لنهما ,فتحم الزيادة مـن لمـا لىـأ
أنها تعزيا يجوز فعىها إذا رأى اإلمام ذلك.
وبناء على ذلك:
فإ َّن حد فارب الدما ثمانون جىدة ,وهذا قو جمهور الفقهـا ,
وايص فيه أربعون جىدة ,ومـا زاد لىيهـا إلـأ الثمـانين إنمـا هـو مـن
بــاب التعزيــا ,وهــذا مــا فعىــه ســيدنا لمــا رضــي اهلل لنــه مــع وجــود
الصحابة بدون نكيا ,فكان إجمال ما سكوتي ما .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :2ما حكم اإلجهاض يف اإلسالم؟
الجواب :إذا كان اإلجها بعد نف الاوح في الجنين فقد نـص
الفقها باإلجمال لىأ تحايمه ,وقالوا :إنه قت  ,وأوجبـوا فيـه الكفـارة
والراة .و يعىم بذلك خالأل.
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أما إذا كان اإلجها قبـ نفـ الـاوح فقـد اختىـف الفقهـا فـي
حكمــه ,فمــنهم مــن قــا  :بكااهتــه بعــد ايربعــين ,ومــنهم مــن قــا :
بالتحايم ولو قب ايربعين.
ويقو الامىي :يقا في اإلجها قب نف الاوح إنـه خـالأل
ايولأ ,ب محتم بالتنزيه والتحايم ,ويقوى التحايم فيمـا قـاب مـن
زمن النف ينه جايمة.
وبناء على ذلك:
فال يجوز اإلجها بعد نف الـاوح باإلجمـال ولـو كـان الجنـين
مشوه ما ,وكذلك يجوز اإلجها قب نف الاوح إ إذا ثبن وجـود
ضار لىأ الزوجـة إذا اسـتما الحمـ  ,أو كـان الجنـين مشـوه ما .هـذا,
واهلل تعالأ ألىم.
السـؤال :8طبيبــة قامــت بــإجراء عمليـة والدة المــرأة قــد تــويف اجلــنن يف
بطنها منذ أكثر من عشرة أيام ,ومعلوم طبيـاً أن اجلـنن إذا مكـث
أكثــر مــن مخســة عشــر يومـاً يف بطــن أمــه وهــو ميــت فإنــه يشــكل
خطراً على حياة األم ,وكان مـن الواجـب علـى الطبيبـة أن نـري
هلــا بعــا الت اليــل قبــل الــوالدة إذا كان ـت مــدة الوفــاة يف بطنهــا
أطول ,فإذا تبـيَّن أن املـدة أطـول فيجـب أن تُنقـل األم إىل مكـان آخـر
توجـ ــد فيـ ــه بعـ ــا املسـ ــتلزما اإلسـ ــعافية الـ ــيت ال توجـ ــد عنـ ــد
الطبيبة ,ولكـن الطبيبـة اعتمـد علـى كـالم األم بزعمهـا أنهـا مل
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تشعر به إال منذ أيام قليلة ,فقامت بالتوليد ,فـأدى ذلـ إىل نـزا
هــذل املــرأة بعــد الــوالدة ثــم وفاتهــا ,وقــد حاولــت الطبيبــة جهــدها
إلنقاذه ــا فل ــم تس ــتطع أن توق ــف قض ــاء اهلل وق ــدرل ,واآلن تش ــعر
الطبيبة بالذنب وتسأل هل هي آ ة؟ وماذا يتوجب عليها؟
الجووواب :كــان مــن الواجــم لىــأ الطبيبــة أن تجــا التحالي ـ
الالزمة لىماأة الحام لمعافة زمن وفاة الجنين ,وأ تعتمد لىـأ قـو
الماأة الحام في وفاة جنينها في بطنها .وخاصة أنها تعىم بين الجنـين
إذا َّما لىأ وفاته في بطن أمه أكثا من خمسـة لشـا يومـ ما فـك خطـا ما
لىأ حياة ايم ,وهي تستطيع أن تقوم بإسـعافها فـي المشـفأ الـذ
تمن فيـه لمىيـة الـو دة لعـدم تـوفا مـا تحتـا إليـه ايم مـن حـا ت
إسعافية ,فتع ُّد الطبيبة متسببة في وفاة الماأة.
وبناء على ذلك:
فإ َّن الطبيبة تع ُّد متسببة في وفاة هـذه المـاأة ,ويجـم لىـأ لاقىـة
الطبيبة دفع دية قت الدطي لورثتها ,و تجم لىأ الطبيبة الكفار ُة لند
الحنفية ,ولكن تجم لىيها لند جمهور الفقهـا  ,وهـي صـيام فـهاين
متتابعين .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الســؤال :2طبيبــة قصــر يف معاجلــة امــرأة حامــل ممــا أدى إىل
وفاتها ,فهـل زـب أن تأخـذ بقـول احلنفيـة يف عـدم وجـوب
الكفارة عليها إذا كان مذهبها حنفياً؟
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الجواب :يستحم لها أن تدـا مـن الدـالأل بـين الفقهـا  ,وأن
تصوم فهاين متتابعين ـ ستين يومـ ما ـ وأن تيخـذ بقـو جمهـور الفقهـا
ولو كان مذهبها حنفي ما .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الســؤال :6طبيبــة قامــت بعمليــة إســقاط جلــنن عمــرل مخســة
أاهر للسرت على أمه ,فماذا يرتتب عليها؟
الجواب :ك إسقاط كان بعد نف الاوح في الجنـين جنايـة لىـأ
الجنين ,وهو حـاام فـال ما ,وتجـم الديـة لىـأ لاقىـة المبافـا لورثـة
الجنين ,وقد قضأ رسو اهلل ‘ في الجناية لىأ الجنين براة لبد أو
وليدة ,وقد قدرها الفقها بنصف لشا الدية الكامىة.
وأما بالنسبة لىكفارة في الجناية لىأ الجنين فقد اختىف الفقها فيها:
فمذهم جمهور الفقها أنه تجم الكفارة في الجناية لىأ الجنـين,
وهي صيام ستين يوم ما لىأ من كان متسبب ما في إسقاط الجنين.
ومذهم الحنفية :تجم الكفارة في الجناية لىأ الجنين.
أما بالنسبة إلسقاط الحم الذ لم تنف فيه الاوح ,أ لم يبىـغ
أربعة أفها ,فال تجم فيه الدية و الكفارة ,ولكـن بـد مـن التوبـة
وا سترفار إذا كان هذا اإلسقاط بدون لذر يبيح اإلسقاط .أما إذا كان
اإلسقاط لعذر فال في لىأ هذا اإلسقاط.
وبناء على ذلك:
فما أسـقطته الطبيبـة بعـد نفـ الـاوح مـن أجنـة فإنـه يجـم لىـأ
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لاقىتها ـ لشياتها ـ الدية التي ذكاناها آنف ما ل ك جنين ,وأما بالنسـبة
لىكفارة فال تجم لىيها لند الحنفية ,وتجم لند جمهور الفقها  ,و
حا لىيها بي القولين أخذت في فين الكفارة .وأما مـا أسـقطته قبـ
نف الاوح في الجنين لعذر فال في لىيها ,وإن كان بريا لذر فعىيهـا
التوبة .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :2امرأة محلت من سفاح ,فذهبت إىل الطبيبة مـن أجـل
إسـ ــقاط هـ ــذا احلمـ ــل الـ ــذي بلـ ــع عمـ ــرل مخسـ ــة أاـ ــهر,
فأسقطت هلـا الطبيبـة محلـها مـن أجـل السـرت عليهـا ,ألن
املرأة أعلنـت توبتهـا هلل عـز وجـل .فالديـة الـيت ترتتـب علـى
عاقلة الطبيبة ملن تدفع يف هذل احلالة؟
الجواب :إسقاط الحم الذ بىغ من العما أكثا من أربعة أفـها
يعد التدا لىأ كائن حي ,فتجـم الديـة لىـأ لاقىـة المبافـا ـ يعنـي
الطبيبة ـ ,ولند جمهور الفقها تجم لىيها الكفارة أيض ما ,وهـي صـيام
فهاين متتابعين ,و تجم لىيها لند الحنفية.
أما بالنسبة لىدية لمن تدفع فـي هـذه الحالـة فقـد ذهـم جمهـور
العىما ومنهم ايئمة ايربعة إلأ ثبوت التـواري بـين ولـد الزنـا وبـين
أمه ,فإذا مات ورثته أمه وأقابا ها ,وهو ياي مـن أمـه وأقابائهـا ,ين
صىته بيمـه مؤكـدة مجـا لىشـك فيهـا ,وثبـوت الجزئيـة يـؤد إلـأ
ثبوت التواري.
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وإذا كان له أخ أو أخن من أم فىه السدا ,لقوله تعالأ:

{ﮉ

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ

ﮗ} [النسا .]30 :
وإذا كان له إخوة يم ذكور ما أو إناث ما ,وكانوا أكثـا مـن واحـد ,فىهـم
الثىم يقسم بينهم بالسوية ,ونصيبهم يزيد لىـأ الثىـم ,لقولـه تعـالأ:
{ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ} [النسا .]30 :
وبناء على ذلك:
فالدية الواجبة لىأ لاقىة الطبيبة تدفع لـألم بكامىهـا إذا لـم يكـن
لهــا أو د هــم إخــوة الســقط مــن أمــه ,ين القت ـ بالتســبم يمنــع
المتسبم من الميـااي ,وفـي حـا اجتمـال المتسـبم والمبافـا ,فـإن
الديــة تكــون لىــأ المبافــا .والمتســبم إذا كــان وارثـ ما فإنــه يــاي مــن
المقتو  .وإن كـان لىسـقط أخ أو أخـن مـن ايم فىـه السـدا ,ولـألم
حصته ,وإن كانوا أكثا من واحد
الثىم ,والباقي ياد لىيهم ك بمقدار َّ
فىهم الثىم بالتساو  ,والسدا لـألم ,والبـاقي لهـم جميعـ ما كـ لىـأ
حصته رد ما .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
قدر َّ
السؤال :12رجل أوقف سيارته يف مكان مـأذون فيـه قانونـاً ,فسـق
إنسان من علو فوقع عليها ,فما  ,فهل يعـد صـاحب السـيارة
متســبباً يف وفاتــه ,ونــب علــى عاقلتــه الديــة؟ مــع العلــم بــأن
القانون يعتربل متسبباً ويلزمه بدفع الدية.
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الجواب :ضمان لىأ صاحم السيارة الما أنه أوقف سـيارته
في مكان مـيذون لـه فيـه ,و يعـد متسـبب ما فـي وفـاة هـذا الاجـ  ,ين
التسبم في القت فا ه ا لتدا أو القصـد ,وهمـا منتفيـان هنـا ,وقـد
جـا فــي الموســولة الفقهيــة الكويتيــة :مـن صــور القتـ بالســبم حفــا
البئا ,ونصم حجا أو سكين تعدي ما في مىك غياه بال إذن.
فــإذا رفــع أوليــا الميــن أمــاهم إلــأ القاضــي ,وألــزم القاضــي
صاحم السيارة بدفع الدية لورثة المين ,فإن هذا المـا يحـ لهـم
أخذه ,ينه أخذ بريا حق فالي ,ويحام لىيهم هـذا ,إ إذا تبـال بـه
صاحم السيارة لن يم نفا .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الس ــؤال :11لق ــد ق ــام دل ــا املدين ــة يف منطقتن ــا بو ــع الس ــم يف
رؤوإ دجاج مذبوحة ,وذل من أجل قتل الكالب املؤذية ,ولكـن
هذا األمـر أدى إىل قتـل الكـالب ـري املؤذيـة وقتـل القطـ  ,فهـل
يصح هذا الفعل ارعاً ,ألن القصد هو قتل الكالب املؤذية؟
يجوز فال ما إ إذا لجز لن قت الكالب
الجواب :هذا الفع
الضارة بطايقة يؤذ فيها الحيوانات غيا الضارة.
فإذا لجز لن قتىها إ بهذه الطايقة فال حا بشاط أن ييخذ جميـع
ا حتيا ــات لوقايــة القطــط وســائا الحيوانــات غيــا المؤذيــة مــن المــوت
لحامة قتىها بدون مصىحة أو مبار فالي .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
** ** **
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السؤال :1ما هي احلدود املشروعة لت قيق الربح يف بيع سلعة (ما)؟
الجواب :ايص الذ تقاره القوالد الشالية تاك الناا أحاار ما
في بيعهم وفاائهم ,وذلك لقوله تعالأ:

{ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ}
[النسا .]02 :
فىــيا هنــاك تحديــد لنســبة معينــة لىــابح يتقيــد بهــا التجــار فــي
معــامالتهم ,ب ـ هــو متــاوك لظــاوأل التجــارة العامــة ,وظــاوأل التــاجا
والسىع ,مع ماالاة اآلداب اإلسـالمية فـي التعامـ  ,والتـي مـن جمىتهـا:
قو النبي ‘> :الااحمون ياحمهم الاحمن< رواه أبو داود ,وقولـه ‘:
> يــؤمن أحــدكم حتــأ يحــم يخيــه مــا يحــم لنفســه< رواه البدــار ,
وقوله ‘> :رحـم اهلل لبـد ما سـمح ما إذا بـال وإذا افـتاى وإذا اقتضـأ<
رواه البدــار  ,وقولــه ‘> :وار بمــا قســم اهلل لــك تكــن أغنــأ
سـاه أن ينجيـه اهلل مـن كـاب
الناا< رواه التامذ  ,وقوله ‘> :مـن َّ
يوم القيامة فىينفا لن معسـا أو يضـع لنـه< رواه مسـىم ,وقولـه ‘:
>ما ذئبان جائعان أرسال في غنم بيفسد لها من حاص الما لىأ الما
والشاأل لدينه< رواه التامذ .
(ت ْعىَ ُمـ َّن أن الطمــع فقــا وأن
ويقــو ســيدنا لمــا رضــي اهلل لنــهَ :
الييا غنأ) رواه أحمد في الزهد وابن أبي الدنيا.
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ورحم اهلل من قا :
الطمـع
حســبي بعىمــي إن نفـ ْـع ما الـذ إ فـي
ْ
صـنع
ـــزل لن سو مـا كـان
مــــن راقــــم اهلل نـ ْ
ْ
لذلك أقو لعخوة التجار :تعامىوا مع خىق اهلل لز وج من خـال
هذه القوالد لتنالوا فاأل قـو النبـي ‘> :التـاجا الصـدوق ايمـين مـع
النبيين والصديقين والشهدا < رواه التامذ  .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :0هل زوز بيع العربون؟
الجواب :بيـع العابـون :هـو أن يـدفع المشـتا لىبـائع فـيئ ما مـن
الما  ,فإن أخذ المشتا السىعة ُحسم هذا الما من ثمنهـا ,وإن لـم
ييخذها فهو ـ أ الما ـ لىبائع.
اختىف الفقها في هذا البيع:
فمذهم جمهور الفقها من الحنفية والمالكيـة والشـافعية وبعـض
الحنابىة ,أنه يجوز.
3ـ لما أخاجه أبو داود لن لمـاو بـن فـعيم لـن أبيـه لـن جـده,
قا ( :نهأ النبي ‘ لن بيع العابان) وهو من أك أموا الناا بالبا .
0ـ ولوجود فا ين مفسدين لىعقد فيه:
ايو  :فاط الهبة لىعابون.
الثاني :فاط رد المبيع إذا لم يا المشتا .
1ـ وين فيه فا ما لىبائع وهو العابون ,بريا لو .
4ـ وين فيه فاط الديار المجهو في لدم ذكا المدة.
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ومذهم الحنابىة أنه بيع جائز.
وأنا مع قو جمهور الفقهـا بعـدم جـواز هـذا البيـع .هـذا ,واهلل
تعالأ ألىم.
الســؤال :3إنســان وكــل صــديقًا لــه يف اــراء كميــة كــبرية مــن
الزيت ـ ــون ,وطل ـ ــب من ـ ــه أن يرس ـ ــلها إلي ـ ــه يف حمافظت ـ ــه,
فااــرتى الوكيــل الزيتــون و أرســله إىل صــاحبه يف ســيارة
أجـ ــرة ,ويف طريـ ــق السـ ــفر تعـ ــرض للسـ ــائق بعـ ــا قطـ ــاع
الطريــق ,وأاــهروا عليــه الســالح وقيــدول ,وســرقوا الزيتــون
بكامله .فمن هو الضامن هلذا الزيتون؟
الجواب :أو م  :الوكي أمين في لاأل الشايعة ,وايمين يكون
ضامن ما إ بتعد أو تقصيا ,ين يد الوكي َك َي ِد الموك .
ثاني ما :ايجيا المشتاك يكون ضامن ما إذا تىف لنده المتـال بتعـد أو
تفايط ,إذا كان بفعىه أو بفع غياه وكـان مـن الممكـن دفعـه كالسـاقة
العادية والحايق العاد  ,وأما إذا تىف لنده المتال بريا تعد و تفايط
بفعىه أو بفع غياه و يمكنه أن يدفع لنه فال يكون ضامن ما.
وبناء عليه:
يكون ضامن ما لىزيتون المساوق إذا لم يكن متعدي ما أو
3ـ الوكي
مقصا ما.
0ـ السائق يكون ضامن ما لىزيتون المساوق إذا لم يكن متعدي ما أو
مقصا ما ,أو كان بوسعه أن يدفع قطال الطايق ولم يفع  ,أو كان بوسعه
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أن يهاب بالزيتون من قطال الطايـق ولـم يفعـ  ,و المـا أنهـم أفـهاوا
وقيـدوه ولـم يكـن بوسـعه أن يـدافع لـن نفسـه والزيتـون
لىيه السـالح َّ
فىيا بضامن.
1ـ الضامن لىزيتون هـو المشـتا (الموكـ ) ولـه أن ياجـع لىـأ
السارقين إن استطال ذلك .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الســؤال :4أنــا أعمــل يف اــركة عطــور كــبرية جــداً ,وهــذل الشــركة
تبي ــع العط ــور العربي ــة ب ــثمن ب ــاهة ورب ــح ف ــاحآ أوالً ,وثانيـ ـاً
يضـ ــعون كوبونـ ــا لـ ــربح جـ ــوائز مـ ــن البضـ ــاعة عـ ــن طريـ ــق
الس ب ,فهل زوز لي أن أبقى يف هذل الشركة موظفاً أم أنـين
آثــم يف بقــائي فيهــا؟ وكيــف لــي أن آمــرهم بــاملعروا أو أنهــاهم
عن املنكر؟ مع العلم أنهم يف ظاهرهم خيافون اهلل عز وجل.
الجواب :بالنسبة لىابح الذ يحققه البائع فىيا لـه قـدر معىـوم,
ولكن لىأ البائع أن يعام اآلخاين من خال قوالد أرساها لنـا النبـي
‘ ,ومن جمىة ذلك قوله ‘ > :يؤمن أحدكم حتـأ يحـم يخيـه
مــا يحــم لنفســه< رواه البدــار ومســىم .وقولــه ‘> :الااحمــون
ياحمهم الاحمن ارحموا من في اير ياحمكم من في السما < رواه
التامذ وقا  :حديم حسن صحيح.
هذا إذا كانن السـىعة متـوفاة فـي السـوق ,أمـا إذا لـم تكـن هـذه
السىعة إ لند هذا البائع وهي مـن الضـاوريات التـي يحتاجهـا النـاا
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فعىيه أن يبيعها بالسعا الوسطي الذ يدخ تحن تقويم المقومين.
وأما ما تقدمه الشاكات من هدايا لىمشتاين لن ايق الكوبونـات
وتكون لن ايق القالة ,فهذه من المقاماة والميسا المنهي لنه فال ما.
و حا في بقائه في الشاكة ,واإلثم لىأ الشاكة ,هذا مـن حيـم
الفتوى ,والتقوى أن يبحم لن مكان آخا ,فإن بقي في الشـاكة فعىيـه أن
ييما بالمعاوأل وينهأ لن المنكا ,بالمعاوأل .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال : 2صاحب عمـل ااـرتط علـى صـانعه بأنـه إذا ـاب يومـاً
ع ــن العم ــل ,فإن ــه سي س ــم م ــن أجرت ــه أج ــر ي ــوم ونص ــف,
رامةً له بسبب الضرر الذي يل ق صاحب العمل بليابـه,
فهل زوز هذا ارعاً؟
الجواب :هذا الشاط غيا جائز فال ما ,وغيـا زم ينـه مـن حـق
صاحم العم أن يقتطع من راتم ايجيا أجاة اليوم الـذ يريـم فيـه
ايجيا ,وليا له أن ييخذ فوق هذا ,أو أن يسامحه ,أو أن يفصىه لن
العم  .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الســؤال :8رجــل يعمــل علــى ســيارة أجــرة ,فأحيان ـًا تكــون قيمــة
العــداد  42لــرية مــثالً ,واملتعــارا أن يأخــذ الســائق  22لــرية.
فهل هذا العـرا باطـل وزـب علـى السـائق أن حيمـل معـه
ل ــريا لك ــي يعي ــد إىل الراك ــب  3ل ــريا أم م ــاذا؟ يرج ــى
تو يح احلكم والعمل يف هذل املسألة.
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الجووواب :إنــه مــن الواجــم لىـأ ســائق ســيارة ايجــاة أن ييخــذ
ايجاة التي يستحقها فقـط دون زيـادة ,ين هـذه الزيـادة التـي ييخـذها
وإن تعارأل لىيها الناا فإنما تؤخذ بسيف الحيا فـي الرالـم ايلـم,
وما أخذ بسيف الحيا فهو حاام ,فىذلك أرجو اهلل ج َّ ولال أن يعيننا
لىأ امتثا أواماه واجتناب نواهيه بالشك الذ ياضيه لنا.
وقد أضاف أستاذنا الفاضل الدكتور الشيخ أحمد الحجي الكردي
بضع ليرا معه لير َّد للراكوب
على الجواب ما يلي[ :ولو حمل
ُ
السائق َ
لوزم
ما زاد عن األجرة أ ُ ِج َر على ذلك ،وإن كوان ذلوك ال يلزموه ،بول َي ُ
الراكب أن يستع َّد لدفع األجرة] .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
َ
السؤال :2مدرإ طُلب منه دوامان يف بدايـة عملـه ,وبعـد أن بـدأ
العمــل ,طلــب منــه مــدير العمــل دوام ـاً واحــدًا فق ـ لقلــة
الطــالب ,ثــم بعــد أســبوع واحــد ازداد عــدد الطــالب فطلــب
منــه دوامــن ,وعنــد توزيــع الراتــب حــذا لــه أجــرة الــدوام
الثـاني مــن األسـبوع الــذي مل يـداوم فيــه .والسـؤال :هــل لــه
أن يطالب بأجرته ما دام سبب ترس العمل يف هذا األسـبوع
ليا بإرادته وإمنا بإرادة صاحب العمل؟
الجواب :فالعقد بداية كان لىأ دوامين ,ثم ُجـدد العقـد لىـأ دوام
واحد إذا رضي المدرا بتنقيص الااتم ,ثم ُجدد العقد ثالثة لىأ دوامين.
يستحق ايجا من خال العقد الذ تم ا تفـاق لىيـه,
فالمدرا
ُّ
ففي العقد ايو يستحق أجا الوقتين ,وفي العقد الثـاني يسـتحق أجـا
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الوقن الواحد إذا رضي بتنقيص الااتم ,وإ فىه أجا الدوامين ,وفي
العقد الثالم يستحق أجا الوقتين .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :6ما حكم الرهنية ,أي أن يدفع اةص مبللاً معيناً لصـاحب
عقار لفرتة معينة يتصرا يف العقار ما يشاء ,وعنـد انتهـاء املـدة
يعــاد لــه املبلــع؟ مــع األدلــة الشــرعية إذا مس ــتم بــذل  .وهــل
يدخل هذا ت بيع الوفاء الذي قاله املتأخرون من احلنفية؟
الجووواب :لقــد الــاهن فــي أصــىه لقــد توثيــق لقــد معاوضــة,
ماليةٍ وثيق مة بدي ٍن يُستوفأ منها أو من ثمنهـا إذا َّ
تعـذر
فالاهن َجع ُ لي ٍن َّ
الوفا  ,وهذا العقد مشاول بـنص القـاآن الكـايم ,يقـو تعـالأ{ :ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ} [البقــاة .]081 :والنبــي
‘ رهن درله لند يهـود لنـدما افـتاى منـه عامـ ما .كمـا جـا فـي
البدار لن السيدة لائشة رضي اهلل لنهـا قالـن( :افـتاى رسـو اهلل
‘ من يهود عام ما بنسيئة ورهنه درله).
وما يجا اليوم لـيا مـن لقـود الـاهن بـ هـو لقـد معاوضـة,
حيم يـدفع المـاتهن المـا لىـااهن لىـأ أن يسـكن فـي بيتـه أو محىـه
بدون أجا أو بيجا رمز  .وهذا يجوز فال ما ين التوصيف الشالي
لهـذا العقــد الــذ يجــا اليــوم هــو لقــد قــا  ,فهنــاك مقــا وهــو
(الماتهن) وهناك مستقا وهو (الااهن) ,والشاط في هـذا العقـد أن
يدفع المقا ُ الما َ لصاحم الدار أو المح لىأ أن يسـكن محىـه أو
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داره بدون أجا أو بـيجا رمـز  ,والقالـدة معىومـة لـدى الجميـع :كـ ُّ
جا نفع ما فهو ربا .وهذا هو الـواقع ين الــااهن لـو افـتاط لىـأ
قا ٍ َّ
المــاتهن أن يســكن الــدار لـــافض القــا  ,ولـــو لىــم ُ
المقــاِ ُ
(المات ِهن) بينه سيدفع أجا المث ما أقاضه ماله ,فهو ما أقاضـه المـا
َ
إ من أج السكن بدون أجا ,أو بيجا رمز .
لذلك :يجوز لىماتهن أن يسكن الدار إ بيجا المث  ,وأ يكون
هذا الشاط في صىم لقد الاهن ,حتأ يكون لقدان في لقد واحد.
وأما السؤا ه يدخ هذا تحن بيع الوفا أم فيقو  :ذهـم
بيع الوفـا
المالكية والشافعية والحنابىة والمتقدمون من الحنفية إلأ أن َ
أخـذ المبيـع إذا ر َّد الـثمن إلـأ المشـتا
بيع فاسد ,ين افتااط البائع َ
يدالف مقتضأ البيع وحكمه ,وهو مىك المشـتا لىمبيـع لىـأ سـبي
ا ستقاار والدوام ,وفي هذا الشاط منفعة لىبائع ,ولم يـاد دليـ يـد
لىأ جوازه ,فيكون فا ما فاسد ما يفسد البيع بافتاا ه فيـه ,وين البيـع
لىأ هذا الوجه يقصد منه حقيقة البيـع بشـاط الوفـا  ,وإنمـا يقصـد
من ورائه الوصو إلـأ الابـا المحـام ,وهـو إلطـا المـا إلـأ أجـ ,
ومنفعة المبيع هي الابح ,والابا با في جميع حا ته.
وذهــم بعــض المتــيخاين مــن الحنفيــة إلــأ جــواز هــذا البيــع,
وحجتهم في ذلك :أن هذا البيع بهذا الشاط تعارفه الناا وتعـامىوا بـه
لحاجتهم إليه ,فاار ما من الابـا ,فيكـون صـحيح ما .ويقـو ابـن لابـدين
رحمه اهلل تعالأ :في بيع الوفا قو ن :ايو  :أنه بيع صحيح .الثاني:

كتاب المعامالت المالية

011

القو الجامع لبعض المحققين أنه فاسد.
وبناء على ما تقدم:
3ـ لقد الاهنية الذ يجا في هـذه اييـام بـدون أجـا المثـ
جـا نفعـ ما فهـو ربـ ما ,و
يجوز فال ما ,ينه قا
جا نفع ما ,وك ُّ قا ٍ َّ
َّ
يجوز ا نتفال من العين الماهونـة (الـدار) إ بـدفع أجـا المثـ  ,وأن
ال لن لقد الاهن.
يكون لقد اإليجار مستق م
0ـ يجوز بيـع الوفـا ينـه تحايـ لىـأ الابـا ,وهـذا هـو قـو
الجمهور من فقها المالكيـة ,والشـافعية ,والحنابىـة ,والمتقـدمين مـن
الحنفية ,وبعض المتيخاين منهم.
وهنا مالحظة يجدر التنبيه إليها :بـين المـا المـدفول مـن الـدائن
(الماتهن) لىمدين (الااهن) زكاته واجبة لىـأ الـدائن (المـاتهن) ين
الما ماله ,و تجم الزكاة فيه لىأ المدين (الااهن) ينه مستقا ,
الـدائن لىـأ الـااه ِن المـدي ِن أن يـؤد زكـاة هـذا
الماتهن
فإذا افتاط
ُ
ُ
الما من حسابه لم يصح ,ولـم تبـاأ ذمـة صـاحم المـا مـن الزكـاة,
ويع ُّد من الابا .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :2ما حكم انتفاع املرتهن باملرهون إذا كان حيواناً؟
الجواب :ذهم الحنفية إلأ أنه ليا لىمـاتهن ا نتفـال بـالماهون
مطىق ما ,بالسكنأ و بالاكوب و بالحىم و غيا ذلك ,ولو بإذن
الااهن ,ينه ربا.
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وقا الشافعية :ليا لىمـاتهن فـي الماهـون إ حـق ا سـتيثاق,
فيمنع من ك تصاأل أو انتفال بالعين الماهونة.
وقا الحنابىة :لىماتهن أن ينفق لىأ الحيوان وياكم ويحىم بقـدر
نفقته متحاي ما العد من غيا استئذان من الااهن ,وذلـك لقـو النبـي ‘:
>الظها ياكم بنفقته إذا كان ماهون ما ,ويشاب لـبن الـ َّدر إذا كـان ماهونـ ما,
ولىأ الذ يشاب وياكم نفقته< .فقوله ‘> :بنفقته< يشيا إلأ ا نتفـال
بعو النفقة ,هذا في حق الماتهن .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الســؤال :12امــرأة وهبــت ابنتهــا قطعــة مــن الــذهب ,وااــرتطت
عليه ــا أن ال تبيعه ــا وال تعطيه ــا لزوجه ــا ,وبع ــد ف ــرتة م ــن
زواجه ــا ,أعط ــت الزوج ــة قطع ــة ال ــذهب لزوجه ــا فباعه ــا,
فعلمــت األم بــذل  ,فطالبــت ابنتهــا بقطعــة الــذهب ,فهــل
هذا من حق األم؟ وهل زوز أن ترجع يف هبتها؟
الجواب :اختىف الفقها في حكم الاجـول فـي الهبـة بعـد قـبض
ـوب لــه الشــي َ الموهــوب ,فعنــد جمهــور الفقهــا مــن المالكيــة
الموهـ ِ
والشافعية والحنابىة :يحـ لىواهـم أن ياجـع فـي هبتـه ,إ الوالـد
فيما ألطأ لولده ,وذلك لقو النبـي ‘ > :يحـ ُّ لىاجـ أن يعطـي
لطي مة ثم ياجع فيها إ الوالد فيمـا يعطـي ولـده< رواه التامـذ وقـا :
َّ
حديم حسن صحيح .ولند الشافعية يىحق سـائا ايصـو بـايب فـي
جواز الاجول.
ولند الحنفية :يصح الاجول لىواهم في هبته بعد القـبض إذا لـم
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يمنع مانع من موانع الاجول ,ولكنه مع الكااهة التنزيهية ,وذلك لقـو
يعـو  .ولكـن
النبي ‘> :الواهم ُّ
أحق بهبته ما لم يثم منها< ,أ َّ :
يصح الاجول إ بتاا  ,أو بقضا القاضي.
وإذا افــتاط الواهــم لىــأ الموهــوب لــه أن يهبــه و يبيعــه
يحد ,فياى جمهور الفقها أن الهبة صحيحة والشاط با .
وإذا خا الموهوب لن مىك الموهوب له بي سبم كان كـالبيع
والهبة والموت ,فعند جمهور الفقها من الحنفية والمالكيـة والشـافعية
والحنابىــة يمنــع الاجــول فــي الهبــة ,ين الشــي الموهــوب خــا لــن
مىكية الموهوب له.
وبناء على ذلك:
3ـ فالشاط الذ افتا ته ايم لىأ ابنتها فاط ٍا والهبة صحيحة.
0ـ ولندما ألطن البنن قطعـة الـذهم لزوجهـا ,إن ألطتـه إياهـا
هبة صارت مىك ما له ,و يحق لىزوجة الاجول فيها.
وإن ألطته إياهـا لبيعهـا وكالـة لنهـا ,فهـو وكيـ لنهـا فـي البيـع
وثمنها لىزوجة.
و يحق لألم أن تطالم ابنتها بقطعة الذهم في هذه الحالة ينها
خاجن لن مىكية البنن .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الســؤال :11لــي أربعــة أوالد :ابنتــان وصــبيان ,زوّجــت البنــتن ,وزوجــت
أول ص واارتيت له منزالً للسكن ,والص الثـاني يـدرإ يف
جامعه خاصة ,وأصـرا عليـه يف كـل عـام مبـالع كـبرية نوعـاً
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مـا للدراسـة .السـؤال :هـل زـب أن أعطـي للبنـا مـا يعـادل مــا
صــرفته علــى الصــبيان حلــن اســتقاللية الصــبيان واعتمــادهم
علــى أنفســهم؟ مــع العلــم :أنــه لــيا لــي اســتطاعة علــى ذلـ ,
وإن تدبري أمر املعيشة واإلنفاق على األوالد ال يعلمه إال اهلل.
الجواب :العطا لألبنـا مـن أجـ الحاجـة إفـكا فيـه أبـد ما,
ويجــوز التفاضـ فــي إلطــائهم بحيــم يُعطــأ كـ واحــد مــنهم مقــدار
حاجته ,و فاق في ذلك بين ذكا وأنثأ ,وإنما اإلفـكا فـي العطيـة
من غيا حاجة بدون العد والمساواة.
وبناء على ذلك:
فمــا ق َّدمتــه يو دك الــذكور بســبم الحاجــة حــا فيــه ,ولــو
فاضىن بينهم في العطيـة ,إ فـي مسـيلة فـاا مسـكن لواحـد مـنهم,
فإني أرى هـذا مـن العـد  ,ينـه بإمكانـك أن تشـتا بيتـ ما وتسـجىه
باسمك ثم بعد ذلك ُتسكن ولـدك فيـه بـدون مقابـ لحاجتـه إليـه ,ثـم
يؤو هذا البين مـن بعـد ذلـك لىورثـة جميعـ ما ,وهـذا أدلـأ لتماسـك
أفااد ايساة فيما بينهم ,وأدلأ لسالمة قىوبهم نحـوك ,وأبـاأ لـذمتك
يوم القيامة .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :10أنا وكيل لشةص يعمل خارج سوريا ,وأنا وكيل ألمورل
املاديــة هنــا ,وبــذل يرتتــب علــي أن أتس ـلَّم مبــالع ماديــة عــن
طريق الشي وتسـليمها ألصـ ابها ,هـل أعتـرب آ ـاً يف حـن
أنين ال أعرا مصدر هذل األموال؟ وهل يتعامل بالربا أم ال؟
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الجواب :ايص في اإلنسـان المـؤمن أنـه ـائع ولـيا بعـاص,
والمعصــية ارئــة لىيــه ,وايص ـ فيــه بــاا ة ذمتــه ,واإلدانــة فــي
لار  ,وايص فيه أن ماله من حال وليا من حاام.
وبناء عليه:
فالتعام مع هذا الشدص جائز فال ما ,ولـيا بواجـم لىيـك أن
تنقم لن ما هذا الاج من حـال أم مـن حـاام ,إ إذا غىـم لىـأ
ظنك بين ماله من حاام ,فعىيك التاك والبحم لن رجـ آخـا تتعامـ
معه .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السـ ــؤال :13هـ ــل زـ ــوز لـ ــي أن أربـ ــح يف ا ــيء ال أرلكـ ــه .مـ ــثالً
اةص أوصاني أن أجلب له جهازاً خليوياً ,وأنا ال أرلـ
هذا اجلهاز ,فهل زوز لي الربح يف هذل احلالة؟
الجواب :من فاوط انعقاد البيع أن يكون المبيع مىك ما لىبائع فيمـا
يبيعه لنفسه ,فال ينعقد بيع ما ليا ممىوك ما ,وإن كان مىكه بعد ,وذلك
لقو النبي ‘ > :تبع ما ليا لندك< أخاجه التامذ .
وبناء على ذلك:
فــإذا أوصــاك أحــد أن تشــتا لــه جهــاز هــاتف نقــا  ,وأنــن
تمىكه ,فـال يجـوز أن تـابح منـه فـيئ ما ,أمـا إذا كنـن بائعـ ما لىهواتـف,
والنول الذ ىم منك غيا موجود لندك ,فيتين به من بائع الجمىة ـ
لىأ سبي المثا ـ بقصد تمىكه لنفسك ,وقمن بعـد ذلـك ببيعـه لـه,
فال حا في الابح لندئـذ ,ينـك افـتايته لنفسـك ,حيـم إن الـم
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الهاتف إذا لم يعجبه الهاتف يبقأ في مىكك .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :14أريد السؤال عن حكم اجلمعيا السكنية ,وأنتم أعلـم بهـا,
وال داعــي للشــرح كــثرياً ,فتعلمــون طبع ـاً ســبب االاــرتاس بهــا
والتس ــهيال ال ــيت تق ــدمها للمش ــرتكن فيه ــا ,وال خيف ــاكم
طبع ـاً أن مجيــع األمــوال الــيت تأخ ـذها مــن األعضــاء تو ــع يف
البنوس الربوية ,فما حكم االارتاس بها؟
الجواب :الشاا من الجمعيات السكنية له صور متعددة ,منها:
أو م  :أن تكــون اير التــي يشــيد لىيهــا البنــا مرصــوبة ,فــإذا
كانن اير مرصوبة فإني أرى لدم جواز الشاا من هـذه الجمعيـة,
ينهــا إلانــة لىظــالم لىــأ ظىمــه ,إ إذا أرضــأ المشــتا صــاحم
اير  ,فإذا أرضاه أو استسمحه فال حا لندها إن فا اهلل تعالأ.
غيا مرصوبة ,و ُتشيد لىيها الجمعية بعض
ثاني ما :أن تكون اير
َ
ال ,أو تقسيط ما ,فال حا
المساكن ,ويتم بيعها بعد ذلك ,نقد ما أو تيجي م
في هذه الصورة إن فا اهلل تعالأ.
ثالثـ ما :أن تكـون اير غيـا مرصــوبة ,ولكـن الجمعيـة تشــيد
لىيها البنا إ بعد البيـع المسـبق ,وهـذا أجـازه العىمـا وأدخىـوه فـي
لقد ا ستصنال ,فال حا فيه إن فا اهلل تعالأ.

ال لن
رابع ما :أن تكون اير غيا معىومة لىمشتا  ,هذا فض م
معافة البين الـذ سـيكون لىمشـتاك مـن حيـم المسـاحة والجهـة
والدور وما فاك ذلك ,فهذا العقد يجوز فال ما ,و يدخ في
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لقد ا ستصنال لجهالة المكان والمواصفات.
وبناء على ذلك:

فــإذا كــان فــاا البيــن مــن الجمعيــة الســكنية فــي الســؤا
المعاو من القسم الثالم الذ يدخ فـي لقـد ا ستصـنال فـال
حا فيه ,وكذلك إذا كان من القسم الثاني فهو من باب أولأ.

وأما بالنسبة إليدال الجمعيات أموالهـا فـي البنـوك الابويـة فـاإلثم
لىيها لىأ المشتاك ,وإذا كانـن تيخـذ الابـا لنفسـها فكـذلك اإلثـم
لىيها لىأ المشتاك.
أما إذا كانن الجمعيات تيخذ الابا لىـأ أمـوا المشـتاكين وتـا ُّد
الفوائد الابوية لحساب المشتاكين فالجميع آثم في هذه الحالة ,ويحام
لىأ المسىم أن يشتاك في هذه الجمعيات ويشتا فيها.
ولىأ ك حا فينا أنصح المشتا بعدم ا فتااك في الجمعيات
التي تودل أموالها في البنوك الابوية ,ولو كانن تيخذ الابـا لحسـابها
لحساب المشتا  ,ينها بيخذها الابا صارت أموالها كىها فيهـا فـبهة,
والحـاام بـين ,وبينهمـا ُم ْش َـتب َِهات
والنبي ‘ يقـو > :الحـال بـين
ُ
الش ُبهات استباأ لدينه ولاضه ,ومـن
يعىمها كثيا من الناا ,فمن ا َّتقأ ُّ
الش ُبهات وقع فـي الحـاام ,كـالاالي حـو َ ال ِحمـأ يوفـك أن
وقع في ُّ
ي ْا َت َع فيـه ,أ وإ َّن لكـ َمىِـ ٍ
محارمـه ,أ
ك ِح ممـأ ,أ وإ َّن ِحمـأ اهلل
ُ
َ
وإ َّن في الجسد ُمضـر مة ,إذا َصـىَحن َصـىَ َح الجسـد كىُّـه ,وإذا فسـدت
فسد الجسد كىُّه ,أ وهي القىم< رواه البدار واإلمام أحمد والىفـظ
له .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
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السؤال :12أنشأنا مجعية مساهمة مـن أحـد عشـر فـرداً نـدفع كـل
اهر مبللاً من املال ,ونقس للمشـرتكن بنسـبة  %12وللـري
املشــرتكن  ,%02وإذا أراد أحــدنا اــراء اــيء مــا هــل نــدفع لــه
املال ويشرتي؟ أم يقوم أحدنا بالشراء ويقس لنا املبلع؟
الجووواب :إفــكا فــي إنشــا هــذه الجمعيــة ,وتعتبــا فــاكة
(مــا ) ,ويجــوز البيــع نقــد ما أو نســيئة أو أقســا ما ,وإن اختىفــن نســبة
ايرباح بين بيع وبيع ,وبين مشتا وآخا.
ولكن بشاط أن تشتا الجمعية السىعة لنفسها وتتمىكها ,وتكون
حاة في أن تبيعها لمن ىبها أو لرياه ,ومـن ىـم السـىعة كـذلك هـو
َّ
حا في فاا السىعة أو لدم فاائها.
ـم
أمــا إذا كانــن الجمعيــة ُتىــزم الــم الســىعة بالشــاا  ,أو الـ ُ
السىعة يىزم الجمعية بعدم بيعها لرياه ,فهذا يجوز.
وبناء على ذلك:
3ـ فالجمعية تشتا أو م لنفسها ثم تبيع لمـن فـا ت ,وتـابح مـا
تشا ممن تشـا  ,ولكـن تحـن قـو النبـي ‘> :الااحمـون يـاحمهم
الــاحمن ,ارحمــوا مــن فــي اير يــاحمكم مــن فــي الســما < رواه
التامذ وقا  :حديم حسن صحيح.
0ـ يجوز دفع الما لىمشتا ليشتا هو السـىعة ,ثـم يضـاأل
لىيه الابح ,ين هذا يع ُّد رب ما .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السـ ــؤال :18مجعيـ ــة سـ ــكنية للع ـ ــاملن يف مؤسسـ ــة رمسيـ ــة للدول ـ ــة,

كتاب المعامالت المالية

043

افتت ــت ب ــاب االكتت ــاب فيه ــا عل ــى مس ــاكن ,لك ــن يف طريق ــة
عملها أنها تأخذ ما دفعه املكتتبون مـن أقسـاط وتضـعه يف البنـ
العقــاري ليســتثمر فيــه صوجــب قــانون اجلمعيــا يف الدولــة ,ثــم
بع ــد ذلــ حينم ــا تري ــد ا ــراء األرض أو البن ــاء فإن ــه يس ــمح هل ــا
ب ــاالقرتاض م ــن البنـ ـ بفائ ــدة قليل ــة ,دون أن يك ــون هل ــا احل ــق
قانونـ ـاً يف اس ــتعمال امل ــال ال ــذي أودعت ــه ل ــدى املص ــرا العق ــاري,
وذل ـ إىل أجــل مع ــن .فمــا حكــم االكتت ــاب يف هــذل اجلمعي ــة
وسائر اجلمعيا  ,إذ إن مجيعها هلا نفا هذا النظام املوحد؟
الجواب :إن ا فتااك في هـذه الجمعيـات السـكنية حـا فيـه
إن فــا اهلل تعــالأ ,إذا لــم تكــن ايراضــي مســتمىكة ,فــإذا كانــن
مستمىكة فيرى لدم جواز ا فتااك فيها.
وأما وضع ايموا في البنوك الابوية من قب الجمعيـات فهـذا
يجوز فال ما ,واإلثم لىيهم لىأ المكتتم.
هذا من باب الفتوى ,أما التقوى فال ,وذلك لقو النبي ‘> :فمـن
اتقأ الشبهات استباأ لدينه ولاضه< رواه مسىم .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :12لي صديق أودع مبللًا مـن املـال عنـد تـاجر ,وقـال :رحبـي
هو دفع الزكاة عن هذا املال ,ال زيادة وال نقصان .مـا احلكـم
الشرعي؟ وهل زوز ديد الربح صبلع يساوي الزكاة؟
الجواب :من خال السؤا ُلىـم بـين المبىـغ هـو قـا لىتـاجا,
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وليا وديعة و فاكة ,فإذا دفع التـاجا زكـاة هـذا المـا مـن حسـابه
الداص لم تسقط الزكاة لن صاحم الما  ,ين الزكاة واجبة لىيه مـن
جا نفع ما فهـو ربـ ما .هـذا ,واهلل
ماله .ويع ُّد هذا من الابا ,ين ك َّ قا
َّ
تعالأ ألىم.
الســؤال :16رجــل طلــب مــن أخيــه أن يعطيــه بيتــه ,ومين ــه حــق
التصرا فيه بالبيع ,على أن يردل له بعد حن إمـا بشـرائه
مم ـن ااــرتال منــه إن أمكــن ,وإال قــدَّر قيمــة البيــت فأعطــال
نه ,فما هو احلكم الشرعي يف هذا التصرا؟
الجواب :ذهم جمهور الفقها إلأ أنه يجوز إقاا العقار.
وبناء عليه:
فإن هذا العقد هو توكي ببيـع العقـار وإقـاا لىـثمن ,فـإذا بـال
الوكي البين بثمن مثىه ,أو بالثمن الذ ح َّدده له الموك فىه أن ييخذ
الثمن قاض ما وياد مث الثمن بعد ذلك ,سوا ارتفعن أسعار العقـارات
أو نزلن .ثم إن استطال أن يشتا بـالثمن البيـن ذاتـه يشـتايه لموكىـه
ال ,أو لعدم موافقـة
بموجم الوكالة ,وإذا لم يستطع لرال العقارات مث م
مشتايه لىأ بيعه ,فإنه ياد له الثمن الذ بال العقار بـه ,ثـم استقاضـه
منــه ,ســوا ارتفعــن أســعار العقــارات فــي هــذه المــدة أو نزلــن ,ين
القا جاى لىأ ثمن العقار الذ بيع به ,ولـيا لىـأ العقـار ذاتـه,
لعدم قابىية العقار لىقا كما تقدم.
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ولو أن الوكي كان قد بال العقار بيق من ثمن مثىه في يومها ,أو
دون ما حدده له الموك من الثمن ,فإنه يضمن الفارق فـي الـثمن ,إ
أن يستطيع أن يشتا العقار نفسه ويـاده إلـأ صـاحبه ,فيشـتايه ويـاده
لصاحبه .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :12ما هو حكم البن اإلسـالمي الـذي افتـتح يف بلـدنا
(ســوريا)؟ هــل هــو بالفعــل إســالمي؟ ومــا هــي املعــايري الــيت
تقوِّم البن بأنه إسالمي أو ال؟
الجواب :حا فال ما في التعام مع البنوك اإلسـالمية ,وخاصـة
تم اختيـار ثىـة مـن العىمـا لمااقبـة المعـامالت الماليـة
قد
ُ
لىمن بينه قد َّ
التي يقوم بها البنـك ,وأن قـاار هـؤ العىمـا ُمىـزِم لىبنـك .ولىـأ كـ
حا فإن ايولـأ فـي بدايـة لمـ هـذه البنـوك أن يعـا المتعامـ معهـا
العقود المبامة بينه وبين هـذه البنـوك لىـأ رجـ لـالم فقيـه لنـده ا ـالل
َ
لىأ المذاهم ايربعة ,وييخذ منه الجواب الشافي بإذن اهلل تعالأ.
و يفوتني أن أذكا بينه من الطبعي أن تكون هناك هجمة قوية لىـأ
هذه البنوك اإلسالمية لىتنفيا منها ,و َلو ْس ِمها بينهـا تدتىـف لـن البنـوك
الابوية ,فىيكن المسىم لىأ حـذر مـن هـذه اإلفـالات .وكمـا أرجـو اهلل
لز وج أن يوفق اإلخوة القائمين لىأ إدارة هـذه البنـوك اإلسـالمية بـين
يتعامىوا مع الناا بالاحمة في البيول ,وأن تكـون لقـودهم تدـا لـن
دائاة المذاهم ايربعة المعتمدة بـايقوا الااجحـة الماجوحـة ,حتـأ
يَ َدلوا المجا يحد لىطعن فـي البنـوك اإلسـالمية ,وهـذا يحتـا إلـأ
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في من التضحية من أج نيـ ماضـاة اهلل لـز وجـ مـن خـال تفـايت
الكاب لن المسىمين وخاصة فبابهم .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السـؤال :02مــا حكــم العمــل يف البنــوس الربويــة؟ وإذا كــان أخــذ
املـ ــال مـ ــن البن ـ ـ الربـ ــوي حرام ـ ـاً فـ ــإن كـ ــلَّ املـ ــوظفن
يأخذون رواتبهم من البن  .أرجو التو يح.
الجواب :العم في البنوك الابوية يدتىف حكمه باختالأل العم
الذ يقوم به العام  ,فإن كان لمىه في المعامالت الابوية فهو حاام,
ومشمو بالحديم الشـايف( :لعـن رسـو اهلل ‘ آكـ الابـا ومؤكىـه
وكاتبه وفاهديه وقا > :هم سوا <) رواه مسىم .وأما إذا كـان لمىـه
يتعىق بالمعامالت الابوية ففيـه فـبهة ,وينبرـي لىـأ العبـد المـؤمن أن
حامة فيه و فـبهة ,ين النبـي ‘ يقـو > :فمـن
يبحم لن لم
اتقأ الشبهات استباأ لدينه ولاضه ,ومن وقـع فـي الشـبهات وقـع فـي
الحاام< رواه مسىم.
وبناء على ذلك:
3ـ إذا كان لمىك يتعىق بالمعامالت الابوية فيحام لىيك العم .
0ـ ـ إذا كــان لمىــك يتعىــق بالمعــامالت الابويــة فــايولأ فــي
حقك البحم لن لم آخا اتقا لىشبهة.
1ـ ـ أمــا رواتــم المــوظفين التــي ييخــذونها فــال لالقــة لهــا فــي
المعامالت الابوية ,ينهم يتعامىون مع البنوك الابويـة قاضـ ما و
استقااض ما .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
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السؤال :01بعت اةصاً بضاعة وحتى يسدِّد نَ البضاعة قـال
لي :إنه سوا يس ب قر اً ربوياً مـن البنـ ليسـدِّد ـن
البضاعة ,وأنا ال أستطيع أن أقر ه .فماذا أفعل؟
الجواب :إذا كنن تعىم بين المشـتا سيسـتقا مـا م مـن بنـك
ربــو فينــا أنصــحك بالتعامـ معــه ,ينــك فــي هــذه الحالــة تكــون
ومط ِع ُمــه ســوا  ,كمــا جــا فــي
مشــجع ما لــه لىــأ الابــا ,وآك ـ الابــا ُ
الحديم( :لعن رسو اهلل ‘ آك الابا ومؤكىه وكاتبه وفاهديه وقا :
>هم سوا <) رواه مسىم .واهلل لز وج يقو { :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ} [المائدة .]0 :هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :00رجل عندل مال فائا ,وهو يف حرية من أمرل ,هل يضـع
هذا املال يف بن ربوي أمانة أم ال؟ وإذا و عه يف البن  ,هل
زوز أن يأخذ النسبة الربوية ويوزعها على الفقراء أم ال؟
الجواب :إن وضع ايموا في البنوك الابوية يجوز فال ما,
ينه نول من أنوال التعاون لىأ اإلثم والعدوان .واهلل تعالأ يقو :
{ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭬ
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯝﯞﯟﯠﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭭ} [البقاة] .وروى اإلمام مسىم لن جابا
رضي اهلل لنه قا ( :لعن رسو اهلل ‘ آك الابا ومؤكىه وكاتبه
وفاهديه وقا > :هم سوا <).
فكيف يجتاو المسىم أن يضع أمواله التي هي نعمة من اهلل تعالأ
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في البنوك الابوية ومن الذ يقو  :بين الما الذ يوضع في البنـوك
الابويــة أمانــة هــو لــيا بيمانــة ,بـ هــو قــا  ,ينــه مضــمون لىــأ
فـاط فـي
البنك ,وايمانة تكون مضمونة لند ايمين إ إذا َّ
قصا أو َّ
حفظها .فالما الذ يدفع لىبنك هو مـا مضـمون ,ولـو لىـم المـودل
بين الما غيا مضمون لما أودله ,و يدتىف في ذلك اثنان.
فإذا ابتىي الاجـ بوضـع مالـه فـي بنـك ربـو  ,وتــاب إلـأ اهلل
تعالأ بـعد معافة الحكم وأراد أن يستاد ماله ,فعىيـه أن يسـتاده بـدون

الابا ,لقولـه تعـالأ{ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ} [البقــاة .]072 :ين هــذا المــا الابــو لــيا مــن حــق
المودل قطع ما ,وإنما يمىكـه البنـك مىكـ ما حاامـ ما يجـم أن يـتدىص منـه
ثمــا المــا
بصــافه لىفقــاا  .ين البنــك مســتقا  ,والمســتقا إذا َّ
المستقا بطايق فالي فهو يمىك ثماتـه ,وإذا اسـتثماه بطايـق غيـا
َ
فالي فهو مىك لـه مىكـ ما حاامـ ما يجـم أن يـتدىص منـه ,ين القالـدة
تقو  :الداا بالضمان .و الما أن البنك ضامن لهذا الما فمـا خـا
منه من أرباح فهـو لـه ,فـإن كانـن ايربـاح بطايـق مشـاول فهـو مىـك
حال  ,وإ فهو حاام.
يدلــه المــودل
وهنــاك بعــض الفقهــا قــالوا :إن المــا الابــو
لىبنك الابو ب ييخذه ويتدىَّص منه بصافه لىفقاا مع كثاة ا سترفار
والتوبة .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.

السؤال :03ما هو احلكم الشرعي يف التأمن الص ي ,والتأمن ـد
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األخطار ,حيـث مسعنـا عـدة فتـاوى متضـاربة يف هـذا املو ـوع,
منهم من أجازل ومنهم من حرَّمه ,فال ندري أين الصواب؟
الجواب :لقود التيمين من العقود المستحدثة ,والفقهـا القـدامأ
لم يتحدثوا لن ذلك ,وأو من تحدي لنه العالمة ابن لابدين رحمـه
ومنَ َع منه.
اهلل تعالأ َ
وأما العىما المعاصاون فقد انقسموا في حكم لقود التـيمين إلـأ
ثالثة مذاهم:
ايو  :قالوا بتحايم لقود التيمين بك صورها وأنوالها.
الثاني :قالوا بجواز لقود التيمين بك صورها وأنوالها.
الثالم :قالوا بتحايم التيمين التجار  ,وبجـواز التـيمين التعـاوني
(التبادلي).
والفارق بين التيمين التجار والتيمين التبادلي (التعاوني) أن:
ايو (التيمين التجار ) :هـو لقـد بـين ـافين ,الطـاأل ايو
يدفع أقسـا ما متتابعـة لىطـاأل الثـاني ,أو مبىرـ ما مقطولـ ما ,مقابـ تعهـد
الطــاأل الثــاني بتعــويض الطــاأل ايو لــن أضــااره بالرــة مــا بىرــن
بشاوط يتفقون لىيها.
الثاني (التيمين التبادلي) :يكون بشك جمالة يكون لهم صندوق
المؤمنين ,حتأ إذا ما وقع بيحدهم ضـار داخـ
تجمع فيه ايموا من
َّ
فــي حــدود مــا جــاى لىيــه التــيمين ,لوضــوه مــن هــذا الصــندوق لــن
أضااره بشاوط متفق لىيها.
وإنني أقف مـع القسـم ايو الـذين قـالوا بتحـايم لقـود التـيمين
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بك صـورها ,إن كانـن لقـود تـيمين تجـار  ,أو كانـن لقـود تـيمين
تبادلي (تعاوني) ,لألسباب التالية:
أو م  :الــدافع يعــاأل مقــدار مــا ســوأل يدفعــه مــن ايقســاط ,و
يعاأل مقدار ما ييخذه من تعويض ,وربما ييخذ فيئ ما ,وهذا مـن الرـار
الفاحش الذ نهأ لنه النبي ‘ ,كما روى مسىم لن أبي هايـاة رضـي
اهلل لنه قا ( :نهأ رسو اهلل ‘ لن بيع الحصاة ولن بيع الرار).
ثاني ما :لقود التيمين بك أنوالها من لقود المقاماة والميسا ,ين
الدافع يدفع مع ما في أن ييخذ أكثا مما دفع إذا وقع لىيه ضار ,وهو
نول من الميسا المنهي لنه بقوله تعالأ{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ} [المائدة.]22 :
ولو لىم الدافع أنه لن ييخذ فيئ ما ,ينه لن يصاب بضار فىن يشتاك
في هذا التيمين ,ولو لىم أنه سييخذ مقدار ما دفع أو أق مما دفع لما
افتاك في هذا التيمين ,فإذ ما هو دفع ايق مع ما في أخذ ايكثا إذا
وقع لىيه ضار.
المـؤمن لـه
ثالث ما :لقود التيمين مـن العقـود الابويـة ,حيـم يـدفع
َّ
ايقساط التي لىيه ,ثم يقبض أكثا منها إذا وقع لىيه الضار ,وهذا هـو
المحام بنص القاآن والسنة المط َّهاة.
ربا الفض
َّ
و يقــا إن هــذه العقــود مــن لقــود التبــال والتعــاون لىــأ البــا
والتقوى التي دلا إليها اإلسـالم بقولـه تعـالأ{ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ} [المائــدة ,]0 :فهــذا الكــالم مــادود ,ين
التبــال هبــة ,والهبــة هــي لطــا بــدون مقابـ  ,ولقــود التــيمين فــا ها
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ايساسي أن المؤمن يطالـم بحقـه ـ حسـم زلمـه ـ فـاكات التـيمين,
فهو لطا مشاوط بعو  ,وهذا يكون هبة.
وبناء عليه:
لقود التيمين بك صورها فيما يبدو لي ومن خال ايدلة السابقة
تجــوز فــال ما ,و يجــوز ا فــتااك فيهــا ,ين فيهــا أخــذ ما يمــوا
اآلخاين بريا حق .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الس ــؤال :04م ــا ه ــو احلك ــم الش ــرعي يف الرات ــب التقاع ــدي بع ــد
الوفاة ,حيث تقوم املؤسسة اليت كان فيها املتـوفى بتوزيـع
الراتــب التقاعــدي علــى الورثــة تقســيمًا ــري اــرعي؟ وهــل
زــب علــى الورثــة بعــد أخــذ الراتــب التقاعــدي أن يعيــدوا
قسمته قسمة ارعية؟
الجواب :هذا الااتم التقالـد هـو نـول مـن أنـوال لقـود التـيمين
المســتحدثة ,واختىــف الفقهــا فــي لقــود التــيمين ,فمــنهم مــن أجــازه,
ومنهم من حامه ,والتباه نول ما من أنوال المقاماة .وأنا مع هـؤ الـذين
لم يجيزوا لقود التيمين بك صورها ,ينها من المقاماة والميسا.
أما إذا كان لقد التيمين إلزامي ما ,فإن الورثة ييخذون من المؤسسـة
بمقــدار مــا اقتطــع مــن راتــم مــورثهم دون زيــادة ,ويقتســمونه قســمة
فالية ,وأما الزيادة فال تحـ لهـم لىـأ قـو مـن قـا بتحـايم لقـود
التيمين ,فإذا أخذوا الزيـادة فالواجـم لىـيهم أن يـادوه إلـأ المؤسسـة
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نفسها ,وإذا تعذر لىـيهم الـاد وجـم لىـيهم أن يتدىصـوا منـه بصـافه
لىفقاا مع التوبة وا سترفار.
ومن أجاز هذه العقود من العىما قالوا بجواز أخذ الزيادة ,ينهم
التباوها تبال ما من المؤسسة ,وتوزل بين الورثة كمـا تـااه المؤسسـة
قسمة تاكة ,ينهم التباوا ذلك تبال ما منهم .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الســؤال :02أنــا مصــاب صــرض امســه بهجــت ,وهــو مــرض منــاعي
و ري معروا له دواء يف العـامل إىل اآلن ,وأتطلـب الكـثري مـن
األدوي ــة والت الي ــل والف وص ــا بش ــكل دوري ,ألن ــه يس ــبب
توقف الدم باجلسم ,مما يتطلـب دفـع الكـثري مـن املـال ,فهـل
يص ــح أن أا ــرتس بت ــأمن صــ ي؟ حي ــث إن ــه م ــن املمك ــن أن
يؤمن لي الكثري من األدوية خارج البالد وداخلها؟
الجواب :أسي اهلل تعالأ لنـا ولكـم العفـو والعافيـة ,وأرجـوه أن
يثيبكم لىأ هذا المصاب ,وأن يجعىنـا اهلل وإيـاكم مـن الشـاكاين لنـد
الاخا  ,ومن الصاباين لند البال  ,ومن الااضين بما القضا .
ا فــتااك بالتــيمين الصــحي اختىــف فيــه العىمــا المعاصــاون,
فمنهم من جعىه من بـاب التعـاون لىـأ البـا والتقـوى فـيفتأ بجـوازه,
ومنهم من جعىه من باب المقاماة والميسا فيفتأ بعدم جوازه.
ولــو دقَّقنــا النظــا فــي هــذه القضــية لوجــدناها نول ـ ما مــن أنــوال
المقاماة ,يدفع القىي لييخذ الكثيا إن احتا إليه ,ولـو لىـم المشـتاك
في التيمين الصحي أنـه لـن يحتـا إلـأ العـال والـدوا فىـن يشـتاك,
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وهذا هو الواقع.
وأنــا أمي ـ إلــأ لــدم جــواز ا فــتااك فــي أ نــول مــن أنــوال
التيمينات المنتشاة اليوم في العالم اإلسالمي ,ومنها التـيمين الصـحي,
وإني أرجو اهلل تعالأ لكم ولسائا الماضأ الشـفا العاجـ  ,وأن يهيـ
لنا ولكم من أمانا رفد ما .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
سـ ــؤال :08لقـ ــد ابتليـ ــت باالاـ ــرتاس مـ ــع اـ ــركة كوسـ ــت نـ ــت,
ومسعت بأنها حرام ,فهل ص يح بأنها حـرام؟ ومـاذا يرتتـب
على املشرتس يف هذل احلالة إذا أراد أن يسرتد ما دفعه؟
الجواب :هذه الشاكة تعم وفق مفهوم التنظيم الهامـي ,وأحيانـ ما
تسمأ التسويق الشبكي ,وتتىدص هذه الشاكة في أن يشتا الشـدص
بعض منتجات الشاكة مقاب الفاصة في إقنال اآلخاين في الشـاا مـن
الشاكة ,وييخذ هو مكافية أو لمولـة مقابـ ذلـك ,ثـم كـ واحـد مـن
هؤ الذين انضموا لىشاكة يقومون بإقنال آخاين وهكذا ,والنشـاط
يتحــاك إ إذا تحـ َّـو الجميــع إلــأ وســطا وسماســاة يعمىــون بوفــا
لمعادلة بعيدة لن روح الشال الحنيف وهي (اإلنسان لددمة الما ).
والحكم الشرعي في التعامل مع هه الشوركة أنوه ال يجووز رورع ًا
لألسباب التالية:
أوالً :ين المشتاك فيها في الحقيقة ليا هدفه فاا السىعة ,بـ
هدفه الدخو لهذه الشاكة مـن أجـ ا نضـمام إليهـا ,وانضـمامه إليهـا
ليا الهدأل منه تاويت السىعة ب هدفه دلوة اآلخاين لالنضمام إليها.
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ثاني ًا :ينها تضمنن الابا بنوليه ربا الفض وربا النسيئة ,فالمشـتاك
والم ْن َـتت الـذ
يدفع مبىر ما قىي م
ال من الما ليحصـ لىـأ مبىـغ أكبـا منـهُ ,
تبيعه الشاكة لىعمي ما هو إ ِس َتار لىمبادلة ,فهو غيا مقصود لىمشتاك.
المحام فال ما ,فالمشتاك يدر ه يـنجح
ثالي ًا :ين فيها الرار
َّ
في تحصي العدد المطىوب من المشتاكين أم والنبي ‘ نهـأ لـن
الرار ,كما جا في الحديم لن أبي هايـاة رضـي اهلل لنـه قـا ( :نهـأ
رسو اهلل ‘ لن بيع الحصاة ولن بيع الرار) رواه مسىم.
مبنية لىأ الميسا وأك أموا الناا بالبا  ,واسترال
رابع ًا :ينها َّ
لرايزة حم اإلكثار من الما  ,قا تعالأ{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ} [المائدة.]22 :
خامس ًا :يشـتم العقـد فيهـا لىـأ بيعتـين فـي بيـع ,وكـذلك بيـع
وفــاط ,ين الشــاكة تشــتاط لىــأ المشــتا أن يــيتي بيفــداص ,و
تعطيه العمولة إ إذا جا بالعدد المطىوب ,وكذلك تشتاط لىيه فـاا
ال لها في البيع والشاا أو فايك ما فيهـا ,وقـد
بعض منتجاتها ليكون وكي م
بيعتي ِن في بيعة .رواه أحمد.
نهأ رسو اهلل ‘ لن َ
سادس ًا :ي َّن الشاكة بحد ذاتها توجـه دلمهـا لكسـم ايلضـا
لدلم المنتجات.
سابع ًا :القو بين هـذا التعامـ مـن السمسـاة با ـ  ,ين السمسـار
(الوكي ) ييخذ أجا ما مقاب السىعة ,أما المشتاك في هـذه الشـاكة (ليكـون
الم ْن َتت ستار فقط.
وكي م
ال وسمسار ما لها) فهو الذ يدفع ايجا ,وفاا ُ
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ثامن ًا :القو بين العمولة التي ييخذها المشتاك من باب الهبة قو
با  ,فىيسن ك ُّ هبة جائزة فال ما ,لـن أبـي حميـد السـالد رضـي
ثم قـا > :أمـا
فح ِم َد اهلل وأثنأ لىيه َّ
اهلل لنه قا َ :خطَ َبنَا رسو اهلل ‘ َ
بعد ,فإني أستعم ُ الاجـ َ مـنكم لىـأ العمـ ممـا و َّ نـي اهلل ,فيـيتي
فيقو  :هذا مالُكم وهذا هديَّة أُهـديَ ْن لـي ,أفـال جىـا فـي بيـن أبيـه
وأمه حتأ تيتيه هديَّ ُته إن كان صادق ما<! رواه مسىم .فهـذه الشـاكة مبنيـة
لىأ أساا من المقاماة ,ولىأ أساا من الرار ,ي َّن قيمة السىع أق ُّ
بكثيا من قيمتها الحقيقيـة ,وهـذه الزيـادة فـي الـثمن لو هـا لمـا وجـد
بانامت التسويق الهامي ,ورحم اهلل من قا  :أفال أفادت أحـد العقـدين
لن اآلخا ثم نظات ه كنن مبتاله أو بائعه بهذا الثمن بمعنأ :لو
ا فتااك في هذه الشاكة من أج جىم المشتاكين لالفتااك فيها برية
الما المولود به ه يشتا أحد هذه السىعة بهذا الثمن
وبناء على ذلك:
فال يجوز التعام مع هـذه الشـاكة ,و يجـوز التـاويت والدلايـة
لها ,ينها مبنية لىأ أساا من أك أموا الناا بالبا ولىأ أساا
من الرش والددال والمقاماة.
ومن ابتىي بذلك لىيه أن يتوب إلأ اهلل لـز وجـ مـن ذلـك بـين
يستا َّد ماله فقط ,بدون زيادة إن اسـتطال ,لقولـه تبـارك وتعـالأ{ :ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ} [البقاة.]072 :
ويكون هـذا ا سـتاداد مـن الشـاكة حصـا ما ,ينـه لـو أراد أن يبيـع
ـتاداد المبىــغ مــن الشــاكة
وكالتــه فهــو بيــع غيــا فــالي .وإن تعـ َّـذر اسـ ُ
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فىيحتسم ايجا لند اهلل لز وج  ,وأن يعتبا ذلك مـن جمىـة المصـاب
المشار إليه بقوله تعالأ{ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ} [الشورى.]12 :
وقد كثا في هذا العصا التساه بحجة ما يسمأ بفقه التيسيا,
وارتكم الناا من خال هذه الشاكة الجديدة اق ما محامة في البيع
والشاا وأك أموا الناا بالبا  ,وكم كان النبي ‘ حايص ما لىأ
أمته أن ييكىوا إ يب ما كما كان ييك الاسو ‘ ,فقا ( :أيها الناا,
إن اهلل يم يقب إ يب ما ,وإن اهلل أما المؤمنين بما أما به الماسىين,
فقا { :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ}
[المؤمنون ]53 :وقا { :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ}
[البقاة .]370 :ثم َذ َك َا الاج َ يطي السفا ,أفعم أغبا ,يم ُّد يديه إلأ
ومىب ُسه حاام,
ومطع ُمه حاام,
رب,
رب يا ُّ
السما  :يا ُّ
َ
َ
ومشابُه حاامَ ,
ِ
ستجاب له ) رواه البدار ومسىم.
ُ
و ُغذ َ بالحاام ,فينَّأ يُ
فىيحــذر المســىمون مــن التجــارة العالميــة وفــاكاتها ,وليحــاص
المسىم لىأ البعد لن معامالت اليهود ولدم التيثُّا بيخالق اليهـود فـي
التعام المالي وغياه ,ين بايق الما جعـ اليهـود يحتـالون لىـأ مـا
حام اهلل من قديم الزمان ,كما هو معىوم في الشـحوم ,وصـيد السـمك
والابا ..ال  ,ولكونهم في هذا العصا قادة التجـارة العالميـة ومنظايهـا
وماوجيها ,فهم يبتكاون وسائ كثياة لىتحاي لىأ اهلل ,فقد رأينا فـي
أسواق المسىمين أمور ما لهد لىتجـار المسـىمين بهـا ,و َت ُمـ ُّن إلـأ
المعــامالت اإلســالمية بصــىة ,والفقــه اإلســالمي ينشــي فــي أحضــان
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وتصـيد النصـوص يسـىمة
الحي اليهوديـة ويبـدأ يبحـم لـن الحىـو
ُّ
المعامالت اليهودية ,فقد قَ ِدم الاسو ‘ وفي المدينة بيـول فحامهـا
ونهأ لنها ,وأقا ما يندر تحن القوالد الشالية من العد والقسـط,
ونهأ لما يسبم العداوة والبرضا .
وإنه لمن العجيم أن تقوم كثيا مـن الـدو ايجنبيـة ,والتـي مـن
جمىتها أمايكا ,حيم رفعن وزارة التجارة ايمايكية قضية ضد فـاكة
تسمأ باسم سكا بز ,وهي فديدة الشبه بشاكة كوسن نـن ,تتهمهـا
فيــه ب ـالرش وا حتيــا لىــأ النــاا ,وصــدر قــاار المحكمــة بو يــة
أوكالهوما في  0223/6/6بإيقاأل لمىيات الشاكة وتجميد أصـولها,
تمهيد ما إللادة أموا العمال الذين انضـموا إليهـا .ثـم نجـد بعضـ ما مـن
المسىمين من ياو لها ,وربما البعض أخـذ فتـوى مـن بعـض العىمـا
بجواز التعام مع هذه الشاكة.
وأخير ًا أقو  :هل بوسع أصحاب هوه الشوركة أن يقبلووا االروترا
مع م بدون ررط رراء سلعة من عندهم؟ لمواذا ال يقبلوون الوكيول عون م
إال بشرط رراء السلعة؟ من كان بحاجة إلوى وكوالء عنوه ال يشوترط علوى
الوكيوول أن يشووتري موون سوولعته أوالً ،وإن كووان ونيو ًا عوون الوووكالء فلموواذا
الترويج من أجل وجود الوكالء؟ متى يصحى المغفَّلون من وفلت م؟
نسي اهلل أن يجعىنا لىأ بينة من أمانا ,وأن يهدينا سوا السبي ,
وأن يكــف لنــا كيــد الكائــدين ,وخاصــة كيــد اليهــود الــذين يعمىــون
ال ونهار ما إلفقار المسىمين .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
جاهدين لي م
الســؤال :02أعلنــت بعــا الشــركا الكــربى عــن تقــديم هــدايا
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اليــة الــثمن ـ ـ ـ ســيارة ـ ـ ـ ملــن يشــرتي مــن ســلعها ,واهلديــة
حي ــوز عليه ــا املش ــرتي ع ــن طري ــق القرع ــة ,حي ــث يأخ ــذ
املشــرتي مــع الســلعة املشــرتاة ورقــة كوبــون مــل رقم ـاً,
وتــتم القرعــة عــن طريــق املؤسســة العامــة لإلعالنــا  .فمــا
هو احلكم الشرعي يف هذل اهلدية؟
الجووواب :الهديــة التــي تقــدم ضــمن الســىعة المبيعــة أو الماافقــة
لىسىعة سوا كانن نقود ما أو سىع مة أو ورقة سحم هي جز مـن المبيـع
بدون أ فك (وليسن هبة) ,ين الهبة هي إلطا الما يحد إكاامـ ما
له وهي تمىيك بال لو  ,فـإذا كانـن الهبـة تعطـأ إ بعقـد فـاا
سىعة (ما) فتعتبا هذه الهدية جـز ما مـن المبيـع ,ين المشـتا يطالـم
بها إذا منعن لنه ,والهبة خالأل ذلك.
أو م  :فإذا كانن الهبة نقود ما وهي من جنا الثمن ينظا:
3ـ إذا كانن هدية النقود من جنا الثمن ومساوية له أو تزيـد لىيـه,
فسد البيع ,وصار حاام ما ,ينه صار هذا العقد بمنزلة الصـاأل ,والصـاأل
يجم فيه التساو بين البدلين لند اتحاد الجنا ,والتساو هنا معدوم.
0ـ إذا كانن هدية النقود من جنا الثمن ,وهـي أقـ مـن الـثمن
جاز البيع ,ويعـد أصـ المبيـع هـو المكمـ لىـثمن .هـذا مـع افـتااط
التقابض في مجىا العقد ,وإ فسد البيع لعدم التقابض.
1ـ وإذا كانن هدية النقود من غيا جنا الثمن جاز البيع ,ولكـن
بشاط التقابض في مجىا العقد.
ثانيـ ما :أمــا إذا كانــن الهبــة ســىعة كســيارة أو غســالة أو مــا فــاك
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ذلك ,وهي معىومـة المواصـفات ,ويسـتحقها المشـتا لىسـىعة بـدون
اقتاال صـح هـذا البيـع ,وهـو يسـتحق الهديـة ينهـا جـز مـن المبيـع,
والعىما أباحوا بيع الدسيا بالنفيا.
ثالثـ ما :أمــا إذا كانــن الهبــة ورقــة كوبــون (ســحم) يجــا لىيهــا
ا قتاال يخذ سيارة أو غسالة أو مـا فـاك ذلـك ,فـالبيع فاسـد ينهـا
نول من أنوال القمار واليانصيم ,ين المشتا افتاى السىعة مع ورقة
السحم ,وهذا هو لين القمار ,وهو من الكبائا المحامة.
وبناء على ذلك:
هذه العقود التي تتم بين المستهىك والمنتت في فاا السىعة,
ويقدم مع السىعة ورقة كوبون (سحم) من أج ربح السيارة يحد
المشتاين تجوز فال ما ,وهي من القمار والميسا المحام فال ما,
وذلك لقو اهلل لز وج { :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ} [المائدة ]22 :ولقوله
تعالأ{ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ} [البقاة.]032 :
ومفسدة القمار والميسا ألظم خطا ما من مفسدة الابا ,ينه يشتم
لىأ مفسدتين:
ايولــأ :أكــ أمــوا النــاا بالبا ــ  ,واهلل تعــالأ يقــو { :ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ} [النسا .]02 :
الثانية :أنها تص ُّد لن ذكا اهلل ولن الصالة ,لقوله تعالأ{ :ﭡ
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ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

ﭰ ﭱ ﭳ ﭴ ﭵ} [المائدة.]23 :
وأخير ًا أقو لإلخوة التجار :اتقوا اهلل تعالأ فيما أسبغ لىيكم من
نعــم ,و تزيــدوا فــي أمــوالكم إ مــا كــان مشــاول ما ,فكىــوا الحــال
وأ عموا الحال  ,واتقوا اهلل ربَّكم ,وكونوا حايصين ك الحاص لىأ
لقمة الحال  ,ين العىما الابانيين قالواُ :ك مـا فـئن فمثىـه تعمـ ,
فمن أك الحال ُوف َق لىطالة ,ومـن أكـ الحـاام وقـع فـي المعصـية,
وأرجو اهلل تعالأ السداد لنا جميع ما .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :06رجل وقف جـزءاً مـن أر ـه تقـدر بــألفي مـرت مربـع ,مـن أجـل
بناء مسجد عليها ,ولكن املكـان الـذي سيشـيَّد عليـه املسـجد يكفـي
أهلَ احلي فيه بناءُ مسجد صساحة مئيت مرت فق  .فهـل بإمكـان
الورثــة بنــاءُ مســجد صــلري يف هــذل األرض ثــم بنــاء مستوصــف أو
مدرسة ارعية ,أم ال بد من بناء كل املساحة مسجداً؟
الجووواب :يجــوز صــاأل جــز مــن اير إل ـأ مشــاول غيــا
الالزمـة لىمصـىين ,ين اير بتعيـين الواقـف لهـا
المسجد وماافقـه َّ
تعينن لىمسـجد ,فـال تصـاأل لريـاه ,معـه أو بدونـه.
وموته بعد ذلك َّ
هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
** ** **
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السؤال :1هل زوز حلف اليمن الكاذبة من أجل إبعاد اـبهة عـن
امرأة؟ وما هي الكفارة؟
الجواب :اليمين الكاذبة تسمأ يمين ما غموس ما ,ترما صاحبها في
اإلثم الذ يوص صـاحبه إلـأ نـار جهـنم والعيـاذ بـاهلل تعـالأ ,وهـي
كبياة من الكبائا ,هذا هو ايص  ,وأحيان ما يُ َا َّخص في اليمين الرموا
لىضاورة التي من جمىتها إنقاذ مسىم معصوم من هىكة.
قا موفق الدين بن قدامة رحمه اهلل في كتابه المرني( :واييمـان
تنقســم خمســة أقســام :أحــدها :واجــم ,وهــي التــي ينجــي بهــا إنســان ما
معصوم ما من هىكة كما رو لـن سـويد بـن حنظىـة قـا  :خاجنـا نايـد
فتحـا القـوم أن
النبي ‘ ومعنـا وائـ بـن حجـا ,فيخـذه لـدو لـه,
َّ
يحىفوا ,وحىفن أنَّه أخي فدىي سبيىه ,فيتينـا رسـو اهلل ‘ فيخباتـه
تحاجوا أن يحىفوا وحىفـن أنـه أخـي ,قـا ‘> :صـدقن,
أن القوم َّ
المسىم أخو المسىم< رواه أبـو داود ,فهـذا ومثىـه واجـم؛ ين إنجـا
تعين في اليمـين فيجـم ,وكـذلك إنجـا نفسـه
المعصوم واجم ,وقد َّ
مث أن تتو َّجه لىيه أيمان القسامة في دلوى القت لىيه وهو با ).
وبناء على ذلك:
فإنه يجوز حىف يمين كاذبة ,وإذا حىف يمين ما كاذب مة أضال فيهـا
حق ما من الحقوق فال كفارة لهذه اليمين إ بتااجعه لـن اليمـين ,أمـا إذا
كانن اليمين الرموا تنجي إنسان ما معصوم ما مـن َهىَكـة وهـو بـا لىـأ
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الهىَ َكة إ باليمين الرمـوا فهـي جـائزة
يقين ,و يمكن إنقاذه من هذه َ
إن فا اهلل تعالأ ,وإذا لم يكن بايئ ما فال يجوز حىف اليمين لمنجاته.
وأما إذا لم يضيع حق ما من حقوق العبـاد وكـان كاذبـ ما ,فـال كفـارة
لهذه اليمين لند الحنفية إ التوبة وا سـترفار ,ولنـد الشـافعية تجـم
لىيه الكفارة ,وهي إلتاق رقبة ,أو إ عام لشاة مسـاكين أو كسـوتهم,
فمن لم يجد مـن ذلـك فـيئ ما فصـيام ثالثـة أيـام متواليـات .هـذا ,واهلل
تعالأ ألىم.
السؤال :0ما حكم كتابة بعا آيـا مـن القـرآن علـى خلفيـا
السيارا وعلى اجلدران أثناء عودة احلجاج؟
الجواب :إن تعظيم القاآن العظيم مطىوب فال ما ,وربنا لز وجـ

يقو { :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ} [الحت.]10 :
وإن كتابــة اآليــات الكايمــة لىــأ خىفيــات الســيارات والــدراجات
النارية يجوز فـال ما ,ينهـا تتعـا لىربـار وايوسـاخ ,وتكـون خىـف
ظها الااكم ,وربما أن تكون تحته كما هو الحا في الدراجات النارية.
وكذلك كتابتها لىـأ الجـدران التـي ُتتعهـد مـن قبـ أصـحابها
بالنظافة يجوز فال ما .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الســؤال :3دعيــت إىل وليمــة مــن قبــل صــديق لــي ,وهــذل الوليمــة
كانت يف مطعم ,وعندما دخلت املطعم وجد فيـه بعـا
املنكرا  ,اليت من مجلتها اخلمور ,فوقعت يف حرج اـديد,
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أأخــرج أم أبقــى؟ فوجــد مــن احلكمــة أن ال أخــرج حتــى ال
أكسر خاطر صاحب الدعوة ,فهل أنا مصيب أم خمط ؟
الجواب :افتاط الفقها لوجوب إجابة الدلوة فـاو ما ,منهـا مـا
هو متعىق بالمكان ,ومنها ما هو متعىق بالزمان كوقن صـالة الجمعـة,
ومنها ما هو متعىق بالدالي ,ومنها ما هو متعىق بالمدلو ,ومنها ما هـو
متعىق بالوليمة.
ِ
ـي
فمن الشاوط المتعىقة بالمكان :أ يكـون هنـاك منكـا ,فمـن ُدل َ
إلأ وليمة ولىم قب الحضور بوجود المنكا ـ الذ من جمىته الدما ـ فإنـه
يحام لىيه الحضور ,وخاصة إذا كان لىـأ مائدتـه ,لمـا أخاجـه التامـذ
لن جابا بن لبد اهلل رضي اهلل لنهما قا  :قا رسو اهلل ‘> :من كـان
يؤمن باهلل واليوم اآلخا فال يجىا لىأ مائدة يدار لىيها الدما<.
إ إذا كان يستطيع أن يريا هذا المنكا ,فـإن كـان يسـتطيع ترييـا
المنكا وجم لىيه أن يستجيم لىدلوة ,وأن يريـا المنكـا ,وإ حـام
لىيه الحضور.
أما إذا كان يعىم وجود المنكا قب الحضور وكان ممن يقتـدى
بــه ,ورأى المنكــا ,فيجــم لىيــه أن يريــا المنكــا ,وإ حــام لىيــه
الجىوا ,ين جىوسه في هـذه الحالـة وهـو ممـن يقتـدى بـه ,وبـدون
ترييا المنكا ,يعتبا إقاار ما منه لىمنكا ,وهذا حاام.
وأما إذا كان ممن يقتدى به :فإنـه يحـاو أن يمنـع المنكـا ,وإ
صبا مع اإلنكار بقىبه ـ واهلل يعىم ما في القىوب ـ هذا إذا لم يكـن المنكـا
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لىأ مائدته ,فإذا كان المنكا لىأ مائدته ,فإنه يجم لىيـه الدـاو  ,ولـو
لم يكن ممن

يقتدى به ,لقو اهلل تعـالأ{ :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ

ﰍ ﰎ} [اينعام ]68 :ولىحديم الشايف المتقدم.
وبناء على ذلك:
فإنــه مــن الواجــم لىيــك أن تدــا لكونــك تســتطيع ترييــا
المنكا ,وأما قولك( :فوجدت من الحكمة أن أخا حتـأ أكسـا
خا ا صـاحم الـدلوة) ,فـإني أقـو لـك :اهلل أحـق أن تدشـاه ,واهلل
وده ,فإذا كنا نستحي من المدىوق ,فـإن ا سـتحيا
ُّ
أحق أن ُتالأ ح ُد ُ
من الدالق يجـم أن يكـون أولـأ وأجـدر ,ولىـأ كـ حـا أكثـا مـن
ا سـترفار والتوبـة والنـدم ,واجـزم لىـأ أن تعـود إلـأ مثـ ذلـك,
وخاصة إذا كانن لك لحية وكنن ممن ُلـ ِاأل لنـك ا لتـزام بـدين اهلل
لـز وجـ  ,ولـتكن ممـن يعتـ ُّز بـدين اهلل لـز وجـ  ,و تبـار لنفســك
الجىوا مع هؤ في مث تىك ايمكنة من أج تجارتك أو وظيفتـك
أو حاجة من حوائجك إليهم ,وتذكا قو النبي ‘> :والىم أن ايمـة
لو اجتمعن لىأ أن ينفعوك بشي لم ينفعوك إ بشي قد كتبه اهلل لـك,
ولو اجتمعوا لىأ أن يضاوك بشـي لـم يضـاوك إ بشـي قـد كتبـه اهلل
لىيك ,رفعن ايقالم وجفن الصحف< رواه أحمد والتامذ .
وأكثــا النــاا فــي غفىــة لــن هــذا ايمــا ,بســبم حاصـهم لىــأ
ألاا الدنيا من تجارة ووظيفة وتعارأل ,و حـو و قـوة إ بـاهلل
العىي العظيم .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
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الس ــؤال :4ق ــرأ عل ــى م ــوقعكم ب ــأن إجاب ــة ال ــدعوة هل ــا ا ــروط
متعلق ــة باملك ــان وال ــداعي وامل ــدعو والوليم ــة ,وق ــد ذك ــر
الشـ ــروط املتعلقـ ــة باملكـ ــان فمـ ــا هـ ــي الشـ ــروط املتعلقـ ــة
بالداعي واملدعو والوليمة؟
الجووواب :إن إجابــة الــدلوة ســنة لقــو النبــي ‘> :إذا دلــي
أحدكم إلأ الوليمة فىييتها< رواه البدـار  .وفـي روايـة> :أجيبـوا هـذه
فـا الطعـام عـام
الدلوة إذا دليتم إليها< رواه البدار  .وفي روايةُّ > :
الوليمة يدلأ لها ايغنيا ويتاك الفقاا  ,ومن تاك الـدلوة فقـد لصـأ
اهلل ورسوله ‘< رواه البدار .
وبعض الفقها قا بوجوب إجابة الدلوة ,ولكن بشـاوط معتبـاة
في المكان والدالي والمدلو والوليمة نفسها.
أما الشاوط المعتباة في مكان الدلوة فهي:
3ـ أ يكون في الدلوة من يتيذى به المدلو أو لدو له.
0ـ أ يكون هناك منكا.
1ـ أ يكون هناك صور محامة.
4ـ أ يكون هناك نسا يشافن لىأ المدلوين.
5ـ أ يكون هناك اختالط بين الاجا والنسا .
وأما الشاوط المعتباة في الدالي:
3ـ أن يكون الدالي مسىم ما.
ال لها.
0ـ أن يكون له حاية التصاأل وأه م
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1ـ أ يكون فاسق ما.
4ـ أ يكون غالم ماله من حاام.
5ـ أ يكون الدالي الب ما لىمباهاة والتفاخا.
6ـ أ يكون الدالي اماأة غيا محام.
7ـ أ يكون خص ايغنيا وحام الفقاا .
وأما الشاوط المعتباة في المدلو:
3ـ العق والبىوا والحاية.
0ـ أ يوجد لذر يمنعه من حضورها.
1ـ أ يسبق الدالي غياه .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.

السؤال :2ما حكم نظر املمرض أو املمر ـة إىل عـورة املـريا أو
املريضة مع الطبيب ,وخاصة يف االختصاو النسائي؟
الجووواب :المــاأة بالنســبة لىاجـ ايجنبــي كىهــا لــورة ,و يجــوز
لىاج أن ينظا إلأ امـاأة أجنبيـة تحـ لـه ,هـذا هـو ايصـ  ,وذلـك
لقو اهلل لز وج { :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ} [النـور.]12 :
ولقو اهلل لز وج { :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ} [النور.]13 :
ولكن ذهم جمهور الفقها إلأ أنـه يجـوز لنـد الحاجـة المىجئـة
كشف العورة من الاج أو الماأة ,ي من جنسهما.
وقالوا :إنه يجوز لىقابىة النظا إلأ الفا لند الو دة ,أو لمعافـة
البكارة في اماأة العنين ونحوها .ويجوز لىطبيم المسـىم إن لـم توجـد
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بيبة أن يداو المايضـة ايجنبيـة المسـىمة ,وينظـا منهـا ويىمـا مـا
تىج الحاجة إلأ نظاه أو لمسه.
وبناء على ذلك:
فالضــاورة ُتقـ َّدر بقــدرها ,فيجــم أو م  :معالجــة الاجــا لىاجــا
والنسا لىنسا  ,و تجوز معالجة الاجا لىنسـا  ,و النسـا لىاجـا
إ في حا ا ضطاار.
ثاني ما :يكشف مـن العـورة بمقـدار الضـاورة فقـط ,والزائـد يحـام
فعىه ,فإذا كشف لن العـورة بمقـدار الضـاورة فقـط ,فإنـه ينظـا إليهـا
ويىمسها صاحم الشين ـ الطبيم ـ و يجوز لريـاه أن ينظـا إليهـا ,إ
في حالة ا ضطاار المىج لىمسالدة.
ثالث ماُ :ج ُّ ما يفع اليوم وبك أسف حاام ,حيم يطَّىع المما أو
المماضة لىأ لورة الطاأل اآلخا ,بدون حاجة مىجئـة ,ومـا يزلمـه الـبعض
بين هذا يفع لىتدريم فهذا غيا جائز فال ما .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :8ما حكم النظر إىل عورا الرجال؟
الجواب :النظا إلأ العورات حاام ,و يجوز فال ما ,وذلك

لقو اهلل تعالأ{ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ}
[النور.]12 :
ولورة الاج لىاج والماأة من الساة إلأ الاكبة ,ولىيه:
فال يجوز لىمسىم أن ينظا إلأ ما بين ساة الاج وركبته ,ولـو كـان
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الاج بس ما ثوب ما مرطي ما لىسوأتين ـ سوى الزوجين لبعضـهما ـ ,ين النظـا
يثيا الشهوة ,وربما أن توقع العبد في الفاحشـة ,وذلـك بارتكـاب جايمـة
الىوا ة أو العادة الساية .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :2ما حكم رمي اعر املرأة يف القمامة بعـد القـص ونظـر
الرجال عليه؟
الجواب :الماأة كىهـا لـورة و يجـوز النظـا إليهـا ,ومـن جمىـة
ذلك فعا الماأة ايجنبية ,لذلك ينبري لىأ المـاأة بعـد قـص فـعاها
أن تجمعه وتدفنه في مكان اها حتـأ يـااه الاجـا ايجانـم ,ين
ال ,وين كـ جـز
ال حـام النظـا إليـه منفصـ م
ما حـام النظـا إليـه متصـ م
ينفص لن اإلنسان سيعود إليه يوم القيامة ,فينبري أن يوضع في مكان
اها حتأ ياجع إليه وهو اها .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الســؤال :6أريــد أن أســتفيت عــن الــدخول إىل منتــديا الثقافــة
اجلنسية واحلياة الزوجيـة ,علمـاً أن أ لـب املنضـمِّن هلـذل
املنتـ ــديا عـ ــزَّاب ,ويـ ــذكر فيهـ ــا مـ ــا حيـ ــد علـ ــى فـ ــراش
الزوجن حرفاً حبرا ونقطة بنقطة.
الجواب :ايخ الكايم السائ  :بداية يقو النبـي ‘> :أربـع مـن
ســنن الماســىين :الحيــا والتعطــا والســواك والنكــاح< رواه التامــذ .
ويقــو ‘> :إن لك ـ ديــن خىق ـ ما وخىــق اإلســالم الحيــا < رواه ابــن
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ماجه .ويقو ‘> :إن مما أدرك الناا من كالم النبوة ايولـأ إذا لـم
تستح ِي فاصنع ما فئن< رواه البدار .
ْ
ثم ييمانا النبي ‘ بقوله> :استحيوا من اهلل حـق الحيـا < .قـا :
قىنا :يا رسو اهلل إنـا نسـتحيي والحمـد هلل .قـا > :لـيا ذاك ,ولكـن
ا ستحيا من اهلل حق الحيا  ,أن تحفظ الاأا وما ولأ ,والبطن ومـا
حوى ,ولتذكا الموت والبىأ ,ومن أراد اآلخاة تاك زينة الدنيا ,فمـن
فع ذلك فقد استحيا من اهلل حق الحيا < رواه التامذ .
بعد هذا أقو لك أخـي الكـايم :هـذه المنتـديات هـ تـاى فيهـا
الحيا أم العكا من ذلك ه ما يجا فيها من أقوا وحاكات فيها
في من الحيا النبي ‘ قا > :أن تحفـظ الـاأا ومـا ولـأ< فـيين
حفظ الىسان في هذه المنتديات وأين حفظ السمع فيهـا وأيـن حفـظ
البصا هذه المنتديات ما أراها إ منتديات لنشا الاذيىـة بـين النـاا,
ونشا الدلارة في نهاية المطاأل ,وإنـي أراهـا تبعـد الشـباب والشـابات
لن اإليمان ,وذلك لن ايق قىة الحيا  ,والنبـي ‘ يقـو > :الحيـا
من اإليمان ,واإليمـان فـي الجنـة ,والبـذا مـن الجفـا  ,والجفـا فـي
النار< .رواه التامذ  .والبذا يعني :الفحش في الكالم .ويا حبـذا لـو
كانن المنتديات لن وجوب النفقـة لشـبابنا وفـاباتنا الـذين يجـدون
ال لىزوا .
سبي م
وبناء على ذلك:
يجوز دخو هذه المنتديات ينها تدلو إلأ الاذيىة والفاحشة.
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أسي اهلل لنا ولكم أن يازقنا حق الحيا  ,ويصولنا وفاولنا وأزواجنا.
هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :2هل احلديث على الشا بقصد التسلية حرام؟ وملاذا؟
الجواب :إن الحـديم لبـا المحادثـة اإللكتاونيـة (الشـات) بـين
أفااد الجنا الواحد جائز فال ما ,فإذا تحدي رج مع رجـ أو امـاأة
مع اماأة لبا الشات بالكالم الشالي فال حا فيه فـال ما ,أمـا حـديم
الاج مع الماأة ايجنبية لن ايق الشات فـال يجـوز فـال ما ,إ فـي
حالة ضاورية جد ما فإنه يجوز الحديم بشـاط وجـود بعـض محارمهـا,
أما لىتسىية فحاام .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :12كيف تكون املعاارة الشرعية بن الزوجن؟
الجواب :آداب المعافاة الزوجية كثياة منها:
3ـ أن يبدأ بالبسمىة ,ويقاأ سورة اإلخالص ,ويكبا ,ويهى .
0ـ أن يقو قب المعافاة> :الىهم جنبنا الشيطان ,وجنـم الشـيطان
ما رزقتنا< رواه البدار ومسىم.
1ـ أن ينحاأل الزو لن ال ِقبىة أثنا الوقال إكاام ما لى ِقبىة.
4ـ أن يرطي نفسه وأهىه بثوب ,وكان رسو اهلل ‘ يرطـي رأسـه,
ويدفـــض صـــوته ,ويقـــو لىمـــاأة> :لىيـــك الســـكينة< .رواه الطباانـــي
والدطيــم فــي تــاري برــداد .وفــي الدبــا> :إذا أتــأ أحــدكم أهىــه فــال
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يتجادان تجاد العياين< .رواه البيهقـي فـي السـنن وابـن أبـي فـيبة ولبـد
الازاق في مصنفيهما.
التىطـف بـالكالم والتقبيـ َ  ,لقولـه ‘> :
5ـ يُ َقدم قبـ الوقـال
َ
يقع َّن أحدكم لىأ اماأته كما تقع البهيمة ,وليكن بينهما رسـو  :القبىـة
والكالم< أخاجه الديىمي في مسند الفادوا ,وقا العااقي :منكا.
6ـ إذا قضأ و اه فىيتم َّه لىأ أهىـه حتـأ تقضـي هـي نهمتهـا,
فإن إنزالها ربما يتيخا فيهـيت فـهوتها ,وهـذا إذا لـم يفعىـه الاجـ قـد
يؤد إلأ التنافا بينهما.
7ـ أن ييتي الاج اماأته وهي في حيضها أو نفاسـها ,إ بعـد
أن تطها من حيضها ونفاسها وتتطها ,ولـه أن يسـتمتع بمـا فـوق اإلزار
أثنا حيضها ونفاسها.
8ـ أن يرتسال بعد المعافاة .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
سؤال :11ما حكم إزالة الشعر بالليزر بالنسبة للرجل واملرأة؟
الجواب :حىـق فـعا اليـدين والـاجىين بالنسـبة لىاجـا والنسـا
مباح ,وإذا نبن لىماأة لحية أو فارب أو لنفقة كان لها إزالتها.
أما بالنسبة لنتف الحاجم بالنسبة لىاجا والنسا فال يجوز فـال ما,
ينه داخ في ُّ
التنمص المنهي لنه فال ما في الحديم الشايف> :ل َ َع َ
ـن اهللُ
ِ
الم َت َفى َجـ ِ
الم َتنَم َصـ ِ
اتَ ,والنَّا ِم َصـ ِ
ــم ِ
ــم ِ
ــات
ــاتَ ,و ُ
ــات َو ُ
ات َو ُ
الم ْس َت ْو ِفـ َ
الواف َ
الم َري َا ِ
ات َخ ْى َق اهلل ِ< رواه البدار ومسىم.
لِ ْى ُح ْس ِنُ ,
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يسـتحم
وأما حىق العانة واإلبط ,فال خالأل بين الفقها في أنـه
ُّ
حىق العانة ونتف اإلبط بالنسبة لىاج  ,ينه من الفطـاة كمـا جـا فـي
رضي اهلل لنه لن النبي ‘ أنـه قـا َ :
الحديم الشايف لن أبي هاياة
َ
(خ ْما ِمـن ال ِفطْـا ِةِ :
ـيم ايَ ْظ َفـارَِ ,ونَ ْت ُـف
َ
الد َتـا ُنَ ,وا ْسـ ِت ْح َد ُادَ ,و َت ْقىِ ُ
َ
الشار ِِب) رواه مسىم .ا ستحداد :هو حىق العانة.
ا ِإلبِ ِطَ ,وقَ ُّص َّ
وأما بالنسبة لىنسا فيستحم لها نتف فعا اإلبط والعانة.
وبناء على ذلك:
فــإن إزالــة فــعا اليــدين والــاجىين والعانــة واإلبــط ـ مــا لــدا
الحاجبين ـ بالىيزر جائز فال ما بالشاوط التالية:
يضا بجسد اإلنسان.
أو م  :أن
َّ
ثاني ما :أن يستددم مع الجهاز مواد نجسة.
ثالث ما :أن يكون فيه كشف لىعـورة إ بـين الـزوجين ,لىمـ ما أن
لورة الاج أمام الاج  ,والماأة أمام الماأة ,من الساة إلأ مـا تحـن
الاكبة ,ولورة الماأة أمام الاجـا ايجانـم جميـع بـدنها .هـذا ,واهلل
تعالأ ألىم.
السؤال :10هل ص يح أنـه ورد أن الـذي يفـرغ املـين خـارج الفـرج
يسمى الوائد اخلفي؟
الجواب :جا في صحيح مسىم لن جدامـة بنـن وهـم ايسـدية
رضي اهلل لنها قالن :حضات رسو اهلل ‘ فـي أنـاا ,وهـو يقـو :
>لقد هممن أن أنهأ لـن الريىـة فنظـات فـي الـاوم وفـارا فـإذا هـم
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يريىون أو دهم فال يضا أو دهم ذلـك فـيئ ما< ,ثـم سـيلوه لـن العـز
فقا رسو اهلل ‘> :ذلك الوأد الدفي<.
الريىة :أن يجامع الاج الماأة وهي ماضع.
والوأد :دفـن البنـن وهـي حيـة ,ويقـا  :وأدهـا يئـدها وأد ما فهـي
مو ودة ,وهي التي ذكاها اهلل تعالأ في كتابه العزيز.
فجع العز ـ وهو تفايغ المني خار الفا ـ بمنزلـة الـوأد ,إ
أنه خفي ,ين من يعز لن اماأته فإنما يعز هاب ما من الولـد ,ولـذلك
سماه المو ودة الصراى ,ين وأد البنات ايحيا المو ودة الكباى.
والعز اختىف الفقها فيه لىأ رأيين:
ايو  :اإلباحــة مطىق ـ ما أذنــن الزوجــة أم لــم تــيذن ,إ أن تاكــه
أفض  ,وهو الااجح لند الشافعية.
الثاني :اإلباحة بشاط إذن الزوجة ,فإن كان لريا حاجـة كـاه ,وهـو
قو الحنفية ,إ أنهم استثنوا ما إذا فسد الزمان فيباحوه دون إذنها.
ودلي اإلباحة ,ما جا لـن جـابا بـن لبـد اهلل رضـي اهلل لنهمـا
قا  :كنا نعز لىأ لهد رسو اهلل ‘ والقاآن ينـز  .رواه البدـار .
وفي رواية اإلمام مسىم :كنا نعز لىأ لهد رسو اهلل ‘ فبىـغ ذلـك
النبي ‘ فىم ينهنا.
ودلي أخذ اإلذن من الزوجة ,مـا أخاجـه لبـد الـازاق والبيهقـي
لن ابن لبـاا رضـي اهلل لنهمـا قـا  :نهـأ رسـو اهلل ‘ لـن لـز
الحاة إ بإذنها.
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وبناء على ذلك:
فالعز مباح بإذن الزوجـة ,مـع الكااهـة بـدون لـذر ,ينـه يقىـ
النس  ,ويقطع الىذة لن الزوجة.
والعذر في العز يتحقق في ايمور التالية:
3ـ إذا كانن المو و ة في دار الحاب ,ويدشأ لىأ الولد الكفا.
0ـ إذا كانن المو و ة أمة ,ويدشأ الاق لىأ ولده.
1ـ إذا كانن الماأة يماضها الحم  ,أو يزيد في ماضها.
4ـ إذا خشي لىأ الاضيع من الضعف.
5ـ إذا فسد الناا وخشي من فساد ذريته.
فالعز بدون لذر يكاه ,ين النبي ‘ حم لىـأ التكـاثا بقولـه
‘> :تزوجوا الودود الولود فإني مكاثا بكم ايمـم< أخاجـه أبـو داود
بسند حسن .وبقوله ‘> :تنـاكحوا تكثـاوا< أخاجـه لبـد الـازاق فـي
مصنفه .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
سؤال :13عر ت علي فتاة نصرانية الزواج بهـا مقابـل أن تسـلم
وتت جَّب ,وهي من دولة أجنبية ,فماذا أفعل؟
حصنة العفيفة جائز فال ما ,وذلك
الم َ
الجواب :نكاح الكتابية ُ
لقو اهلل تعالأ{ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥﯦﯧﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ

ﯲ} [المائدة ,]5 :سوا أسىمن أو لم تسىم.
وإذا رغبن بالـدخو فـي ديـن اهلل لـز وجـ بشـاط أن يتزوجهـا
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رج مسىم فال حا في ذلك إن فا اهلل تعالأ.
ولكن أنـا أنصـح الاجـ المسـىم بنصـيحة سـيدنا رسـو اهلل ‘
الم ْـاأَ ُة يَ ْربَـ ٍع:
وهو خيا ناصـح لألمـة كىهـا ,لنـدما قـا ‘ُ ( :ت ْـن َك ُح َ
لِمالِ َهــاَ ,ولِ َح َس ـبِهاَ ,ولِ َجمالِهــاَ ,ولِ ـ ِدي ِنها ,فَــا ْظ َف ْا بِـ َـذ ِ
ـن
ات الــدي ِن َتاِبَـ ْ
يَ َدا َك) رواه البدار ومسىم.
ين الراية من الزوا إنجاب الولد ,والولد يحتا إلأ تابيـة مـن
مىتزمين بكتاب اهلل وسنة رسـوله ‘
قب الوالدين ,فكىَّما كان الزوجان َ
كىَّما أحسنا التابية .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
سؤال :14هل يطهر جلد اخلنزير بالدِّباغ؟
الجواب :اتفق الفقها لىأ أن جى َد الدنزيا يطها بالدباا ,و
يجوز ا نتفال به ينه نجا العين.
جــا فــي بــدائع الصــنائع( :والصــحيح أ َّن جىـ َد الدنزيــا يطهــا
بالدباا ,ي َّن نجاسته ليسن لما فيه من الدم والا وبـة ,بـ هـو نجـا
بعضـها
العين .وقي  :إ َّن جىده يحتم الدباا ي َّن له جىـود ما متاادفـ مة ُ
ض كما لآلدمي) .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
فوق بع ٍ
يرتتـب عليـه
سؤال :12طالـب جـامعي يـدرإ يف جامعـة خاصـةَّ ,
مبلــع قــدرل مئتــا ألــف لــرية ســورية خــالل العــام لقــاء املــواد
الــيت يدرســها يف اجلامعــة ,و ُيــدفع هــذا املبلــع علــى أقســاط
قبل تقديم امت ان كل مادة .أصدر اجلامعـة قـراراً بـأن
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الذي يدفع املبلع نقداً فإنه حيسم منه مخسـون ألـف لـرية
سورية .فهل من حرج ارعي يف ذل ؟
الجواب :هذا ايما يدخ في بيع المسـاومة ,كمثـ مـن يعـا
يجـ بكـذا,
بضالته لىبيع ويقو  :سـعاها نقـد ما بكـذا ,وبالتقسـيط أو َ
فيدتار المشتا أحدها ويىتزم به.
وبناء عليه:
فال حا من دفع المبىغ نقد ما بيق َّ من دفعه إلـأ أجـ  ,وهـذا
المحامة لند جمهور الفقهـا  ,ينـه
يدخ تحن قالدة (ضع وتع َّج )
َّ
ذمة الطالم .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
ليا حسم ما لدين متاتم في َّ
سـؤال :18أعمـل يف لبنـان عنـد رجـل نصـراني ,وخـ امليـال عنــدل
ري ارعي كان باالتفاق مـع املوظـف دون علـم الشـركة,
فهل زوز الشرب والو وء من هذا املاء؟
الجواب :ما يفعىه هذا الاج حـاام فـال ما ,وهـو نـول مـن أنـوال
أك ايموا العامة بالبا  ,والشاب من هذا الما والوضـو منـه فيـه
كااهة ,ويكون ضامن ما لقيمة هذا الما  ,ولىأ أن يكـون حصـا ما لشـاكة
المياه .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :12ما حكم صبع الشعر باللون األسود اللامق للمرأة؟
الجواب :اتفـق الفقهـا لىـأ أن ترييـا الشـيم بالدضـاب مسـتحم
لىماأة كما هـو مسـتحم لىاجـا  ,لقـو النبـي ‘> :غيـاوا الشـيم و
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تشبهوا باليهود< رواه التامذ  .وفـي روايـة أحمـد بزيـادة> :والنصـارى<.
ولقوله ‘> :إن اليهود والنصارى يصبرون فدالفوهم< رواه الشيدان.
ويستحم صبغ الشعا بالحنا والكتم ,لقوله ‘> :إن أحسـن مـا
غياتم به الشيم الحنا والكتم< رواه النسائي.
وأمــا الصــبغ بالســواد فيحــام لنــد الشــافعية ويكــاه تحايمــ ما لنــد
الجمهور لريا المجاهدين ,لقو النبي ‘> :يكون قـوم فـي آخـا الزمـان
يدضبون بالسواد يايحون رائحة الجنة< رواه أبو داود والنسـائي .ولمـا
رواه اإلمام أحمد وابن ماجه لن أنا بن مالك رضي اهلل لنه قا ( :جـا
أبو بكا بيبيه أبي قحافـة إلـأ رسـو اهلل ‘ يـوم فـتح مكـة يحمىـه حتـأ
وضعه بـين يـد رسـو اهلل ‘ ,فقـا رسـو اهلل ‘ يبـي بكـا> :لـو
أقارت الشي في بيته يتيناه< ,مكام مة يبي بكـا ,فيسـىم ولحيتـه ورأسـه
كالثرامة بياض ما ,فقا رسو اهلل ‘> :غياوهما وجنبوه السواد<).
وهذا الحكم سوا لىاج والماأة .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :16كنت جالساً مـع بعـا اإلخـوة نت ـد عـن ـريم
نتف احلاجب ,وذل لقول الن ‘> :لعـن اهلل النامصـة
واملتنمص ــة< فق ــال ل ــي ص ــاح  :ه ــذا ل ــيا حب ــديث ع ــن
رسول اهلل ‘ .فتوقفت يف احلديث معه .فهـل هـذا حـديث
ص يح عن رسول اهلل ‘ أم ليا حبديث؟
يتسال فـي إصـدار
الجواب :أو م  :يجم لىأ العبد المؤمن أن
َّ
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تثبن ,وكما يحام لىـأ المـؤمن أن يكـذب
ايحكام بدون لىم وبدون ُّ
لىأ رسو اهلل ‘ ,كذلك يحام لىيه أن ينفي حديث ما ورد لـن سـيدنا
رسو اهلل ‘ ,ينه يكون مشمو م بقو النبي ‘> :مـن كـذب لىـي
متعمد ما فىيتبوأ مقعده من النار< رواه البدار ومسىم.
ثاني ـ ما :الحــديم رواه اإلمــام مســىم فــي صــحيحه لــن لبــد اهلل بــن
مســـعود ~ قـــا > :لعـــن اهلل الوافـــمات والمستوفـــمات والنامصـــات
والمتنمصــات والمتفىجــات لىحســن المريــاات خىــق اهلل< .وفــي روايتــين
لند مسىم أيض ما بنفا الىفظ لن لبد اهلل بن مسعود ~ ,لن النبـي ‘.
وفي رواية> :لعن رسو اهلل ‘ الوافمات والمستوفمات والمتنمصـات
لىح ْسن الم َرياات لدىق اهلل< رواه التامذ وابن ماجه.
والمتفىجات ُ
ورواه أبو داود في سـننه لـن ابـن لبـاا رضـي اهلل لنهمـا قـا :
(ل ُ ِعنن الواصىة والمستوصىة والنامصة والمتنمصة والوافمة والمستوفـمة
من غيا دا ).
ورواه النسائي في سننه لن السيدة لائشة رضـي اهلل لنهـا قالـن:
>نهأ رسو اهلل ‘ لن الوافمة والمستوفمة والواصـىة والمستوصـىة
والنامصـة والمتنمصــة< .ونســي اهلل تعـالأ لنــا العصــمة مـن الزلـ فــي
السداد في ك أمورنا .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
ديننا ,ونسي اهلل َّ
الس ــؤال :12م ــا ه ــو احلك ــم الش ــرعي يف ام ــرأة حجب ــت حاجبه ــا
صـادة تشــبه بشــرة الوجــه وبــدون تــنمص ,ثــم جعلــت رمسـًا
فــوق تلـ املــادة الــيت حجبــت بهــا حاجبهــا بــدون تــنمص,
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وباإلمكان إزالة هذا الرسم يف الوقت الذي تريـد؟ هـل يعـد
هذا تليرياً خللق اهلل تعاىل أم ال؟
الجواب :إذا كانن تىـك المـادة التـي تجعـ فـوق الحاجـم مؤقتـة
وتزو متأ فا ت الماأة إزالتها ,والحاجم الماسوم يعىم لىنظاة ايولـأ
أنه حاجم اصطنالي وهو نول من أنوال الزينة فال حا فيه فال ما.
أما إذا كان يددل الناظا ويظن أنه حاجم بيعي فإنـه يجـوز,
ينه نول من الزور ,مثىه مث الباروكة في الحكم.
وبناء عليه:
فيجــوز حجــم الحاجــم بمــادة تشــبه فــك الجىــد وأن ياســم
حام وضعه.
الحاجم ,بحيم يعاأل أنه اصطنالي لىنظاة ايولأ ,وإ ُ
وكذلك يجم لىأ الماأة أن تعىـم بينهـا إذا جعىـن تىـك المـادة
فوق حاجبها ,وكانن بقة لازلة فإنـه يجـم لىيهـا إزالـة تىـك الطبقـة
لند ا غتسا ولند الوضو  .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :02ما حكم زرع الشعر للرجال؟ علماً بأن حقيقـة األمـر
لصق وليست زرعاً ـ ـ تشبه الباروكة ـ ـ؟
الجواب :هذا الـذ ذكاتـه لـيا زرلـ ما لىشـعا ,بـ هـو وصـ ,
وييخــذ حكــم (الباروكــة أو البوســتيت) الــذ انتشــا انتشــار ما كبيــا ما فــي
صفوأل النسا .
وحكــم هــذا الوصــ داخــ تحــن قــو النبــي ‘> :لعــن اهلل
الواصىة والمستوصىة< رواه البدار .
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وروى اإلمام البدار لن سعيد بن المسيم ~ قا ( :قدم معاوية
~ المدينة آخا قدمة ,فدطبنا ,فيخا َّكبة من فعا ,قا  :ما كنـن أرى
أحد ما يفع هذا غيا اليهود ,إن النبي ‘ سماه الزور ,يعني الواصـىة فـي
الشعا) .وروى مسىم لن سعيد بن المسيم ~ أنه قـا  :إن معاويـة ~
قا ذات يـوم :إنكـم قـد أحـدثتم ز سـو  ,وإن نبـي اهلل ‘ نهـأ لـن
الزور .قا  :وجا رج بعصـا لىـأ رأسـها خاقـة ,قـا معاويـة ~ :أ
وهو الزور .قا قتادة :يعني ما يكثا به النسا أفعارهن من الداق.
وبناء على ذلك:
فيحام وضع الباروكة لىأ الاأا إذا كانن مـن فـعا آدمـي ,أمـا
إذا كانن بشعا غيا آدمي كالصوأل والوبا وفعا المالز فمباح ,بحيـم
يددل الناظا إليه ,إ إذا كانن تشبه الشعا الطبيعي فتحام.
فإذا وضع فعا ما غيا فعا اآلدمي ,والناظا إليه يعافه لـيا فـعا ما
بيعي ما جاز ,ولكن بد من حمىه أثنا الوضـو والرسـ  .هـذا ,واهلل
تعالأ ألىم.
الس ــؤال :01أن ــا أنف ــي ك ــبري ل ــه عظم ــة فه ــل عملي ــة التجمي ــل
ألنفي فق إلزالة العظمة حرام؟ وملاذا؟
الجووواب :إذا كــان أنفــك فــي فــك مقبــو  ,ولــيا فــكىه فــاذ ما
فذوذ ما بين ما فال يجوز إجاا لمىية تجميىية له.
أما إذا كان فكىه فـاذ ما فـذوذ ما واضـح ما ,وكانـن العمىيـة ميمونـة
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وناجحة فـي الرالـم ايلـم ,بحيـم يصـبح فـك اينـف لاديـ ما ,و
ضار في هذه العمىية ,فال حا في ذلك .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :00هل حلق اعر الرجلن حرام؟ وملاذا؟
الجواب :مانع من إزالة فعا الاجىين لىاجـ  ,ين الممنـول مـن
إزالته بالنسبة لىاج فعا الىحية والحاجبين .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :03أنـا أقـوم بالعـادة السـرية وال أسـتطيع التوقـف عنهـا,
أريد أي طريقة تنهاني عن القيام بها.
الجواب :يجم لىينا أن نعىم أو م بين العادة الساية ليسن من
صفات لباد اهلل المفىحين يوم القيامة ,و فك أنك تايد الفالح
والنجاح في الدنيا واآلخاة ,ألم يق مو نا في كتابه العظيم{ :ﭑ ﭒ
ﭓ ﻞ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﻟ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟﻠﭡﭢﭣﭤﻡﭦﭧﭨﭩ
ﻢ ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﻣﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﻤ} [المؤمنون] فمن قضأ فهوته
في غيا الطايق الشالي ـ وهذا يكون إ بالزوا ـ يكون ُمالم ما لند اهلل
لز وج  ,ويجم أن يعزره الحاكم المسىم إن لىم بذلك.
ولىيك أن تعىم بين العادة الساية تحام فال ما ,وذلك لقوله
تعالأ{ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﻢ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲﭳﭴ ﻣ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
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ﻤ} ,فالعادة الساية تدخ في قوله تعالأ{ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ},
والعادون هم الظالمون المتجاوزون حدود اهلل تعالأ ,ومن تعدى حد ما
من حدود اهلل فقد ظىم نفسه ,ومن ظىم نفسه حام من التوفيق ,ومن
ظىم نفسه أظىم قىبه ,ومن أظىم قىبه ضعف إيمانه.
و ايق التدىص من هذه العادة السيئة:
أو م  :بتقويـــة اإليمـــان ,حتـــأ نـــدخ تحـــن قـــو النبـــي ‘:
>اإلحسان أن تعبد اهلل كينك تااه< رواه مسىم ,وحتأ ننتق مـن اإليمـان
العقىي إلأ اإليمان الذوقي الشـهود  ,ونتـدبا قولـه تعـالأ{ :ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ} [النســا  .]3 :و ــاق تقويــة اإليمــان تكــون بــتالوة القــاآن
الكايم ,وكثاة ذكا اهلل تعالأ ,بعد امتثا ايواما بفعـ الطالـات وتـاك
المعاصي والمنكاات.
اب َمــن
ثاني ـ ما :بــالزوا  ,وذلــك لقــو النبــي ‘> :يَــا َم ْع َشـ َـا ال َّشـ َـب ِ
ض لِ ْى َب َصاِ َوأَ ْح َص ُن لِ ْى َف ْا َِ ,و َم ْن ل َ ْم يَ ْس َـت ِط ْع
البا َ َة فَ ْى َي َت َز َّو ْ  ,فَ ِإنَّ ُه أَ َغ ُّ
ْاس َتطَا َل َ
الص ْـومِ فَ ِإنَّ ُـه ل َ ُـه و َِجــا < رواه البدـار  .فـالزوا هـو العــال  .وإن
فَ َعىَ ْيـه ِ بِ َّ
لجزت لن الزوا يما من ايمـور ,فتـذكا قـو اهلل تعـالأ{ :ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ} [النور ]11 :امتث أمـا اهلل
لز وج ليحقق لك مـا ولـدك إيـاه ,فينـن إذا كنـن لـاجز ما لـن الـزوا
فينن إذن فقيا إلأ اهلل تعالأ ,وبحاجة إليه ليرنيك ,فكيف تعصيه
الص ْـومِ فَ ِإنَّ ُـه ل َ ُـه و َِجـا <,
ثالث ما :بالصوم لىحديم المتقدم> :فَ َعىَ ْيه ِ بِ َّ
فإن استطعن أن تصوم يوم ما وتفطا يوم ما يكون حسن ما ,وإ فاقتصا لىأ
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صيام يوم اإلثنين والدميا من ك أسبول ,وأيام البيض الثالـم لشـا
والاابع لشا والداما لشا من ك فها قما .
رابع ما :م الوقن ـ بعد أدا الواجبات ـ بايلما النافعة المفيدة
المباحة.
خامس ما :غض البصا والبعد لن المثياات .وتذكا قولـه تعـالأ{ :ﭾ

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮆﮇﮈﮊﮋﮌ

ﮍ ﮎ} [النور ]12 :فالنظا سهم مسموم من سهام إبىيا كما جـا
في الحديم الشايف> :النظاة سهم من سهام إبىيا مسمومة ,فمن تاكهـا
ض مـن
من خوأل اهلل أثابه إيمان ما يجد حالوته في قىبـه< رواه الحـاكم .ف ُرـ َّ
ض من بصاك لن أجهزة اإللالم الفاسدة.
بصاك في الشارل ,و ُغ َّ
سادس ما :مجاهدة النفا وحمىها لىأ امتثـا أمـا اهلل تعـالأ حتـأ
يدخ صاحبها تحن قوله تعالأ { :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ} [العنكبوت ,]62 :فإذا كنن من المحسنين كـان اهلل
معــك ,وإذا كــان اهلل معــك فينــن غالــم ولســن بمرىــوب أم ـام هــذه
الشهوة ,والمحسن هو الذ دخ تحن قو النبي ‘> :اإلحسان أن
تعبد اهلل كينك تااه ,فإن لم تكن تااه فإنه يااك< رواه مسىم.
باهلل لىيك يا أخي الكايم لو كنن تشعا بـين والـدك يااقبـك فـي
خىواتك ,أتجتاو لىأ هذه المعصية الجـواب :قطعـ ما  .فكيـف إذا
كان الاقيم هـو اهلل ,ألـم يقـ مو نـا جىـن لظمتـه{ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ} [النسا ]3 :
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سابع ما :تاك قانا السو الذين يزينون المعاصي والمنكاات لـك,
ولدم الحديم لن النسا والشهوات.
ثامن ما :اإلكثار من ذكا الموت ,ين ذكا الموت يدفع العبـد لفعـ
الطالة وتاك المعصية.
تاســع ما :أن يحقــق فــاوط التوبــة ,وذلــك بــاإلقالل لــن الــذنم,
والندم لىأ ما فع  ,والجزم لىأ أن يعود.
مضاة لىصحة ,وربما يندم فالىها و ينفـع
لافا ما :أن يعىم بينها َّ
النــدم ,نســي اهلل لنــا ولكــم العفــو والعافيــة ,وأن يحــو بيننــا وبــين
المعاصي الظاهاة والبا نة بيلطافه الدفية الحسنأ.
وأخيا ما ادخ الحمام بمئزر ,وإذا خشين لىأ نفسك من الوقـول
فص َّم الما البارد لىأ فاجك وفدذيك وأسال بـالداو
في المعصية ُ
من الحمام.
وأسي اهلل تعالأ أن يهي لك ولك فاب لازب زوجة صـالحة,
وأن يحفظنا وإياكم من ك سو  .آمين .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :04هل القيام بالعادة السرية دون خروج املين حرام؟ وملاذا؟
الجووواب :إن لبــم اإلنســان بــذكاه يحــاك فيــه الشــهوة ,وإذا مــا
تحاكــن فــهوته فإنــه صــار بحاجــة إلــأ قضــائها ,وربمــا كــان قضــا ه
لىشهوة إما بالعادة الساية ,أو ارتكاب فاحشة الزنا ,أو الىوا ة والعيـاذ
باهلل تعالأ.
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وبناء على ذلك:
فال يجوز لعنسان أن يعبم بذكاه ,ويحاك فهوته ولو لم ينز ,
ين اهلل تعالأ يقو { :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﻢ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﻣﭶﭷﭸﭹﭺ

ﭻ ﭼ ﺰ} [المؤمنون] .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :02هـل زـوز االسـتمناء باليـد ,والـدخول إىل املنتـديا
اجلنس ــية ,ل ــدرء خط ــر الوق ــوع يف الف ــواحآ ,علمـ ـاً أن ــين
أعلم بأن ذل حرام وأندم على فعلـه ,ولكـين أجـدل أفضـل
من ارتكاب الكبائر واخلوض يف أعراض الناإ؟
الجواب :أو م  :هلل الحمـد والمنـة لىـأ توفيـق اهلل تعـالأ لعبـده,
ومن جمىة التوفيق أن يعاأل العبـد المعصـية معصـية ,و يبـار لنفسـه
وقوله فيها ,ومن جمىة التوفيق أن يشاح اهلل تعالأ صدر العبـد لىتوبـة
من الذنم بعد الوقول فيه.
وأذكا ايخ الكـايم التائـم بحـديم رسـو اهلل ‘ فيمـا يحكـي
لن ربه لز وج قا > :أذنم لبد ذنبـ ما فقـا  :الىهـم اغفـا لـي ذنبـي,
فقا تبارك وتعالأ :أذنم لبد ذنب ما فعىم أن له رب ما يرفا الذنم وييخذ
بالذنم ,ثم لاد فيذنم ,فقـا  :أ رب اغفـا لـي ذنبـي ,فقـا تبـارك
وتعالأ :لبد أذنم ذنب ما فعىم أن له رب ما يرفا الـذنم وييخـذ بالـذنم,
ثم لاد فيذنم ,فقـا  :أ رب اغفـا لـي ذنبـي ,فقـا تبـارك وتعـالأ:
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أذنم لبد ذنب ما فعىم أن له رب ما يرفا الذنم وييخذ بالذنم ,المـ مـا
فئن فقد غفات لك< رواه مسىم.
ولىينا أن نقب لىـأ اهلل تعـالأ تـائبين محققـين فـاوط التوبـة التـي
ذكاها العىما  ,وأولها :اإلقالل لن المعصية ,وثانيها :الندم لىـأ فعىهـا,
وثالثها :الجزم لىأ لدم العودة إليها ,ورابعها :تاك قانا السو .
ثاني ما :ا ستمنا باليد حاام في الجمىة لند لامة الفقها  ,وذلك
لقوله تعالأ{ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﻢ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴ ﻣ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻ

ﭼ ﺰ} [المؤمنون] .والعادون هم الظالمون المتجاوزون ,فىم
يبح اهلل تعالأ ا ستمتال إ بالزوجة وايمة.
فيحام ا ستمنا باليد إذا كـان لمجـاد اسـتدلا الشـهوة ,أمـا إذا
كان لتسكين الشهوة المفا ة الرالبة ,التـي يدشـأ معهـا الزنـأ ,وكـان
غيـا قـادر لىـأ الـزوا  ,ولىـأ الصـوم ,فهـو جـائز ,ين فعىـه يكـون
حينئذ من قبي ارتكاب أخف الضارين.
وبناء على ذلك:
3ـ يحام ا ستمنا باليد إذا كان استدلا لىشهوة.
0ـ يجوز ا ستمنا باليـد لتسـكين الشـهوة المفا ـة ,لعـاجز لـن
الزوا والصيام ,ويدشأ لىأ نفسه من الوقول في الزنأ.
1ـ يحام الدخو إلأ المنتديات الجنسية ,ين الدخو إليها مما يثيـا
الشهوة ,وربما أن يجاه ذلك إلأ ارتكاب الفاحشة والعياذ باهلل تعالأ.
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وأخيــا ما :أنصــح هــؤ اإلخــوة الكــاام بــالزوا أو م  ,فــإن لجــزوا
فعىيهم بالصوم ,لقوله ‘> :يـا معشـا الشـباب مـن اسـتطال مـنكم البـا ة
فىيتزو  ,فإنه أغض لىبصا وأحصن لىفا  ,ومن لم يستطع فعىيه بالصـوم
فإنــه لــه وجــا < رواه البدــار  .وأن يبحثــوا لــن الصــحبة الصــالحة فهــي
الســيا الــواقي بــإذن اهلل تعــالأ ,وليتــذكاوا قــو اهلل تعــالأ{ :ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ} [النـــور .]11 :وليجعىـــوا
حديم رسو اهلل ‘ نصم ألينهم ,الذ يقو فيه ‘> :سـبعة يظىهـم
اهلل تعالأ في ظىه يوم ظ إ ظىه :إمام لاد  ,وفاب نشـي فـي لبـادة
اهلل ,ورج قىبه معىق في المساجد ,ورجالن تحابا فـي اهلل اجتمعـا لىيـه
وتفاقا لىيه ,ورج دلته اماأة ذات منصم وجما فقا إني أخـاأل اهلل,
ورج تصدق بصدقة فيخفاها حتأ تعىم فماله ما تنفق يمينـه ,ورجـ
ذكا اهلل خاليـ ما ففاضـن لينـاه< رواه البدـار ومسـىم .وليجعىـوا قـدوتهم
سيدنا يوسف لىيه السالم ,وإذا وقـع أحـد بالـذنم فعىيـه أن يسـارل إلـأ
التوبة .نسي اهلل تعالأ الحفظ لنا جميع ما .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الس ــؤال :08ه ــل إدخ ــال قلـ ـم أو م ــا ا ــابه يف املنطق ــة اخللفي ــة
حرام؟ وملاذا؟
الجواب :إن إدخا اإلنسان أصـبعه أو قىمـه فـي دبـاه يجـوز,
ينه نول من أنوال قضا الشهوة بطايق غيـا مشـاول ,وخاصـة إذا كـان
يحص من ذلك ضار .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
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الســؤال :02أنــا ســيدة ال أجنــب .فهــل زــوز اــرعاً أن أزوِّج زوجــي
مـ ــن امـ ــرأة أخـ ــرى فق ـ ـ لكـ ــي ينجـ ــب منهـ ــا عـ ــن طريـ ــق
األنابيب مقابل املال؟
الجواب :أو م  :الواجم لىأ المؤمن أن ياضأ بقضا اهلل
وقدره ,وأن يستقب القدر وإن كان ما ما في الظاها ,من خال قو اهلل

لز وج { :ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ} [النور .]32 :ومن جمىة
القضا الما في ظاها ايما لند الزوجين أن يكونا أو يكون أحدهما
لقيم ما ,وربنا ج جالله يقو :

{ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨﻚﯪﯫﯬﯭﯯﯰﯱﯲﯴﯵﯶ

ﻛ} [الشورى] .فالعىيم بيحوا العباد من صالح أحوالهم أو
فسادها هو القديا لىأ ك في  ,و يعجزه في في اير و في
السما  ,لذلك فالعىيم القديا

{ﯡ ﯢ ﯣ

الذكور ينه لىيم بيحوالهم,

{ﯥ ﯦ ﯧ

اإلناي ينه لىيم بيحوالهم,

ﯤ} ويحامهم من

{ﯪ ﯫ ﯬ

ﯨ} ويحامهم
ﯭ} يعطي لمن

{ﯯ ﯰ ﯱ

يشا الذكور واإلناي ينه لىيم بيحوالهم
وهو القديا والعالم بيحوا خىقه.
فإذا فا ربنا ج جالله أن يجع الزوجين أو أحدهما لقيم ما,
فيجم الاضأ ,وايخذ بايسباب ينافي الاضأ ,ومن جمىة
ايسباب الدلا وا سترفار ,وذلك لقوله تعالأ:

ﯲ}

{ﯼ ﯽ ﯾ
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ﯿﰀﰁﻧﭑﭒﭓﭔﻨﭖﭗﭘﭙﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﻩ} [نوح].
والدلا كما دلا سيدنا زكايا لىيه السالم{ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﻢ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮂ ﮃ ﮄ ﻣ} [مايم].

وكما دلا سيدنا إبااهيم لىيه السالم{ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ}
[الصافات ]322 :نُىح لىأ اهلل في الدلا ثم نتجاد من حظوظنا.
ثاني ما :ما فهمن قصدك مـن تـزويت زوجـك مـن امـاأة ثانيـة لكـي
ينجم منها لن ايق اينابيم
إذا كنن تقصدين بذلك الزوا أن تحم من زوجـك تىـك المـاأة,
وتعطيهــا المــا مقاب ـ ذلــك ,ثــم يطىقهــا زوجــك وتيخــذين أنــن الولــد
وتىحقينه بك فهذا أما حاام فال ما ينه ليا ابن ما لك ب هو ابن لضاتك.
وإذا كنن تقصدين بذلك الزوا زواج ما مؤقت ما ,وكان ذلك الشاط
مصاح ما به في العقد ,صار هذا الزوا نكاح متعـة وهـو محـام بإجمـال
فقها أه السنة والجمالة.
وأما إذا زوجن زوجك من زوجة ثانية من أجـ اإلنجـاب حتـأ
يطىقك زوجك وتبقي في لصمته مع ضاة لك فـال حـا فـي ذلـك
إن فا اهلل تعالأ .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.

الســؤال :06رجــل متــزوج مــن امــرأتن ,إحــداهما تنجــب واألخــرى
عقيم ,فهل زوز أن يؤخذ من الزوجـة األوىل بويضـة وتلقـح
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من ماء زوجها ,ثم تزرع يف رحم الزوجة الثانية العقيم؟
الجواب :هذا الفع حاام ,و يجوز أخذ بويضة من اماأة تىقـح
من ما زوجها ثم تزرل في رحم ضاتها ,وهذا ما صدرت لنه المجامع
الفقهية .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :02امرأة متزوجة ,أجنبت ثال بنا  ,وهي اآلن تريـد أن
صتــار جــنا اجلــنن بطريقــة طبيــة حديثــة ,فهــل زــوز
هذا ارعاً؟
الجواب :إنه من الواجم لىأ اإلنسان المؤمن أن ياضـأ بقضـا
اهلل وقــدره وأن يســتقب قضــا اهلل تعــالأ وقــدره بالاضـأ ,وذلــك مــن
خال قـو اهلل لـز وجـ { :ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ} [النـور,]32 :
ومــن خــال قــو النبــي ‘> :وار بمــا قســم اهلل لــك تكــن أغنــأ
الناا< رواه التامذ  ,ينه ربمـا أن يعطـأ اإلنسـان مـا يايـد ,ويكـون
هذا سـبب ما فـي فـقائه قـدر اهلل تعـالأ ,فـالدياة فيمـا يدتـاره البـار
جىن قدرته ,والمؤمن هو الذ ياضأ بقضا اهلل تعالأ وقدره.
واهلل سبحانه وتعالأ ذ َّم أه الجاهىية الذين صىة لهم مع اهلل
تعالأ بقوله{ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﻣ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﻤ} [النح ].
فاهلل تعالأ هو الوهاب ,و ِه َب ُته بحكمة من خال لىمه بمـا يصـىح
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{ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

العبد أو يفسده ,أليا هو القائـ :
ﯨ} [الشورى]42 :
لذلك فالاضأ لنوان كما اإليمان ,و حا بين ياغـم المـا
في الولد ذكا ما كان أو أنثأ ,ولكن في نهاية المطاأل يتـاك العبـد مـااده
لمااد اهلل تعالأ ,ينه ما فا اهلل كان وما لم يشي لم يكن .هذا أو م .
ثاني ما :بيا بالتح ُّكم في جنا المولود لن ايق النظام الرـذائي,
وتوقين الجمال بتحا وقن اإلباضة ,أو الرسو الكيميائي.
ثالث ما :يجوز كشف العورة من أج هذا الرا  ,كما يجـوز
الفحص الطبي لهذا الرا  ,ولكن مـن َّ
تعـذر لىيـه اإلنجـاب بـالطايق
الطبيعي ,وقام بإجاا لمىية ف اينبوب ,ومن خال ذلـك اسـتطال
التحكم بجـنا المولـود تبعـ ما لـذلك ,فـال مـانع مـن ذلـك إن فـا اهلل
تعالأ .وإ حام هذا الفع  .ونسي اهلل تعالأ الاضأ بالقضا والقدر.
هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :32هل زـوز االسـتماع إىل أنااـيد دينيـة فيهـا موسـيقا
كأناايد سامي يوسف؟
الجووواب :يجــوز ســمال اينافــيد الدينيــة إذا كانــن مصــحوبة
باآل ت الموسيقية بجميع أنوالها ما لـدا الـدأل ,وهـذا هـو المشـهور
لنــد ايئمــة ايربعــة ـ الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية والحنابىــة ـ أن
اســتعما اآل ت التــي تطــاب ,كــالعود والطنبــور والمعزفــة والطبــ
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والمزمار والاباب وغياها من ضاب ايوتـار والنايـات والمزاميـا كىهـا
حــاام ,فمــن أدام الســمال لهــا ُر َّدت فــهادته ,وذلــك لمــا ورد مــن
ايحاديم الشايفة في لدم جواز ا ستمال لها ,والتي من جمىتها:
ما رواه البدار في صحيحه لن النبي ‘ أنه قا > :ليكونن من
أمتي أقوام يستحىون ال ِح َا ,والحايا ,والدما ,والمعازأل<.
ومــا رواه التامــذ  ,لــن النبــي ‘ أنــه قــا > :إذا فعىــن أمتــي
خما لشـاة خصـىة حـ بهـا الـبال  <...ولـد ‘ منهـا> :واتدـذت
ال َق ْينَات والمعازأل< ال َق ْينَة :ايمة المرنية.
وما رواه ابن ماجه لن النبي ‘ أنه قا > :ليشابن ناا من أمتي
الدمــا ,يســمونها بريــا اســمها ,يعــزأل لىــأ ر وســهم بالمعــازأل
والمرنيات ,يدسف اهلل بهم اير ويجع منهم القادة والدنازيا<.
وبالحديم الذ رواه اإلمام أحمد ,لن النبي ‘ أنـه قـا > :إن
اهلل بعثنـــي رحمـــة وهـــدى لىعـــالمين ,وأمانـــي أن أمحـــق المزاميـــا
وال ِكنَّارات والمعازأل< ال ِكنَّارات :العيدان.
وبناء على ذلك:
يجوز سمال اينافيد الدينيـة المصـحوبة بـاآل ت الموسـيقية.
هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الســؤال :31مــا هــو احلكــم الشــرعي يف مســاع األ ــاني القدميــة
أمثــال عب ـد احللــيم وأم كلثــوم و ريهمــا؟ ومــا هــو رأيكــم
الشةصي يف املسألة؟ وما نصي تكم ملن يسـمع ذلـ مـن
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ري تعلق اديد بـه وإمنـا فقـ ألوقـا قليلـة؟ هـل ا ـرم
بشـ ــأن مسـ ــاع اللنـ ــاء هـ ــو مسـ ــاع املوسـ ــيقا يف الكاسـ ــيت أو
املوسـيقا املبااـرة ,أم ا ـرم يف ذلـ هـو العـزا ,أم ا ــرم
فيه هو مساع األلفاظ والكلما اليت تقال يف األ نية؟
الجواب :حكم ا ستمال إلـأ الرنـا واحـد ,سـوا كانـن ايغـاني
قديمة أو كانن حديثة ,وسوا كانن من المرنين القدما أو المحدثين.
فالرنــا المصــحوب بالموســيقا يحــام ا ســتمال إليــه ,وهــذا هــو
المشهور في المذاهم ايربعة ,وذلك لقـو النبـي ‘> :ليكـونن مـن
أمتي أقوام يستحىون الحا والحايا والدما والمعازأل< رواه البدـار .
ولقوله ‘> :ليشابن ناا من أمتي الدما يسمونها بريا اسـمها يُعـزأل
لىأ ر وسهم بالمعـازأل والمرنيـات يدسـف اهلل بهـم اير ويجعـ
منهم القادة والدنازيا< رواه ابن ماجه.
وا ســتمال لىرنــا المصــحوب بــاآل ت الموســيقية ســبم لنــزو
البال لىـأ ايمـة ,وذلـك لقـو النبـي ‘> :إذا فعىـن أمتـي خمـا
لشــاة خصــىة حـ بهــا الــبال < ,ولــد ‘ منهــا> :واتدــذت القينــات
والمعازأل< رواه التامذ .
أما الرنا المجاد لن الموسيقا ,وكان من الاجا لىاجـا  ,ومـن
النســا لىنســا  ,وكــان بكىمــات هادفــة ,وبكىمــات نظيفــة ,ولــم تكــن
كىمات الرنا فيها فحش ,أو إثارة لىشـهوات ,فـال حـا فيـه إن فـا
اهلل تعالأ.
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وبناء على ذلك:
3ـ فال يجوز ا ستمال لىرنا إذا كان مصحوب ما بموسيقا.
0ـ والحكم في سماله كذلك ,سوا كان مبافـاة ,أو لـن ايـق
الكاسين.
1ـ يجـوز سـمال الرنـا المجـاد لـن الموسـيقا إذا كانـن كىماتـه
مضبو ة بضوابط الشايعة.
4ـ ونصيحتي لمن تعىَّق با ستمال إلأ الرنا أن يتافَّـع إلـأ مسـتوى
الاجا حيم يضيع وقته بدون فائدة ,ين العبـد مسـؤو يـوم القيامـة
لن أنفاا لماه{ ,ﯛ ﯜ} [الزخـاأل ]44 :فىـو افـتر بسـمال
القاآن الذ يزيد في إيمانه لكان خيا ما لـه ,ألـم يقـ مو نـا جـ جاللـه:
{ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ} [اينفــا  ]0 :أيهمــا خيــا اســتمال
القاآن ,أم استمال الرنا الذ كان يقو فيه سيدنا ابـن مسـعود رضـي اهلل
لنه :الرنا ينبن النفاق في القىم .رواه أبو داود والبيهقي
وبوسع هذا ايخ أن يسمع إلأ بعـض المنشـدين الـذين يمـدحون
النبي ‘ في إنشادهم ,ويحاضون ايمة لىأ صفات الكما واآلداب
وايخــالق ,بيصــواتهم العذبــة ,ينشــدون أنافــيد الاجــا ال ُكمــ ,
ونشيدهم مجاد لن اآل ت الموسيقية.
همنا في ماضاته ,وأن يوفقنا لالسـتفادة
أسي اهلل تعالأ أن يجع َّ
من أنفـاا لمانـا المحصـية لىينـا {ﭖ ﭗ ﭘ ﺝ ﭚ
ﭛ ﭜ ﺞ} [الحجا] .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
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السؤال :30صديقي يعزا على البيانو وأمضـى سـت سـنوا يف دراسـته
وه ــو يع ــزا أحلانــاً راقي ــة وال يأخ ــذ أج ــراً عل ــى عزف ــه ويعتربه ــا
هواي ــة ال أكث ــر ,فه ــل ه ــذا الع ــزا ح ــرام؟ وإذا تك ــرَّمتم ب ــذكر
األدلة ألقنعه بها .علماً أن البعا يعترب هذا من املباحـا مـا دام
ال حيرس الشهوة وال يثري الفتنة وال يرافقه جوّ منكر.
الجووواب :المشــهور مــن المــذاهم ايربعــة ـ الحنفيــة والمالكيــة
والشافعية والحنابىة ـ أن استعما اآل ت التـي تطـاب ,كـالعود والطنبـور
والمعزفة والطب والمزمار والاباب وغياهـا مـن ضـاب ايوتـار والنايـات
والمزاميا كىها حـاام ,فمـن أدام السـمال لهـا ردت فـهادته ,لقـو النبـي
‘ محذر ما في الحديم الصحيح الذ رواه البدار > :ليكونن مـن أمتـي
أقوام يستحىون ال ِح َا ,والحايا ,والدما ,والمعازأل< .وفـي روايـة بـن
ماجه> :ليشابن ناا من أمتي الدما ,يسمونها بريا اسـمها ,يعـزأل لىـأ
ر وسهم بالمعازأل والمرنيات ,يدسـف اهلل بهـم اير  ,ويجعـ مـنهم
القادة والدنازيا<.
وبناء على هها:
فسمال الموسيقا يحام فال ما ,وهو ليا من سيما الصالحين ,ب
هو فعار يه الىهو والرفىة .وإذا كان سمال الموسيقا واآل ت حاام ما
فالعزأل لىيها من باب أولأ .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :33هل زوز و ع نلمة موسيقية يف اهلاتف ا مول؟
الجواب :أخي الكـايم لنـد جمهـور الفقهـا ا سـتمال لىموسـيقا
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حاام ,ولذلك يجم لىأ المسىم أن يجع المنبه في هاتفـه المحمـو
صوت جاا يكون بعيد ما لـن النرمـات الموسـيقية التـي تـذكا بـبعض
ايغاني ,وما أجم المسىم لنـدما يكـون متميـز ما لـن اآلخـاين وذلـك
باستقامته لىأ الشايعة .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :34ما هو احلكم الشرعي يف مشاهدة األفالم واملسلسال ؟
الجووواب :أو م  :إن مشــاهدة ايفــالم والمسىســالت وا ســتمال
لألغاني ضيال لىوقن الذ هو أخطا في في حيـاة اإلنسـان ,وتقـو
السيدة رابعة العدوية رحمها اهلل :اإلنسان بضعة أيام كىمـا انقضـأ يـوم
انقضأ بضع منه.
ويقو ابن مسعود رضي اهلل لنه :ما ندمن لىأ في ندمي لىـأ
يوم غابن فيه الشما نقص فيه أجىي ولم يزدد فيه لمىي.
وورد في ايثا :بورك لي فـي يـوم لـم أزدد فيـه مـن اهلل لىمـ ما
يـزداد فيـه المـؤمن لىمـ ما يـوم
فاليوم الذ
يقابني من اهلل لز وج .
ُ
ِ
اليـوم
غيا مبارك فيه ,وما من يوم ينشق فجاه إ وينـاد هـذا
ُ
نَحاُ ,
اإلنسا َن :يا بن آدم أنـا خىـق جديـد ولىـأ لمىـك فـهيد ,فتـزود منـي
فإني ألود إلأ يوم القيامة.
وربنا لز وج أقسم بالعصا الذ هو الزمن ,وربنـا يقسـم إ
بعظــــيم فقــــا :

{ﭑ ﺪ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﺫ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﺬ} [سورة العصا].
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فهـ مشــاهدة ايفــالم والمسىســالت وا ســتمال إلــأ الرنــا مــن
حت َضـا والنـاا مـن حولـه يشـاهدون
العم الصالح ه رأين رج م
ال يُ َ
ايفالم والمسىسالت ويستمعون إلأ الرنـا أم تـااهم حايصـين لىـأ
هذا الوقن المتبقي أن يُستر في الة اهلل لز وج  ,فتاى واحد ما يقاأ
القاآن ,وآخا يصىي ,وآخـا يتصـدق ,وآخـا يـدلو الجميـع لالنشـرا
بالعم الصالح
ومتأ ينتهي أجىك يا بـن آدم تـدر  ,لـذلك تضـيع أنفـاا
لماك بدون فائدة ,ين أنفاا لماك جـوهاة لـو لنهـا ,ورحـم
اهلل الحسن البصا رضي اهلل لنه الذ كان يقو  :لقد أدركـن أقوامـ ما
كانوا لىأ أوقاتهم أف َّد منكم حاص ما لىأ دراهمكم ودنانياكم.
ثاني ـ ما :إذا كانــن ايفــالم والمسىســالت خاليــة مــن المدالفــات
الشالية ,فإن مشاهدتها لمن لنده وقن يعاأل بي في يسترىه هـو
جائز فال ما ,وإني لىأ يقين بين المسىم الحق يجـد وقتـ ما يمـا لىيـه
بدون واجم لىيه.
وأما إذا كانن ايفالم والمسىسالت فيها المدالفات الشـالية فإنـه
يحــام مشــاهدتها ,وهـ يوجــد فـيىم أو مسىسـ توجــد فيــه مدالفــات
فالية ,وه يوجد فيىم أو مسىس ليا فيه نسا متباجات !!
أسي اهلل تعالأ أن يجع همنا في ماضاته ,وأن يوفقنا لالسـتفادة
من أنفـاا لمانـا المحصـية لىينـا {ﭖ ﭗ ﭘ ﺝ ﭚ
ﭛ ﭜ ﺞ} [الحجا] .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
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الســؤال :32مــا هــو احلكــم الشــرعي يف لعــب ورق الشــدة بقصــد
التسلية فق ؟
الجووواب :إنــه مــن العجيــم أن يضــيع العبــد وقتــه ُسـدى وبــدون
فائدة ,وه يجد المسىم وقت ما واجم فيه لىيـه هـ لـم الـورق
أتقن تالوة القاآن العظيم ه تعىم أمور دينه فيما يجم لىيه ه هو
واص رحمه ه هو ممن يحضا مجالا العىم
الوقن أغىأ في لىأ اإلنسان المسـىم العاقـ  ,ين العبـد يقـاأ
قــو اهلل تعــالأ{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﺪ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﺫ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﺬ} [المؤمنـــون] والىرـــو هـــو إضـــالة
الوقن والعم والقو بال فائدة ,فما هي الفائدة الماجـوة مـن الىعـم
في الورق لدنيا العبد أو لبازخه أو آلخاته ماذا يقدم نفعـ ما مـن خـال
الىعم بالورق لنفسه أو لزوجه أو يو ده أو لمجتمعه إذا فقـد أحـدنا
مبىر ما من الما يحـزن ,ولكـن إذا ضـيع الوقـن الـذ هـو رأسـماله
يحزن! أليا فين هذا اإلنسان لجيب ما
والنبي ‘ يقو  > :تزو قدما لبد يوم القيامة حتأ يُسـي لـن
لماه فيما أفناه ,ولن لىمه فيم فع فيـه ,ولـن مالـه مـن أيـن اكتسـبه
وفيم أنفقه ,ولن جسمه فيم أبـاله< رواه التامـذ وقـا  :هـذا حـديم
حسن صحيح .فما العبد قائ لابه يوم القيامة
وه تعىم يا أخي أن أكثا الشباب اليوم يضـيعون وقـتهم بالىعـم
بورق الشدة ,فال هم أصىحوا دنيا و دين ما .هذا أو م .
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ثاني ما :إذا كان الىعم بورق الشدة لىأ رهان فهو مقـاماة محامـة,
ويصبح لندها الىعم بـالورق حاامـ ما با تفـاق ,لتحـايم الميسـا بـنص
القاآن الكايم.
وأما إذا كان بدون رهان ,وكان هـذا الىعـم سـبب ما لتـاك الـة أو
لفع معصية فهو حاام كذلك .وإ فهو مكاوه كااهة تحايم ينه لبم
وضيال لىوقـن بـدون فائـدة ,وينَّـه يعتمـد لىـأ الحـظ الـذ يُضـ ِعف
اإليمان باهلل تعالأ وقضائه وقدره ,ويثيا الرضـم فـي الاللبـين غالبـ ما.
هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الس ــؤال :38س ــنقوم بافتت ــاح حم ــل أللع ــاب األطف ــال عل ــى الكمبي ــوتر,
ومسعنا أن يف هذا األمـر اـبهة مـن ناحيـة هـدر األمـوال وتضـييع
وقت األوالد ,أو من نواحي أخرى أنت قد تدركها أكثـر منـا .مـع
العلــم أن األلعــاب ســتكون ــت الســيطرة حبيــث ال تتضــمن أي
اي إباحي ,أو منااٍ لألخالق أو الـدين ,مـع األخـذ بعـن االعتبـار
أن هذا العمـل متعلـق يف اختصاصـنا وهـو الكمبيـوتر .فمـا رأيـ
يف هذا املو وع هل نستمر يف ذل أم نوقف هذا املشروع؟
الجواب :إن افتتاح مح يلعاب اي فا ـ أقـو  :قـ  :لىشـباب
المااهقين ـ لىأ الكمبيوتا بالشاوط التي ذكاتها ,وأضيف لـك فـا ما
الداسـا مـن
آخا هو أن يكون الىعم مقـاماة ,بحيـم يـدفع ايجـا َة
ُ
الاللبين ,هو أما مباح.
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ولكن أخي الكايم :يجم لىينا أن نتكىم من أر الواقع مـن
تدــيالت وأوهــام ,فمحــالت الىعــم لىــأ الكمبيــوتا هــي محــالت
لىتعارأل بين الشباب والشابات ,هي محالت لضيال الوقـن الـذ هـو
ضـيع دراسـته بسـبم هـذه
أثمن في في حياة فبابنا ,الكثيا منهم من َّ
المحــالت ,والكثيــا مــنهم انحــاأل لــن جــادة ا ســتقامة بســبم قانــا
السو الذين تعاأل لىيهم في هذه المحالت ,والكثيا منهم ضـيع قيمـه
وأخالقه وآدابه بسبم هذه المحالت.
وأكثا اآلبا وايمهات يدلون اهلل لـز وجـ لىـأ أصـحاب هـذه
المحالت الذين كانوا سبب ما في ضيال أبنائهم ,وهذا واقع خيا .
أخيا ما أقو لك :يا أخي الكايم ,اجع نعمة الما التي أسـبرها اهلل
تعالأ لىيك سبب ما لنفع ايمة ورفعهـا مـن الحضـيض إلـأ المسـتوى الـذ
ىبه ربنا منا ,اجع نعمة اهلل لىيك سبب ما لكي ُتذ َكا بعد موتك بالديا.
وأرجــو اهلل تعــالأ أن يىهمنــا وإيــاكم الافــد لمــا فيــه صــالحنا
وصالح ايمة .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :32ما حكم التصفيق يف حفال األعراإ؟
الجواب :أخا البدار في صحيحه لن سيدنا أبي هاياة رضي
اهلل لنه ,لن النبي ‘ أنه قا > :التسبيح لىاجا والتصفيق لىنسا <,
وقا تعالأ في حق المشاكين:

{ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ} [اينفا  ]15 :كانوا يصفقون ويصفاون.
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وبناء على ذلك:
فالتصفيق في غيا الصالة جائز إذا كان لحاجة معتباة كا سـتئذان
والتنبيه أو لماللبة اي فا .
أمــا إذا كــان لريــا حاجــة فقــد صـ َّـاح بعــض الفقهــا بتحايمــه,
والبعض بكااهتـه ,والتبـاوه مـن الىهـو البا ـ  ,ين فيـه تشـبه ما بيهـ
الجاهىية ,أو تشبه ما بالنسا .
والالئـق بالمسـىم أن يتافـع لـن مثـ هـذه ايمـور ينهـا تىيـق
بالاجا  .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الســؤال :36مــن املعــروا أن الــذهب واحلريــر فق ـ همــا حــرام
علـ ــى رجـ ــال األمـ ــة اإلسـ ــالمية ,وأن الفضـ ــة هـ ــي حـ ــالل,
ولك ــنين مسع ــت م ــن أح ــدهم أن م ــادة ال ــبالتن ه ــي ح ــرام
أيضـاً ,أو علــى األقــل فيهــا كراهـة ,فأريــد مــنكم التو ــيح
يف هذل النقطة ,هل البالتن والذي يصنع منه الكـثري مـن
خوا الزواج بدل الفضة حبجة أن الفضة يتلري لونه مـع
الزمن ,هل هو حالل أم حرام بالنسبة للرجال؟
الجواب :التدتم بالفضة حال لىاجـا  ,لمـا روى البدـار لـن
ابن لما رضي اهلل لنهما قا  :اتدذ رسـو اهلل ‘ خاتمـ ما مـن َو ِر ٍق ـ
فضة ـ وكان في يده ,ثم كان بع ُد في يد أبي بكا ,ثم كان بعـ ُد فـي يـد
لما ,ثم كان بع ُد فـي يـد لثمـان ,حتـأ وقـع فـي بئـا أريـا ,نقشـه:
محمد رسو اهلل ‘.
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والتدــتم بالــذهم والحديــد والصــفا حــاام ,لمــا روى أبــو داود
ال جا إلأ النبي ‘ ولىيـه خـاتم مـن فـبه ـ
والنسائي والتامذ  ,أن رج م
نحاا ـ فقا له> :ما لي أجد منك ريح ايصنام< فطاحه ,ثم جـا ولىيـه
خاتم من حديد فقـا > :مـا لـي أرى لىيـك حىيـة أهـ النـار< فقـا  :يـا
رسو اهلل ,من أ في أ َّتدذه قا > :اتدذه من َو ِرق و ُت ِت َّمه مثقا م <.
ولما روى التامذ والنسائي أن رسو اهلل ‘ قا > :أُ ِح َّ الـذهم
وحام لىأ ذكورها<.
والحايا إلناي أمتي ُ
وبناء على ذلك:
فقد ذكا فقها الحنفية ـ كما جا في لبارة الجامع الصريا ـ :و
يتد َّتم إ بالفضة اهـ .وأ يتجاوز وزنه مثقا م ويقـدر بــ ()5ا .هـذا,
واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :32أعمل يف دـال اخلياطـة النسـائية ,يف دـال املـانطو,
فهــل حيــرم العمــل إذا كنــا نعمــل املــانطو فيهــا زينـة أو درزا
عل ــى وج ــه امل ــانطو لك ــي تص ــبح أمج ــل؟ والنس ــاء وخاص ــة
الشابا منهن إذا مل تكن هذل املانطو مجيلة ال تشرتيها.
الجواب :إذا كانن خيا تك لىمـانطو العاديـة المجـادة لـن الزينـة
فال حا لىيك إن فـا اهلل تعـالأ .وأمـا خيا تـك لىمـانطو التـي تعتبـا
زينة بحد ذاتها ,وتدا فيها الماأة إلأ الشارل ,فيرى أن هذا الفعـ
ايمة.
يجوز فال ما ,لما يتاتم لىأ ذلك من المفاسد في حياة فباب َّ
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ﯵ ﯶ} [المائدة .]0 :وربنـا جـ جاللـه أمـا المـاأة أن تدفـي
زينتها التي من جمىتها مالبسها المزينة التي تىفـن نظـا الاجـا إليهـا,
فإذا كانن المانطو ضيقة ومزينة ,والصانع يعىم بين المـاأة تدـا فيهـا
إلأ الشارل ,فال يجوز صنعها.
ولىيك يا أخي أن تهتم بتصنيع المانطو التـي تسـتا الثيـاب ,وإ
لوضه اهلل تعـالأ خيـا ما
فاسترن باهلل لن هذا العم  ,ومن تاك فيئ ما هلل َّ
منه .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :42أرجو منكم إعطاء احلكـم الشـرعي يف اـرب الـدخان
واألركيلة ,وأن يكون اجلواب مفصَّالً تفصيالً وا اً.
الجووواب :قبــ أن أذكــا الحكــم الشــالي فــي فــاب الــدخان
وايركيىة ـ وهما في واحد ـ أود أن أقو بعض الكىمـات بـين يـد
هذا الموضول:
الم َسـىَّمِ فيـه بـين صـحة الجسـد منطىـق لصـحة العقـ ,
أوالً :من ُ
وقوة ايمة تتجىأ في صحة أفاادها ,وإن ايمة التي تح بها ايماا
تتعا لدسائا كبياة من المادة بعد خساان فبابها التي كانـن تسـاهم
في بنا ايمة ومجدها ,وإن ايموا التي تصاأل في معالجة ايمـاا
يجم أن تصاأل في رفع فين ايمة.
ثاني ًا :يجم أن نعىم أن فاكات إنتا الـدخان هـي فـاكات قتـ
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الناا بصورة بطيئة ماخصة لالمي ما ,في لالم الحضارة والتقدم والاقي
وا زدهار وفي لالم اإلنسانية.
ثالي ًا :يجم لىينا أن نعىم بعض قاارات منظمة الصحة العالميـة,
التي منها:
3ـ تحتو أوراق التبغ لىأ قىويات سامة في ىيعتها النيكـوتين,
وثماني قطاات لو حقنن تحن جىد حصان تقتىه في أربع دقائق.
0ـ في الدخان سموم تضـعف لمـ كايـات الـدم الحمـاا  ,وتعيـق
وظيفتها في تباد ايوكسجين مع غاز الفحم ,وهذا الذ يتعم المدخن.
سامان مسا نان ,وفيهما أيض ما فحوم مسا نة.
1ـ في الدخان غازان َّ
4ـ أما أثاه لىأ اإلنسان فكبيا وخطيا ,ومن ذلك:
أ ـ أثاه لىأ الدماا :سموم الدخان إذا وصىن إلـأ الـدماا تدـدره,
ويشعا اإلنسان بشي من الفتور تارة ,وبشـي مـن الدـدر تـارة ,ويشـعاه
بالنشاط والتنبه تارة أخاى ,فالدخان مهدو ومنشط فـي آن واحـد ,وهـذا
هــو ســا اإلدمــان لىيــه والتعىــق بــه ,كمــا أن هــذا الســم يضــعف ترذيــة
ايلصاب ,فتصاب با لتهاب ,ثم تضعف ذكا اإلنسان المدخن.
ب ـ أثاه لىأ جهاز التنفا :هو أفـد ايجهـزة تـيثا ما بالتـدخين,
حيــم ســموم الــدخان تدــاب اينســجة المبطنــة لألســناخ الائويــة,
وتضــعف الوظــائف التنفســية ,وتــؤد إلــأ التهــاب اينــف والبىعــوم
المزمنين ,وإلأ التهاب الحنجـاة والقصـبات الهوائيـة ,ونسـبة سـا ان
الائة لند المدخنين هي ثمانية أمثا غيا المدخنين.
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ـ أثاه لىأ القىم :معظـم اإلصـابات القىبيـة والولائيـة القاتىـة
تعود إلأ التدخين ,وإن  %82من ماضأ القىم من المدخنين ,بسبم
السموم التي تضيق الشاايين ,وقد يتحو الضيق إلـأ انسـداد ,فتكـون
الذبحة الصـدرية ,أو الجىطـة ,أو يسـبم انسـداد ما فـي فـاايين المـ ,
فتكون السكتة الدماغية ,أو يسبم انسداد ما في فاايين السـاقين فيكـون
ما الراغاين ,مما يؤد إلأ قطع الساق.
د ـ أثـاه لــىأ الحــم  :إن أكثـا حـا ت اإلجــها واإلمـالص ـ
و دة الجنــين ميت ـ ما ـ والــو دة قب ـ ايوان ,والوفــاة فــي المهــد ,وربــو
اي فا  ,والصمم ,وتسال دقات قىبه ,واإلقيا ات المتكارة والتشـنجات
كىــه يعــزى إلــأ ايم المدخنــة ,حيــم تــدخ ســموم الــدخان فــي جســم
الاضيع لن ايق حىيم أمه المدخنة ,كمـا أن كثافـة سـموم الـدخان فـي
ثد الماأة تؤد إلأ تداش الثد  ,وهذا يؤد إلأ سا ان الثد .
والتدخين يضـا بالنسـا الحوامـ حتـأ لـو كـ َّن غيـا مدخــنات,
وذلك لـن ايق الزو المدخن.
5ـ معام الدخان تضع التبغ في أولية محكمة ,ثم يصـبون لىيـه
مــن لصــيا العنــم أو التفــاح أو أ فــي مــن العصــائا الســكاية ,ثــم
يضعون لىيه الدمائا ,ثم يحكمون اإلغالق ثالي سنوات حتأ يعتق,
وحتأ يتشبع التبغ بالدما والكحو  ,فيدخن النـاا نقيـع الدمـا وهـم
يعىمون ,وهذا ما يجع السيجارة تستما مشتعىة آلخاها ,ين هناك
كحو م متحد ما بيوراق التبغ.
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هذه بعض قاارات منظمة الصحة العالمية في الدخان ,وما زالـن
الدلاية لشابه قائمـة لىـأ أجهـزة اإللـالم ,تعـا حيـم النكهـة ,هـ
ست َد َّف به هذا ا ستدفاأل
اإلنسان العاق وص ايما به أن يُ َ
ه تعىم أيها ايخ الكايم العاق :
3ـ أن لدد الذين يموتون بالدخان يفوق لدد الذين يموتون نتيجة
ايمــاا التــي مــن جمىتهــا الطــالون والكــولياا والجــدر والســ
والجذام والتيفوئيد
0ـ ه تعىم أن لدد الذين يموتون بالـدخان يزيـد سـبعة أضـعاأل
لىأ لدد الذين يموتون في حوادي السيا
1ـ هـ تعىـم أن مجمـول الـدخ الـذ تحققـه الـدو مـن جـاا
الضاائم لىأ تصنيع الدخان هو أق بكثيا من ايموا التـي تنفـق فـي
معالجة ايماا الناتجة لن التدخين
لجم واهلل فين المدخن :يدفع الما الكثيا لشاب الدخان ,ثـم
يــدفع المــا ايكثــا منــه لمعالجــة نفســه بســبم ايمــاا الناتجــة لــن
التدخين ,ه هذا من المعقو
4ـ ه تعىم أنه أُجاين دراسة فـي بايطانيـا لىـأ ثالثـة وثمـانين
ال مــدخن ما ,أكــدت الدراســة أن ثالثــة أفــداص مــن كــ لشــاة
رجــ م
سيالقون حتفهم بسبم ايماا الناتجـة لـن التـدخين ,وأمـا البـاقون
فسيعانون من أماا مزمنة بسبم الدخان
5ـ ه تعىم أن هناك من يتوهم بالدخان المصفَّأ الذ صفي لن
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ايق الفىتا ,بين الفىتـا يمنـع دخـو القطـاان إلـأ الـائتين فقـط ,أمـا
أربعمائة نول من السموم تدخ دم المدخن بدون استئذان ,ين الفىتـا
يمنعها من الدخو
والمهـاب إلـأ بـالد العـاب
6ـ هـ تعىـم أن الـدخان المسـتورد
َّ
والمسىمين هو أسوأ وأردأ أنوال الدخان في الرالم
7ـ ه تعىم أن المدخن دائم ما في حالة خوأل وقىق من ايمـاا
التي تالحقه وتهدد وجوده بين الحين واآلخا
8ـ ه تعىم بين المدخن يستنشق حوالي  %35فقط من محتويات
السيجارة ,بينما ينفم  %85من افها المحتاق إلأ الهـوا ليستنشـقها
اآلخاون .وهذا ما يطىق لىيه التدخين السىبي
2ـ ه تعىم أن اي فا لوالدين مـدخنين تـزداد لـديهم معـد ت
اإلصابة بالنز ت الشعبية الحادة إلأ أربعـة أضـعاأل أقـاانهم وتـزداد
معد ت إصابتهم بحساسية الصدر خمسة أضعاأل المعد ت الطبيعية.
32ـ ه تعىم أن ألقاب السجايا تدما اقتصـاد هـذه ايمـة ,فكـم
من حايق نشم بسبم لقـم سـيجارة كـم مـن المحاصـي والمـزارل
والرابات الدضاا صارت رماد ما بسبم لقم سيجارة
33ـ ه تعىـم أن فـاكة واحـدة مـن فـاكات الـدخان فـي العـالم
المتمــدن المتحضــا الــذ يدــدم اإلنســانية ,تقــدم دلمـ ما فــي كـ يــوم
ثمانين مىيون دو ر من ربحهـا فـي الـدخان ,يعـود لىكيـان الصـهيوني
منها تسعة ماليين دو ر ك يوم .فما القو بيرباح فاكات الدخان
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30ـ ه تعىم أن ألداد المدخنين في بالد الراب تتناقص نسبتهم
 %35ك ـ لــام ,بينمــا تــزداد نســبة المــدخنين فــي لالمنــا اإلســالمي
والعابي إلأ .%85
31ـ هـ تعىـم أن العـالم اإلسـالمي والعابـي هـو أكبـا مسـتهىك
لىدخان لىأ اإل الق
34ـ ه تعىم بـين ألـدا نا يعطـون ألـدا نا الصـواري وايسـىحة
المدماة ويعطوننا السجائا ـ الموت البطي ـ
35ـ ه تعىم أن الحكومة البايطانية منعن التدخين فـي ايمـاكن
العامة ونحن ناكز لىأ التدخين في ايماكن العامة وخاصة في لقـود
الزوا وحفالته.
36ــ هـ تعىــم أن بعـض القنـوات الفضــائية أرسـىن بشـارة إلــأ
أهالي سوريا ,بين ألىأ نسـبة تـدخين فـي العـالم بموجـم نسـبة لـدد
السكان هم أهالي سوريا.
{ﭩ ﭪ ﭫ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ} [يا.]12 :
إن لىمن قاارات منظمة الصحة العالمية ,ولىمن هـذه الحقـائق
السابقة الذكا بعد ذلك تايد أن تعاأل الحكم الشالي في الدخان
قب أن أذكا لك حكمه ,أقو لـك التبـا يـا أخـي الحبيـم بهـذا
يقص لىيـك قصـته ,حيـم هـي فـي الحقيقـة قصـة كـ
المدخن الذ
ُّ
مدخن ,يقو :
أمــا أنــا فاســمع بدايــة قصــتي منـــذ التحقـــن بشـــىة ايقـــاان
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لــم يعىــم ايبــوا ِن أيــن تس ـ ُّكعي بحثــ ما لــن ايلقــاب والعيــدان
غـدت ســيجار ُة الشــيطان ــو َل بنــاني
لم تمض إ أفـها حتـأ
ْ
في العيـد كانـن فاصـتي ذهبيـ مة الجيــم ممىــو  ,أبــي ألطــاني
ــن أفـــالم البطولـــة مرامـــ ما ومشـــاه َد التـــدخين كـــ َّ ثـــوان
تابعـ ُ
ـن بالتــدخين فــا ما زم ـ ما كــي أنتمــي لفصــيىة الشــجعان
أيقنـ ُ
ســيجارة ايســتاذ فــي مدرســتي كانــن كــوحي الجــن والشــيطان
ــدأت بعـــد الســـا بـــاإللالن
أذلنـــن لىتـــدخين دون تــــا ُّدد وبـ ُ
ُ
فــيبي يــدخن والمعىــم قُــدوتي وكالهمـــــا بســـــىوكه أغـــــواني
و بيبنــا فــي الحــي كــان ُم ـدخن ما فجــــعىته تِاســـ ما لمـــن يــــنهاني
ــن بصـــدر ك َّفـــ ُة الميـــزان
جاوزت ماحىة الشباب وبعـدها مالـ ْ
ُ
أصبحن ألهم إن مشين بسـالة والقىــم يدفــق والســعا أتــاني
أنفقــن أمــوالي َأه ْنــ ُن إرادتــي كــي يُصــاب التبــغ بالدــذ ن
ُ
أردفتـــه خىفـــي فبـــال حصـــاني
جعىتـه لــي صــاحب ما
ُ
هــذا الىَّـدود ُ
ـزت بالدســاان
ـن فـ ُ
لــم أ َّتعــظ ممــا جــاى لىســابقين صـ ُ
ـمدت لكـ ْ
هذ حكايـة مـن يـذوب ندامـ مة فاحذر صديقي أن تكـون الثـاني
ه سمعن يا أخي الكايم قصة هذا المدخن ه تعتبا منه هـ
سمعن يا أيها ايب وأنن القدوة ه سمعن يـا أيهـا المـدرا وأنـن
القدوة ه سمعن يا أيها الطبيم وأنن القـدوة هـ سـمعن يـا أيهـا
المسؤو وأنن القدوة لنسمع جميع ما قـو سيدنا محمد صىأ اهلل لىيـه
ولىأ آله وصحبه وسىم وهو يقو > :مـن سـ َّن فـي اإلسـالم سـنة حسـنة
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فـىه أجاها وأجـا من لــم بهـا بعـده مـن غيـا أن يـنقص مـن أجـورهم
في  ,ومن س َّن في اإلسالم سنة سيئة كان لىيه وزرها ووزر مـن لمـ
بها من بعده من غيا أن ينقص من أوزارهم في < رواه مسىم.
بعد هذا أقو لك :يا أخـي المسـىم تعـا واسـمع مـاذا يقـو اهلل
تعالأ وماذا يقو سيدنا رسو اهلل ‘؟ وماذا يقو العىما ؟
أوالً :يقو اهلل تعالأ{ :ﮤﮥ ﮦ ﮧﮨ} [البقاة]325 :
فارب الدخان وايركيىـة ,هـ يىقـي بنفسـه إلـأ التهىكـة أم
فما هو قائ لابه لز وج يوم القيامة
ويقو تقدسن أسـما ه{ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ}
[النسا ]02 :
فارب الدخان وايركيىة ,يعىم بينه يقت نفسه بـبط  ,وا نتحـار
حاام بنوليـه السـايع والبطـي  ,والمـدخن وفـارب ايركيىـة ينتحـاان
انتحار ما بطيئ ما ,و يجوز لعنسان أن يضا أو يقت نفسه ,فما هـو قائـ
هلل لز وج
ويقو جـ َّ جاللـه{ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ}
[ايلااأل .]357 :فارب الـدخان وايركيىـة ,هـ يعتقـد هـذا الـذ
يشابه من الطيبات أم من الدبائم و فك أنه سيقو من الدبائـم,
فما هو قائ هلل لز وج
وقوله تعالن لظمته{ :ﯚ ﯛ ﯝﯞ ﯟ ﯠ}
[اينعام.]343 :
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فارب الدخان وايركيىة ,أ يعتقـد بـين صـاأل المـا فـي هـذا
الطايق من اإلسااأل فما هـو قائـ هلل لـز وجـ وخاصـة فـي زمـن
انتشا فيه الفقا.
ويقو ج َّ ثنا ه{ :ﯵ ﯶ ﯷ ﻷ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﻸ} [اإلساا ].
فارب الدخان وايركيىة ,أ ياى هذا من التبذيا فما هو قائـ
هلل لز وج
ويقو اهلل تعالأ{ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ} [ايحزاب.]58 :
فـــارب الـــدخان وايركيىـــة ,أ يشـــعا بينـــه يـــؤذ المـــؤمنين
والمؤمنات بالدخان وايركيىـة وخاصـة بعـدما لافنـا ضـار التـدخين
لىأ غيا المدخنين ,فما هو قائ هلل لز وج
ويقو اهلل تعالأ{ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ
ﯸ ﯹ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ} [المائدة.]0 :
فارب الدخان وايركيىة ,لندما يقدم لجىسائه الدخان ,ه هـذا
من التعاون لىأ البا والتقوى ,أم هو تعاون لىأ اإلثم والعدوان فمـا
هو قائ هلل لز وج
ثاني و ًا :يقــو ســيدنا رســو اهلل ‘ > :ضــار و ضــاار< رواه
اإلمام مالك في المو ي.
فارب الدخان وايركيىة ,ماذا سيقو هلل لز وج بعد أن لـاأل
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أضـا بنفسـه
حديم سيدنا رسو اهلل ‘ > :ضـار و ضـاار< وهـو َّ
وأضا برياه
َّ
(وقد نهأ النبي ‘ لن ك مسكا ومفتا) رواه أبو داود.
فارب الدخان وايركيىة ,ماذا سيقو هلل لز وج وهـو يعىـم أن
الدخان مفتا
ويقو ‘> :إن اهلل كتم اإلحسان لىأ ك فـي < رواه مسـىم,
أضا بنفسه أو برياه لم يحسن ,وفارب الدخان وايركيىـة ,مـاذا
فمن َّ
سيقو هلل لز وج بعد أن لاأل هذا الحـديم الشـايف فهـ أحسـن
لنفسه ولرياه أم أضا
ويقو ‘ > :تزو قدما لبد يوم القيامة حتأ يسي لـن لمـاه
فيما أفناه ,ولن لىمه فيم فع فيـه ,ولـن مالـه مـن أيـن اكتسـبه وفـيم
أنفقه ,ولن جسمه فيم أباله< رواه التامذ .
فارب الدخان وايركيىة ,مـاذا سـيقو هلل لـز وجـ لـن إنفـاق
الما في فاب الدخان وايركيىة وقد نهأ اهلل لز وج لن ذلك
ويقو ‘> :إن اهلل َكـا َِه لكـم ثالثـ ما :قيـ وقـا وإضـالة المـا
وكثاة السؤا < رواه البدار .
فارب الدخان وايركيىة ,ماذا سيقو هلل لـز وجـ لـن إضـالة
الما وقد نهأ اهلل لز وج لن ذلك.
ويقو ‘> :من كان يـؤمن بـاهلل واليـوم اآلخـا فـال يـؤذ جـاره<
رواه البدار .
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فارب الدخان وايركيىة ,ماذا سيقو هلل لز وجـ لنـدما يـؤذ
غياه بشابه الدخان وخاصة بعد أن لاأل هذا الحديم الشايف.
ال فىيعتزلنا ـ أو ليعتز مسجدنا
ويقو ‘> :من أك ثوم ما أو بص م
ـ وليقعد في بيته< رواه مسىم.
فارب الدخان وايركيىـة ,مـاذا سـيقو هلل لـز وجـ لـن إيـذا
المسىمين بهذه الاائحة الكايهة ,وقد نُهي لن إيذا المسـىمين باائحـة
الثوم والبص مع وجود المنافع فيها
ويقو ‘> :ك أمتي معافأ إ المجاهاين< رواه البدار ومسىم.
فارب الدخان وايركيىة ,ماذا سيقو هلل لـز وجـ وهـو يجـاها
ال نهـار ما ,وخاصـة فـي ايمـاكن العامـة فكيـف
بشاب ذلك الدخان لي م
يعافأ من ذلك
ثالي ًا :ويقو ايصوليون وفقها الدين :الضاوريات الدما التـي
جا اإلسالم لالايتهـا يجـم المحافظـة لىيهـا ,والضـاوريات الدمـا
هي الدين والنفا والعق والنس والما  .وهذه الضـاوريات الدمـا
كىها تتيثا بالتـدخين وفـاب ايراكيـ  ,أمـا أثـاه لىـأ ديـن المـدخن,
فمنهم من يستطيع أن يصـوم فـها رمضـان ,إمـا ينـه يسـتطيع أن
يمتنع لن التدخين ,وإما نتيجة ايماا الناتجة لن التدخين.
وأثــاه لىــأ نفــا المــدخن ـ ـ أ ذاتــه ـ ـ فنفســه متــيثاة بالــدخان
وايركيىة ,وهذا ما أثبته الطم الحديم ,وذكانـاه فـي قـاارات منظمـة
الصحة العالمية.
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أما أثاه لىأ لقىه فهذا ما ثبن لىمي ما بينه يؤثا لىأ الدماا والذكا .
أما أثاه لىأ النس فهذا ما أثبته الطم الحديم ,كمـا ذكانـا فـي
قاارات منظمة الصحة العالمية.
أما أثاه لىأ الما فهو أوضح من نار لىأ لىم.
فالدخان مضا بالضاوريات الدما التي جا اإلسالم لالايتها.
ويقو العىما والفقها  :ما ثبن ضـاره ثبتـن حامتـه ,و أفـك
أنه يوجد إنسان لاق يقو  :ما ثبن ضار الدخان وايركيىة.
لهذا ذهم إلأ تحايم الدخان وايركيىة من فقها الحنفيـة الشـي
الشانباللي ,والمسيا  ,وصاحم الدر المنتقأ ,واستظها ابن لابدين
أنه مكاوه تحايم ما لند الشي لبد الاحمن العماد .
ومن فقها المالكية :سالم السنهور  ,وإبااهيم الىقاني ,ومحمـد
ابن لبد الكايم الفكون ,وخالد بن أحمد ,وغياهم.
ومن فقها الشافعية :نجم الدين الرز  ,والقىيوبي ,وابن لالن,
وغياهم .ومن فقها الحنابىة :الشي أحمد البهوتي.
وقالوا :اي با مجمعون لىأ أنه مضا ,وقا الشـي لىـيش :أخبـا
بعض مدـالطي اإلنكىيـز أنهـم مـا جىبـوا الـدخان لـبالد اإلسـالم إ بعـد
إجمال أ بائهم لىأ منعهم من مالزمتـه ,وأمـاهم با قتصـاد لىـأ اليسـيا
ال مات باحتااق كبده وهو مالزمه ,فوجدوه
الذ
يضا ,لتشايحهم رج م
ساري ما في لاوقه ولصبه ,ومسود ما م لظامه ,وقىبه مثـ إسـفنجة يابسـة,
فمنعوهم من مداومته ,وأماوهم ببيعه لىمسىمين إلضاارهم.
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ثم يتابع الشي لىيش قوله:
فىو لم يكن فيه إ هذا لكان بالثـ ما لىعقـ لىـأ اجتنابـه ,وقـد قـا
رسو اهلل ‘> :الحال بَين والحاام بَين ,وبينهمـا مشـتبهات يعىمهـا
كثيا من الناا ,فمن اتقأ الشبهات استباأ لدينه ولاضه< رواه البدار .
هذا وفي المااجع الحديثة ما يثبن ضار التدخين.
يااجع :الموسولة الفقهية الكويتية مصـطىح (تبـغ) ,وفـتح العىـي
المالك ,301-338/3 :وحافية قىيوبي ,62/3 :والفواكه العديدة في
المسائ المفيدة ,83/0 :والدر المدتار وحافية ابن لابدين.
وإن ُج َّ الفقها المعاصاين قالوا بتحايمـه ,وخاصـة بعـد ثبـوت
ضاره ومفاسده لىأ الدين والعق والنفا والنس والما  ,وهـذه هـي
الضاورات الدما التي جا اإلسالم لالايتها.
هذا إذا لم يتع َّد ضاره لآلخاين.
أما إذا تعدى ضاره لآلخاين فإن الحامة تتيكد أكثا.
وإنني أ كد لىأ ذلك بشك لام ,وأزيد تيكيد ما في مو نين:
ايو  :في حفالت لقود الزوا :
مـكام في ديـننا ,وهو لقد ومـيثاق غـىيظ يــؤخذ
فعقد الـزوا لـقد َّ
لىأ الـزو  ,والميثاق الرىيظ ما ُذكا في القاآن العظيم إ في موضعين:
3ـ العهد الذ أخذ لىأ اينبيا والماسىين ,قا تعالأ{ :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ} [ايحزاب.]7 :
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{ﭫ ﭬ ﭭ

0ـ لقد النكـاح يقـو فيـه ربنـا تعـالأ:
ﭮ} [النسا .]03 :
المكـام فـي هـذا الـزمن كيـف حالـه
ولننظا إلأ َجو هـذا العقـد
َّ
إيذا لىمؤمنين الذين يشهدون هذا العقد بالدخان وايراكي .
الثاني :في لقا ات العزا :
الناا ييتون لىعزا من أج العباة وا تعاظ بمن خا من الحياة
الدنيا ,والقاآن يتىأ ,والناا يشـابون الـدخان ,فهـ هـذا مـن تعظـيم
فــعائا اهلل لــز وجـ التــي قــا فيهــا مو نــا{ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ
ﭭ ﭮ ﭯﭰ} [الحت]10 :
بعــد هــذا أيهــا ايخ الحبيــم يســيلك لىما نــا وفقها نــا ايســئىة
التالية ,فما هو جوابك لىيها
3ـ ه الدخان وايركيىة خيـا أم السـواك أجيـم لنـك فـيقو :
السواك من لـود ايراك ,ياضـي الـاب ,ويطــيم الفـم ,ويعـين لىـأ
صاحبه الشـهاد َة لنـد
الهضم ,ويـنفع المـعدة ,ويـقو الـبصا ,ويـذكا
َ
الموت ,وثمنه بسيط.
والدخان لكا ذلك تمام ما ,فهو ينتن الفم ,ويحاق الجوأل ,وينفا
المالئكة {ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ} [البقاة.]63 :
0ـ ـ ه ـ المــدخن وفــارب ايركيىــة كحام ـ المســك أم كنــاف
تجـد منـه إ
الكيا أجيم لنك بينـه لـيا كحامـ المسـك الـذ
ريح ما يبة.
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1ـ ـ ه ـ المــدخن وفــارب ايركيىــة يبــدأ فــابه بالبســمىة وينتهــي
بالحمدلة أجيم لنك , :ينه يعتقد أنه ليا من الطيبات التـي يتقبىهـا
اهلل تعالأ> :إن اهلل يم يقب إ يب ما< رواه مسىم ,بـ لىـأ العكـا
من ذلك ,يضع نهايتها تحن قدمه ,ويدوسـها بنعىـه ,وكينـه يشـفي غىيىـه
من لدوه.
4ـ إذا كنن تداأل من إيذا نفسك.
وإذا كنن تداأل من إيذا نسىك.
وإذا كنن تداأل من إيذا زوجك.
وإذا كنن تداأل من إيذا ُج َّالسك.
وإذا كنن تداأل من إسااأل مالك.
وإذا كنن تداأل من تبذيا مالك.
أفال تداأل من اهلل تعالأ ربك
وأنا أجيم لنك :بينك تداأل اهلل ربك الذ يقو لك{ :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ}
[النسا  .]07 :والذ يقو لك{ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ} [النور .]13 :والذ يقو لك{ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬ

ﯭ ﯮﯯ ﯰ} [التحايم.]6 :
وبناء على ذلك:
فإن فاب الدخان وايركيىة يكاه كااهة تحايمية ,فإذا ثبن
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ضار الدخان وايركيىة لىأ الشارب بقو بيم مسىم لد  ,أو
بتجابة حيم صار فاربها يشعا بايضاار ,انتق الحكم من الكااهة
التحايمية إلأ التحايم.
هذا إذا كان فابه لىدخان وايركيىة بعيد ما لن اآلخاين.
أما فاب الدخان وايركيىة في المحاف ومجامع الناا وبين أفااد
ايساة وايصحاب فال يجوز مطىق ما لما يىحقه بهم التدخين وايركيىة من
الضار في الصحة وسو الاائحة.
ثم أقو  :قا اهلل تعـالأ{ :ﮖﮗﮘﮙﮚ} [النسـا :
 ]73وقــا تعــالأ{ :ﭑﭒﭓﭔﭕ} [الكهــف ,]46 :وخيــا
تنبهن أيهـا ايب الريـور لىـأ ولـده ,ابنـك هـو
كسم الاج ولدهَّ ,
هال َّ
سا سعادتك ,ابنـك هـو امتـداد حياتـك ,ابنـك بـه يحفـظ ذكـاك ,ابنـك
الذ يافد صحيفة لمىك بعد موتك ,لو مىكن ألىأ منصم ,وجمعـن
أكبا ثاوة ,وبىرن ألىأ درجة لىمية ,ولم يكن ابنك كما تحـم وتتمنـأ
فينن من أفقأ الناا.
إذا رأيـن ولــدك بــدأ بالتــدخين ,ينـك أنــن المــدخن وأنــن رمــزه
وقدوته ,بدأ يحتاق قىبك لىيه إضافة إلأ ايماا التي تحاق داخىك.
إذا رأين ولدك بدأ بالتدخين منـذ نعومـة أظفـاره تيسـي ما بـك فىـن
يكتفي بالتدخين أيام مااهقته وفبابه ,ب قد ينتق منه إلـأ الدمـا ,ومـن
الدما إلأ النواد الىيىية ,ومنها ينقىم إليك مدمن ما لىأ المدـدرات,
فإذا ما رأيته هكذا جا تك ايزمة القىبية لتنقىك إلأ لـالم القبـا ,ومـن
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لالم القبا إلأ الوقوأل بين يد اهلل لـز وجـ  ,فمـا أنـن قائـ لابـك
الذ ألطاك الما والبنين
أيهـا ايب الكـايم :هـ نسـين قـو اهلل تعـالأ{ :ﯛ ﯜ}
[الزخاأل]44 :
ه نسين قو النبي ‘ > :تزو قدما لبـد يـوم القيامـة حتـأ
يسي لن لماه فيما أفناه ,ولن لىمه فيم فع فيه ,ولن ماله مـن أيـن
اكتسبه وفيم أنفقه ,ولن جسمه فيم أباله< رواه التامذ .
ه نسين قو اهلل تعالأ{ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ضــيعن المــا بشــاب الــدخان وايركيىــة,
ﯢ ﯣ ﯤ}
َّ
وضيعن ولدك ينك ما كنن القدوة الصالحة له.
َّ
فيــا أيهــا ايب الكــايم أنــن متبــول فانتبــه إلــأ نفســك ,ويــا أيهــا
المسؤو أنن متبول فانتبه إلأ نفسك ,ويـا أيهـا المـدرا أنـن متبـول
فانتبه إلأ نفسك ,ويا أيها الطبيم أنن متبـول فانتبـه إلـأ نفسـك ,ويـا
أيها التاجا أنن متبول فانتبه إلأ نفسك ,فىتكن أسوة صالحة لرياك.
ما أجم ايساة الصالحة ,وما أجمـ المجتمـع الصـالح ,حيـم
يتعـاون أحــد مــع أحــد إ لىــأ البـا والتقــوى ,ومــا أجمـ ايســاة
والمجتمع إذا جمعهم اإلسالم بيحكامه ,وه هنـاك سـعادة ألظـم مـن
سعادة ا جتمال لىأ أحكام فايعتنا
في الحياة الـدنيا نسـعد بإسـالمنا الـذ حـافظ لنـا لىـأ لقيـدتنا
وديننا وحافظ لنا لىأ أنفسنا ولقولنا وأموالنا ونسىنا.
وفي الحياة اآلخاة نسعد لندما يجمع اهلل بيننا وبين أصولنا
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وفاولنا وأزواجنا وذلك بصبانا لىأ امتثا أما ربنا

{ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﺋﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮗﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﻴ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮣ ﮤ ﮥ ﻵ} [الالد].
ضيعنا أنفسنا وأموالنا ولقولنا ونسىنا بعد
أما بريا اإلسالم فقد َّ
ضيال ديننا ,فصارت الحياة فقا م وضنك ما {ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﻱﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ

ﰇ ﻲ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭗ ﭘ ﭙ ﻳ} [سورة ه].

خسارة الدنيا وخسارة اآلخاة,

{ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﻋ ﰀ وأبيه ﻌ

ﰃﰄ ﻍ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﻎ} [لبا].
ونصيحتي لشاربي الدخان وايركيىة:
أوالً :أسال بالتوبـة إلـأ اهلل لـز وجـ قبـ فـوات ايوان ,وكـن
صاحم إرادة قوية ,واستعن باهلل و تعجز.
ثاني ًا :إن لم تكن حايص ما لىأ نفسك فكن حايص ما لىـأ ذريَّتـك,
وإني لىأ يقين بين أغىأ في لندك بعـد اهلل تعـالأ ورسـوله ‘ هـو
ذريَّتك ,فاتدـذ قـاار ما رجعـة فيـه فـي تـاك الـدخان وايركيىـة ,ين
تستحق منك هذا الحزم ,وذريَّتك تستحق هذا الحزم.
ذاتك
ُّ
ثالي و ًا :تفقــد ايم ـ إذا لــم تــنجح فــي المــاة ايولــأ بتاكــه,
فشيا ين الجـن واإلنـا ييئسـون مـن إيقالـك فـي المدالفـة ,ومـن
استمااريتك بشاب الـدخان وايركيىـة ,ينهـم ضـعفا أمـام أنفسـهم,
{ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ}.
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رابع و ًا :التبــا مــن أصــحاب ا بــتال ات ,واســتفد مــن أصــحاب
العزيمة الذين أقىعوا لن التدخين وايركيىة.
وأو ًال وأخير ًا :أنـن مسـؤو أمـام اهلل تعـالأ لـن نعمـة المـا أن
تصاأل بعضه في فاب الدخان وايركيىة.
وه تاى من فكا اهلل تعالأ لىأ نعمة الولد أن تكـون أسـوة لـه
في فاب الدخان وايركيىة ثم هو يتـابع سـياه فـي الـدركات التـي لـن
يحسد لىيها.
أسي اهلل السالمة لي ويصولي وفاولي وزوجتي ,ولكـ مـؤمن
ومؤمنة في مشارق اير ومراربها من ك فتنة ظاهاة وبا نة.
وأسي اهلل السالمة يو اننا ولشبابنا وفابَّاتنا ومسؤولينا إنـه خيـا
مسؤو وخيا ميمو  .آمين.
بسم اهلل الاحمن الاحيم:

{ﭑ ﺪ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﺫ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

[سورة العصا] .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.

ﺬ}

الســؤال :41مــا حكــم أكــل جــوزة الطيــب ,أو اــربها مــع القهــوة
بعد ط نها؟ علماً أنها نوع من أنواع التوابل.
الجواب :إن جوزة الطيم من المسكاات ,والنبي ‘ يقو كمـا
روى اإلمام مسىم في صحيحه لن ابن لما رضي اهلل لنهما قا  :قـا
رسو اهلل ‘> :ك مسكا خما ,وك مسكا حاام<.

100

الفتاوى الشالية

وبناء على ذلك:
فال يجوز استددام جوزة الطيم في المطعومات و المشـاوبات,
ينه ضاورة في استددامها ,و ضار في تاكها ,والكثيا من الناا
يضعها من أج نكهة الطعام والشااب ,وهذا ليا بيما ضـاور  .لـذا
هي حاام لند أكثا الفقها  ,والبعض أجازها إذا كانن قىيىة تسـكا,
والداو من الدالأل أولأ وأسىم .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الســؤال :40هــل أكــل املرتــديال حــالل أم حــرام؟ ومــا حكمهــا إذا
خُلطت معها عظام مط ونة من حيوان مأكول؟
الجواب :أك الماتـديال حـال ولـيا بحـاام إذا كـان مـن لحـم
الحيوانات الميكولة فال ما .أما إذا كانن الماتديال من الىحوم المحامـة
فال ما فبالطبع حاام أكىها .لىأ سبي المثا  :لـو كانـن الماتـديال مـن
لحم الدنزيا فإنه يحام أكىها.
ولظام الحيوان ميكو ِ الىحمِ اهاة ,فإذا لم يكن في أكىها ضار
لىأ صحة اآلك  ,فال أرى مانع ما من أكىها ,وإ فال يجوز ايك منها
لىضار .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الس ــؤال :43إنس ــان مص ــاب ص ــرض الس ــرطان ـ ـ ـ نس ــأل اهلل العف ــو
والعافية ـ ـ فوصف له بعا الناإ أن يأكل حلم السـل فاة,
فهل زوز أكلها كدواء أم ال؟
الجواب :السىحفاة :دابة بحاية باية نهاية ,لها أربع قـوائم ,تدتفـي
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بين بقتين لظميتين صقيىتين ,اختىف الفقها في مشاولية أكىها:
فعند الحنفية :يح أكىها ,ينه يح من الحيوانات المائيـة
إ السمك ,سوا كانن باية أم بحاية.
ولند الشافعية :يح أكىها إذا كانن تعيش في البحـا ,و لبـاة
في إمكان ليشها في البا ,أما إذا كانن باية فإنها تح لندهم.
ولند الحنابىة :تح بالتذكية سوا كانن باية أم بحاية.
وبناء على ذلك:
يجوز أكىها إذا كانن تعيش في البحا لنـد الشـافعية ,وإذا كانـن
بامائية لند الحنابىة بالتذكية ,و يجوز أكىها لند الحنفية.
أما إذا كانن تؤخذ لالج ما لدا  ,وكان ذلك بمشورة بيم مسـىم
حاذق ,ولـم يوجـد دوا آخـا لـذاك الـدا  ,فـال حـا لنـد ذلـك فـي
أخذها لىأ أساا العال  .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السـ ــؤال :44هـ ــل زـ ــوز اـ ــراء بـ ــرامج الكمبيـ ــوتر الـ ــيت تب ــاع يف
األس ــواق وال ــيت رـ ـت س ــرقتها م ــن اإلنرتني ــت م ــن إح ــدى
الش ــركا العاملي ــة ,حي ــث إنه ــا ق ــد تكل ــف العش ــرا م ــن
الــدوالرا يف حــن أنهــا تبــاع يف األســواق شمــا وعشــرين
لرية فق  ,لعدم وجود محاية هلا يف بالدنا؟
الجواب :إذا كانن هذه الباامت لها حماية مىكية ,وكانن حقـوق
النسـ محفوظــة فإنــه يجــوز فــاا ها ,إ بــإذن مــن أصــحاب هــذه
الشاكات ,وإ فتعتبا ساقة.
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وقد أضاف أستاذنا الفاضل الدكتور الشيخ أحمد الحجي الكردي
على الجواب ما يلي:
[يدخل هها الموضوع فوي ملكيوة الحقووف األدبيوة ،وقود اختلوف
الفق اء المعاصرون في ا ،فمن م من جعل ا ما ًال مصون ًا كبواقي األمووا
األخرى ،فال يجوز تجاوزها بغيور إذن مالك وا ،ومون م مون لوم يعودها
ما ًال أص ًال ،وأجاز االستفادة من ا من وير حاجة السوتذهان مالك وا ،إال
أن يمنع ولي األمر من ذلك ،فيجب االمتنواع عنوه لوهلك] .هـذا ,واهلل
تعالأ ألىم.
السؤال :42ما حكـم نسـخ الكتـب أو السـيديا الـيت كتـب عليهـا:
حقوق النسخ حمفوظة؟
الجواب :إن الكتم والسيديات التـي كتـم لىيهـا حقـوق النسـ
محفوظة ,يجـوز نسـدها و بالتهـا بقصـد التجـارة فيهـا ,أمـا إذا
نسدن لالستددام الشدصي فال حا فيه إن فا اهلل تعالأ.
وأما الكتم القديمة التي لم يكتـم لىيهـا فـي  ,فـال حـا فـي
بالتهــا ونســدها ,ويــا حبــذا لــو أن أصــحاب الكتــم والســيديات لــم
يكتبوا لىأ كتبهم وسيدياتهم :حقوق الطبع محفوظة ,وذلك مع ما بـين
ينالوا ايجا العظيم من خال قو النبي ‘> :إذا مات اإلنسان انقطع
لمىه إ من ثالي :صدقة جارية ,ولىم ينتفع به ,وولـد صـالح يـدلو
له< رواه التامذ وقا  :حديم حسن صحيح .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
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السؤال :48ما حكـم مـن يضـع اخلضـار والفواكـه أو ريهـا مـن
املواد على األرصفة؟ وما حكم كسبه هلذا املال؟
لىمـارة ,و يجـوز
الجواب :ايصـ فـي ايرصـفة أنهـا ُجعىـن
َّ
التضييق لىأ المسىمين بإفرالها ,ينه قد يعاضهم لىدطا بالنزو إلأ
الطايق الذ ُخصص لىماكوبات.
أما إذا ألطي البائع رخصة في إفرا هذا الاصيف مـن أصـحاب
الشين بدون أن يكون الحصو لىيها لـن ايـق رفـوة ,ودون إضـاار
بالمارة ,فال حا في إفرا الاصيف لندئذ إن فا اهلل تعالأ.
َّ
وأمــا فيمــا يتعىــق بكســبه فكســبه فــالي وحــال  ,ولــو أفــر
الاصيف بريا إذن أصحاب الشين ,ولكن يكون آثم ما بإفـراله الاصـيف
بدون إذن.
مالحظة :وما أجم المسـىمين لنـدما يعطـون صـورة حسـنة لـن
إسالمهم العمىي في فوارلهم ومحالتهم التجارية وخاصة أمـام بيـوت
اهلل لز وج  .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
** ** **
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السؤال :1ما هو الطريق إىل تقوية اإلميان؟
الجواب :الطايق إلأ تقوية اإليمان يكون بما يىي:
أو م  :تالوة القاآن العظيم وسماله من اآلخاين ,وذلك لقو اهلل

لز وج :

{ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﺫﭹﭺﭻﭼ

ﭽ ﭾ ﺬ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ} [اينفا ] ,وكان النبي ‘
يحم أن يسمع القاآن من غياه ,لذلك ىم من ابن مسعود رضي اهلل
لنه أن يقاأ له ,فقد روى البدار ومسىم لن سيدنا لبد اهلل بن مسعود
لىي< .قىن :أقاأ لىيك
رضي اهلل لنه قا  :قا لي النبي ‘> :اقاأ َّ
ولىيك أنز قا > :فإني أحم أن أسمعه من غيا < .فقاأت لىيه
سورة النسا حتأ بىرن:

{ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ} [النسا  ]43 :قا > :أمسك< ,فإذا ليناه تذرفان.
ثاني ما :تاك المعاصي والمنكاات ,وخاصة الكبائا ,ين المعاصي
تظىم القىم وتسوده ,وقد قا النبي ‘> :إذا أذنـم العبـد نكـن فـي
قىبه نكتة سودا  ,فإن تاب صق منها ,فإن لاد زادت حتأ تعظـم فـي
قىبه ,فذلك الاان الذ ذكاه اهلل لـز وجـ :

{ﭹ ﭻ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ} [المطففين <]34 :رواه الحاكم في المستدرك .فالـذنم يظىـم
القىم ويسوده ,وظىمة القىم بسبم الذنوب تضعف اإليمان.

112

الفتاوى الشالية

ثالث ما :فع الطالات واإلكثار من النواف  ,ين الطالات تزيد في
اإليمان بسبم النور الذ تورثه في القىم ,والنواف تجع العبد محبوب ما
لند اهلل تعالأ ,لقو النبي ‘ في الحديم القدسي الذ ياويه لن ربه
تبارك وتعالأ أنه قا > :وما تقاب إلي لبد بشي أحم إلي مما
افتاضن لىيه ,وما يزا لبد يتقاب إلي بالنواف حتأ أحبه ,فإذا
أحببته كنن سمعه الذ يسمع به ,وبصاه الذ يبصا به ,ويده التي
يبطش بها ,ورجىه التي يمشي بها ,وإن سيلني يلطينَّه ,ولئن استعاذني
يليذنَّه ,وما تاددت لن في أنا فالىه تادد لن نفا المؤمن يكاه
الموت وأنا أكاه مسا ته< رواه البدار  .والعبد المحبوب لند اهلل يتو ه
اهلل تعالأ ويابط لىأ قىبه ,كما قا تعالأ في هؤ الفتية{ :ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﻪﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﻫ} [الكهف].
رابعـــ ما :الصـــحبة الصـــالحة ومجالســـة العىمـــا الابـــانيين ,ين
الصاحم يتيثا من صاحبه ,فقد روى البدار ومسىم لـن أبـي موسـأ
ايفعا رضي اهلل لنه ,لن النبـي ‘ قـا > :مثـ الجىـيا الصـالح
والسو كحام المسك وناف الكيـا ,فحامـ المسـك إمـا أن يحـذيك
وإما أن تبتـال منـه وإمـا أن تجـد منـه ريحـ ما يبـة .ونـاف الكيـا إمـا أن
يحاق ثيابك وإما أن تجـد ريحـ ما خبيثـة< .ومجالسـة العىمـا تزيـد فـي
اإليمان ,فقد روى مسىم لن حنظىـة ايُ َس ْـيد رضـي اهلل لنـه ـ وكـان
من ُك َّتاب رسو اهلل ‘ ـ قـا  :لقينـي أبـو بكـا فقـا  :كيـف أنـن يـا
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حنظىة قـا  :قىـن :نـافق حنظىـة! قـا  :سـبحان اهلل مـا تقـو قـا :
قىن :نكون لند رسـو اهلل ‘ يُـذكانا بالنـار والجنـة حتـأ كينـا رأ
لـين ,فـإذا خاجنـا مـن لنـد رسـو اهلل ‘ لافســنا ايزوا وايو د
والضــيعات فنســينا كثيــا ما .قــا أبــو بكــا :فــواهلل إنــا لنىقــأ مثـ هــذا,
فانطىقن أنا وأبو بكا حتـأ دخىنـا لىـأ رسـو اهلل ‘ ,قىـن :نـافق
حنظىة يا رسو اهلل! فقا رسو اهلل ‘> :وما ذاك< قىن :يا رسو
اهلل نكون لندك تذكانا بالنار والجنة حتأ كينا رأ لين ,فـإذا خاجنـا
من لندك لافسنا ايزوا وايو د والضيعات نسينا كثيا ما .فقا رسو
اهلل ‘> :والذ نفسي بيده إن لو تدومون لىأ ما تكونون لند وفي
الذكا لصافحتكم المالئكة لىأ فافكم وفي اقكم ,ولكن يـا حنظىـة
سالة وسالة ,ثالي ماات<.
خامس ما :كثاة ا سترفار والدلا  ,فا سترفار يجىو ظىمـة ايوزار,
وكثاة الدلا تحقق لك بإذن اهلل ما تايد ,فا ىم لنـا ولـك مـن ربنـا أن
يزيد في إيماننا .الىهم أكامنا بذلك .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الس ــؤال :0س ــيدي الك ــريم إن ج ــاري يق ــوم بإي ــذائي كون ــه يوميــاً يق ــوم
بتعبئة سيارته ازاً ,وتستمر هـذل احلالـة يوميـاً ثـال أربـاع السـاعة
تقريبـاً ,وكــون حــارتي ــيقة فهــذا يــؤثر علينــا يف أيــام احلــر ,وقــد
قل ــت ل ــه أكث ــر م ــن م ــرة :ي ــا ج ــاري إنــ ت ــؤذيين برائ ــة الل ــاز,
واألوالد ين ــامون بلرف ــة ناف ــذتها عل ــى الش ــارع مباا ــرة ,فق ــال ل ــي
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بفظاظ ــة :ي ــا أخ ــي أ ل ــق النواف ــذ يف ه ــذل الس ــاعة ,واتهم ــين أن ــي
مشاكا وأسـاء معـي األدب .احتسـبت األمـر عنـد اهلل لعلـه يكـون
بصـ يفة أعمــالي الفار ــة ,ولكــن األمــر ال ينتهــي هنــا ألن زوجــيت
بدأ تتهمين بالضعف أمام جاري ,واهلل أعلـم صـا يف القلـوب ألنـي
إذا ق ــدمت ب ــه ا ــكوى أخش ــى أن ي ــدفع را ــوة وأك ــون س ــبباً هل ــذل
الراوة ,وهو كونه خريج كليـة الشـريعة ال يسـميها راـوة ,ولكـن
دفع األذى عن النفا ,فما رأيكم؟ واهلل اهيد على كالمي.
الجواب :الما أن جارك الم لىم فذكاه بايحكام الشالية في
حق الجار ,ذكاه بقو اهلل تعالأ{ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ} [النسا  .]16 :وذكاه بحديم
سيدنا رسو اهلل ‘> :ما زا جباي يوصيني بالجار حتأ ظننن أنه
سيورثه< رواه البدار  .وذكاه بتحذيا رسو اهلل ‘ من أذية الجار
بقوله> :واهلل يؤمن ,واهلل يؤمن ,واهلل يؤمن< قي  :ومن يا
ييمن جاره بوائقه< أخاجه البدار .
رسو اهلل قا > :الذ
وذكـاه بــين مــن لالمــات اإليمــان بــاهلل واليــوم اآلخــا لــدم أذيــة
الجار ,لقوله ‘> :من كان يؤمن باهلل واليـوم اآلخـا فـال يـؤذ جـاره,
ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخا فىيكام ضيفه ,ومـن كـان يـؤمن بـاهلل
واليوم اآلخا فىيق خيا ما أو ليصمن< أخاجه البدار .

كتاب اآلداب

111

ولافه بين َح َّد الجوار أربعون بيت ما من ك جانم ,لىحديم الـذ
أخاجه أبو يعىأ ـ وإن كان الحديم ضعيف ما ـ لن أبي هايـاة رضـي اهلل
لنــه ,أن النبــي ‘ قــا > :حــق الجــوار أربعــون دار ما هكــذا وهكــذا
وهكذا ,يمين ما وفما م  ,وقدام ما وخىف ما<.
ثم بعـد لافـه الحكـم الشـالي بـين الـة ولـي ايمـا ـ فـي غيـا
معصية هلل لز وج ـ واجبة لىأ المسىم ,لقو اهلل تعـالأ{ :ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ} [النســا  ]52 :فطالــة ولــي
ايما واجبة بنص اآلية ما لم يـيما بمعصـية ,ومدالفـة ولـي ايمـا فـي
غيا معصية مدالفة يما اهلل لز وج .
ثم بعد ذلك ذكاه بين الافوة حاام بنص الحديم الشايف الـذ
يقــو فيــه النبــي ‘> :لعــن اهلل الاافــي والماتشــي فــي الحكــم< رواه
أحمد .وألىمه بين دفعه لىما هذا هو لين الافوة ,ينه بهـذه الافـوة
يدالف ولي ايما الذ أمانـا اهلل بطالتـه فـي غيـا معصـية ,وبالافـوة
يحقق الضار لآلخاين ولنفسه إذا ُض ِبط بالمدالفة.
وبناء على ذلك:
3ــ ذكـاه بــاهلل تعــالأ وباســوله ‘ ,وبحقــوق الجــار ,ووجــوب
الة ولي ايما.
ال كنن تتضار مـن ذلـك ولـم يبـق
أصا لىأ ايذية ,وفع م
0ـ فإن َّ
لندك صبا لىأ تحم ايذى ,فيقم لىيـه دلـوى أمـام القضـا  .هـذا,
واهلل تعالأ ألىم.
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تـوي

السؤال :3ما هو الطريق للـتةلص مـن السـيديا الـيت
على دروإ دينية وقرآن علماً أنها مل تعد تعمل؟
الجواب :إذا كان باإلمكان مسح القاآن الكايم والدروا الدينية من
هذه السيديات فيتم مسحها ثم رميها و حا بي ايقة كانن.
وإذا لم يتمكن من مسحها فإنه يحاو إتالفها ثم دفنها فـي مكـان
اها .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :4اةص قام بعملية سرقة ـ ـ مع العلم أنه يُظهر أنـه علـى
مسـ ــتوى عـ ــالٍ مـ ــن الـ ــدين والعبـ ــادا ـ ـ ــ ,و َّ الكشـ ــف عنـ ــه
والت قيـ ــق معـ ــه واالعـ ــرتاا مـ ــن قبلـ ــه بعـ ــد إنكـ ــار بأميـ ــان
مللظة .فما هو العمل؟ هل يتم إخبـار النـاإ املنةـدعن بـه
عن سرقته وكشفه على حقيقته أم زب التسرت عليه؟
الجواب :أخي الكايم السائ :
روى اإلمام مسىم لن أبي هاياة رضـي اهلل لنـه ,لـن النبـي ‘
قا  > :يستا لبد لبد ما في الدنيا إ ستاه اهلل يوم القيامة<.
وروى البدار ومسىم لن لبد اهلل بـن لمـا رضـي اهلل لنهمـا ,أن
رسو اهلل ‘ قا > :المسىم أخو المسىم يظىمه و يُسىمه ,ومن كـان
فـا اهلل
فـا لـن مسـىم كابـة َّ
في حاجة أخيه كان اهلل في حاجته ,ومـن َّ
لنه كابة من كابات يوم القيامة ,ومن ستا مسىم ما ستاه اهلل يوم القيامة<.
وروى التامذ لن ابن لما رضي اهلل لنهما قـا  :صـعد رسـو
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اهلل ‘ المنبا فنادى بصوت رفيع فقا > :يا معشا من آمن بىسانه ولـم
يفض اإليمان إلأ قىبه ,تؤذوا المسىمين ,و تعياوهم ,و تتبعـوا
لوراتهم ,فإنه من تتبع لورة أخيه المسىم تتبـع اهلل لورتـه ,ومـن تتبـع
اهلل لورته يفضحه ولو في جوأل رحىه<.
ويقو سـيدنا أبـو بكـا الصـديق رضـي اهلل لنـه :لـو أخـذت سـارق ما
يحببن أن يستاه اهلل ,ولو أخذت فارب ما يحببن أن يستاه اهلل لز وج .
يستاون الذنوب.
ويقو العالمة ابن بدر :يعذب اهلل قوم ما ُ
ويقو لوأل ايحمسـي :مـن سـمع بفاحشـة فيفشـاها ,كـان فيهـا
كالذ بدأها.
ويقو لثمان بن أبـي سـودة :ينبرـي يحـد أن يهتـك سـتا اهلل
تعالأ ,قي  :وكيف يهتك ستا اهلل تعـالأ قـا  :يعمـ الاجـ الـذنم
فيستاه اهلل لىيه فيذيعه في الناا.
وبناء على ذلك:
3ـ يندب لىمؤمن أن يستا أخاه وخاصة إذا كان مستور الحا .
0ـ يجم ايما بالمعاوأل والنهي لن المنكا بعد الستا ,وتفو
أماه إلأ اهلل تعالأ ,ين حسابنا لىأ اهلل تعالأ.
صحن في التعام مع هذا اإلنسان ,وأنـن تعىـم أنـه
است ْن
 -1إذا ُ
َ
ما زا مصا ما لىأ المعصية فيجم لىيك أن تنصح ,أما إذا لىمـن أنـه
تاب إلأ اهلل تعالأ فيحام لىيك أن تفضح .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الســؤال :2لقــد كنــت أنظــر إىل أحــد الشــبان وأراقبــه ,فالحــة
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أمــري ,فعنــدها اســتعد راــدي وقــرر أن أتــوب عــن هــذل
املعصــية الــيت كانــت تلشــي عــيين ,فرتكــت هــذل املعصــية
معاهدة ربي أال أعود هلا أو ملثلها .فما حكم هـذل املعصـية؟
وما هو طريق التوبة ليلفر لي ربي ما فعلت؟
الجواب :أو م  :أقو لك يا أختاه :تذكا قو اهلل لز وج :
{ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ} [غافا ,]32 :وتذكا قوله
تعالأ{ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ} [النسا  ,]3 :وتذكا قوله تعالأ:
{ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ} [ايحزاب ,]2 :وتذكا قوله ج
جالله{ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ} [الحديد.]4 :
وتذكا يا أختاه قو اهلل لز وج { :ﯵ ﯶ ﯷ}
[المجادلة ,]6 :وتذكا قوله ج ثنا ه{ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﻪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﻫ} [اإلساا ]
وتذكا قوله تعالأ{ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﻰﮢﮣﮤﮥﮦﻱﮨﮩﮪﮫﻲﮭﮮﮯ

ﻳ ﮱﯓﻴﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﻵﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﻶﯩﯪﯫﯬﻷﯮ
ﯯﯰﻸ ﯲﯳﯴﯵﻹ ﯸﯹﯺﻺ ﯼﯽﻻ

ﯿﰀﰁ ﻼ ﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ ﻉ ﰋﰌﰍﰎ
ﰏﰐ ﻊ ﰒﰓﰔﰕﰖ ﻋﭑﭒﭓﭔﭕﻌﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﻍ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﻎ} [الحاقة].
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ﮠ ﮡ ﮢ} [النور ]13 :وأنن بحمد اهلل من أه اإليمان
وواهلل إن اهلل ما أما النسا بذلك إ من أج سالمة ألااضهن ,التي
بها سالمة فافهن ,و هارة ذيولهن ,وخاصة في زمن كثات فيه
ال لن
الذئاب البشاية ,الذين يعافون الرياة لىأ محارمهم ,فض م
محارم اآلخاين.
أوما تعافين يا أختاه كم من مؤمنة صارت لاضة لهـؤ الفسـاق
فضال فافها ,وأو ا نحااأل من نظاة كم من مؤمنة صـارت لاضـة
لىضيال بسبم نظاة كم من مؤمنة صارت ضحية بسبم نظاة كم من
اماأة ُىقن بسبم نظاة وكم من اماأة صارت لانس ما بسبم نظاة
يا أختاه :روى أبو داود لن أم سىمة رضي اهلل لنهـا أنهـا قالـن:
كنن لند رسو اهلل ‘ وميمونة ,قالن :فبينما نحـن لنـده أقبـ ابـن
أم مكتوم فدخ لىيه ,وذلك بعدما أُمانا بالحجـاب ,فقـا رسـو اهلل
‘> :احتجبا منه< فقىنـا :يـا رسـو اهلل ,ألـيا ألمـأ يبصـانا و
يعافنا فقا النبي ‘> :أفعمياوان أنتما ,ألستما تبصاانه< !
فاحذر يا أختاه من زنا العينين ,وهـو النظـا إلـأ الاجـا  ,لمـا
رواه البدار لن ابن لباا رضـي اهلل لنهمـا قـا  :لـم أر فـيئ ما أفـبه
بالىمم مما قا أبو هايـاة رضـي اهلل لنـه ,أن النبـي ‘ قـا > :إن اهلل
كتم لىأ ابن آدم حظه من الزنـأ ,أدرك ذلـك محالـة ,فزنـا العـين
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النظا ,وزنا الىسان المنطق ,والـنفا تمنـأ وتشـتهي ,والفـا يصـدق
ذلك كىه ويكذبه<.
ويقــو ابــن مســعود ~ :حفــظ البصــا أفـ ُّد مــن حفــظ الىســان.
فاحفظي يا أختاه نظاك كي يحفظ اهلل لينيك من نار جهنم يوم القيامة.
وبناء على ذلك:
فـالطايق إلــأ مرفـاة اهلل لــز وجـ لىــذنم هـو التوبــة ,كمـا قــا
تعـــالأ{ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ} [ ـــه,]80 :
والتوبة لها فاوط ,أهمها:
الندم لىأ فع المعصـية ,بعـد اإلقـالل لنهـا ,والجـزم لىـأ أ
يعود إليها ماة ثانية ما دامن روحه في جسده ,وتاك قانا السو  ,فإذا
ما تحققن فاوط التوبة من التائم فىيستبشـا بقولـه تعـالأ{ :ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ} [الفاقان.]72 :
فالحمد هلل الذ فاح صدرك لىتوبة من هذه المعصـية ,والىمـي
أخيا ما يا أختاه ولىمي غياك فوائد غض البصا ,التي من جمىتها:
3ـ يوري في قىم العبد المؤمن حالوة اإليمان ,وما ألظمها مـن
حالوة.
0ـ يوري في قىم العبد المؤمن نور ما يفاق به بين الحق والبا .
1ـ يوري الحيا لند المؤمن ,والحيا ييتي إ بديا.
4ـ يجع العبد نادم ما في الدنيا و في اآلخاة.
5ـ يصون المجتمع من انتشار الفاحشة والفساد في اير .
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6ـ يجىم العفة ,التي هي أفاأل ما يكون في الاج والماأة.
أسي اهلل تعالأ لنا ولكم الحفظ من الفتن ما ظها منها وما بطـن.
هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :8هل زوز و ع آية من القران نلمةً للجوال؟
الجواب :يجوز وضع آية مـن القـاآن الكـايم كنرمـة لىجـوا ,
ين القاآن من فعائا اهلل ,واهلل تبارك وتعالأ يقـو { :ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ} [الحت.]10 :
وأنــا أنصــح ك ـ اإلخــوة الــذين يحمىــون الهواتــف الجوالــة ,أ
يجعىوا نرمة الجـوا آيـات مـن القـاآن الكـايم ,و قصـائد فـي مـدح
النبي ‘ ,و دلا  ,ين القاآن يتعبد بتالوته ,وين مديح النبي ‘
يتقاب به إلأ اهلل تعالأ ,وين الدلا م العبادة ,فال نجع مـن هـذه
وسائ تنبيه لنا ,ينه قد يضطا صاحم الجوا لقطع الكالم في مو ن
من الموا ن ,وقد يكون في مكان الدال وكشف العورات.
وبناء على ذلك:
يجوز وضع القاآن الكايم وايدلية والقصائد نرمـة لىجـوا ت,
ويكتفي اإلنسان بنرمة لادية .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :2هل زب الو وء عند قراءة القرآن من اجلوال؟
الجواب :ذهم لامـة الفقهـا إلـأ أنـه يجـوز لىمحـدي حـدث ما
أصرا أن يما القاآن ,إ إذا أتم هارته ,وذلك لقو اهلل لـز وجـ :
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{ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ} [الواقعة ,]72 :ولقو النبي ‘ > :يما
القاآن إ اها< أخاجه الطبااني.
وكــذلك ذهــم جمهــور الفقهــا مــن الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية
والحنابىة إلأ أنه يمتنع لىأ غيا المتطها ما جىد المصحف المتص به.
وبناء على ذلك:
3ـ يجوز فتح الجوا لتالوة القاآن العظيم إ لىأ هارة تامة.
0ـ أما حم الجوا الذ فيـه القـاآن فـال حـا فيـه إن فـا اهلل
تعالأ إذا كان بانامت القاآن مرىق ما ,وإن كان ايولأ أن يكون متوضـئ ما.
هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الســؤال :6مــا حكــم تقبيــل ظفــري اإلبهــامن عنــد مســاع املــؤمن
قول املؤذن أاهد أن حممدًا رسول اهلل ‘؟
الجواب :جا في حافية ابن لابدين في باب ايذان (تتمة):
ستحم أن يقا لند سمال ايولأ من الشهادة :صـىأ اهلل لىيـك
ُّ
يُ
قـا ْت بـك لينـي يـا رسـو اهلل ,ثـم
يا رسو اهلل ,ولند الثانيـة منهـاَّ :
ُفـا اإلبهـامين لىـأ
يقو  :الىهم متعني بالسمع والبصا ,بع َد وضـ ِع ظ َ
العينين ,فإنه ‘ يكون قائد ما لـه إلـأ الجنـة .كـذا فـي كنـز العبـاد اهــ
قهستاني ,ونحوه في الفتاوى الصوفية.
وفي كتاب الفادوا( :من َّقب ظفـا إبهاميـه لنـد سـمال أفـهد
ومدخىه في صـفوأل الجنـة),
أن محمد ما رسو اهلل في ايذان أنا قائ ُد ُه ُ
وتمامه فـي حوافـي البحـا لىامىـي لـن المقاصـد الحسـنة لىسـداو ,
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الجااحي وأ ا ثم قا  :ولم يصح في المافول من ك هذا
وذكا ذلك َّ
في  .ونق بعضهم أن ال ُق ُهسـتاني كتـم لىـأ هـامش نسـدته :أن هـذا
مدــتص بــايذان ,وأمــا فــي اإلقامــة فىــم يوجــد بعــد ا ستقصــا التــام
والتتبع .اهـ .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :2ما رأيكم يف الدعوة السلفية وهل تنص ون باالنضـمام إليهـا,
مع العلم بأنها نشطة وعاملة يف الدعوة إىل اهلل يف هذا العصر؟
الجواب :أنا أنصحك أخي الكـايم أن تتىقـأ العىـم مـن مصـادره
الصافية ,دون التفات إلأ ايسما  ,فالمهم هـو المسـمأ ,والمهـم هـو
ا لتزام بالكتاب والسنة ظاها ما وبا ن ما.
ابحم لن فاد أو جمالة تحققـن با تبـال ظـاها ما وبا نـ ما ,وخـذ
لنهم ,والنبي ‘ أفار إلأ بعض صفات من تيخذ لنهم دينـك ,كمـا
روى أبو يعىأ والبيهقي في فعم اإليمان ورجاله رجا الصـحيح كمـا
في مجمع الزوائد ,لن ابن لباا رضي اهلل لنهما قا  :قي  :يا رسو
اهلل ,أ جىسائنا خيا قا > :من ذكاكم اهلل ر يتـه ,وزاد فـي لىمكـم
منطقه ,وذ َّكاكم باآلخاة لمىه<.
ابحم لن رج أو جمالة تـؤثا فيـك بحالهـا قبـ قالهـا ,وتـاى
أفعالها مطابقة يقوالهـا ,ويـذكاونك بيفعـالهم وأقـوالهم بـالوقوأل بـين
يد اهلل يوم القيامة.
هذا الاج أو هذه الجمالة إذا اتصـفن بهـذه الصـفات فالزمهـا,
ينها تؤثا فيك تيثيا ما صحيح ما ,وأصحاب النبي ‘ ما وصىوا إلـأ مـا
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وصىوا إليه إ من خـال صـحبتهم لسـيدنا رسـو اهلل ‘ الـذ كـان
قاآن ما يمشي لىأ اير .
روى مسىم في صحيحه في كتاب التوبـة ,لـن حنظىـة رضـي اهلل
لنه قا  :لقيني أبو بكا فقا  :كيف أنن يا حنظىـة قـا  :قىـن :نـافق
حنظىة! قا  :سبحان اهلل! ما تقو قا  :قىـن :نكـون لنـد رسـو اهلل
‘ يذكانا بالنار والجنة حتـأ كينـا رأ لـين ,فـإذا خاجنـا مـن لنـد
رسو اهلل ‘ لافسنا ايزوا وايو د والضيعات فنسـينا كثيـا ما .قـا
أبو بكا :فواهلل إنا لنىقأ مث هذا ,فانطىقن أنا وأبـو بكـا حتـأ دخىنـا
لىأ رسو اهلل ‘ ,قىن :نافق حنظىة يا رسو اهلل! فقـا رسـو اهلل
‘> :ومــا ذاك < قىــن :يــا رســو اهلل ,نكــون لنــدك تــذكانا بالنــار
والجنة حتأ كينـا رأ لـين ,فـإذا خاجنـا مـن لنـدك لافسـنا ايزوا
وايو د والضيعات نسينا كثيا ما .فقا رسـو اهلل ‘> :والـذ نفسـي
بيــده إن لــو تــدومون لىــأ مــا تكونــون لنــد وفــي الــذكا لصــافحتكم
المالئكة لىأ فافـكم وفـي ـاقكم ,ولكـن يـا حنظىـة سـالة وسـالة
ثالي ماات<.
هذا هو التيثيا بالحا والمقا  ,بباكة التزام الدالي ,فابحم لـن
المىتزم والوقاأل لند حدود اهلل ,والمىتـزم بـايدب النبـو فـي تعامىـه
مع جميع أصناأل الدىق.
فيا أخي الحبيم :خذ هذا الدين لمن استقام ظاها ما وبا نـ ما ,و
تىتفن إلأ ايسما  ,فا سم يهم أكثا من المسمأ.
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لن محمد بن سياين رحمـه اهلل تعـالأ أنـه قـا ( :إن هـذا العىـم
دين فانظاوا لمن تيخذون دينكم) رواه مسىم.
ولن ابن لما رضـي اهلل لنـه ,أن النبـي ‘ قـا > :يـا بـن لمـا
دينَك دينَك ,إنما هو لحمك ودمك ,فانظا لمن تيخذ ,خذ لن الذين
استقاموا ,و تيخذ لن الذين مالوا< أورده الدطيم في الكفاية.
نس ,
ويقو بعض العىما الابانيين :العىم روح ُتن َف
مسائ ُت َ
فىينتبه المتعىمون لمن ييخذون ,ولينتبه العالمون لمن يعطون.
الىهــم اجعىنــا هــادين مهــديين ,غيــا ضــالين ,وأرنــا الحــق حق ـ ما
ال وارزقنـا اجتنابـه وكاهنـا
وارزقنا اتباله وحببنا فيه ,وأرنا البا بـا م
فيه .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الســؤال :12أنــا عبــد هــداني اهلل عــز وجــل ,وواظبــت بفضــل اهلل
عل ــى حض ــور د ــالا العل ــم ,وأري ــد ا ــراء بع ــا الكت ــب
ألتعلــم أمــور ديــين ,ووالــدي ميــنعين مــن ذلـ  ,فهــل أبقــى
جاهالً وال أارتي الكتب ,أم أنين إذا اارتيت الكتب أكـون
عاقاً لوالدي ,أم ماذا أفعل؟
الجواب :أخي السائ الكايم :الحمد هلل الذ هداك من فضىه,
وصدق اهلل القائ { :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ} [اينعام:
 ]305فإذا فاح اهلل صدرك لعسالم بعد أن حبم إليك اإليمان ,فتذكا
قو اهلل تعالأ{ :ﮡ ﻞ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
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ﮬ ﻟ ﮮﮯﮰﮱﯓﯕﯖﯗﯘﯙﯚ

ﻠ} [العنكبوت] .فا بتال لىمؤمن كالىهم لىذهم ,وقد يبتىأ
الاج المسىم بوالديه ,كما يبتىأ الاج بيو ده ,وكما يبتىأ الاج
بزوجته ,والزوجة بزوجها ,وربنا يدا م المؤمن بقوله{ :ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯵ ﯶ ﯷ} [الفاقان.]02 :
أخي الكايم :تعص اهلل فيمن لصأ اهلل فيك ,فإذا رأين والدك
لصأ اهلل فيك ,فال تعص اهلل أنن فيه ,وأذكاك بقو اهلل لز وج :
{ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ} [لقمان.]35 :
فيحسن الصحبة مع والديك مهما كان وضـعهما ,وأحسـن إليهمـا
وتعىم دينك ,وافتا الكتم ,و تتح َّد والدك بذلك ,بـ كـن حكيمـ ما
في فاا الكتم ,وكن حكيم ما أثنـا قاا تهـا ,وحـاو أن تـذكا والـدك
بحضور مجالا العىم بيسـىوب حسـن ,وتـو َّد ْد إليـه ,وأنـن إن فعىـن
قىن لك تكون لاق ما لوالديك ,وأكثا لهما من الـدلا َّ .ثب َتنـا اهلل
كما ُ
وإياك لىأ الحق .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الس ــؤال :11أري ــد معرف ــة عش ــرة مم ــن حفظ ــوا الق ــرآن الك ــريم
كامالً يف حياة الن ‘؟
الجواب :جا في كتاب مناه العافـان فـي لىـوم القـاآن لىشـي
محمد لبد العظيم الزرقاني:
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كــان حفــاظ القــاآن فــي حيــاة رســو اهلل ‘ جمعـ ما غفيــا ما مــنهم
ايربعة الدىفا  ,و ىحة بن لبيد اهلل ,وسـعد بـن أبـي وقـاص ,وابـن
مسعود ,وحذيفة بن اليمان ,وسـالم مـولأ أبـي حذيفـة ,وأبـو هايـاة,
وابن لما ,وابن لباا ,ولماو بن العاص ,وابنه لبد اهلل ,ومعاويـة,
وابن الزبيا ,ولبـد اهلل بـن السـائم ,ولائشـة ,وحفصـة ,وأم سـىمة,
وهؤ كىهم من المهاجاين رضوان اهلل لىيهم.
وحفظه من اينصار في حياته :أبي بن كعـم ,ومعـاذ بـن جبـ ,
وزيد بن ثابن ,وأبو الدردا  ,ومجمع بـن حارثـة ,وأنـا بـن مالـك,
وأبو زيد الذ سئ لنه أنا فقا  :إنه أحد لمومتي.
روى البدار لن سيدنا أنا بن مالك رضي اهلل لنه قا  :جمع
القاآ َن لىأ لهد رسو اهلل ‘ أربعة كىهم من اينصار :أبي ,ومعـاذ بـن
جب  ,وأبو زيد ,وزيد بن ثابن .قىن ينـا :مـن أبـو زيـد قـا :
أحد لمومتي.
وروى البدار ومسىم لن مساوق قا ُ :ذكا لبد اهلل بن مسـعود
لند لبد اهلل بن لمـاو فقـا  :ذاك رجـ أزا أحبـه ,سـمعن النبـي
‘ يقو > :خذوا القاآن من أربعة :من لبـد اهلل بـن مسـعود فبـدأ بـه,
وسالم مولأ أبي حذيفة ,ومعاذ بن جب  ,وأبي بن كعم<.
وروى الطباانــي لــن لــاما الشــعبي قــا  :جمــع القــاآ َن لىــأ لهــد
رسو اهلل ‘ ستة من اينصار :زيد بن ثابن ,وأبو زيد ,ومعاذ بن جب ,
وأبو الدردا  ,وسعد بن لبادة ,وأبي بن كعم .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
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الس ــؤال :10م ــن ه ــي زوج ــة عب ــد اهلل ب ــن ج ــآ؟ وف ــيمن ق ــال
املص ــطفى ‘> :إن فيــ خص ــلتن حيبهم ــا اهلل ورس ــوله
احللم واألناة<؟
الجواب :أما زوجة سـيدنا لبـد اهلل بـن جحـش ~ فهـي السـيدة
زينم بنن خزيمة رضي اهلل لنها ,وبعد استشـهاده رضـي اهلل لنـه فـي
غزوة أحد تزوجها رسو اهلل ‘ ,وتوفين بعد زواجها من رسـو اهلل
‘ بثمانية أفها .وقي  :فهاين أو ثالثة.
وأمــا قــو النبــي ‘> :إن فيــك خصــىتين يحبهمــا اهلل :الحىــم
واينــاة< فهــذا الحــديم رواه مســىم وغيــاه لــن ابــن لبــاا رضــي اهلل
لنهما أنه قا  :إن وفد لبـد القـيا أتـوا رسـو َ اهلل ‘ ,فقـا رسـو
اهلل ‘َ > :مــن الوفــد أو َمــن القــوم < فقــالوا :ربيعــة ,قــا > :ماحب ـ ما
بالقوم أو بالوفد غيا خزايا و ندامأ< .قا  :فقالوا :يـا رسـو اهلل إنـا
نيتيك من فقة بعيدة ,وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضـا ,وإنـا
نستطيع أن نيتيك إ في فها الحاام ,فمانا بيما فص ٍ ندبا به مـن
ورا نا ندخ به الجنة ,قـا  :فـيماهم بـيربع ونهـاهم لـن أربـع ,قـا :
أماهم باإليمان باهلل وحده ,وقا  :ه تدرون ما اإليمـان بـاهلل قـالوا:
اهلل ورسوله ألىم .قا > :فهادة أن إلـه إ اهلل ,وأن محمـد ما رسـو
اهلل ,وإقام الصالة ,وإيتا الزكـاة ,وصـوم رمضـان ,وأن تـؤدوا خمسـ ما
والم َزفَّـن والنَّقيــا .وقــا :
مـن المرــنم< .ونهــاهم لــن الـ ُّدبَّا
والح ْنـ َتم ُ
َ
>احفظوه وأخباوا به من ورا كم< .وزاد ابن معاذ في حديثه لـن أبيـه:
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وقــا رســو اهلل ‘ لألفــت أفــت لبــد القــيا> :إن في ـك خصــىتين
يحبهما اهلل :الحىم وايناة<.
وروى ابن ماجه لن أبي سعيد الدـدر رضـي اهلل لنـه قـا  :كنـا
جىوس ما لند رسو اهلل ‘ فقا > :أتتكم وفود لبـد القـيا< ,ومـا يـاى
أحد فينـا ,فبينـا نحـن كـذلك إذ جـا وا فنزلـوا ,فـيتوا رسـو اهلل ‘,
وبقي ايفت العصا فجا بع ُد ,فنز منز م فيناخ راحىتـه ووضـع ثيابـه
جانب ما ,ثم جا إلأ رسو اهلل ‘ ,فقـا لـه رسـو اهلل ‘> :إن فيـك
لدصىتين يحبهما اهلل :الحىم والتؤدة< .قا  :يا رسو اهلل أفـي ُجبىـن
لىيه ,أم في حدي لي قا رسو اهلل ‘> :ب في جبىن لىيه<.
ولىأ ذلك :فهذه الكىمة قيىن في أفت لبـد القـيا ,وقيـ  :إن
اسمه المنذر بن لائذ ,كذا في اإلصابة بن حجا ,وا ستيعاب بـن
لبد البا.
وأقو لألخ السائ الكايم :ايهم من معافة الاج الذ قا فيه
النبي ‘ هذا الحديم هو أن نسعأ لىتدىـق بهـاتين الصـفتين :الحىـم
وايناة ,وأن نسي لن ايق الوصو إليهما ,وإني أرجو اهلل لز وج
أن يكامنا جميع ما بالحىم وايناة .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السـؤال :13كيــف للعبــد أن يفهــم عـن اهلل تعــاىل؟ وكــم للعبــد
أن يتــوب؟ وإىل أي درجــة تصــل حــدود التوبــة؟ ومــاذا يفعــل
إن كبَّلــه خجلــه مــن اهلل وهــو يــدرس بــأن ذنبــه مــن الكبــائر
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ض ـعف منــه ال جبــرأة عل ـى اهلل معــاذ
ويتــوب ويعــاود الكــرة ب َ
اهلل؟ فهل للضعيف مكان عند اهلل تعاىل؟
الجووواب :العبــد يفهــم لــن اهلل لــز وجـ مــن خــال قــوة إيمانــه
وزيادتــه ,فكىمــا زاد اإليمــان فهــم العبــد لــن ربــه لــز وجـ  ,وزيــادة
اإليمان تكون بتالوة القاآن العظيم ,قا تعالأ{ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ} اينفا  ,]0 :وبكثاة ذكا اهلل تعالأ.
والعبد يجم لىيه أن يتوب إلأ اهلل تعالأ كىما وقع فـي الـذنم,
والعبد خطَّا كما قا النبي ‘> :ك بني آدم خطَّا  ,وخيا الدطَّـائين
التوابون< رواه التامذ وابن ماجه ,وهـذه صـيرة مبالرـة ,فالعبـد كثيـا
الدطي ,و الما هو كثيا الدطـي فعىيـه أن يكثـا مـن التوبـة ,واهلل تعـالأ
يقـــو { :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ} [البقـــاة ,]000 :ولـــو
أصا من استرفا وإن لاد في
أذنم في اليوم سبعين ماة ,قا ‘> :ما َّ
اليــوم ســبعين مــاة< رواه أبــو داود والتامــذ  ,لىــأ أن يحقــق فــاوط
التوبة ,وفاو ها :اإلقالل لن الذنم ,والندم لىأ ما مضـأ ,والجـزم
لىأ أ يعود إلأ الذنم أبد ما.
واهلل تبارك وتعالأ يقو في وصف لباد الاحمن{ :ﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕﭖ ﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟ ﭠ
ﭡﭣﭤﭥﭦﭧﻭﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
ﭯﭰﻮﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼﭽﭿﮀﮁﮂ

ﻯ} [الفاقان] .فالشاك أكبا
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الكبائا ,وقت النفا كذلك من الكبائا ,والفاحشة كذلك .فاهلل تبارك
وتعالأ يقب توبة العبد إذا حقق العب ُد فاو ها.
وكيف ييـيا العبـد مـن رحمـة اهلل تعـالأ فاحمـة اهلل أكبـا مـن
معاصينا ,وإن معصيتنا تضا اهلل تعالأ ,إنما ضارها لائد إلينا ,كمـا
قا ربنا تبارك وتعالأ في الحديم القدسي> :يا لباد إنكم لن تبىروا
ضا فتضاوني ولن تبىروا نفعي فتنفعوني< رواه مسىم.
فعىيك بكثاة تالوة القاآن الكايم ,وكثاة ذكا اهلل تعالأ ,واحذر
من قانا السو  ,وحقق فاوط التوبة ,وتذكا قو اهلل تعالأ:

{ﮤ

ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮰﮱﯓﯔ

ﯕ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ} [الزما.]51 :
وها هو فها رمضان الذ يامض الذنوب قد أقبـ لىينـا ,نسـي
اهلل أن يسىمنا لامضان ويسىم رمضان لنا .ونسي اهلل لنا ولكم ا سـتقامة.
آمين .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :14نفسـي ميالـة للنسـاء بشـكل اـديد واـرل ,مـع العلـم
أن ــي مت ــزوج ول ــدي أوالد ,وأح ــاول ــا بص ــري ولك ــن ال
أستطيع ,فما السبيل لذل ؟
الجواب :أذكاك بقو النبي ‘> :يا معشا الشباب من استطال مـنكم
أغض لىبصا وأحصـن لىفـا  ,ومـن لـم يسـتطع فعىيـه
البا ة فىيتزو فإنه
ُّ
بالصوم فإنه لو وجا < رواه البدار  .فعندما يكون زواجك تيسـي ما بسـيدنا
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رســو اهلل ‘ فــإن الــزوا يكــون لــك لونـ ما لىــأ غــض البصــا وحفــظ
الفا  ,فصحح النية في زواجك ,و تجع الراية من الزوا إثارة الشهوات.
واحذر يـا أخـي مـن فتنـة النسـا  ,فقـد جـا فـي صـحيح مسـىم:
>اتقوا فتنة الدنيا وفتنة النسا  ,فـإن أو فتنـة بنـي إسـاائي كانـن مـن
النسا < .وما هذا المي الذ تجده في نفسك إ بسبم كثـاة تطىعـك
إلأ النسا  ,واهلل تعالأ يقو { :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ} [النور.]12 :
وورد لن سيدنا ليسأ لىيه السالم( :إياكم والنظاة فإنها تزرل فـي
القىم فهوة ,وكفأ بها فتنة) .وقا لقمـان بنـه :يـا بنـي امـش خىـف
ايسد وايسود و تمش خىف الماأة .وذكـا نفسـك بقـو اهلل تعـالأ:
{ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ} [اإلساا  .]16 :فه
ألطاك اهلل البصا لتنظا فيه إلأ النسا ايجنبيات لنك فمـا أنـن قائـ
لابك يوم القيامة هـ تايـد أن ييخـذ اهلل بصـاك ـ قـدر اهلل تعـالأ ــ
وتكون ألمأ كم من إنسان فاقد بصاه ه يعجز ربنا فـي اتـق اهلل
في ألاا الناا ,ولامـ النـاا كمـا تحـم أن يعـامىوك ,أتاضـأ أن
ينظا الناا إلأ محارمـك يقينـ ما تاضـأ ,فكيـف تبـيح لنفسـك أمـا ما
وتمنعه لن اآلخاين والىم يا أخي بين إ الق البصا لىنظا إلـأ النسـا
من ضعف اإليمان ,فعىيك بتقوية اإليمـان ,وذلـك بكثـاة تـالوة القـاآن
العظــيم{ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ} [اينفــا  .]0 :لىيــك أن
تتعاأل لىأ أسما اهلل الحسنأ مـن القـاآن العظـيم والسـنة النبويـة ,ألـم
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يق مو نا لز وج { :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ} [النسـا  .]3 :كيـف تنظـا
إلأ النسا واهلل رقيم لىيك ألـم يقـ النبـي ‘> :اإلحسـان أن تعبـد
اهلل كينك تااه فإن لم تكن تااه فإنه يااك< رواه مسىم .أ تعتقـد بـين اهلل
يااك تجع اهلل أهون الناظاين إليك ,أيسـتحي أحـدنا أن يـااه أحـد
من الدىق في معصية و يستحي من اهلل واهلل إنه يما لجيم.
لذلك خذ أما النبي ‘ وهو يقو لنا جميع ما> :اسـتحيوا مـن اهلل
حق الحيا  .قـا  :قىنـا :يـا رسـو اهلل إنـا نسـتحيي والحمـد هلل .قـا :
ليا ذاك ,ولكن ا ستحيا من اهلل حـق الحيـا أن تحفـظ الـاأا ومـا
ولأ والبطن وما حوى ولتذكا الموت والبىأ ,ومـن أراد اآلخـاة تـاك
زينــة الــدنيا ,فمــن فعـ ذلــك فقــد اســتحيا مــن اهلل حــق الحيــا < رواه
التامذ  .فاحفظ رأسك وما ولاه ,ومن جمىة ما ولاه رأسك بصـاك,
فاحفظ بصاك حتأ يحفظه اهلل تعالأ لك.
وأخيا ما أقو لك :يا أخي أكثا مـن تـالوة القـاآن العظـيم وتعـاأل
لىأ صفات اهلل لز وج  ,وأكثـا مـن ا سـترفار والصـالة لىـأ النبـي
‘ ,ومن قو إله إ اهلل ,ولىيك بصحبة ايخيار ,واحذر صـحبة
ايفاار ,والتفن إلأ زوجتك فهـي حـال لـك ,واحـذر غياهـا فإنهـا
ال يرـض بصـاه لمـا أحـ اهلل لـه
ال لـاق م
حاام لىيـك ,هـ رأيـن رجـ م
ويطىق بصاه فيما حامه اهلل لىيـه أيهمـا أرضـأ هلل لـز وجـ نظـاك
حـام اهلل لىيـك أسـي اهلل لنـا ولـك
إلأ ما أحـ اهلل لـك أم إلـأ مـا َّ
سالمة الدين .آمين هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
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الس ــؤال :12ل ــي ص ــديق من ــذ س ــنوا يل ــويين بفع ــل الفاحش ــة مع ــه,
وحاولت التةلص منه أكثر من مرة فلم أستطع ,فماذا أفعل؟
الجواب :يا أخي الكايم :قصتك واهلل تدمي القىم قب أن تبكي
العين ,يا أخي الحبيم :أنن رج مسىم مؤمن ,أ تداأل نتائت
العم أما قاأت القاآن العظيم وهو يحدثك لن نتيجة قانا السو ,
اقاأ يا أخي قوله تعالأ{ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟﮠﮡﻸﮣﮤﮥﮦﮧﮨﻹ ﮪﮫﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﻺ} [الفاقان].
واقاأ قوله تعالأ { :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ} [الزخاأل .]67 :واقاأ وتدبا قوله تعالأ{ :ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬﻘ ﮮﮯﮰﮱﻙﯔﯕﯖﻚ ﯘﯙﯚﯛﯜ

ﯝ ﯞ ﻛ} [الشعاا ].
ه تعىم يا أخي بين القانا وايصحاب يتدىأ بعضهم لن
بعض يوم القيامة اقاأ قوله تعالأ{ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﻧﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯚﯛﯜﯝﯞﯟ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﻨ} [البقاة].
واقاأ قوله تعالأ وهو يدبانا لن قو في فيا ين الجن
واإلنا{ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖﮗﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ

كتاب اآلداب

151

ﮥﮦﮧﮨﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ}

[إبااهيم.]00 :
يا أخي الحبيم :اسمع ماذا يقو لك النبي ‘ كما جا لن أبي
سعيد الددر رضي اهلل لنه قـا  :قـا رسـو اهلل ‘ > :تصـاحم
إ مؤمن ما ,و ييك عامك إ تقي< رواه أبو داود والتامذ .
ويقو لنا في حديم آخا> :الاج لىأ دين خىيىه فىينظا
أحدكم من يدال < رواه أبو داود والتامذ  ,ولن أبي موسأ
ايفعا رضي اهلل لنه ,أن النبي ‘ قا > :مث الجىيا الصالح
والسو كحام المسك وناف الكيا ,فحام المسك إما أن يحذيك
وإما أن تبتال منه وإما أن تجد منه ريح ما يبة .وناف الكيا إما أن
يحاق ثيابك وإما أن تجد ريح ما خبيثة< رواه البدار ومسىم .روحي
الفدا له ‘ كم هو حايص لىينا ,وصدق اهلل القائ في حقه{ :ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ} [التوبة.]308 :
أخي الكايم :صاحبك هذا أراه إ فيطان ما لك ,لـو قيـ لـك:
إن فالن ما مصاب بما مع ٍد فه تجالسه الجواب :قطع ما  ,ولو كان
من أقاب الناا إليك ,كيـف تكـون حايصـ ما لىـأ جسـدك الـذ مآلـه
ال واقطـع الصـىة مـن
لىتااب ,و تكون حايص ما لىأ دينـك كـن رجـ م
قب أن تعض لىأ يديك من الندم.
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أسي اهلل تعالأ أن يحفظنا وإياك من فـا ايفـاار وكيـد الفجـار.
آمين .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :18ما هو احلكم الشرعي يف اجتمـاع النـاإ ليلـة النصـف
م ــن ا ــعبان يف املس ــاجد ,ي ــدعون اهلل ع ــز وج ــل ,ويق ــرؤون
القرآن ,ويصلون ,هل هو بدعة؟
الجواب :ماذا تتوقع مني أن أقو لك يا أخي الكايم ,وأنن تقـو :
يجتمعون في المساجد يدلون اهلل لز وج  ,ويقا ون القاآن ,ويصـىون
والنبي ‘ يقو > :وما اجتمع قوم فـي بيـن مـن بيـوت اهلل تعـالأ يتىـون
كتاب اهلل ويتدارسونه بيـنهم إ نزلـن لىـيهم السـكينة وغشـيتهم الاحمـة
وحفتهم المالئكة وذكاهم اهلل فيمن لنده< رواه مسىم وأبو داود.
ومــا أجم ـ الــدلا إذا كــان فــي بيــن اهلل لــز وج ـ  ,وباجتمــال
المســىمين مــع بعضــهم الــبعض ,ولع ـ أن يكــون فــيهم لبــد صــالح
مســتجاب الــدلوة ,فيشــم اهلل الجميــع بباكتــه ,كمــا قــا ‘ فــي
الحــديم القدســي> :ولــه أيضـ ما قــد غفــات ,هــم القــوم يشــقأ بهــم
جىيسهم< رواه البدار ومسىم.
ومــا أجمـ المســىمين لنــدما يجتمعــون فــي بيــن مــن بيــوت اهلل
يصىون النواف بعد الفاائض ,وكىه مـن خـال قولـه تعـالأ:

{ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ} [المائدة.]0 :
ماذا تايد يا أخي الحبيم في هذا الظاأل الدطيا ,حيم تاى بيوت
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اهلل خاوية إ في بعض ايوقات أ تايد أن تـاى العبـد الـذ قـا فيـه
النبي ‘> :ورج قىبه معىق في المساجد< رواه البدار ومسىم
نحن بيما الحاجة يا أخي الحبيم أن نيو إلأ بيوت اهلل حيم
تتنز رحمات اهلل ,تذكا يا أخي الحديم الشايف> :من توضي فيحسن
الوضو  ,ثم أتأ المسجد ليصىي فيه ,كان زائا اهلل ,وحق لىأ المزور
أن يكام زائاه< رواه ابن أبي فيبة والطبااني لن سيدنا سىمان ~.
يدصون
نعم يا أخي ,لم ياد أن النبي ‘ وأصحابه الكاام كانوا ُّ
هذه الىيىة با جتمال في المسجد بهـذا الشـك الـذ يفعىـه المسـىمون
اليوم في ليىة النصف من فعبان ,ين ُج َّ أوقاتهم رضـوان اهلل لىـيهم
كانن في المسجد ,وكانوا يرتنمون أمثا هذه الىيالي المباركـة ,ولكـن
إذا قىنا هذا ا جتمال حاام وجم لىينا أن نيتي بدلي يمنع من ذلك.
نحن نقو ا جتمال بهذا الشك ليىة النصـف مـن فـعبان مـن
السنة ,ولكن نقو  :يستحم لىعبد أن يحيي هـذه الىيىـة ,لمـا ورد فـي
فضىها من ايحاديم الشايفة .من جمىة ذلك:
مــا رواه ابــن ماجــه واإلمــام أحمــد وغياهمــا لــن أبــي موســأ
ايفعا رضي اهلل لنه ,لن رسـو اهلل ‘ قـا > :إن اهلل ليطىـع فـي
ليىة النصف من فعبان ,فيرفا لجميع خىقه إ لمشاك أو مشاحن<.
وما رواه الطبااني والبيهقي لن أبي ثعىبة رضي اهلل لنـه أن النبـي
‘ قا > :يطىع اهلل إلأ لباده ليىة النصف من فعبان فيرفـا لىمـؤمنين
ويمه الكافاين ,ويدل أه الحقد بحقدهم حتأ يَ َدلوه<.
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وما رواه التامذ لن السيدة لائشة رضي اهلل لنها قالن :فقـدت
رسو اهلل ‘ ليىة فداجن فإذا هو بالبقيع ,فقـا  :أكنـن تدـافين أن
يحيف اهلل لىيك ورسوله قىن :يا رسو اهلل إنـي ظننـن أنـك أتيـن
بعــض نســائك .فقــا ‘> :إن اهلل لــز وجـ ينــز ليىــة النصــف مــن
فعبان إلأ السما الدنيا فيرفا يكثا من لدد فعا غنم كىم<.
وروى ابن ماجه والبيهقي في فعم اإليمـان لـن سـيدنا لىـي بـن
أبــي الــم رضــي اهلل لنــه قــا  :قــا رســو اهلل ‘> :إذا كانــن ليىــة
النصـف مـن فـعبان فقومــوا ليىهـا وصـوموا نهارهــا ,فـإن اهلل ينـز فيهــا
لراوب الشما إلأ سما الدنيا فيقـو  :أ مـن مسـترفا فـيغفا لـه أ
مستازق فيرزقه أ مبتىأ فيلافيه أ كذا أ كذا حتأ يطىع الفجـا<.
والحديم ضعيف .والحديم الضعيف يعم به في فضائ ايلما .
وا جتمال في بين اهلل أما مندوب إليه ,وهو مشمو بقولـه تعـالأ:
{ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ} ,وبايحاديــم الشـــايفة التـــي تحـــض لىـــأ
ا جتمال لتالوة القاآن ومدارسته وذكا اهلل لز وج و ىم العىم.
يا أخي الحبيم :انظـا إلـأ مفـادات هـذا الىقـا  ,ثـم َض ْـعها فـي
ميزان الشال ,ثم احكم بعد ذلك:
3ـ هم يصىون الصال َة جمال مة ,فما رأيك فـي ذلـك والنبـي ‘
يقو > :صالة الجمالة تفض صالة الفـذ بسـبع ولشـاين درجـة< رواه
البدار ومسىم.
0ـ يقا ون القاآن ويتدارسونه فيما بينهم ,فمـا رأيـك فـي ذلـك
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والنبي ‘ يقو > :وما اجتمع قوم في بين من بيوت اهلل تعـالأ يتىـون
كتاب اهلل ويتدارسونه بينهم إ نزلن لىيهم السكينة وغشـيتهم الاحمـة
وحفتهم المالئكة وذكاهم اهلل فيمن لنده< رواه مسىم وأبو داود.
1ـ يتكىم العىما و الب العىم نصـح ما وإرفـاد ما ,فمـا رأيـك فـي
ذلك والنبي ‘ يقو > :ومن سىك ايق ما يىتما بـه لىمـ ما سـه اهلل
له به ايق ما إلأ الجنة< رواه مسىم.
4ـ يذكاون اهلل تعالأ في مأل من البشا ,فما رأيـك فـي ذلـك واهلل
لز وج يقو في الحديم القدسي> :أنا لند ظـن لبـد بـي ,وأنـا معـه
حين يذكاني ,إن ذكاني في نفسه ذكاته في نفسـي ,وإن ذكانـي فـي مـأل
ذكاته في مأل هم خيـا مـنهم< رواه البدـار ومسـىم .ويقـو النبـي ‘:
>ما اجتمع قوم يذكاون اهلل إ حفتهم المالئكة وترشـتهم الاحمـة ونزلـن
لىيهم السكينة وذكاهم اهلل فيمن لنده< رواه اإلمام أحمد.
5ـ يمدحون النبـي ‘ ,فمـا رأيـك فـي ذلـك وقـد كـان سـيدنا
حسان بن ثابن رضي اهلل لنه وغياه من الصحابة يمدحون النبـي ‘,
وما كان يُ ْن َكا لىيهم ,ب دلا النبـي ‘ لسـيدنا حسـان رضـي اهلل لنـه
فقا > :الىهم أيده باوح ال ُق ُدا< رواه البدار ومسىم.
6ـ يدلون اهلل لز وج  ,فما رأيك في ذلك واهلل تبارك وتعالأ
يقو { :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ} [غافا .]62 :ويقو سبحانه:
{ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ}
[البقاة.]386 :
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7ـ يتصافحون ويصـىون لىـأ النبـي ‘ ,فمـا رأيـك فـي ذلـك
والنبي ‘ يقو > :إذا التقأ المسىمان فتصافحا وحمـدا اهلل لـز وجـ
واسترفااه غفا لهما< رواه أبـو داود .أسـي اهلل تعـالأ أن يجمـع فـم
المسىمين لىأ ما يحبه ربنا تعالأ وياضاه.
وإن كنن يا أخي صاحم همة لالية ,وتستطيع أن تحيي الىي أو
جز ما منه وأنن منفاد ,فافع ذلك ,وكن لوحدك في خىوة مـع ربـك,
وأُبشاك بحديم رسو اهلل ‘> :سبعة يظىهم اهلل في ظىه يـوم ظـ
إ ظىه <...:وذكا منهم> :ورج ذكا اهلل خاليـ ما ففاضـن لينـاه< رواه
البدار ومسىم .وأرجوك دلوة صالحة بظها الريم.
فتقـو بإخوانـك لىـأ الـة اهلل لـز وجـ ,
وأما إذا كنن ضـعيف ما َّ
>واهلل في لون العبد ما كان العبد في لون أخيه< رواه مسىم .والمـؤمن
ضعيف بنفسه قو بإخوانه المؤمنين .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السـ ــؤال :12إذا وقـ ــع عبـ ــد يف الـ ــبالء وكـ ــان هـ ــو السـ ــبب لعـ ــدم
معرفته بالتصرا أو بعدل عن الشريعة ,فهل نقول إنـه هـو
الس ــبب أم اهلل ل ــه احلكم ــة يف امت ــان الن ــاإ ال ــذين م ــن
حول ــه حت ــى يكون ــوا يف ع ــون أخ ــيهم؟ وم ــاذا يرتت ــب عل ــى
الزوجة واأليف وكل من حولـه ناهـه إذا كـان هـذا الـبالء
يضر صاهلم وحقوقهم؟
الجواب :العبد ما خىق في الحياة الدنيا إ لالختبار وا بتال
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قا تعالأ{ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭤ ﭥ ﭦ}
[المىك ,]0 :وقا تعالأ{ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨﭩﭫﭬﻜﭮﭯﭰﭱﭲ

ﭳﭴﭵﭶﭷ ﻝﭹﭺﭻﭼﭽﭾﮀﮁ

ﮂ ﻞ} [البقاة].
والمصيبة التي تقع لىأ العبد إما بكسم يده قا تعالأ{ :ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ} [الشورى:
ﮣ
 ,]12وإما ابتال من اهلل تعالأ ,قا ج فينه { :ﮡ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ } [العنكبوت].
ففي الحالة ايولأ تكون المصيبة تطهيا ما لىسيئات لقوله ‘> :ما
يصيم المسىم من نصم و وصم و هم و حزن و أذى و
غم حتأ الشوكة يشاكها إ كفَّا اهلل بها من خطاياه< رواه البدار .
وإذا ما صبا لىيها جازاه اهلل جزا الصاباين الذين قا فيهم{ :ﰓ ﰔ
ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ} [الزما ,]32 :وقا فيهم{ :ﭫ ﭬ
ﻜﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﻝﭹﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮀ ﮁ ﮂ ﻞ} [البقاة].
وفي الحالة الثانيـة يكـون ا ختبـار وا بـتال مـن أجـ تمحـيص
اإليمــان قــا تعــالأ{ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ} [اينفــا ,]17 :
وقا { :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ} [آ لماان ,]340 :ويكون من أج التاقية ورفع الدرجات
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لقوله ‘> :إذا سبقن لىعبد من اهلل منزلـة لـم يبىرهـا بعمىـه ابـتاله اهلل
صـباه حتـأ يبىرـه المنزلـة التـي
في جسده أو في ماله أو فـي ولـده ثـم َّ
سبقن له منه< رواه أحمد وأبو داود.
وبناء على ذلك:
فإن العبد الذ تقع لىيه المصائم لسو تصـافه ,هـذا يكـون جـزا
وفاق ما ,ينه ينبري لىعبد المؤمن أن يتقن لمىـه ,ومـن إتقـان العمـ العىـم
الكام بالعم الذ يقوم به ,فعىيه أن يتقن لمىه بالعىم أو م ثم العم .
وإن كانن المصائم تقع لىيه لبعده لن الشايعة فهذا يكون من
باب قوله تعالأ{ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ} [الشورى ,]12 :ومن باب قوله تعالأ{ :ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ} [السجدة ,]03 :ومن
باب قوله تعالأ{ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼﯽﯾﻱﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﻲﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭗ ﭘ ﭙ

ﻳ} [سورة ه] ومن حياة

الضنك ا بتال ات.
ولىــأ العبــد المصــاب أن ياجــع إلــأ اهلل تعــالأ ويتضــال إليــه
لكشف ما به من سو  ,و يىتفن إلأ الدىق الذين من حوله أقابـا
أو أبالد ,ين اهلل يايد من العبد أن ياجع إليـه وأن يقـف لىـأ بابـه
وأن يحاسم نفسه:
3ـ ه هو مقصا في حق اهلل تعالأ
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0ـ ه هو أتأ بالطالة لىأ الوجه الذ ينبري
1ـ ه يقاب نعمة اهلل تعالأ بالشكا أم بكفاان النعمة
4ـ ه يستددم نعمة اهلل في الة اهلل أم في معصية اهلل
لذلك كان سيدنا لما رضي اهلل لنه يقو ( :حاسبوا أنفسكم قبـ
أن تحاسبوا ,وتزينوا لىعا ايكبا ,وإنما يدف الحساب يوم القيامـة
لىــأ مــن حاســم نفســه فــي الــدنيا {ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ}
[الحاقة )]38 :رواه التامذ وابن أبي فيبة.
وكتم سيدنا لما رضي اهلل لنه إلـأ بعـض لمالـه( :أن حاسـم
نفسك في الاخا قب حساب الشدة ,فإنه من حاسم نفسه في الاخـا
قب حساب الشدة لاد ماجعه إلأ الاضأ والربطـة ,ومـن ألهتـه حياتـه
وفرىته أهوا ه لاد أماه إلأ الندامة والحساةَ ,فت َذ َّك ْا ما ُتو َلظُ بِه ِ ل َك ْيما
لما ُت َنهأ لنه ,وتكون لند التذكاة والعظة من أولي النهأ).
َت ْن َت ِه َي َّ
وأخيا ما أقو لك أخي الكايم:
تفكــا بمــا يتاتــم لىــأ الزوجــة وايب وايخ والقايــم تجــاه
صاحم المصيبة ,ولكن فكا كيف ياجع العبد المصاب إلأ اهلل تعـالأ
مصطىح ما معه ,والنبي ‘ يقو > :إن قىوب بني آدم كىها بين إصـبعين
من أصابع الاحمن كقىم واحد يصافه كيف يشا < ,ثم قا رسـو اهلل
‘> :الىهم مصاأل القىوب صاأل قىوبنا لىأ التك< رواه مسىم.
نسي اهلل لنا ولكم العفو والعافية ,آمين .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :16أريد ايةاً يربيين تربية حقيقية ,وحبثت ومل أجد,
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بل كل ما وجـد أن اـيويف اليـوم إمـا دجـالون أو أنـاإ مل
يرتبـ ــوا وأصـ ــب وا اـ ــيوخاً وال يعرفـ ــون كيـ ــف يزك ـ ـون
الناإ ,أرجوس أرادنا.
الجواب :أرفدك يـا أخـي الكـايم بمـا أرفـد بـه نبينـا ‘ ذلـك
الصحابي الجىي  ,لنـدما قـا لـه :يـا رسـو اهلل ,أ ُّ جىسـائنا خيـا
قا > :من ذك ََّاكم اهللَ ر ُيته ,وزاد في لىمكم منطقه ,وذكَّاكم بـاآلخاة
لمىه< رواه أبو يعىأ.
وبناء على ذلك:
ابحم لن لالم لام  ,مىتزم بكتاب اهلل وسنة رسوله ‘ ,كىمـا
جىسن معه زادك لىم ما ,وكىما نظات إليه ذكَّاك باهلل تعالأ ,وأثـا بـك
حاله ,و يبتري منك لاض ما من ألاا الدنيا{ ,ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ} [يا .]03 :ابحـم لـن لـالم تتـيثا بحالـه ,فعـن
حنظىة ايسيد ~ ـ وكان من كتاب رسو اهلل ‘ ـ قا  :لقيني أبـو
بكا فقا  :كيف أنن يا حنظىة قا  :قىن :نافق حنظىة .قا  :سبحان
اهلل ما تقو ! قا  :قىن :نكون لند رسو اهلل ‘ يذكانا بالنار والجنة
حت ـأ كينــا رأ لــين ,فــإذا خاجنــا مــن لنــد رســو اهلل ‘ لافســنا
ايزوا وايو د والضــيعات فنســينا كثيــا ما .قــا أبــو بكــا :فــواهلل إنــا
لنىقأ مث هذا ,فانطىقن أنا وأبو بكا حتأ دخىنا لىأ رسـو اهلل ‘
قىن :نافق حنظىـة يـا رسـو اهلل ,فقـا رسـو اهلل ‘> :ومـا ذاك <
قىن :يا رسو اهلل نكون لنـدك تـذكانا بالنـار والجنـة حتـأ كينـا رأ
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لين ,فإذا خاجنا من لندك لافسنا ايزوا وايو د والضيعات نسـينا
كثيا ما .فقا رسو اهلل ‘> :والذ نفسي بيده إن لو تدومون لىـأ مـا
تكونــون لنــد وفــي الــذكا لصــافحتكم المالئكــة لىــأ فافــكم وفــي
اقكم ,ولكن يا حنظىة سالة وسالة ـ ثالي ماات< رواه مسىم.
نسي اهلل تعالأ أن يدل َّنا لىأ من يدل ُّنا لىيه ,وأن يوصىنا إلأ من
يوصىنا إليه .آمين .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :12ما هو السبيل للةالو من الديون؟
الجواب :أخي الكـايم ,أسـي اهلل تعـالأ أن يقضـي الـدين لنـك
ولن المدينين .لن لبد اهلل بن الزبيـا رضـي اهلل لنـه قـا  :لمـا وقـف
الزبيا يوم الجم دلاني فقمن إلأ جنبه فقا  :يا بني إنه يُ َقت اليوم
إ ظالم أو مظىوم ,وإني أراني إ سـيقت اليـوم مظىومـ ما ,وإن مـن
أكبا همي لديني ,أفتاى يُبقي ديننا من مالنـا فـيئ ما فقـا  :يـا بنـي بـع
مالنا فاقض ديني ,وأوصأ بالثىم وثىثه لبنيه ,يعنـي بنـي لبـد اهلل بـن
الزبيا يقو  :ثىم الثىم ,فإن فض مـن مالنـا فضـ بعـد قضـا الـدين
فثىثه لولدك .قـا لبـد اهلل :فجعـ يوصـيني بدينـه ويقـو  :يـا بنـي إن
لجزت لنه في في فاستعن لىيـه مـو  .قـا  :فـواهلل مـا دريـن مـا
أراد ,حتأ قىن :يا أبة من مو ك قا  :اهلل.
قا  :فواهلل ما وقعن في كابة من دينه إ قىـن :يـا مـولأ الزبيـا
اقض لنه دينه فيقضيه .رواه البدار .
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فيكثا يا أخي من هذا الدلا  ,وكن لازم ما لزم ما صادق ما لىأ سـداد
الدين ,ين النبي ‘ يقو > :من أخذ أمـوا النـاا يايـد أدا هـا أدى
اهلل لنه ,ومن أخذ يايد إتالفها أتىفه اهلل< رواه البدار .
والىم بين قىوب العباد بـين أصـبعين مـن أصـابع الـاحمن ,فـإن
صدقن في نية القضا  ,ولزمن لىأ الوفـا فـال فـك بـين اهلل تعـالأ
سي َيسا لىيك القضا .
ُ
حافظ لىأ قاا ة سورة الواقعة بعد المراب ,ولىأ قاا ة الفاتحة
واإلخالص والفىق والناا سبع ماات بعد صالة الجمعة وقبـ قيامـك
لصــالة الســنة البعديــة ,وقـ بعــد ذلــك> :الىهــم أغننــي بحاللــك لــن
لمــن ســواك< رواه
حاامــك ,وبطالتــك لــن معصــيتك ,وبفضــىك َّ
الطبااني في الدلا  ,والنسائي في لم اليوم والىيىة.
وكىما خاجن من بيتك صباح ما ادل بهذا الدلا > :بسـم اهلل لىـأ
نفسي ومالي وديني ,الىهم رضني بقضائك ,وبـارك لـي فيمـا قـدر لـي
حتأ أحم تعجي ما أخات و تيخيا ما لجىن<.
وأكثا من ا سترفار ,وتذكا قو اهلل تعالأ{ :ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿﰀﰁﻧﭑﭒﭓﭔﻨﭖﭗﭘﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﻩ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﻪ} [سورة نوح].
وتع َّج في توبتك و تسوأل .وأسي اهلل لنا ولكم تفايت الكـاب.
هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :02هل زـب طاعـة األهـل يف أمـور يرونهـا هـم يف صـاحلي
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وال أراها أنا يف صـاحلي ,وهـي أمـور ال معصـية فيهـا .ولكـنين
ال أرى أن مص ــل يت فيه ــا؟ وإذا طل ــب م ــين أهل ــي أن أجل ــا
معهــم يف دلــا ,لكــنَّ هــذا اجمللــا كــان مليئـاً باملعاصــي,
وبالليب ــة والنميمـ ــة ,وبـ ــاالختالط م ــع نسـ ــاء سـ ــافرا مـ ــن
أقربائنــا ويتــربجْنَ أمــامي بــدون حيــاء ,هــل إذا عصــيت أهلــي
وتركت اجللوإ يف هذا اجمللا أكون مصيبًا أو خمطئاً؟
الجواب :الىم يا أخي بين ال َة الوالدين في غيا معصية واجبة,
لقوله تعالأ{ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰ ﻴ ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ

ﯝ ﯞ ﻵ} [اإلساا ] .ومن اإلحسان لهما التهما في غيا معصية.
وأما إذا كنن تاى مصـىحتك فـي أمـ ٍا هـم يدالفونـك فيـه ,فحـاو
إقنالهم في ذلك ,فإذا اقتنعوا فبهـا ونعمـن ,وإ فـاتاك ,ينـه مـن تـاك
لوضه اهلل خيا ما منه ,فق  :يا رب إني تارك هذا ايما المبـاح فـي
فيئ ما هلل َّ
سبي ماضاتهم فاجع الديا لي يا رب في هذا التاك ,ولوضني خيا ما.
أما إذا أمـاوك بالمعاصـي ,أو بـالجىوا فـي مجـالا ا خـتالط
والمعاصي ,فال الة لمدىوق في معصية الدالق .وحـاو أن تعـافهم
لىــأ ايحكــام الشــالية بيســىوب حســن ,واتــاك مــوا ن المعصــية
بيســىوب حســن ,نســي اهلل أن يىهمنــا الافــد ,وأن يصــىحنا وأصــولنا
وفاولنا .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
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السؤال :01ما ص ة هذا القول( :من يَزْنِ يُزْنَ به ولـو جبـدارل)؟
ومـ ــا معنـ ــال؟ وكيـ ــف نوف ـ ـق بـ ــن هـ ــذا القـ ــول وقـ ــول اهلل
عز وجل{ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ} [فاطر]16 :؟
الجواب :هذه العبارة من كالم اإلمام الشافعي رحمـه اهلل تعـالأ,
حيم قـا أبياتـ ما مـن الشـعا يحـا فيهـا ايمـة لىـأ ال ِعفَّـة والطهـارة
واحتاام ألاا الناا ,وهذه ايبيات هي:
الم ْح َامِ وتجنَّبــوا مـــا يىيـــق بمســـىمِ
ِل ُّفوا َت ِع َّف نسا ُ كم في َ
إ َّن الزنـــا ديـــن فـــإن
أقاضـــت ُه كا َن الوفا من أه ِ بي ِت َك فـالىمِ
َ
ُسب َ ِ ِ
يا هاتك ما ُح َـام الاجـا وقا عـ ما
كـامِ
غيـا ُم َّ
الم َو َّدة ل ْشـ َن َ
ُ
لح ْا َم ـةِ مســىمِ
لو ُك ْن َن ُحا ما مـن ُسـالل َةِ ماجـ ٍد مــا ُك ْن ـ َن َه َّتاك ـ ما ُ
مــن يَـ ْـز ِن يُـ ْـز َن بــه ولــو بجــداره
ْإن ُك ْنــ َن يــا هــذا لبيبــ ما فــافهمِ
وقوله( :من يَ ْز ِن يُ ْز َن به ولو بجـداره) تعىـيم لىعقـال بـين الجـزا
من جنا العم  ,وذلك لقوله تعالأ{ :ﯡ ﯢ} [النبي.]06 :
وأما التوفيق بين هذا الكالم وبين قو اهلل لز وجـ { :ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ} فـيقو واهلل تعـالأ ألىـم :إذا كانـن محـارم الزانـي أو زوجتــه
ياضين لىاج باقتااأل الفاحشة كما هـو فـين بعـض النسـا والعيـاذ بـاهلل
تعالأ ,فإن ا نتقام يكون منهن أو من بعضـهن ين مـن رضـي بالمعصـية
كان كمن فعىها ,ويكون لندها الجزا من جنا العم .
أمـا إذا لـم ياضـين بهـذا المنكـا ,وأمـان بـالمعاوأل ونهـين لـن
المنكا ,ولم يستجم الاج فـإن الـوزر لىيـه ,وهـن محفوظـات بـإذن
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اهلل ,وذلك لقو اهلل تعـالأ{ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ} ,وكـذلك يَ ُكـ َّن
محفوظات بإذن اهلل إذا لم يعىمن بانحااأل الاج .
نتقا الصالحين لبناتنا بقوله { :ﭸ
ولذلك َّنب َهنا ربنا لز وج

ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮇﮈﮉ

ﮊ} [النور .]1 :ونسي اهلل تعالأ أن يستا ألااضنا وألاا
المسىمين .آمين .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الســؤال :00روي عــن الســيدة رابعــة العدويــة أنهــا تقــول يف دعائهــا:
اللـ ــهم إنـ ــي أعبـ ــدس لـ ــيا خوف ـ ـاً مـ ــن نـ ــارس وال طمع ـ ـاً يف
جنتــ  ,ولكنــ إل ــه تس ــت ق العب ــادة .أرج ــو ا ــرح ذلــ .
حيث إني أعبد ربي خوفاً من نارل وطمعاً يف جنته.
الجواب :هذه الجمىة التي تقولها السيدة رابعة العدوية رضـي اهلل
لنها هي الحقيقة التي يجم أن يعتقدها كـ مسـىم ومسـىمة ,ين ربنـا
ج ـ جاللــه إلــه يســتحق العبــادة ,وأن تكــون العبــادة خالصــة لوجهــه
الكايم ,وذلـك لقـو اهلل تعـالأ{ :ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ
ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ} [الكهف .]332 :ولقوله تعـالأ{ :ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ} [البينة.]5 :
وقد يتوهم إنسان من لبارة السيدة رابعة ,ويقـو  :كيـف يُعبـ ُد
اهلل خوف ما من ناره و مع ما في جنته
نقو لهذا المتوهم :هم أنه توجد جنـة و نـار ,أيُعبـد اهلل أم
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بع ما الجواب :نعم يستحق العبادة ولـو لـم
أيستحق العبادة أم
توجد جنة و نار ,وهذا هو قصد السيدة رابعة رضي اهلل لنها ,وهـذا
ما يجم لىأ ك مسىم أن يعتقده.
ونقو كذلك لهذا المتوهم :هم بين بريتك قد تحققن وجا تـك
البشارة بينك لسن من أه النار وإنما أنن من أه الجنة ,فه تتـاك
العبادة مع تحقق المقصـود الجـواب :قطعـ ما يتاكهـا ,لقولـه تعـالأ:
{ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ} [الحجــا ]22 :فىــو جـا ت البشــارة,
فالعبادة ُتتاك ينه إله يستحق العبادة.
ونقو لهذا المتوهم :هم ـ قدر اهلل ـ بين العبد من أهـ النـار
حتم ما ,ه يتاك لبادة ربه
الجــواب :قطع ـ ما  ,ينــه لبــد ووظيفــة العبــد أن يقــوم بوظيفــة
العبودية إن ألطاه سيده أو منعه.
لذلك فالعبد المؤمن يعبد اهلل هلل ,لجنة مع ما فيها ,و لنار
خوف ما منها ,وإنما يسي اهلل الجنة لبودية ,ويتعوذ باهلل من النار لبودية,
ين من جمىة وظائف العبد الدلا  ,وذلك لقوله تعالأ{ :ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ} [غافا .]62 :ومن جمىة الدلا نسيله الجنة ,ونعوذ به من
النار ,فالدلا مطىوب من العبد ولو كان مبشا ما بالجنة.
وبناء عليه:
فقو السيدة رابعة رضي اهلل لنها هو حق ,وهو واجم لىأ كـ
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مؤمن أن يعتقده ,ب أقو  :هو التقاد ك مؤمن ,حيم يعبد العبد ربـه
ينه إله يستحق العبادة ,ومن العبادة الدلا  .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الســؤال :03أنــا اــاب وعمــري  03ســنة ,ولقــد أحبب ـت فتــاة وعزم ـت
عل ــى خطبته ــا ,ولكنه ــا م ــن عائل ــة ني ــة يف س ــوريا ,وأن ــا م ــن
عائلــة ميس ـورة احلــال ,والــذي حصــل بــيين وبينهــا أنــي قمــت
بـ ـاحللف هل ــا أن ــي ل ــن أتركه ــا وو ــعت ي ــدي عل ــى الق ــرآن
أمامه ـ ــا ,ولك ـ ــين يف الوق ـ ــت احلا ـ ــر ال أس ـ ــتطيع أن أتق ـ ــدم
خلطبة هذل الفتاة ,ألن ظـرويف ال تسـاعدني أبـداً ,وقـد علمـت
مؤخراً أنه ال زوز أن تستمرَّ هـذل العالقـة ,لعـدم وجـود رابـ
ارعي بيين وبن هذل الفتاة ,وأنـا يف حـرية مـن أمـري ألنـي ال
أستطيع التقدم هلذل الفتاة ,وما حكم ما فعلت؟
الجواب :أخي الكايم ,بارك اهلل في فبابك واستقامتك وحاصـك
لىأ دينك ,وأسي اهلل تعالأ أن يهي لنا ولك أسباب سعادة الدارين.
أو م  :يجم لىيك أن تعىم قو اهلل تعالأ:

{ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﻰ ﯳﯴﯵﯶﯷ
ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﻱﰀﰁﰂﰃﰄ

ﰅ ﰆ ﰇ ﻲ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭗ ﭘ ﭙ ﻳ}
[سورة ه] فا تبال يحقق السعادة ,وا بتدال ييتيك بحياة الشقا والضنك.
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ومن رحمة اهلل تعالأ بعبده إذا غف لـن اهلل لـز وجـ أن يضـيق
لىيه ايمور ,ويذيقه الماارة في هذه الحيـاة الـدنيا لعىـه يتنبـه ويصـحو
من غفىته وياجع إلأ اهلل تعالأ.
وإني أرى يا أخي ـ واهلل تعالأ ألىم ـ بين اهلل تعالأ ضـيق لىيـك
في هذه اييام لتنصـاأل لـن هـذا الموضـول الـذ دخىتـه بطايـق غيـا
مشاول ,حيم أقمن العالقة بينـك وبـين هـذه الفتـاة ,بحيـم أنـن
تاضأ أن يقيم أحد لالقة مع إحدى محارمك ,فكيف تبيح لنفسك مـا
تاضاه لرياك
ثاني ما :أنصحك يا أخي أن تتقدم من خطبة فتاة هي مساوية لك أو
قايبة منك من الناحية المادية ,ينه كم من امـاأة غنيـة وزوجهـا دونهـا
في المادة ,جعىن حياته فقا بسبم ا سـتعال لىيـه ـ حافـا صـاحبة
الدين التي تداأل اهلل رب العالمين ـ والنبي ‘ حذر مـن الـزوا مـن
اماأة غنية غيا صاحبة دين ,فقا  > :تزوجوا النسا لحسـنهن فعسـأ
حســـنهن أن يـــاديهن ,و تزوجـــوهن يمـــوالهن فعســـأ أمـــوالهن أن
تطريهن ,ولكن تزوجوهن لىأ الدين ,ويمة خاما سـودا ذات ديـن
أفض < رواه ابن ماجه.
ثالث ما :لىيك أن تعىم يا أخي بين الدطوبة بدون لقـد ُتحـ مـا
حام اهلل تعالأ ,فال يجوز الحديم مع المدطوبة فتاة الدطوبـة ,ينهـا
اماأة أجنبية لن خا بها ,إ ما يباح بمقدار الضاورة ,وأن يكـون مـن
ورا حجــاب ,وأ تدضــع المدطوبــة بــالقو فيطمــع الــذ فــي قىبــه
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{ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

مــا  ,وذلــك لقــو اهلل تعــالأ:
ﭱ} [ايحــزاب .]10 :وحــديم ال ُدطــاب ُجىــه بــالعوا ف وهــو
ممزو بالشهوات ,وهذا يجوز فال ما.
وبناء على ذلك:
ميساة اآلن مـن أجـ الـزوا  ,فاصـاأل
3ـ فطالما أن ايمور غيا َّ
هذا الموضول لن خا اك ,وامتث قـو اهلل تعـالأ{ :ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ} [النــور .]11 :وأكثــا مــن الصــوم
والدلا مع ا سترفار.
0ـ التذر لىمدطوبة ,وألىمها بينك فسـدن هـذه الدطوبـة حتـأ
تبقأ معىقة بك تعيش في أوهام.
1ـ َكفا لن يمينك ,وذلك بإ عام لشـاة مسـاكين مـن أوسـط مـا
تطعمون أهىيكم ,أو كسوتهم ,أو قيمة ذلك ,فإذا لم تجد فصـم ثالثـة
أيام متواليات .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :04هل يكون اجملنون تراباً يوم القيامة كالبهائم؟
الجواب :يكون المجنون تااب ما يوم القيامة ,ب يكون مـن أهـ
الجنة إن فا اهلل تعالأ ,وقد زيَّنـه اهلل تعـالأ بتمـام العقـ حتـأ يـنعم
فيهــا ,ويــدخ الجنــة بــدون حســاب ,ينــه مــا كــان مكىفـ ما فــي الحيــاة
الدنيا ,ين العق مناط التكىيف ,وإذا أخـذ ربنـا لـز وجـ مـا وهـم
أسقط ما أوجم .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
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الســؤال :02مــا أفضــل العمــل يف وقــت الفــراغ صــالة القضــاء أو
صالة السنة أو تالوة القرآن؟
الجواب :أفض العم في وقن الفااا هو قضا الفائتـة ,وإن اهلل
يقب نافىة حتأ تؤدى الفايضة ,روى ابن أبـي فـيبة وأبـو
لز وج
نعيم في معافة الصحابة لن لبد الاحمن بن لبد اهلل بن سابط القافي
قا  :لما حضا أبا بكا المـوت ذكـا أن يسـتدىف لمـا رضـي اهلل لنـه
لىأ الناا ,فيتاه ناا من الناا ,فقالوا له :يا أبا بكا ما تقـو لابـك
اسـتدىفن لىينـا لمـا ,وقـد لافـن فـدته وغىظتـه
غد ما إذا لقيتـه وقـد
َ
خيـا
وفظاظته ,فقا  :أباهلل تدوفوني أقو  :يارب,
ُ
اسـتدىفن لىـيهم َ
يـن لىـأ
أهىك ,قا  :ثم دلا لما ,فقا لـه( :اتـ ِق اهلل يـا لمـا إن ُول َ
ال
ال بالنهار يقبىه بالىي  ,ولم م
الناا غد ما ,فالىم أ َّن هلل ل َّز وج لم م
بالىي يقبىه بالنهار ,وأنه ال يقبل نافلة حتى توؤدى الفريضوة ,وإنمـا
ثقىن موازين من ثقىن موازينه يـوم القيامـة باتبـالهم الحـق فـي الـدنيا
ال ,وإنمـا
وثِ َقىه لىيهمَّ ,
وحق لميزان يوضع فيه الحق غد ما أن يكون ثقي م
موازين من خ َّف ْن موازينه يوم القيامة باتبالهم البا ـ فـي الـدنيا
خ َّفن
ُ
ِ
وحق لميزان يوضع فيه البا أن يكون خفيف ما ,وإن اهلل
وخ َّفته لىيهمَّ ,
تعالأ ذكا أه الجنة فذكاهم بيحسن ألمالهم ,وتجـاوز لـن سـيئهم,
قىن :إني يخـاأل أن ألحـق بهـم ,وإن اهلل تعـالأ ذكـا
فإذا ذكاتهم َ
أه النار فذكاهم بيسـوأ ألمـالهم ,ور َّد لىـيهم أحسـنه ,فـإذا ذكـاتهم
قىن :إني يرجو أن أكون مع هؤ  ,وذكا آية الاحمةِ وآية العذاب
َ
ليكو َن العب ُد راغب ما راهب ما ,يتمنأ لىأ اهلل و يقنط مـن رحمتـه ,و

كتاب اآلداب

171

أحـم
وصيتي فال يَـ ُك غائـم
أنن
يىقي بيده إلأ ال َّتهىُكةْ ,
َّ
َ
فإن َ
حفظن َّ
وصيتي فال يَ ُك غائـم
إليك من الموت ,وهو آتيكْ ,
وإن َ
ضي ْع َن َّ
أنن َّ
بمعجزه).
أبرض إليك من الموت,
َ
ولسن ُ
َ
لــذلك ينبرــي لىــأ المــؤمن أن يقــوم بقضــا الفوائــن فــي وقــن
فااغه .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :08لمَ تكون النساء أكثر أهل جهنم؟
الجووواب :جــا فــي الحــديم الشــايف الــذ رواه اإلمــام البدــار
ومسىم في صحيحيهما لن أبي سعيد الددر رضي اهلل لنـه قـا  :خـا
رسو اهلل ‘ في أضحأ أو فطا إلأ المصىأ ,ثم انصاأل فولظ النـاا
وأماهم بالصدقة ,فقا > :أيها الناا تصدقوا< فما لىأ النسا فقـا > :يـا
معشا النسا  ,تصد ْق َن فإني رأيتك َّن أكثا أه النار< .فقىـن :وبـم ذلـك يـا
وتكفا َن العشـيا ,مـا رأيـن مـن ناقصـات
تكثا َن الىَّعن
ْ
رسو اهلل قا ْ > :
لق ودين أذهم لىم الاج الحازم من إحداك َّن يا معشا النسا <.
والسبم في ذلك أنهن ينكان المعاوأل ,كمـا جـا فـي الحـديم
الشايف ,وتنسأ المـاأة معـاوأل زوجهـا الـذ يجـم لىيهـا أن تقابىـه
بالمعاوأل .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الســؤال :02كيــف يعــرا اإلنســان ذاتــه؟ وكيــف يضــبطها؟ وكيــف
يرزق احلكمة؟ وكيـف يـتةلص مـن الصـراع الـداخلي؟ وكيـف
يعلو اأنه؟ وكيف يتعامل مع اآلخرين دون أن يَظلم أو يُظلم؟
الجواب :إن خيا ما يعافك لىأ ذاتك هو القاآن الكايم ,فعىيك
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أن تقاأ القاآن الكايم بتدبا ,وخاصة لندما يحدثك لن ذات اإلنسان,
من جمىة ذلك{ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ} [المعار  .]32 :ومن جمىة
ذلك{ :ﭤ ﭥ ﭦ} [النسا  .]308 :ومن جمىة ذلك:
{ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ} [يوسف .]51 :وهكذا.
وضبط النفا يكون إ بىجام الشايعة ,فيحـ َّ الحـال وحـام
الحاام ,فيما يتعىق بجوارحك الظاهاة والبا نة.
ويازق اإلنسان الحكمـة مـن خـال كثـاة تـالوة القـاآن الكـايم,
وقاا ة الحديم الشايف ,وا ـالل لىـأ سـياة النبـي ‘ ,والتيسـي
بسياته العطاة ,جع اهلل روحنا فدا له ‘.
والصاال بين النفا ايمارة بالسو والوازل اإليماني الموجود في
القىم يتوقف ,وربنـا لـز وجـ يقـو { :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ} [العنكبوت .]62 :فهذا الصاال تارة تترىـم فيـه الـنفا وتـارة
يترىم فيه الوازل اإليماني ,وكىما قو اإليمان ترىم الوازل اإليمـاني
لىأ النفا ايمارة بالسو  ,فيكثا مـن ايسـباب التـي تقـو إيمانـك,
والتي من جمىتها :تالوة القاآن ,والذكا ,ومجالسة الصالحين.
و يعىو فين العبد المؤمن إ بالتحقق بالعبوديـة هلل لـز وجـ ,
فاقاأ في القاآن الكايم صفات لباد اهلل المتقين ,وصفات لبـاد الـاحمن,
وصــفات ايبــاار ,والمقــابين ,وأولــي ايلبــاب ,وتحقــق بصــفاتهم يع ـ ُ
فينك ,واصبا لىأ إيذا الناا يزدك اهلل لز ما كما أخبا النبي ‘.
تعام مع خىق اهلل كىهم وأنن تـاى نفسـك فـي نفسـك صـريا ما,
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وتحقق بوصفك الذ وصفك بـه ربنـا فـي القـاآن العظـيم ,فينـن فـي
ترتا بما بين الماحىتين من
بدايتك ضعيف ,وفي نهايتك ضعيف ,فال َّ
قوة ,فهي صفة لارضة فيك وليسن أصىية.
ومن التزم فال اهلل تعالأ يظىم ,ويتعىم مـن فـال اهلل الحىـم,
فكن حىيم ما حتأ تقدر ,فإذا قدرت فالف ,وكن لبـد ما متميـز ما با تبـال
لنبيك سيدنا محمد ‘.
وانف لن نفسك التعم بقـوة اإليمـان وكثـاة العمـ الصـالح ,قـا
تعالأ{ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ}
[النح  .]27 :أسي اهلل أن يتو نا جميع ما .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الس ــؤال :06إم ــام مس ــجد يض ــع كت ــب التفس ــري والفق ــه ــت
املنــرب ,ثــم يصــعد علــى املنــرب ليةطــب ,فهــل نــوز الصــالة
خلف هذا اإلمام؟
الجواب :يىيق بدطيـم الجمعـة أن يضـع تحـن المنبـا الـذ
يقف لىيه أثنا خطبة الجمعة كتم تفسـيا وفقـه ومـا فـاك ذلـك (مـع
لدم التنبه لهذا الموضول) ,ين تعظيم هذه الكتم مطىوب فال ما ,قا
تعــــالأ{ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ} [الحــــت:
تقصد ذلك فيحام لىيه هـذا الفعـ  ,وقـد يكفـا بـذلك,
 .]10أما إذا َّ
فيجم أن ينبه إلأ ذلك .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :02إذا ناوز الص حقوق العباد ,ثم بلـع عمـرل أربعـن
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سنة ,فكيف يفعل إلسقاط هذل احلقوق؟
الجووواب :يجــم لىيــه أن يبــاو ذمتــه مــن هــذه الحقــوق ,وذلــك
بإلادتها يصـحابها إن كانـن لينـ ما موجـودة ,أو بقيمتهـا ,مـع وجـوب
التوبة وا سترفار .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :32يرد كثرياً من خالل الربيـد اإللكرتونـي رسـائل مـن
األصدقاء مل مواعة أو أدعيـة مـأثورة أو قصـة تـوي
على أحاديـث عـن الـن ‘ ,ويكتـب يف نهايـة الرسـالة :قـم
بنش ــر ه ــذل الرس ــالة إىل أص ــدقائ لتكس ــب به ــا األج ــر.
الس ــؤال :ه ــل ز ــب علين ــا القي ــام بنش ــر الرس ــالة لنكس ــب
األجـ ــر ,أم ال زـ ــب نشـ ــرها ,ألننـ ــا ال نعـ ــرا مـ ــدى ص ــ ة
األحاديث املذكورة أو السند الوارد هلذا احلديث؟
الجواب :يجم لىـيكم نشـا تىـك الاسـائ  ,وإذا تيكَّـدتم مـن
صحة المولظة ,والدلا الميثور ,وايحاديـم الشـايفة ,فىكـم ايجـا
بتبىيرها لآلخاين امتثـا م يمـا النبـي ‘> :بىرـوا لنـي ولـو آيـة< رواه
البدار  .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :31لنا أنـاإ قريبـون يعيشـون يف بـالد اللـرب وهلـم بنـت
مجيلـ ــة ملتزمـ ــة باحلجـ ــاب ,راقبهـ ــا ثالثـ ــة أاـ ــةاو ثـ ــم
خطفوها وا تصبوها ,فهـل تعـد زانيـة؟ ومـاذا زـب عليهـا
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أن تفعل؟ مع العلم أنهـا مل تتعـرا علـى وجـول اخلـاطفن
بسب و عهم أقنعةً على وجوههم.
الجووواب :النبــي ‘ يقــو > :إن اهلل تجــاوز لــن أمتــي الدطــي
والنسيان وما استكاهوا لىيه< رواه ابن ماجه.
فطالمــا أن هــذه المــاأة اغتصــبن اغتصــاب ما بريــا رضــاها فــال وزر
لىيها إن فا اهلل تعالأ ,ولكـن لىيهـا الـوزر فـي كشـف وجههـا ,ين
الماأة كىها لورة ,وأجم ما فـي المـاأة وجههـا ,فىمـاذا تكشـف لـن
وجهها في وسط الذئاب البشاية
وأنا أنصـح هـذه الفتـاة بالتوبـة واإلنابـة مـع كثـاة ا سـترفار ,وأن
تسد لىأ وجهها ,وأ تدتىط بالاجا  ,وأن تحاو العودة إلأ و نهـا
فإن ذلك خيا لها من إقامتها في بالد الراب .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السـؤال :30مـا هـي األســباب الـيت نعـل العبــد ميـو علـى ســوء
اخلارة والعياذ باهلل تعاىل؟
الجواب :نسي اهلل لنـا ولكـم حسـن الداتمـة ,ونقـو  :الىهـم يـا
مقىـم القىــوب وايبصــار ثبــن قىوبنــا لىــأ دينــك ,الىهــم يــا مصــاأل
القىوب اصاأل قىوبنا إلأ التك.
والمعـ َّـو لىيــه مــن خــال حســن الظــن بــاهلل تعــالأ أن المســىم
المـؤمن يمـوت لىـأ سـو الداتمـة إن فـا اهلل تعـالأ ,لقولـه جـ َّ
جاللــه{ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ} [البقــاة ,]341 :والعبــاة لعمــوم
الىفظ لدصوص السبم.

178

الفتاوى الشالية

وهناك بعض ايمور قد تسبم لعنسان سو الداتمة والعيـاذ بـاهلل
تعالأ ,والتي منها:
3ـ الكفا باهلل تعالأ والعياذ باهلل من ذلك.
0ـ ا ستدفاأل بايحكام الشالية.
1ـ اإلصاار لىأ المعصية.
4ـ العناد آليات اهلل لز وج .
5ـ كثاة المعاصي ,وخاصة الكبائا ,وتاك المـيمورات ,وخاصـة
الفاائض والواجبات.
وإني أتصور مسىم ما تكون فيه هذه ايمور ,فما من مسـىم ـ فـي
ظني ـ وقع في معصية أو كبياة من الكبائا إ وهو مرىـوب لىـأ نفسـه
من فيطانه وأهوائه .ونسي اهلل لنـا ولجميـع المسـىمين حسـن الدتـام.
هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الســؤال :33هــل زــوز قطــع الــرحم إذا كان ـت صــلة هــذل الــرحم
تسبب عداوا بـن األهـل ,أي إذا كانـت زيـارة األخـت تسـبب
بعــا القيــل والقــال ,ممــا يــنجم عنــه ضــب أحــد الوالــدين,
فهل زوز قطع رحم هذل األخت بعداً عن املشاكل؟
الجواب :اتفق الفقها لىأ أن قطع الاحم الميمور بوصىها حاام,
وذلك لقوله تعالأ{ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ} [الالد:
 .]05ولقوله تعالأ{ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
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ﮇ ﺋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﭽ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ} [سورة محمد ‘] .وروى اإلمام
ال قا  :يا رسو اهلل إن لي
مسىم لن أبي هاياة رضي اهلل لنه :أن رج م
إلي ,وأحىم لنهم
قاابة أصىهم ويقطعوني ,وأُحسن إليهم ويسيئون َّ
الم َّ  ,و يزا
ويجهىون لىي .فقا > :لئن كنن كما قىن فكينما ُت ِس ُّفهم َ
معك من اهلل ظهيا لىيهم ما دمن لىأ ذلك<.
وبناء على ذلك:
3ـ فصىة الاحم واجبـة ,وواجـم لىـأ المسـىم أن يتحمـ ايذى,
ينه جا في الحـديم الشـايف لـن النبـي ‘ أنـه قـا > :لـيا الواصـ
بالمكاف  ,ولكن الواص الذ إذا قطعن رحمه وصىها< رواه البدار .
0ـ والهجا بشك لام حاام فال ما ,لقولـه ‘ > :يحـ لمسـىم
أن يهجا أخاه فوق ثالي ,فمـن هجـا أخـاه فـوق ثـالي فمـات دخـ
النار< رواه أبو داود.
هذا إن كان الهجا لحظ نفسي ,أما إذا كان الهجا بسبم الدـوأل
لىأ فساد الدين أو خوأل مضاة تدخ لىيه فالهجا جائز ,ورب هجـا
جمي خيا من مدالطة مؤذية.
1ـ حاو أن تيما بالمعاوأل وتنهأ لن المنكا قبـ الهجـا ,فـإن
استجابن أختك فبها ونعمن ,وإ فال حا في الهجا مدة من الـزمن
برية التيديم وإ فا نار الفتن .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :34أنا ااب كنت أعمـل مـع والـدي منـذ كنـت صـلرياً,
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وكل ما أنتجه يأخـذل والـدي دون أن يكـون لـي منـه اـيء,
فرتكت العمل مع والدي وافتت ت عمالً لنفسي ,ثـم إنـي
كــرب وتزوجــت وصــار عنــدي أوالد ,وال أملـ اآلن بيتـاً,
ووالدي ميل بيتـاً صـلرياً ,فطلبـت منـه أن يعطـيين هـذا
البيت لقاء عملي السابق معه الذي يقارب العشـر سـنوا ,
فــرفا ذل ـ  ,ثــم إنــه أعطــاني البيــت ألســكن فيــه فق ـ ,
ويأخذ مين أجرة على سكن البيت ,فبماذا تنص ونين؟
الجواب :أخي الكايم هذه ليسن مشكىتك فقط ,ب هي مشـكىة
أكثا الشباب اليوم ,واآلبا بك أسف لن هـذا ايمـا غـافىون ,وربمـا
أن أرى هذا من ظىم الوالد لىولد من حيم يقصد الظىم .هذا أو م .
ثاني ما :أرى أن من حسن التعام بين اآلبا وايبنا  ,أن يضـيع
اآلبا جهد ايبنا  ,وأن يسترىوا جهد أبنائهم في تثميا أموالهم لىأ
حساب ايبنا  ,ين هذا التصاأل قد يوغا صدر اإلخـوة لىـأ بعضـهم
البعض بعد وفاة أبيهم.
ثالث ما :ومن حسن التعام بـين اآلبـا وايبنـا أن يدصـص اآلبـا
يمثا هؤ ايبنا ـ الذين يعمىـون واآلبـا ييخـذون ثمـاة ألمـالهم ـ
فيئ ما في حا حياتهم ,وصي مة بعد وفـاتهم ,ينـه وصـية لـواري,
وهذا التدصيص يعتبا جور ما وحيف ما ,ينه من حق ايبنا وخاصة إذا
ولد اآلبا ايبنا  ,والمؤمن إذا ولد وفأ.
رابع ما :إذا خصص اآلبـا لـبعض ايبنـا فـيئ ما لقـا جهـدهم فـال
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حا لىيهم فال ما ,ب قد يكون لىيهم الحا إذا لم يدصصـوا المـا
أنهم ولدوا أبنا هم بشي .
وبناء على ذلك:
فال حا لىيك أن تطالم والدك بين يعطيك فيئ ما لقا تعبك و
إثم لىيه إن فع ذلك ,ب أرجو اهلل تعالأ أن يكون بذلك ميجور ما.
وإذا رأين والدك مصا ما لىـأ موقفـه فـال تحـزن ,والىـم بـين اهلل
ال إن فـا اهلل تعـالأ
ال أم آجـ م
تعالأ سيجع لـك فاجـ ما ومداجـ ما لـاج م
بباكة بِاك يبيك.
وأحذرك يا أخي من إسا ة العشاة مع والدك إذا بقي مصا ما لىأ
قااره ,وأذكاك بقو اهلل تعالأ{ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐﮑﮒﮓﮔﮖﮗﮘﮙﮛﮜﮝﮞ

ﮟ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ} [لقمان.]35 :
فإذا ىم منا اهلل تعالأ أن نصحبهم في الدنيا بـالمعاوأل إذا أماونـا
بالشاك قدر اهلل ,فكيف إذا كانن المسيلة تتعىـق بحطـام الـدنيا فمـن
باب أولأ وأولأ أن نصحبهم في الدنيا بالمعاوأل.
وأدلوك يا أخـي الكـايم أن تكثـا مـن الـدلا لابـك لـز وجـ ,
فدزائن اهلل تعالأ مآلنة ,وخزائنـه تنفـد أبـد ما ,وثـق تمامـ ما بـين هـذا
ايمــا الــذ حص ـ معــك ومــع أمثالــك هــو نــول مــن أنــوال ا ختبــار
وا بتال  ,فاصبا وصابا ,وتح َّ بـايخالق الكايمـة مـع والـديك فـإن
اهلل تعالأ يقو { :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ} [الشاح .]6 :والنبي ‘ يقو > :لن
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يرىم لسا يساين< رواه البيهقي في فعم اإليمان.
أسي اهلل أن يفا كابك ,ويرفا ذنبك ,ويقضي حوائجك ,ويوسـع
لىيك من غيا فتنة .ولنا مث ذلك .آمين .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الســؤال :32إنــي رجــل أحــب املــزاح وأُكثــر منــه ,فالمــين بعــا
النــاإ علــى املــزاح .وزجرنــي وقــال :هــذا ال يليــق باإلنســان
املســلم ,فجــرح بــذل قل ـ  ,وإنــي أحــب أن أعــرا احلكــم
الشرعي يف املزاح ,وهل مزح الـن ‘ مـع الصـ ابة أم ال؟
وأرجو أن تعطينا أمثلة عن مزاح الن ‘.
الجواب :بيا بالمزاح إذا رالأ المـازح فيـه الحـق ,وتحـاى
الصدق فيما يقو أثنا المزاح ,وتحافأ القو الفاحش ,وكان مزاحـه
ال ,وكان يقو بعـض الصـالحين :المـزاح يجـم أن يكـون كـالمىح
قىي م
لىطعــام .ين كثــاة المــزاح قــد تســتجىم الضــرائن وإفســاد اإلخــا ,
وقالوا :لك في بد  ,وبد العداوة المزاح.
ويقو سعيد بن العاص :تمازح الشايف فيحقـد ,و الـدني
فيجتاو لىيك.
ك هذا يحص إذا كان المزاح كثيا ما ,واإلفااط فيـه يـوري كثـاة
الضحك ,وكثاة الضحك تميـن القىـم ,وتـوري الضـرينة فـي بعـض
ايحوا  ,وتسقط المهابـة والوقـار ,أمـا إذا خـال المـزاح لـن الكـذب
واإلفااط وجاح مشالا الناا فال حا فيه.
والنبــي ‘ كــان يمــازح أصــحابه رضــي اهلل لــنهم فــي بعــض
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ال ألىـأ ,وقـدوة حسـنة
ايحيان و يقو إ حق ما ,فكان النبي ‘ مث م
في ضحكه ومزاحه ,فقد روت السيدة لائشة رضي اهلل لنها قالن« :ما
رأين رسو اهلل ‘ قط مستجمع ما ضاحك ما حتأ أرى منه لهواتِـه ,إنمـا
كان يبتسـم» .قالـن :وكـان إذا رأى غيمـ ما أو ريحـ ما ُلـاأل فـي وجهـه,
فقىن :يا رسو اهلل ,الناا إذا رأوا الريم فاحوا أن يكون فيه المطـا,
وأراك إذا رأيته ُلاأل في وجهك الكااهة ,قا « :يا لائشة ومـا يـؤمنني
أن يكون فيه لذاب ,قد ُلذب قوم بـالايح ,وقـد أتـأ قومـ ما بالعـذاب»
وتال رسـو اهلل ‘{ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ} [ايحقاأل .]04 :قا الحاكم:
هذا حديم صحيح لىأ فاط الشيدين ,ولم يداجاه بهذه السياقة.
فكــان ‘ يمــزح و يقــو إ حق ـ ما ,وكــان يحــم الصــحابة لىــأ
التــاويح لــن أنفســهم فيقــو « :روحــوا القىــوب ســال مة وســال مة .»..رواه
الديىمي لن أنا .وقا لحنظىة« :ولكن يا حنظىة سـالة وسـالة »..رواه
مسىم .وربما مزح مع أصحابه ليعىمهم جواز ذلك ,فعىأ سبي المثا :
ال استحم رسـو اهلل
3ـ لن أنا بن مالك رضي اهلل لنه أن رج م
‘ ,فقا « :إني حامىـك لىـأ ولـد الناقـة» ,فقـا  :يـا رسـو اهلل مـا
أصنع بولد الناقة فقا رسـو اهلل ‘« :وهـ تىـد اإلبـ َ إ النـوق»
رواه التامذ وقا  :حديم حسن صحيح.
0ـ ومن مزاحه ‘ :أنه كـان رجـ مـن أهـ الباديـة دمـيم اسـمه
زاها ,وكان حبيب ما إلأ النبي ‘ ,فيتاه يوم ما من خىفه وهو يبيع متالـه,
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فاحتضنه من خىفه ,فقا الاجـ  :أرسـىني ,مـن هـذا فالتفـن فعـاأل
النبي ‘ ,فجع ييلو ما ألصق ظهاه بصدر النبي ‘ حـين لافـه.
وأراد النبــي ‘ أن يبعــم فــي زاهــا لـ َّزة اإليمــان ,ويســت َّ مــن نفســه
الشعور بالدمامة فجع النبي ‘ يقو « :من يشتا العبد» فقـا  :يـا
رسو اهلل ,إذن واهلل ِ تجدني كاسد ما! فقا ‘« :ولكـن لنـد اهلل لسـن
بكاسد» ,أو قا « :لكن لند اهلل أنن غا ٍ » رواه أحمد ,وذلـك ليعىمـه
ويعىم ايمة أن النـاا إنمـا يتفاضـىون بـالتقوى ,وأن اهلل ينظـا إلـأ
أجسامهم وصورهم ,ولكن ينظـا إلـأ قىـوبهم وألمـالهم ,لقـو النبـي
‘« :إن اهلل ينظا إلأ صوركم وأموالكم ,ولكن ينظـا إلـأ قىـوبكم
وألمالكم» رواه مسىم.
1ـ ومن مزاحه ‘ ما رواه أبـو داود :أن أبـا بكـا رضـي اهلل لنـه
دخ لىأ النبي ‘ ,فسمع لائشة قد رفعـن صـوتها لىـأ رسـو اهلل
فهم أبو بكا أن يىطمهـا ,فجعـ النبـي ‘ يحجـزه ,فدـا أبـو
‘َّ ,
بكــا مرضــب ما ,فقــا النبــي ‘ لعائشــة« :كيــف رأيتنــي ,أنقــذتك مــن
الاج !» ثم دخ أبو بكا لىيهما بعـد أيـام فوجـدهما قـد اصـطىحا,
فقا  :أدخالني في ِس ْى ِم ُكما كمـا أدخىتمـاني فـي حابكمـا ,فقـا ‘:
«قد فعىنا ,قد فعىنا».
4ـ ومن دلابته ومال فته يهىه ما رواه أحمد لـن السـيدة لائشـة
رضي اهلل لنها قالـن :خاجـن مـع النبـي ‘ فـي بعـض أسـفاره وأنـا
جارية لم أحم الىحم ولم أب ُد ْن ,فقا لىناا« :تق َّدموا» ,فتق َّدموا ,ثم
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فسبقته ,فسـكن لنـي ,حتـأ
فسابقته
قا لي« :تعالي حتأ أسابقك»,
ُ
ُ
نن ونسين خاجن معه فـي بعـض أسـفاره فقـا
إذا حمىن الىحم وب ُد ُ
لىناا« :تق َّدموا» ,ثم قا « :تعالي حتأ أسابقك» ,فسابقته ,فسـبقني,
فجع يضحك وهو يقو « :هذه بتىك».
5ـ ـ ومــن مزاحــه ‘ أيض ـ ما مــا رواه التامــذ فــي الشــمائ لــن
الحسن قا  :أتن لجوز إلأ النبي ‘ فقالن :يـا رسـو اهلل ,ادل اهلل
أن يدخىني الجنة ,فقا « :يا أم فـالن ,إن الجنـة تـدخىها لجـوز»,
فول َّـن تبكــي ,فقــا « :أخباوهــا أنهــا تــدخىها وهــي لجــوز ,إن اهلل
تعالأ يقو { :ﮡ ﮢ ﮣ ٍ ﮥ ﮦ ٍ} [الواقعة]».
هكذا كان النبـي ‘ يمـزح و يقـو إ حقـ ما ,ويمـزح لمـداواة
النفوا وتطييبها ,ولتعىيم أصـحابه وتـابيتهم وتاسـي مبـادو اإلسـالم
وسماحته في نفوسهم.
وبناء على ذلك:
فالمزاح حا فيه فال ما بشاوط:
مجاد ما لن الكذب.
3ـ أن يكون َّ
ال إفااط فيه ,كالمىح لىطعام.
0ـ أن يكون قىي م
1ـ أن يكون غيا جارح لشعور إنسان.
ولىأ ك حا قىة المزاح تكسـو اإلنسـان مهابـة ,وكثـاة المـزاح
تسقطها ,والكما يكون في اتبال النبي ‘ .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :38هل زوز املـزاح بـالكالم اجلنسـي املللـوز ,وهـذا اـيء
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منتشر بن الشباب .وبعا اإلخوة دافـع عـن ذلـ عنـدما
عار ته ,بأن هناس حديثاً اريفاً أن الـن ‘ فـتح رجلـي
احلسن أو احلسن وقبّل عضول ,فهل هذا ص يح ,وكيـف
ميكنين معاجلة املشكلة؟
يجوز المزاح بالكالم الجنسي
الجواب :أخي الحبيم,
تبا النسا مع قىَّة
المىروز ,وخاصة في هذه الفتاة التي كثا فيها ُّ
حيائهن ,ومع لسا أسباب الزوا لىشباب ,ين الحديم في هذه
المواضيع يثيا الشهوات ويهيجها ,وهذا قد يوقع بعض الشباب في
المدالفات الشالية في قضا فهواتهم ,إما بالوقول في الفواحش ,وإما
يجوز لقو اهلل تعالأ{ :ﭦ ﭧ
با ستمنا باليد ,وك هذا
ﭨﭩ ﺮ ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ

ﭴ ﻣ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﻤ} [المؤمنون].
أمــا اســتد هــؤ بالحــديم الشــايف فهــو اســتد فــي غيــا
محىه ,ين هذا الحديم الشايف يثبن بين الصريا لـورة لـه ,وبـين
لما العـورة يـنقض الوضـو  .والحـديم هـو حـديم ضـعيف رواه
الطبااني والبيهقي ,لن لبد الاحمن بن أبي ليىأ قا ( :كنا لند النبـي
يتماا لىيه فافع قميصه وقب زبيبته).
‘ فجا الحسن فيقب
َّ
وبناء على ذلك:
فال يجـوز المـزاح بـالكالم الجنسـي المىرـوز ,وخاصـة فـي هـذه
الفتاة التي كثات فيها الفتن ,والالئق باإلنسـان المـؤمن أن يتافـع لـن
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ذكا النسا وايحاديم التي تتعىق بالجنا خوف ما لىأ نفسه من الوقـول
في المدالفات الشالية.
وأما ا ستد بهذا الحديم فهو استد في غيا موضعه.
ولىينا يا أخـي الحبيـم بـايما بـالمعاوأل والنهـي لـن المنكـا,
والصبا لىأ أذى اآلخاين ,والذ يدالط الناا ويصـبا لىـأ أذاهـم,
يدالطهم و يصبا لىأ أذاهم ,كما جا في الحديم
خيا من الذ
لن ابن لما رضي اهلل لنه قـا  :قـا رسـو اهلل ‘> :المـؤمن الـذ
يدالط
يدالط الناا ويصبا لىأ أذاهم ألظم أجا ما من المؤمن الذ
الناا و يصبا لىأ أذاهم< رواه ابن ماجه .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.

السـ ــؤال :32جـ ــاء يف كتـ ــاب حقـ ــائق عـ ــن التصـ ــوا بـ ــاب طريـ ــق
الوص ــول إىل اهلل :يق ــول اب ــن الق ــيم رمح ــه اهلل تع ــاىل( :ف ــأي
قلــب يــذوق حــالوة معرفــة اهلل وحمبتــه ثــم يــركن إىل ــريل
ويســكن إىل مــا ســوال؟ ومــن عــرا طريق ـاً موصــلة إىل اهلل ثــم
تركهـ ــا وأقبـ ــل علـ ــى إرادتـ ــه واـ ــهواته ولذاتـ ــه وقـ ــع يف آثـ ــار
املعاط ــب ,وعذَّبـ ــه اهلل يف حيات ــه عـ ــذاباً مل يعذب ــه أحـ ــداً مـ ــن
العاملن ,ف ياته هـمٌّ و ـمٌّ وحـزن ,وموتـه كـدر وحسـرة) .فهـل
ـرد مــن ســبيل مهمــا كانــت فــرتة البعــد ومهمــا كانــت
ٍّ
إىل مـ
الكبائر والذنوب؟
الجواب :باختصار فديد أقو لك :الحمد هلل القائـ :

{ﭖ ﭗ
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ﭘ} [اإلساا  ,]8 :فمهمـا ق َّصـا العبـد ,ومهمـا أذنـم ,فبمجـاد أن
يقو العبد يا رب ,يقو له مو نا جىن لظمته :لبيك لبد .
ألم تقائي قو اهلل تعالأ{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭣﭤﭥﭦﭧ
ؤ ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ  ۵ﭲﭳﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭿﮀ

ﮁ ﮂ ﭬ} [الفاقان] .ين معصيتنا تضا اهلل تعالأ ,كما أن
التنا تنفعه ,فهو يقب منا ما ينفعه ,ويرفا لنا ما يضاه بإذنه
تعالأ ,إذا حققنا فاوط التوبة .وإياك والييا والقنوط ,فإذا كان الشيطان
يييا من غواية العبد ,فكيف يييا العبد من رحمة اهلل القائ في كتابه
العظيم{ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ} [ايلااأل .]356 :والقائ { :ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ} [النور .]13 :فىىه الحمد
والشكا .أسي اهلل أن يتو نا وإياكم .آمين .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :36ما هي الكلمة اليت قاهلـا سـيدنا علـي ر ـي اهلل عنـه
عنــدما تــويف ســيدنا أبــو بكــر الصــديق ر ــي اهلل عنــه وعــن
سائر أص اب سيدنا حممد ‘؟
ال مـن
الجواب :جا في التبصاة بن الجوز  472-477/3نق م
كتاب أسمأ المطالـم فـي سـياة أميـا المـؤمنين لىـي بـن أبـي الـم
الصــالبي( :لمــا حــان
رضــي اهلل لنــه لمؤلفــه الــدكتور محمــد محمــد َّ
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الاحي ونز الموت بيبي بكا ,كان آخا ما تكىم به الصـديق فـي هـذه
الـــدنيا قـــو اهلل تعـــالأ{ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ} [يوســـف:
 .]323وارتجن المدينة لوفاة أبي بكا الصـديق رضـي اهلل لنـه ,ولـم
تا المدينة يوم ما أكثا باكي ما وباكية من ذاك المسا الحزين.
وأقب لىي بن أبي الم ~ مسال ما ,باكيـ ما ,مسـتاجع ما ,ووقـف
لىأ البين الذ فيه أبو بكا فقا  :رحمك اهلل يـا أبـا بكـا كنـن إلـف
رسو اهلل ‘ وأنيسه ومستااحه وثقته وموضع ساه ومشـاورته ,وكنـن
أو القوم إسالم ما ,وأخىصهم إيمان ما ,وأفدهم هلل يقينـ ما ,وأخـوفهم هلل,
وألظمهم غنا في دين اهلل لز وج  ,وأحو هم لىـأ رسـو اهلل ‘,
وأحدبهم لىأ اإلسالم ,وأحسنهم صحبة ,وأكثاهم مناقم ,وأفضـىهم
سوابق ,وأرفعهـم درجـة ,وأقـابهم وسـيىة ,وأفـبههم باسـو اهلل ‘
هدي ما وسمت ما ,وأفافهم منزلة ,وأرفعهم لنده ,وأكـامهم لىيـه ,فجـزاك
اهلل لن رسو اهلل ‘ ولن اإلسالم أفض الجزا .
قن رســو اهلل ‘ حــين َّ
كذبــه النــاا ,وكنــن لنــده بمنزلــة
ص ـ َّد َ
سماك اهلل في تنزيىه صـديق ما ,فقـا { :ﭣ ﭤ ﭥ
السمع والبصاَّ ,
ﭦ ﭧ ﭩ ﭪ ﭫ} [الزمــــا .]11 :وآســــيته إذ بدىــــوا,
وقمن معه لىأ المكاره حين قعدوا ,وصحبته في الشـدة أكـام الصـحبة,
والمن َّز لىيه السكينة ,ورفيقـه فـي الهجـاة,
ثاني اثنين صاحبه في الرارُ ,
أحسن الدالفةِ حين ارتـ ُّدوا ,فقمـن بـايما مـا
وخىيفته في دين اهلل وأم ِته
َ
لــم يقــم بــه خىيفــة نبــي ,ونهضــن حــين َو َه ـ َن أصــحابه ,وبــازت حــين
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استكانوا ,وقوين حين ضعفوا ,ولزمن منها رسـو اهلل ‘ إذ وهنـوا,
وكنن كمـا قـا رسـو اهلل ‘ :ضـعيف ما فـي بـدنك ,قويـ ما فـي أمـا اهلل,
ال في ألين الناا ,كبيـا ما
متواضع ما في نفسك ,لظيم ما لند اهلل تعالأ ,جىي م
في أنفسهم ,لم يكـن يحـدهم فيـك مرمـز ,و لقائـ فيـك مهمـز ,و
لمدىوق لنـدك هـوادة ,الضـعيف لنـدك قـو لزيـز حتـأ تيخـذ بحقـه,
القايم والبعيد لندك سوا  ,وأقاب الناا لنـدك أ ـولهم هلل لـز وجـ
وأتقاهم ,فينك الحق والصدق والافق ,قولك حكم وحتم ,وأماك ِح ْىـم
وحزم ,ورأيك لىم ولزم ,التد بك الدين ,وقو بك اإليمان ,وظهـا
أما اهلل ,فسبقن واهلل سبق ما بعيد ما ,وأتعبن َمن بعدك إتعاب ما فديد ما ,وفزت
بالديا فوز ما مبين ما ,فإنـا هلل وإنـا إليـه راجعـون ,رضـينا لـن اهلل لـز وجـ
قضا ه ,وسىمنا له أماه ,واهلل لـن يصـاب المسـىمون بعـد رسـو اهلل ‘
كنـن لىـدين ِلـز ما ,وحـاز ما وكهفـ ما ,فيلحقـك اهلل لـز وجـ
بمثىك أبـد ماَ ,
بنبيك محمد ‘ ,و حامنا أجاك و أضىنا بعدك.
وجا في روايـة كمـا ذكـا ذلـك صـاحم التـاري الـذهبي ـ لهـد
الدىفا الاافدين ـ ص :302أن لىي ما قا لنـدما دخـ لىـأ أبـي بكـا
إلي أن ألقأ اهلل بصحيفته أحم إلي من
بعدما ُسجي :ما من أحد أحم َّ
هذا المس َّجأ .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :32أرجو أن تذكر لنا طرفاً من سرية مسـيلمة الكـذَّاب,
لنعرا ايئًا عنه.
الجوواب :هــو مســيىمة بــن ثمامــة بــن كبيــا بــن حبيــم الحنفــي أبــو
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فامة ,متنب من المعمـاين ,وفـي ايمثـا ( :أكـذب مـن مسـيىمة) .ولـد
بالجبىية بقاب العيينة بـواد حنيفـة
ونشي باليمامة في القاية المسماة اليوم
َّ
في نجد ,وتىقَّم في الجاهىية بالاحمان ,ولاأل باحمان اليمامـة ,وأخـذ
يطوأل في ديار العاب والعجم يتعىم ايساليم التي يستطيع بهـا اسـترفا
والحـوا  ,وأصـحاب ال َّزجـا,
السدنة,
الناا واستجاارهم لجانبه ,كجب َّ
َّ
والسـحاة ,وأصـحاب الجـن الـذين
والعياألَّ ,
والدط ,ومذاهم الك َّهانَّ ,
يزلمون أن لهم تابعات ,إلأ غياها من الدزلبالت.
النبـوة ورسـو اهلل ‘ بمكـة ,وكـان يبعـم
وكان مسيىمة يـ َّدلي َّ
بينــاا إليهــا ليســمعوا القــاآن ,ويقــا وه لىــأ مســامعه ,فينســت لىــأ
منواله ,أو يسمعه هو نفسه لىناا زالم ما أنه كالمه.
وقد ذكا ابـن كثيـا :أن لمـاو بـن العـاص ـ قبـ إسـالمه ـ قابـ
مسيىمة َّ
الكذاب ,فسيله هذا :ماذا أُن ِز َ لىأ محمد من القاآن فقا له
لماو :إن اهلل أنز لىيـه سـورة العصـا ,فقـا مسـيىمة :وقـد أنـز اهلل
لىي مثىها ,وهو قوله :يا وبا ,يا وبا! إنما أنن أذنان وصـدر ,وسـائا
َّ
حفا نقا .فقا له لمـاو بـن العـاص :واهلل إنـك تعىـم أنـي ألىـم أنـك
تكذب! ولىَّق ابن كثيا ـ رحمـه اهلل ـ لىـأ قـو لمـاو هـذا مـن قـاآن
مسيىمة المزلوم :فيراد مسيىمة أن يُ َاكم من هذا الهذيان ما يعار به
القاآن ,فىم يَ ُا ْ ذلك لىأ لابد ايوثان في ذلك الزمان.
ومما قاله مسيىمة :يا ضفدل بنن ضفدلين! نقي مـا تنقـين ,ألـالك
الشارب تمنعين ,و الما ُت َكدرين.
في الما وأسفىك في الطين,
َ
وقا أبو بكا الباقالني رحمـه اهلل :فيمـا كـالم مسـيىمة َّ
الكـذاب,
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أخا من أن ننشر به ,وأسدف من أن نفكـا
وما زلم أنه قاآن ,فهو ُّ
فيه ,وإنما نقىنا منه اف ما ليتعجم القارو ,وليتبصا النـاظا ,فإنـه لىـأ
سدافته قد أض َّ  ,ولىأ ركاكته قد أز َّ  ,وميدان الجه واسع.
وفي العام العافا لىهجـاة لنـدما أصـيم رسـو اهلل ‘ بمـا
موته ,تجاأ الدبيم فكتم رسالة إلأ رسو اهلل ‘ يزلم لنفسـه فيهـا
الشاكة معه في النبوة ,هذا نصها :من مسيىمة رسـو اهلل ( َك َـذ َب) إلـأ
محمــد رســو اهلل ‘ :أمــا بعــد :فــإن لنــا نصــف اير  ,ولقــايش
نصفها ,ولكن قايش ما ينصفون .فاد لىيه رسو اهلل ‘ باسالة كتبها
له أُبَي بن كعم رضي اهلل لنه نصها> :بسـم اهلل الـاحمن الـاحيم ,مـن
محمد النبي ‘ إلأ مسيىمة َّ
الكذاب ,أما بعد :فإن اير هلل يورثهـا
من يشا من لباده ,والعاقبة لىمتقين ,والسالم لىأ من اتبع الهدى<.
وكــان مســيىمة قــد بعــم باســالته إلــأ الاســو ‘ مــع رجىــين
النواحة ,فىما ا ىع لىيها رسو اهلل ‘ قا لهما> :وماذا
أحدهما ابن َّ
تقو ن أنتما< فقـا  :نقـو كمـا قـا  .فقـا ‘> :أمـا واهلل لـو أن
ُت ْق َت لضابن ألناقكم<!
الاس
وحم حبيم بن زيد اينصار ابن أم لمارة نسـيبة بنـن كعـم
المازنية رضي اهلل لنهمـا رسـالة رسـو اهلل ‘ إلـأ مسـيىمة َّ
الكـذاب
فعندما سىَّمه الاسالة ,قا له مسيىمة َّ
الكذاب :أتشهد أن محمد ما رسو
اهلل ‘ فيقو  :نعم ,فيقو له :أوتشهد أني رسـو اهلل فيقـو  :أنـا
ٍ
مـاة يجيبـه فيهـا
أصم أسمع ,ففع ذلـك مـاار ما ,وكـان فـي كـ
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حبيم إلأ ىبه يقتطع من جسمه لضو ما ,ويبقأ حبيم محتسـب ما صـابا ما
إلأ أن قطَّعه إرب ما إرب ما ,فاستشهد رضي اهلل لنه بين يديه.
ولننظا إلأ رسو اهلل ‘ كيف كانن سياته ,فال يقتـ الاسـ ,
ولو كانوا من قب ألدائه ايلدا الكفار ,وحتـأ ولـو كفـاوا أمامـه ,مـا
دامن لهم هذه الحصانة.
ال
أما مسيىمة فيتعامأ لـن العهـود والمواثيـق ,فيقتـ السـفاا قـت م
لادي ما ب قت تشويه ,وتمثي  ,وتشف .إنه الفارق بين اإلسالم الـذ يحتـام
الكىمة ويحتام اإلنسان ويداصم بشاأل ورجولة ,وبين الجاهىيـة التـي
تعاأل إ الفساد في اير  ,وتحكيم الهوى .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الســؤال :42رجــل لديــه ابــن عمــرل عشــرون ســنة ,و يريــد أحيان ـاً أن
يسهر مع الشباب يف سهرا فيها بعا املةالفـا الشـرعية,
وهــو طبعـاً مينعــه مــن ذلـ  ,ولكــن أبــوال ـ ـ يعــين جــد الشــاب
وجدته ـ ـ يللظون عليـه يف الكـالم ويتشـاجرون معـه ويقولـون
ل ــه أن يرتك ــه يس ــهر م ــع الش ــباب ,وال ي ــرون ه ــذل املعاص ــي
اــيئاً ,فاملشــكلة أنــه إذا تــرس ابنــه يفعــل مــا يشــاء يضــيع ,وإذا
حاول أن مينعه فلديه مشكلة مع أبويه ,فماذا تنص ونه؟
الجواب :بالنسـبة لولـد هـذا ايخ ,فإنـه يمىـك نحـو ولـده إ
النصيحة ,وخاصة بعد بىوغـه سـن الاجـا  ,ينـه لنـدما يجـا القىـم
لىأ ابن آدم بعد ا حتالم ,فايب يمىـك النصـيحة فقـط ,ثـم يفـو
أماه إلأ اهلل تعالأ.
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ولىيه أن يكون حكيم ما فـي تقـديم النصـح لولـده ,ولىيـه أو م أن
يتحبـم إلـأ ولـده ,وذلــك بكثـاة اإلحسـان إليــه ,وخاصـة وهـو يعىــم
َّ
المحيط الذ يعيش فيه ,حيم كثا فيه الفساق والفجار وق َّ النُّ َّصـاح.
ثم بعد ذلك يقدم له النصيحة سا ما وبىطف وبدون اسـتعال  ,ويكثـا لـه
من الدلا بظها الريم .وأن يافد ولده إلأ الصحبة الصالحة ,وكونوا
لون ما له في النصح لولده ,وتـو َّددوا لولـده بـايخالق الحسـنة وأحيطـوه
بالايتكم وتوجيهاتكم.
وليكن لزا ه في ولده قصة سـيدنا نـوح لىيـه السـالم مـع ولـده,
وأن يتوجه إلأ والديه بتقـديم النصـح لهمـا بيسـىوب لطيـف ,وليتـذكا
{ﮏ ﮐ

سيدنا إبااهيم لىيـه السـالم لنـدما كـان يـذكا والـده بقولـه:
ﮑ ﮒ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ} [مايم.]44 :
وأذكا نفسي وإيـاه بقولـه تعـالأ{ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ}
[الفاقان .]02 :أسي اهلل تعالأ أن يحفظنا وأصولنا وفاولنا وأزواجنا
وأحبابنا من ك الفتن ما ظها منها وما بطن .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
الســؤال :41مــا حكــم نشــر الرســالة الــيت يــذكر فيهــا أن الشــيخ
أمحد حامـل مفـاتيح احلجـرة النبويـة الشـريفة رأى الـن
‘ يف املنام وأخربل بقرب قيام الساعة ,ويأمرل فيهـا بنشـر
هذل الوصية وأن من مل ينشرها يأثم إ اً كبرياً؟
الجووواب :لقــد ا ىعــن لىــأ رســالتكم التــي أرســىتموها ,وإنــي
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ألىمكم بين هـذا ايمـا لـيا جديـد ما إنمـا هـو قـديم ,و أراه إ مـن
الشعوذة والكذب وا فتاا لىأ سيدنا رسو اهلل ‘ ,وإن مـن كـذب
في الحديم التماد ما لىأ المنام فإن هذا العبد من أفد الناا كذب ما لند
اهلل لز وج  ,لما روى البدار لن واثىـة بـن ايسـقع ~ أن رسـو
ِ
لي الاجـ ُ إلـأ غيـا أبيـه ,أو
اهلل ‘ قا > :إن من ألظم الفاى أن يَ َّد َ
يُاِ َ لينه ما لم تا ـ أ في المنام كما في رواية أحمد ـ ,أو يقو َ لىأ
رسو اهلل ‘ ما لم يق <.
ولىيه فيحام بع هذه الاسالة وتوزيعها ,وإني أنصـحك يـا أخـي
أرسىن هذه الاسالة يحد أن تاس إليه هذا الجواب الـذ
الكايم إذا
َ
لم ْم َن هذه الا يـا الكاذبـة ,وأن تطىـم
أرسىت ُه َ
إليك ,وأن تعممه كما َّ
ُ
من ك أخ أن يعمم هذا ,وأجاك لىأ اهلل لز وج  .نسي اهلل لـز وجـ
لنا ولكم السداد والهداية والتوفيق .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :40ما هي را اإلميان اليت تظهر آثارهـا علـى جـوارح
العبد املؤمن؟
الجواب :اليمرة األولى :إن اإلنسان يسمو بنور اإليمان إلأ ألىأ
لىيين ,فيكتسم بذلك قيمة تجعىه ئق ما بالجنة ,بينما يتادى بظىمة
الكفا أسف سافىين فيكون في وضع يؤهىه لنار جهنم ,ذلك ين اإليمان
يابط اإلنسان بصانعه الجىي  ,ويابطه بوثاق فديد ونسبةٍ إليه ,فاإليمان
إنما هو انتساب ,لذا يكتسم اإلنسان باإليمان قيمة سامية من حيم
تجىي الصفات اإلةيهل فيه ,وظهور آثار ايسما الابانية لىأ صفحة
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ظىمته
وجوده ,أما الكفا فيقطع تىك النسبة وذلك ا نتساب ,وترشي
ُ
الصنع َة الاباني َة وتطما لىأ معالمها ,فتنقص قيم ُة اإلنسان حيم تنحصا
في مادته فحسم ,وقيمة المادة يعتد بها فهي حكم المعدوم ,لكونها
فانية ,زائىة ,وحياتها حياة حيوانية مؤقتة ,واهلل تعالأ يقو { :ﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯠﯡﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ} [ايلااأل.]376 :
ويقو { :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭯ ﭰ ﭱ} [ايلااأل.]372 :
اليمرة اليانية :كما أن اإليمان نور ينور وجه اإلنسان ,وكذلك فهو
ينور ما حوله بالهداية والد لة لىأ اهلل ,ويكون نبااس ما يه لصاه,
يقو اهلل تعالأ{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭥ

ﭦ ﭧ ﭩ ﭪ ﭫ} [البقاة .]057 :ويقو أيض ما:

ﯬﯭﯮﯯﯰﯲﯳﯴﯵﯶ

{ﯫ

ﯷ}

[اينفا .]11 :
أما الكفا فيظىم وجه اإلنسان ,ويظىم ما حوله ,قا تعالأ:
{ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭩ ﭪ ﭫ}.
اليمرة اليالية :كما أن اإليمان نور هو قوة أيض ما .فاإلنسان الذ
يظفا باإليمان الحقيقي يستطيع أن يتحدى الكائنات ويتدىص من ضيق
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الحوادي ,مستند ما إلأ قوة إيمانه ,فيبحا متفاج ما لىأ سفينة الحياة في
ال :توكىن
خضم أموا ايحداي العاتية بكما ايمان والسالم قائ م
لىأ اهلل ,ويسىم ألبا ه الثقيىة أمانة إلأ يد القدرة لىقديا المطىق,
ويقطع بذلك سبي الدنيا مطمئن البا في سهولة وراحة حتأ يص
إلأ البازخ ويستايح ,ومن ثم يستطيع أن ياتفع ائا ما إلأ الجنة
لىدخو إلأ السعادة ايبدية .يقو تعالأ{ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ} [النح .]27 :
أمــا إذا ُحــام اإلنســا ُن اإليمــان فإنــه يحــام التوك ـ فــال يســتطيع
التحىيق والطياان إلأ حياة يبة في الدنيا و إلأ الجنة فحسـم ,بـ
سيجذبه الكفا إلأ أسف سافىين ويعـيش حيـاة الشـقا والضـنك .قـا
تعــالأ{ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ} [ ه.]304 :
فاإليمان يقتضي التوحيد ,والتوحيد يقود إلأ التسـىيم ,والتسـىيم
يحقق التوك  ,والتوك يسه الطايق إلأ سعادة الدارين.
و تظنَّ َّن أن التوك هو رفض ايسـباب ور ُّدهـا كىيـ ما ,وإنمـا هـو
لبارة لن العىم بين ايسباب هي خادمة لقدر اهلل ,وليا القـدر خادمـ ما
لها ,فينبري رلايتها ومداراتها ,وهي نول من الدلا الفعىي ,و يجوز
ا لتماد لىيها ين ا لتماد لىيها فاك.
اليمرة الرابعة :إن اإليمان يجع اإلنسان إنسان ما حقـ ما ,بـ يجعىـه
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سىطان ما ,لذا كانن وظيفته ايساسية :اإليمان باهلل تعالأ والـدلا إليـه,
بينما الكفا يجع اإلنسان حيوان ما مفتاس ما في غاية العجز.
اليمرة الخامسة :كما أن اإليمان يقتضي الدلا ويتدذه وسيىة
قا عة ووسا ة بين المؤمن وربه ,فإن اهلل سبحانه وتعالأ أيض ما يدلو
اإلنسان إلأ أن يدلوه بقوله{ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ}
[البقاة .]386 :وبقوله تعالأ{ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ} [غافا.]62 :
ولعىك تقو  :إننا كثيا ما ما ندلو فـال يسـتجاب لنـا رغـم أن اآليـة
لامــة تصــاح بــين ك ـ دلــا مســتجاب .الجــواب :إن اســتجابة الــدلا
فــي  ,وقبولــه فــي آخــا ,فك ـ دلــا مســتجاب ,إ أن قبولــه وتنفيــذ
ال :يستصــاخ مــايض
المطىــوب نفســه منــوط بحكمــة اهلل ســبحانه .فمــث م
لىي ,لالجني ,ألطني الـدوا ) .فيقـو الطبيـم:
الطبيم قائ م
َ
ال( :اكشف َّ
أماك .فيقو المايض :ألطني هذا الدوا  .فالطبيم حينذاك إما أن يعطيـه
الدوا نفسه ,أو يعطيه دوا م أكثـا نفعـ ما وأفضـ لـه ,أو يمنـع لنـه العـال
نهائي ما .وذلك حسبما تقتضيه الحكمة والمصىحة.
وكذلك الحق تبارك وتعالأ وله المث ايلىـأ ,فألنـه حكـيم مطىـق
ورقيم حسيم في ك آن ,فهو سبحانه يستجيم دلا العبد ,وباسـتجابته
ال وأُنس ما وا مئنان ما.
يزي وحشته القاتمة وغابته الاهيبة ,مبد م إياها أم م
وهو سبحانه إما أن يقب مطىم العبد ويستجيم لـه مبافـا مة بالـدلا
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نفســه ,أو يمنحــه أفضـ منــه ,أو يــاده ,وذلــك حســم اقتضــا الحكمــة
الابانيــة ,حســم أهــوا العبــد المتحكمــة وأمانيــه الفاســدة .هــذا ,واهلل
تعالأ ألىم.
الس ــؤال :43ا ــاع ب ــن الش ــباب مس ــألة إط ــالق الش ــعر ,وعن ــدما
تس ــأله مل ــاذا؟ يق ــول :ال ــن ‘ ك ــان ا ــعرل ط ــويالً ,فم ــاذا
تنص ون؟ هل هذا تقليد أم سنة أم ماذا؟
الجووواب :النبــي ‘ يقــو > :إنمــا ايلمــا بالنيــات وإنمــا لكـ
امــاو مــا نــوى فمــن كانــن هجاتــه إلــأ اهلل ورســوله فهجاتــه إلــأ اهلل
ورسوله ,ومن كانن هجاته لدنيا يصيبها أو اماأة يتزوجها فهجاته إلـأ
ما هاجا إليه< رواه البدار ومسىم .فإذا كـان هـذا المقىـد يتبـع النبـي
‘ فىه حكم المقىد ,والنبي ‘ أ ا فعاه ,كما جا فـي الشـمائ :
كان لاسو اهلل ‘ فعا دون الجمة ,وفوق الـوفاة .رواه ابـن ماجـه.
[الج َّمة :هي الشعا الذ نز إلأ المنكبـين .والـوفاة :مـا بىـغ فـحمة
ُ
ايذن من الشعا] .وروى البدار لن أنا بـن مالـك رضـي اهلل لنـه
قا  :كان يضاب فعا النبي ‘ منكبيه.
وبناء على ذلك:
فمن أ ا فعاه اقتـدا بـالنبي ‘ فىـه ايجـا بنيتـه ,والمقتـد
بإ الة الشعا أق من أن يكون أ ىق لحيته ,أما الاج الـذ يحىـق
لحيته ثم يزلم أنه يطي فعاه اقتدا بالنبي ‘ ,فهي دلـوى مافوضـة
تحتا إلأ بينة.
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أما إذا كانن إ الة فـعاه تقىيـد ما لألجانـم ,أو تقىيـد ما لىنسـا  ,فهـو
آثم ,لحامة تقىيد غيا المسىمين ,وذلك لقوله ‘> :من تشـبه بقـوم فهـو
مـنهم< رواه أبــو داود .ولحامــة تقىيــد الاجـا لىنســا  ,وذلــك لقــو ابــن
لباا رضي اهلل لنهما( :لعن رسو اهلل ‘ المتشبهين من الاجا بالنسـا
والمتشبهات من النسا بالاجا ) رواه البدار  .هذا واهلل تعالأ ألىم.
السؤال :44هل الذكر اجلماعي بدعة؟
الجواب :ا جتمال لذكا اهلل تعالأ ر َّغم فيه النبي ‘ ,لمـا فيـه
من تقوية لزيمة الذاكاين لىـأ ذكـا اهلل تعـالأ ,ولمـا فيـه مـن ثمـاات
ماجوة من فض اهلل لز وج  ,أخا اإلمام مسىم لن أبـي هايـاة ~
قــا  :قــا رســو اهلل ‘ > :يقعــد قــوم يــذكاون اهلل لــز وج ـ إ
حفتهم المالئكة وغشيتهم الاحمة ونزلـن لىـيهم السـكينة وذكـاهم اهلل
فــيمن لنــده< .أربــع فضــائ ذكاهــا رســو اهلل ‘ ,كـ واحــدة منهــا
تكفي لتاغيم المؤمن بذكا اهلل تعالأ.
وأخا اإلمام البدار لن أبي هايـاة رضـي اهلل لنـه قـا  :قـا
رســو اهلل ‘> :إن هلل مالئكــ مة يطوفــون فــي الطُّــاق يىتمســون أهــ َ
تناد ْواَ :هىُ ُّموا إلأ حاجتكم ,قـا :
الذكا ,فإذا وجدوا قوم ما يذكاون اهلل َ
فيح ُّفونهم بيجنحتهم إلأ السما الدنيا ,قا  :فيسيلهم ربُّهم ـ وهو ألىم
منهم ـ :ما يقو لباد قا  :يقولون :يسبحونك ويكباونك ويحمدونك
ويمجدونك ,قا  :فيقو  :ه رأوني قا  :فيقولـون :واهلل مـا رأوك,
قا  :فيقو  :وكيف لو رأوني قا  :يقولون :لو رأوك كـانوا أفـ َّد لـك
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لباد مة وأف َّد لك تمجيد ما وتحميد ما وأكثا لك تسـبيح ما .قـا  :يقـو  :فمـا
يســيلوني قــا  :يســيلونك الجنــة ,قــا  :يقــو  :وه ـ رأوهــا قــا :
يقولون :واهلل يا رب ما رأَ ْوها ,قا  :يقو  :فكيف لـو أنهـم رأوهـا
قا  :يقولون :لو أنهم رأوها كانوا أف َّد لىيها حاص ما ,وأفـ َّد لهـا ىبـ ما,
يتعوذون قا  :يقولون :مـن النـار ,قـا :
وألظم فيها رغبة .قا  :ف ِم َّم َّ
يقــو  :وهـ رأوهــا قــا  :يقولــون :واهلل يــا رب مــا رأوهــا ,قــا :
يقو  :فكيف لو رأوها قا  :يقولون :لو رأوها كـانوا أفـ َّد منهـا ِفـاار ما
غفـات لهـم .قـا :
وأف َّد لها مدافة ,قـا  :فيقـو  :فيُ ْفـ ِه ُد ُكم أنـي قـد
ُ
يقو َمىَك من المالئكـة :فـيهم فـالن لـيا مـنهم ,إنمـا جـا لحاجـة,
الجىَسا يشقأ بهم جىيسهم<.
قا  :هم ُ
ويكفي تاغيب ما لالجتمال لذكا اهلل تعـالأ مـا أخاجـه اإلمـام مسـىم
في صـحيحه أن النبـي ‘ خـا لىـأ حىقـة مـن أصـحابه فقـا > :مـا
أجىسكم< قالوا :جىسنا نذكا اهلل ونحمده لىأ ما هدانا لعسالم ومـ َّن
به لىينا ,قا > :آهلل ما أجىسـكم إ ذاك< قـالوا :واهلل مـا أجىسـنا إ
ذاك ,قا > :أمـا إنـي لـم أسـتحىفكم تهمـة لكـم ,ولكنـه أتـاني جبايـ
فيخباني أن اهلل لز وج يباهي بكم المالئكة<.
وأما النطق بالذكا بصوت واحد من قب الذاكاين فـال مـانع منـه,
فهو أما مباح فال ما ,ينـه مـا ورد لـن النبـي ‘ ايمـا بـه و النهـي
لنه ,ومن المعىوم بين ايما المسكوت لنه أما مباح و يُمنع لنه.
وبناء على ذلك:
أو م  :ا جتمــال لــذكا اهلل تعــالأ مــن أقــاب القابــات لنــد اهلل
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تعــالأ ,وهــو منــدر تحــن قولــه تعــالأ{ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ}
[المائدة .]0 :إضافة إلأ تاغيم النبي ‘ بذلك.
ثاني ما :الذكا الجمالي ,وهو نطق الذاكاين بصوت واحـد مـانع
منه ,ولكن بشاوط:
أ ـ أ يعتقد بين الذكا الجمالي سنة أو واجم.
ب ـ أ يعتقد بين تاكه حاام.
ـ أ يكـون فـي الـذكا الجمـالي تشـويش لىـأ مصـ أو تـا
لىقاآن الكايم.
الذاكا اهللَ تعالأ ,وأن يدىص في ذكاه ,ويتنبه إلأ
د ـ أن يااقم
ُ
مداخ الشيطان ووسوسـة الـنفا ايمـارة بالسـو  ,خشـية أن يقـع فـي
الايا  .هذا ,واهلل تعالأ ألىم.
** ** **
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