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¬ 

 املفيت العاممساحة مقدمة 

 للجمهورية العربية السورية

 أمحد بدر الدين حسونالدكتور 

الحمد هلل رب العالمين, والصالة والسـالم لىـأ أفـاأل اينبيـا  
الميـامين,  بين الطاهاين, وصـحابته الرـا  د الماسىين, ولىأ آله الطي  وسي  

 إلأ يوم الدين, وبعد:ومن َتِبع هداهم 
ة اإلفتا  مسؤولية كبياة, ُتعنـأ بددمـة اإلنسـان, وصـىته فإنَّ مهمَّ 

 بدالقه, ومعامىته مع َمن حوله, وسىوكه في خاصة نفسه.
وايحكـام ابتـدا م مـع إيصـا   وإذا كان دور المعى م بيـان الحقيقـة

ة ة المفتي هي ذات مهمَّ فإنَّ مهمَّ إلحكام والحكمة فيما ينقىه لتالميذه, ا
المعىم الماب ي, باإلضافة إلأ نقـ  المسـتفتي مـن سـاحة الدطـي الـذ  
وقع فيه, واإلثم الذ  قد ارتكبه, إلأ سـاحة الصـواب فـي التصـاأل, 

 بجهالة. والعفو والرفاان من اهلل لما أقدم لىيه
وهنا يباز دور التيلُّق فـي المفتـي, حـين يسـتولم المسـتفتَي,   
في زاوية مذهم واحد قد يضي ق بها لىأ المستفتي, ب  ينقىه إلأ أفـق 
دة التــي فــمىن أوضــال النــاا فــي كىياتهــا  المــدارا الفقهيــة المتعــد 

اللـه يقـيا الجديـد مـن المسـائ  لىـأ وجزئياتها, وبدباتـه وسـعة ا   
 ها أو ما يشابهها.أصول
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الشـالي  فالمستفتي قب  الوقول في الفع  يبي ن له المفتـي الحكـمَ 
بما يُحق ق ألىأ المااتـم سـىوكام وصـىةم  ,مع ا حتياط والتقوى ,فتوى

 في أكم  صوره. ‘باهلل لزَّ وج , ولمالم بهد  رسو  اهلل 
فـإن فإذا ما جـا  المسـتفتي تائبـام معتـذرام إلـأ اهلل ممـا وقـع فيـه, 

المفتي يجد له في الحكم الشالي فتوى توصـىه لىيسـا ورفـع الحـا , 
 وتفتح له باب الاجا  وايم  بقبو  التوبة والداو  من اإلثم.

ة؛ اتبالام لألنبيا , وميااثام لسيد الماسىين  .‘ فيلظم بها من مهمَّ
أل  ســبحانه أخــي فــي اهلل فضــيىة الشــي  أحمــد  العىــيمُ ولقــد فــاَّ
ة اإلفتا  بمنطقة البـاب التابعـة لحىـم, فايف النعسان حف ظه اهلل بمهمَّ

فجمع الفتاوى التي ُسئ  لنها في سىسىة كتم لـَتُعمَّ فائـدتها, ولتكـون 
دليالم لطالب العىـم, ونموذجـام  ي بـام لمـنهت التيسـيا فـي الفتـوى, مـع 

والمجتمـع  بما يحفظ اإلنسان ,ماالاة الورل والتقوى, والتابية السىوكية
ضأ والضيال, فجزاه اهلل خياام, وأحسن إليه, وبارك فيه, ونفع من الفو

 به, وأثابه خيا الدنيا واآلخاة.
واهللَ أسي  أن يجعىنا جميعام من أهـ  التقـوى فـي الفتـوى, ومـن 

 أه  اإلخالص في ايلما , والحمد هلل رب العالمين.
 

 هـ32/4/3412دمشق في: 
ـ م26/4/0222الموافق لـ: 

 

 
** ** ** 
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¬ 

 

 مقدمة فضيلة األستاذ الدكتور

 أمحد احلجي الكردي حفظه اهلل تعاىل
 

الحمــد هلل رب العــالمين, وأفضــ  الصــالة وأتــم التســىيم, لىــأ 
سيدنا محمد خاتم اينبيا  والماسىين, ولىأ آلـه وأصـحابه أجمعـين, 

 والتابعين ومن تبع هداهم بإحسان إلأ يوم الدين, وبعد:
هو الشي  أحمد النعسان مفتـي منطقـة  فقد أكامني أخ حبيم وفي  

الباب با  الل لىأ الجـز  الثالـم مـن فتاويـه قبـ  نشـاه, وقـد قاأتـه 
ة, وأفدت منـه الكثيـا, وفـكات لـه صـنيعه, ودلـوت اهلل تعـالأ باويَّ 

ة ىفــي تــيليف هــذه السىســ عــه بالعافيــة والصــحة, ليســتماَّ القــديا أن يمت  
 زة بيمور كثياة, منها:قة بإذن اهلل تعالأ, المتمي  الموفَّ 

 .ة وايناة في الطاح والتحىي  وا ستنتا ة والوسطيَّ الموضوليَّ  ـ3
ة في الجواب, مع سعة الصـدر قَّ الفهم الصحيح لىسؤا , والد   ـ0
 .ع في اإلجابة بما يايح نفا المستفتي ويقنعه بجوابهفي التوسُّ 
ويـة سـالمة ايسـىوب العابـي السـه , وتجـافي ايخطـا  الىر ـ1
 .ة, حتأ كيني   أجد فيه غىطة واحدةة والطباليَّ ة واإلمالئيَّ والنحويَّ 
سعة ا  الل لىأ آرا  الفقها  ومذاهبهم المدتىفة, والوقـوأل  ـ4
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ــة, دون التَّ  ــذاهم ايربع ــد الم ــي الجــواب لن ــذاهم ف ــأ الم ــاوز إل ج
 .به في المذهم الحنفي أما يقف لند حدود المفت الضعيفة, وغالبام 

ولة التوجيه اإلسالمي الصحيح والدلوة إلأ التزام أحكـام محا ـ5
اهلل تعالأ من خال  إجاباتـه, فـال يكـاد يدىـو جـواب لىـأ فتـوى مـن 

 .توجيه ودلوة إلأ التزام الحق
توثيق ايحكـام بايدلـة الناهضـة مـن الكتـاب الكـايم والسـنة  ـ6

 .دلي  إلأ مصدره الشايفة, مع لزو ك   
ه المتقـين, وأن قديا أن ينفع بـه وبفتاويـه لبـادَ ال فيسا  اهلل العىيَّ 

نفعــه, وأن يــيجاه لىــأ  عــه بالصــحة والعافيــة و ــو  العمــا ليمتــدَّ يمت  
 .والحمد هلل رب العالمين .جهده
  

 

 ه 3402  ذو الحجة  07الدميا 
ـ م0228 /  30 /  05  افـق:والم

 أحمد الحجي الكاد .د.أ 
 خبيا في الموسولة الفقهية

 الفتوى في دولة الكوين ولضو هيئة
 

** ** ** 



 

 2  المقدمة 

¬ 

 املقدمة

الحمد هلل رب العالمين, وأفض  الصالة وأتم التسىيم لىأ سيدنا 
 محمد, ولىأ آله وصحبه أجمعين.

هـا مـا لىمـن منهـا ومـا لـم جميع محامدك كى  بلك الحمد  يا رب  
ها ما لىمن منها وما لم ألىـم, يـا لىأ جميع نعمك وآ ئك كى   ,ألىم
 ,ومـن الصـاباين لنـد الـبال  ,اجعىني من الشاكاين لنـد الاخـا  رب  

 ,يـ  وميكائيـ  وإسـاافي ائجبا الىهـم ربَّ  القضـا . ا  ومن الااضين بمُ 
أنــن تحكــم بــين  ,الريــم والشــهادة لــالمَ  ,الســموات واير  فــا اَ 

 ف فيــه مــن الحــقىِــاهــدني لمــا اختُ  ,لبــادك فيمــا كــانوا فيــه يدتىفــون
 من تشا  إلأ صااط مستقيم.إنك تهد   ,بإذنك

, بـين فـاَّ  وجـ َّ  اهلل لزَّ  من نعمةُ فىقد لظُ  أما بعد: فني فـي لىـيَّ
وجـ ,  لـز اهلل بدين المتعىقة مسائىهم بعض لن اإلجابة في المسىمين خدمة

داد والتوفيق والهدايـة ثـم المثوبـة لىيهـا يـوم وإني أرجو اهلل تعالأ السَّ 
ثَق   اهلل لز وج  بهـا ميزانـي, مه, وأن يُ ن ه وجوده وكاالقيامة بفضىه ومَ 

 وجوه. وتسودُّ  وجوه   ض بها وجهي يوم تبيضُّ ويبي  
وأسـيله تعــالأ أن يجعــ  مثــ  ذلـك فــي ميــزان أصــولي وفاولــي 
وزوجتي ومشايدي وإخواني وأحبائي, وخاصة فيمن كـان السـبم فـي 

مدينـة دخولي إلأ دائاة اإلفتا  في مدينة حىم ثم في دائاة اإلفتا  فـي 
َمْن لم يشكا الناَا لَـْم يشـكا <الباب, ينه جا  في الحديم الشايف: 
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 .مد والتامذ  وقا : حديم حسن صحيحرواه أح >اهللَ َلزَّ وَج َّ 
ثم الشكا والثنا   ,فالحمد والشكا هلل تعالأ أو م لىأ هذه النعمة

سماحة الشي  كا شبال وأخصُّ  ,الحسن الجمي  لمن كان سببام في ذلك
رئيا مجىـا اإلفتـا   ,المفتي العام ,لدكتور أحمد بدر الدين حسونا

  .في الجمهورية العابية السورية
كمــا أرجــو اهلل تعــالأ أن يعظــم المثوبــة وايجــا لفضــيىة أســتاذ  

الدبيــا فــي  ,كــاد  حفظــه اهلل تعــالأالالشــي  الــدكتور أحمــد الحجــي 
الـذ  تفضـ   ,نالموسولة الفقهية, ولضو هيئة اإلفتا  في دولة الكويـ

ق لمـا كتبـن, ح والمعىـ ب والمصـح  بمااجعة ما كتبته فكان المصـو   لىيَّ 
و  أنسأ فض  صاحم الفض  فضيىة الشي  محمد الشـهابي حفظـه اهلل 

فني بمااجعـة مـا كتبتـه تعالأ أمين دائاة اإلفتا  بمدينـة حىـم الـذ  فـاَّ 
قـام بتنضـيد كذلك فجزاه اهلل تعالأ لني خيا الجزا , ومثـ  ذلـك لمـن 

قني لطبالـة وأرجو اهلل تعالأ أن يوف   حاوفه و بالته وساهم في إخااجه.
 ما جمعته بعد هذا الجز  الثالم في وقن قايم إنه أكام مسؤو .

فالحمد هلل أو م وآخاام, وبد ام وختامام, وهو سبحانه وتعـالأ  وأخياام:
 ,إلـه غيـاه والموفق لك  خيا,   رب سـواه و  ,المستعان لىأ ك  أما

وصىأ اهلل وسىم لىـأ خيـا خىقـه سـيدنا محمـد المبعـوي بالـدين الحـق 
 ولىأ آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلأ يوم الدين. ,رحمة لىعالمين

 هـ05/24/3412حىم الباب: 
 مـ02/24/0222الموافق: 

 أحمد فايف النعسان 
 مفتي منطقة الباب

** ** **
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يقول اهلل تعاىل يف سورة سيدنا يوسف عليه السالم: : 1سؤالال

ېئۈئۈئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ}

ییییىئىئىئېئېئ

فما هي العربة اليت ميكن أن  .[111يوسف: ] {مئحئجئ

 عليه السالم؟ نستفيد منها يف قصة سيدنا يوسف

السـالم  إن العبا الكثياة فـي قصـة سـيدنا يوسـف لىيـه الجواب:
بنا  ويستفيد منها الدلاة إلـأ اهلل تعـالأ, ويسـتفيد منهـا يستفيد منها اي

وم, ويستفيد منهـا ىالوظيفة وأصحاب ايلما , ويستفيد منها المظ أه 
 ومن هذه العبا:  .السامية العالية المجيدة الحميدة ك  من رام ايخالق

 والمحسودُ  اهلل لن المحسود,   نعمة  يستطيع الحاسد أن يحو   ـ3
زاده اهلل تعـالأ  , فإن صبا لىأ أذى الحاسد واتقأ اهلل فيـهلىيه بالصبا
   .من فضىه
ىئىئ} ,أن يافع العبـد المصـاب فـكواه إلـأ اهلل تعـالأ ـ0

  .{ع يئىئمئحئجئییییىئ
ضــه أن يــتعىَّ  ـــ1 م الشــاب العفــة والطهــارة فــي المجتمــع, ولــو لاَّ
ألـاا  أن يذكا أن ولىفتن, وذلك بين يحتمي باهلل لز وج ,  المجتمع

ٺٺ} ,يعىم بين الظالم   يفىـح فيحسن إليه, وأن ,الناا كعاضه
  .{ي ڤٹٹٹٿٿٿٿٺ

يىيق بالعاق  أن يكون  أن يعىم أن حب  الكذب قصيا, فال ـ4
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ابام  ەئ} ,ينه في نهاية المطاأل سيظها الحق ويندحا الكذب ,كذَّ
یىئىئىئېئېئېئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ

  .{خ حئجئییی
ورجـول إلـأ اهلل تعـالأ  م العبد بين العىم من دون لم أن يعى ـ5

گگگگ} ,صفة الجهالـة   ينفي لن العبد والتماد لىيه

فعىم بدون لم  جنون, ولم  بـدون  .{ع ڱڳڳڳڳ
  .لىم   يكون

بين المحن والمصائم   تشر  الدالي لن  أن يعىم العبد ـ6
 ,اٍل إلأ اهلل تعالأد دلوته إلأ اهلل تعالأ, فهو في أحىك الظاوأل

ڃ غ ڃڄڄڄڄڦڦڦڦ}
ڌڌڍڍڇڇڇڇچچچچڃ

ڳڳگگگککککڑژژڈڈڎ

 .{ف ڱڳڳ
إلـأ اهلل بحالـه  يعىم العبد بين العبد المحسن الصـالح هـو دالٍ  أن ـ7

   .{أل مبخبحبجب} ,مطابقة يقواله قب  قاله, ين أفعاله
 ,ع الظالم بعد قدرته لىيهويتىطف م, المظىوم إذا قدر لفا ـ8

 ۅۅۋۋۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭ}
ەئەئ} ,هئن صبا فإن ظالمه هو الذ  سيباإالمظىوم و .{
  .{ ۆئۆئۇئۇئوئوئ

العامـة كيـف تكـون  ف القـائم لىـأ ايمـورم العبد الموظَّ أن يتعىَّ  ـ2
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   .{ذ چچچڃڃڃڄ} ,هاحفظُ  يكون وكيف ايمانة
 السىطة والنفوذ الصبا وحسن الدىق م العبد صاحمأن يتعىَّ  ـ32

ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇ} ,سي  إليهإذا أُ 

ېئۈئۈئۆئۇئۇئوئەئەئائائىى

  .{ط ېئ
مع العسا يساام, وأن اهلل ييتي  م صاحم ا بتال ات بينأن يتعىَّ  ـ33

جئییییىئىئىئېئ} ,بالفا  من قىم الضيق

پپپٻٻٻٻٱ ع يئىئمئحئ

  .{ع ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀپ
ۓۓےے} ,م المظىوم كيف يعاتم الظالمأن يتعىَّ  ـ30

  .{ف ۈۆۆۇڭڭڭ
   .{ك ڑڑژژ} ,لىوالدين البا ةكيفيَّ  العبد ميتعىَّ  نأ ـ31
م العبد كيف يكون العتاب بين اإلخوة إذا اختىفوا, ن يتعىَّ أ ـ34

ہہۀۀڻڻڻڻںں} ,وخاصة أمام ايبوين

ۆۇڭڭڭڭۓےےھھھھہہ

الجم, ب  ذكا السجن الذ   لم يذكا قصة .{ك ۈۈۆ
  .حا  بينه وبين إخوته, وكان ذلك بسبم الشيطان

ن يوالماسـى العباة من قصص سادة الدىق أسيادنا اينبيـا  نسي  اهلل
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .آمين .لىيهم الصالة والسالم
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هــا مــن الســور  مــن اســتمع لقــراءة ســورة امللــ  أو  ري : 0الســؤال

هـل   ,قراءتهـا يف وقـت معـن مـن مسـجل أو قـار        اليت تسـن  

 ة يف قراءتها؟ق السنَّن طبَّيكون ممَّ

جا  في سنن التامـذ  لـن ابـن لبـاا رضـي اهلل لنهمـا الجواب: 
خبا ه لىأ قبا وهو   يحسـم أنـه  ‘قا : ضاب بعض أصحاب النبي 
تمها, فـيتأ حتأ خ {ٻٻٻٱ}قبا, فإذا فيه إنسان يقاأ سورة 

فقا : يا رسو  اهلل إني ضابن خبائي لىأ قبا وأنـا   أحسـم  ‘النبي 
حتـأ ختمهـا, فقـا   ـ المىـكـ أنه قبا فـإذا فيـه إنسـان يقـاأ سـورة تبـارك 

 .>تنجيه من لذاب القبا ,هي المنجية ,هي المانعة<: ‘رسو  اهلل 
وفي مسند لبـد بـن حميـد أن ابـن لبـاا رضـي اهلل لنهمـا قـا  

أ  أ افك بحديم تفاح بـه  قـا  الاجـ : بىـأ يـا أبـا لبـاا  لاج :
واحفظها  [3]المىك:  {ٻٻٻٱرحمك اهلل, قا : )اقاأ: }

ها أهىك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجياانـك؛ فإنهـا المنجيـة, مْ ولى  
وهي المجادلة تجاد  وتداصم يوم القيامة لند ربهـا لقارئهـا, وتطىـم 

ار إذا كانـن فـي جوفـه, وينجـي اهلل بهـا له إلأ ربها أن ينجيـه مـن النـ
 .صاحبها من لذاب القبا(

: ‘وروى الديىمي لن أنا رضي اهلل لنه قا : قا  رسـو  اهلل 
يبعم رج  يوم القيامة لم يتاك فيئام من المعاصي إ  ركبهـا, إ  أنـه <

فيؤما به إلـأ  ,كان يوحد اهلل ولم يكن يقاأ من القاآن إ  سورة واحدة
ر من جوفه في  كالشهاب, فقالـن: الىهـم إنـي ممـا أنزلـن النار, فطا
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لىأ نبيك وكان لبدك هذا يقاأني, فمـا زالـن تشـفع لـه حتـأ أدخىتـه 
 .>{ٻٻٻٱ}الجنة, وهي المنجية: 

 وبناء على ما تقدم من األحاديث الشريفة:
فـي كـ  ليىـة, وإذا سـمعها ـ المىك ـ ـ يسن تالوة سورة تبارك 3
الأ أن يكتم له ايجا كينه تالها, ولكن ايولـأ أن ناجو اهلل تعفالعبد 

 .يتىوها ك  واحد, ين التالوة غيا السمال
مها اإلنسان أهىه وأصـحابه وجىسـا ه, ين فيهـا الديـا ـ أن يعى  0

العظيم العميم, فهي المنجية من لذاب القبـا, وهـي المجادلـة تجـاد  
رئها, وخاصة لن صاحبها في القبا وفي أر  المحشا, وتدافع لن قا

الىهـم أكامنــا بـذلك ويصــولنا  .إذا كانـن فــي جوفـه قــد حفظهـا غيبــام 
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .آمين .وفاولنا وأزواجنا وأحبابنا والمسىمين

هــل زــوز أن زتمــع بعــا أاــةاو العائلــة وكــل     : 3الســؤال

اةص يأخذ ثالثة أجزاء من القرآن وخيتمـوا ختمـة مـن    

 عمل؟القرآن؟ وهل زز  هذا ال

وهو داخـ  إن فا  اهلل تعالأ, محمود  لم   العمُ  هذا  الجواب:
ېئۈئۈئۆئۆئۇئوئوئەئ}تحن قولـه تعـالأ: 

كفالىـه,  لىأ الديا والدا ُّ  .[0]المائدة:  {یییىئىئېئ
وأرجو اهلل لز وج  أن يكتم لكم أجا تالوة القاآن الكايم كامالم لكـم 

 .هلل تعالأ ألىمهذا, وا .ولمن قاأ معكم, وأن يشاكنا معكم
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علـــى هـــامآ القـــرآن  هنـــاس نســـةة مـــن التفســـري و ـــع: 4الســـؤال

ــريم, ووجـــد  بعـــا  ــريم,    الكـ ــرآن الكـ ــادا  يف نســـةة القـ الزيـ

 اآليا , فقام طـابع التفسـري بو ـع لصـاقة     وبعا النقص يف

وو ـع لصـاقا     من الورق علـى اآليـا  املكـررة, بقصـد حـذفها     

آن الكـــــريم نســـــةة القـــــر فصـــــار  ,مكـــــان اآليـــــا  ا ذوفـــــة 

ــ َّ ــاقا  مصـ ــذل اللصـ ــرآن      ة بهـ ــةة القـ ــعت يف نسـ ــيت و ـ الـ

 ؟زوز هذا مع احتمال سقوط هذل اللصاقا  الكريم, فهل

أرى وجـوب إتـالأل النسـ  التـي فيهـا زيـادة أو نقـص الجواب: 
ف ذلـك, وقـد مهما كىَـّ بطايقة غيا مهينة, ثم  بعه من جديد صحيحام 

بعـن نسـدة مــن  ُ حصـ  هـذا فـي الكويـن قبـ  بضــع سـنين, حيـم 
المصحف الشايف بيلداد تزيد لىـأ اآل أل, ثـم ظهـا فيهـا خطـي فـي 

ليـد الطبـع مـن جديـد, و  يكفـي هـذا هـا وأُ كىمة, فيلدمن النس  كىُّ 
  لسقوط بعض الكىمـات ه لىمصحف من جهة, والمعا  التاميم المشو  

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .منه بسقوط الىصاقات
 يىي: كما الجواب وجا  بي,بدُ  الفتوى نةلج لىأ السؤا  لا  وقد
أن تحـاق هـذه الـدار ممـا فعىـن  اى واهلل ألىـم أن خيـاام نفيما ]

ودقـة بـد   المدالفة آليات القـاآن الكـايم تاتيبـام  فةتىك النسدة المحاَّ 
أو بفع  فالـ  مـن  ,اييام ستزا  مع ـ كما قىنـ  تىك الىصاقات التي

 [.أج  أن ياى ما تحتها
** ** ** 



 
 

 
 
 
 
 

 كتاب احلديث الشريف
 





 
 كتاب الحديم الشايف 
 

03 

 

ال تــدخلوا مســاكن <أنــه قــال:  ‘هــل ورد عــن الــن  : 1الســؤال

 ؟ وما معنال؟>الذين ظلموا أنفسهم إال أن تكونوا باكن

الحديم الـذ  ورد فـي السـؤا  حـديم صـحيح متفـق الجواب: 
لىيه بالصيرة التالية: لن لبد اهلل بن لما رضي اهلل لنهما قا : لما مـا 

ڈڎ}الـذين قـا  فـيهم مو نـا جـ  جاللـه:  ـبالحجا  ‘ النبي
  تدخىوا مسـاكن الـذين <قا :  ـ [82]الحجا:  {ژژڈ

إ  أن تكونـوا بـاكين, ثـم قنـع رأسـه  ,ظىموا أن يصـيبكم مـا أصـابهم
 .>وأسال السيا حتأ أجاز الواد 

ــأ أمــاكن المعاصــي  وفــي الحــديم إفــارة إلــأ لــدم الاكــون إل
غضـم  يَ نـا تجىـ أ لىيهـا ربُّ ن هذه ايمـاكن يتجىَـّوالفسق والفجور, ي

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  

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .لدم رضاهليعبا لن  ‘النبي 

   ؟>ااربوا املاء مّصاً فإنه أهنأ وأمرأ<: هذا احلديث ص ة ما: 0السؤال

ــام و   مصــوا<: الحــديم رواه البيهقــي بىفــظ: الجووواب المــا  مص 
 وفـي روايـة أخـاى لنـد البيهقـي كـذلك وابـن السـني لـن .>ام وا لب  بُّ تعُ 

ـمُ < :‘ قـا  رسـو  اهلل :لائشة رضي اهلل لنها قالـن ـام صُّ وا المـا  مص 
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, فــإنبُّــو  تعُ   .ع الكبــدَجــبــاد بالضــم: وَ الكُ  >بــاد مــن العــمالكُ  وا لبــام
 ‘كـان النبـي < :نعـيم وروى أبـو .: فاب الما  من غيا مص  مُّ والعَ 

ام   وروى الديىمي لـن أنـا رضـي اهلل لنـه .>يستاك لاضام ويشاب مص 
ام صُّ مُ < :‘قا : قا  رسو  اهلل  هذه  وك ُّ  .>فإنه أهني وأماأ وا الما  مص 

 هذا, واهلل تعالأ ألىم. .ضعيفة الاوايات

  ؟>الرجل يف سلطانه ال يؤم<: ما ص ة هذا احلديث: 3السؤال

سننه لن أبي مسـعود  أبو داود فيو مسىم رواهالحديم  الجواب:
يـؤم القـوَم أقـا هم < :‘البدر  رضي اهلل لنه قـا : قـا  رسـو  اهلل 

كانوا في القاا ة سوا م فيلىمهم بالسنة, فإن كـانوا فـي لكتاب اهلل, فإن 
 , السنة سوا  فيقدمهم هجاة, فإن كانوا في الهجاة سوا  فيقدمهم ِسىمام
و  يَُؤمَّنَّ الاجُ  الاجَ  في سىطانه, و  يقعد في بيته لىأ تكامتـه إ  

: ‘ وجا  في مصنف ابن أبـي فـيبة قـا  .وكذلك رواه ابن ماجه >بإذنه
 هذا, واهلل تعالأ ألىم. .>منهم هم رج   هم وليؤمَّ فال يؤمَّ  ار قومام من ز<

 )سؤر املؤمن افاء(؟ما ص ة هذا القول: : 4السؤال

, ولكـن روى ‘لـيا بحـديم لـن النبـي هذا القـو  الجواب: 
: ‘قـا : قـا  رسـو  اهلل  الدارقطني لن ابن لباا رضـي اهلل لنهمـا

وكـذلك ريـق المـؤمن فـفا   ,>التواضع أن يشاب من سؤر أخيـه نَ مِ <
 ‘جا  فـي الصـحيحين أنـه فقد بحديم, ولكن معناه صحيح,  ليا

كان إذا افتكأ اإلنسان الشي  منـه أو كانـن بـه قاحـة أو جـاح, قـا  
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: ـسـبابته بـاير  ثـم رفعهـا سـفيان ووضـع  ـبإصبعه هكذا  ‘النبي 
 .«بـإذن ربنــا ,يشـفأ سـقيمنا ,بعضــنا بايقـة ,تابـة أرضـنا ,بسـم اهلل»

 هذا, واهلل تعالأ ألىم.

مــا هــي صــ ة هــذا احلــديث )بشــر القاتــل بالقتــل والزانــي      : 2الســؤال

 ى به ولو جبدار بيته(؟َنْزبالزنى( وما هي ص ة القول: )الزاني ُي

ايو : بشـا القاتـ  بالقتـ  والزانـي  حـديم  صـحة لى الجواب:
هـذه مـن و ,الثاني: الزاني يزنأ به ولو بجدار بيته حديمبالفقا, و  ال

ايحاديم المشهورة لىأ ألسنة الناا, وليسن بثابتة بهـذا الىفـظ لـن 
 .‘رسو  اهلل 

لىأ معناه حديم معما لن أيوب لن أبي قالبة قـا :  ولكن يد ُّ 
ــو  اهلل  ــا  رس ــأ< :‘ق ــم   ينس ــأ, واإلث ــا   يبى ــديَّ  ,الب ان   وال

   .هفي مصنف لبد الازاقرواه  >يموت, فكن كما فئن كما تدين تدان
بـن فـعيم لـن أبيـه لـن  ووأخا  ابن لساكا مـن حـديم لمـا

جده: أوحأ اهلل إلأ موسأ لىيه السالم: يا موسأ إني قاتـ  القـاتىين, 
 .الزناة اُ قِ فْ ومُ 

وأخا  أبو نعيم ايصبهاني لن ابن لما رضي اهلل لنهمـا: قـا : 
 .>الزنا يوري الفقا<: ‘قا  رسو  اهلل 

 وبناء على ذلك:
 .‘سا بحديم لن رسو  اهلل القو ن لي ـ3
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المعنأ صحيح لنـدما تطبـق الحـدود الشـالية فـي حـق قاتـ   ـ0
ــأ  ــالاجم حت ــي المحصــن ب ــه بالقتــ , والزان العمــد, حيــم يقــتص من

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .بالجىد كاالموت, والب

نف ـا ,   إن لربكم يف أيام دهركم< :ما ص ة احلديث: 8السؤال

 ؟>أال فتعر وا هلا

الرزالـي رحمـه اهلل تعـالأ فـي  اإلمـامُ  ذكا هذا الحديمَ  الجواب:
كتاب إحيا  لىوم الدين, وقا  لنه الحافظ العااقي فـي تدايجـه: رواه 

والطبااني في ايوسط من حديم محمـد  ,التامذ  الحكيم في النوادر
سىمة, ورواه ابـن أبـي الـدنيا فـي كتـاب الفـاح مـن حـديم أبـي مبن ا

ولــزاه الحــافظ ابــن حجــا فــي  .انتهــأ .هايــاة, واختىــف فــي إســناده
تدايت أحاديم مسند الفادوا لىطبااني لن محمد بن مسىمة وسـكن 

إن <لىيــه, ورواه الطباانــي فــي الكبيــا لــن محمــد بــن مســىمة بىفــظ: 
منها  لعىه أن يصيبكم نفحة   ,ضوا لهالابكم في أيام دهاكم نفحات فتعاَّ 

 .>فال تشقون بعدها أبدام 
فعم اإليمان: لن أنا بن مالـك, أن رسـو  ورواه البيهقي في 

وتعاضوا لنفحات رحمـة اهلل,  ,هىَّ كم كُ ا ىبوا الديا دهاَ » :قا  ‘اهلل 
من رحمته يصيم بها من يشا  من لباده؛ وسىوا اهلل أن  فإن هلل نفحاتٍ 

 .«ن رولاتكميستا لوراتكم ويؤم  
 ,أبـدام  وإنا لناجو اهلل تعالأ أن تصيبنا هذه النفحات حتأ   نشقأ
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ن رولاتنا بفضـىه وجـوده وكامـه ونسيله تعالأ أن يستا لوراتنا وأن يؤم  
, ين العبد الذ  يكامه اهلل تعـالأ ‘وبباكة اتبالنا لسيدنا رسو  اهلل 
 ., وإ  فهو يعيش في وهم‘بال لىنبي ت  بهذه النفحات من ثمااتها ا 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم

 .>د من  اجَل دِّوال ينفع ذا اجَل< :ورما معنى الدعاء املأث: 2السؤال

هو جز  مـن  >الَجدُّ  منك د  و  ينفع ذا الجَ <هذا الدلا   الجواب:
حديم رواه اإلمام مسىم وأبو داود لن أبي سـعيد الدـدر  رضـي اهلل 

ربَّنا الىهم < إذا رفع رأسه من الاكول قا : ‘كان رسو  اهلل  لنه قا :
اير , ومـ   مـا فـئن مـن فـي  لك الحمد م   السماوات ومـ   

الىهـم    ,نا لك لبدوكىُّ  ,ما قا  العبد الثنا  والمجد, أحقُّ  بعد, أه َ 
 .>منك الجدُّ  مانع لما ألطين, و  معطي لما منعن, و  ينفع ذا الجد  

, أ :   ينفع ذا الرنأ منك >منك الجدُّ    ينفع ذا الجد  <ومعنأ 
إنمــا ينفعــه  ,رب, فرنــاه   ينفعــه غنــاه منــك يــا غنــاه, ين كــ  غنــي  

 .اإليمان والعم  الصالح مع اإلخالص
ڄڄڦ غ ڦڦڤڤڤڤ}وصدق اهلل العظيم القائـ : 

 .واهلل تعالأ ألىم ,هذا .]الشعاا [ {غ ڃڄڄ

أنــا أعلــم بــأن هجــر املســلم فــوق ثــال  ال زــوز, لقــول   : 6الســؤال

 .>ال حيـــل ملســـلم أن يهجـــر أخـــال فـــوق ثـــال       <: ‘الـــن   
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وبــن  ,ق بــن هــذا احلــديث الشــريف  والســؤال: كيــف نوف ــ  

مخسـن يومـًا,   وصاحبيه كعب بن مال   ‘هجر الن  

ق بـــن هـــذا بهجـــرانهم؟ وكيـــف نوف ـــ  ‘وأمـــر رســـول اهلل 

 لنسائه اهرًا؟   ‘الن   وهجِر ,احلديث الشريف

لىـأ المسـىم هجـا  :   خالأل بين الفقها  في أنه يحـامالجواب
  يحـ  لمسـىم أن <: ‘ لقولـه ,ثالي ليا  بييامها أخيه المسىم فوق

ــذا ويعــا  هــذا ــان فيعــا  ه ــا  يىتقي ــالي لي ــوق ث  ,يهجــا أخــاه ف
مـن هجـا <: ‘ ولقولـه .رواه البدـار  >وخياهما الذ  يبدأ بالسـالم

ــه ــه اهلل بكاامت ــار, إ  أن يتدارك ــي الن ــو ف ــالي فه ــوق ث رواه  >أخــاه ف
من هجا أخاه سنة فهو <: ‘ ولقوله .الطبااني ورجاله رجا  الصحيح

 .حه الحاكمرواه أبو داود وصحَّ  >كسفك دمه
أما هجا المسىم يخيـه مـدة ثـالي ومـا دون, فجمـاهيا العىمـا  

وأمـا مـا زاد  .المدالفـة فـي الحـديم الشـايف قالوا بإباحتها, لمفهـوم
لما ورد من ايحاديـم  لىأ ثالي فال خالأل بين الفقها  في أنه يحام

والفساد, وثبوت  من الكبائا لما فيه من التقا ع واإليذا  الشايفة, وأنه
   .الوليد لىيه في اآلخاة

النفا ايمارة  من حظوظ من هجا أخاه لحظ   هذا الحكم في حق  
 بالسو , أما إذا كان الهجا من أج  الدين فال حـا  فيـه وإن زاد لىـأ

  .الثالي حتأ ياجع إلأ الحق ويتوب إلأ اهلل تعالأ
العـداوة والشـحنا  فـال حـا   ا من أج  التيديم مع لـدمأما الهج
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مضـاة  إن زاد لىأ الثالي, وكذلك من خاأل لىأ نفسه من دخو وفيه 
   .هجا جمي  خيا من مدالطة مؤذية بَّ لىيه في دين أو دنيا, ينه رُ 

 وبناء على ذلك:
تيديـم,  لكعـم رضـي اهلل لنـه كـان هجـاَ  ‘هجـا النبـي  فـإنَّ ـ 3

الصحابة أن يهجاوه, ولـم يكـن فـي قىـوبهم  ‘النبي  أما وكذلك لندما
لىأ كعم رضي اهلل لنهم جميعام, والـدلي  لىـأ ذلـك  برض و  فحنا 

 المسـىمين مـع الصالة فيفهد أخا  فكننما يقوله كعم رضي اهلل لنه: )
 لىيـه فيسـىم ‘ اهلل رسو  وآتي ,أحد يكىمني و  ايسواق في وأ وأل
 بـاد   فـفتيه كحـاَّ  هـ  :نفسـي فـي يقو فـ ,الصـالة بعـد مجىسـه في وهو

 لىـأ أقبىـن فـإذا ,النظـا سـارقهفيُ  منه قايبام  يأصى   ثم    أم لىيَّ  السالم
   .رواه البدار  (لني ألا  نحوه التفنُّ  وإذا ,إليَّ  أقب  صالتي
كان لىتيديم, والمقصود بهجـا ه لنسائ ‘ وكذلك هجا النبي ـ0

ضــاجعة, ويجــوز أن يهجاهــا فــي والم هــا وتــاك الجمــالالزوجــة التزالُ 
هـذا,  .فـال يجـوز الكالم ثالثة أيام وما دون, أما ما زاد لىـأ الـثالي

 .واهلل تعالأ ألىم

السـفينة فـإن   جـدِّد  يـا أبـا ذر   <ما ص ة هـذا احلـديث:   : 2السؤال

 ؟>فإن السفر بعيد ف احلملخف الب ر عميق, و

ــديىمي فــي مســند الفــادالجووواب:  ــام ال وا الحــديم أورده اإلم
البحـا لميـق,  د السفينة فـإنَّ يا أبا ذر جد  <: ‘بميثور الدطاب, قا  
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ــ الســفا بعيــد, واحمــ  الــزاد فــإن العقبــة  ويىــة,  ف الحمــ  فــإنَّ وخف 
 .>وأخىص العم  فإن الناقد بصيا
د مـن العمـ  الصـالح فـي الحيـاة قنـا لىتـزوُّ نسي  اهلل تعالأ أن يوف  

الموت, قائىين: وا ابـاه غـدام  الدنيا, وأن يجعىنا فاحين لند سكاات
 .آمـين .نىقأ ايحبة محمدام وصحبه, وناجوه أن   نكون من النادمين

 هذا, واهلل تعالأ ألىم.

 ع مــال إال مــن م ــُج )مــا :قــولهــذا النســمع  مــا كــثريًا: 12الســؤال

 قول مأثور؟   مأ؟ فهل هذا حديث ص يح ,حرام( أو حٍُّا

قـو  مـيثور, إنمـا هـي : هذه الجمىة ليسن بحـديم و  الجواب
وافتاا  صدرت من أناا ضاقن صدورهم لندما فاهدوا  كذٍب  محضُ 

الرنأ لىأ لبد من لباد اهلل, فقالوا: ما جمع ما  من حال , أو قالوا: 
 .أو حاام ما جمع ما  إ  من فح  

مـن جمـع مـا م  هـذه الكىمـة تشـم  كـ َّ  ن هؤ   إلأ أنَّ وما تفطَّ 
 .قىيالم كان أم كثياام 

 بناء على ذلك:و
فنـا أن فهذه الكىمـة غيـا صـحيحة فـي معناهـا, ين اهلل تعـالأ كىَّ 

 .نجمع الما  من  ايق مشاول, واهلل   يكىف إ  بما هـو فـي وسـعنا
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم

إذا كانـت ليلـة النصـف    <هل زوز العمل بهذا احلـديث:  : 11السؤال
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وجــل  اهلل عــزَّ مــن اــعبان, فقومــوا ليلــها وصــوموا نهارهــا, فــإن   

ــما إىل الســـماء الـــدنيا      ــزل فيهـــا للـــروب الشـ أال  :فيقـــول ,ينـ

مســتلفر فــأ فر لــه؟ أال مســرتزق فأرزقــه؟ أال مبتلــى فأعافيــه؟ 

 مع العلم بأن العلماء نصوا بـأنَّ  ؟>أال كذا, حتى يطلع الفجر

 هم بالو ع؟وراويه منكر احلديث ومتَّ ,هذا احلديث  عيف

ــذا الحــديم الشــاي الجووواب: ــا  الحــديم: ه ــه لىم ــا  لن ف ق
, رواه ابن ماجه, وفي الزوائد إسناده ضعيف, لضـعف  :ضعيف جدام

 .ابن أبي سباة
   .  به في فضائ  ايلما مَ عْ ومن المعىوم أن الحديم الضعيف يُ 
 ‘الذ  يَُاغ م فيه النبـي  ‘وكذلك من المعىوم حديم النبي 

ذاك فـها <: بصيام فعبان, والذ  من جمىته يوم نصـفه, حيـم يقـو 
يرف  الناا لنه بين رجم ورمضان, وهو فها تافع فيه ايلمـا  إلـأ 

   .رواه أحمد والبيهقي >أن يافع لمىي وأنا صائم فيحمُّ  ,رب العالمين
وأما القيام بايسحار فهو مندوب إليه في سـائا الىيـالي, وخاصـة 

 .انرمضفي فها يرف  لنه الناا بين رجم و
 وبناء عليه: 

يوم النصف في فعبان لىحـديم المـذكور وإن كـان فيندب صوم 
, وكـذلك الحديم الضعيف يُعم  به في فضائ  ايلمـا  ضعيفام, ين
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .بالنسبة لىقيام
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أعطـوا األجـري أجـرل قبـل أن     <ما هي ص ة احلديث: : 10السؤال

 ؟>ُهعرُق زفَّ

د لن ابن هذا الحديم الشايف رواه ابن ماجه بسند جي الجواب:
لما رضي اهلل لنه, ورواه أبـو يعىـأ لـن أبـي هايـاة رضـي اهلل لنـه, 
والطبااني لن جابا, والتامذ  لن أنا رضي اهلل لنه, ورواه البيهقي 

 ألطوا ايجيا أجاه قب  أن يجـفَّ <لن أبي هاياة رضي اهلل لنه بىفظ: 
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .>, وألىموه أجاه وهو في لمىههُ لاقُ 

 إذا مل تســـتح فاصـــنع   <: ‘مـــا معنـــى قـــول الـــن      : 13ســـؤالال

 ؟>ما ائت

: كالم سيدنا رسو  اهلل  :الجواب  له تيويالن: ‘أو م
أحدهما: ظاها, وهو المشهور, ومعنـاه: إذا لـم تسـتح مـن العيـم 
ولم تدش العار مما تفعىه, فافع  ما تحـدثك بـه نفسـك مـن أغااضـها, 

فظه أما, ومعنـاه تـوبي  وتهديـد, هـذا سوا  كان حسنام أو قبيحام, وهذا ل
بـدلي   ناه توبي  وتهديدع, ومأمالفظه  {چچچ}كقوله تعالأ: 
ــة:  ڈڎڎڌڍڍڇڇڇڇ}تتمــة اآلي

 .[02]الكهف:  {ککککڑژژڈ
الثاني: إذا كنن في فعىك آمنام أن تستحي منه فاصنع منه مـا فـئن, 

 .نَِن الصواب فافع  ما فئنكينه قا : إذا كنن في أفعالك جاريام لىأ سَ 
: الحديم الشايف رواه البدار  وأبو داود لـن أبـي مسـعود  ثانيام
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إن ممـا أدرك النـاا <قـا :  ‘البدر  رضي اهلل لنه, أن رسـو  اهلل 
 .>من كالم النبوة ايولأ: إذا لم تستحِي فاصنع ما فئن

معنـاه:  >إن مما أدرك الناا من كالم النبـوة ايولـأ<: ‘وقوله 
هذا ممـا بقـي مـن كـالم النبـوة ايولـأ, يعنـي: أن الحيـا  لـم يـز   إن

مستحسنام في فاائع اينبيا  والماسىين, وأنه لـم يُافـع ولـم يُنسـ  فـي 
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .جمىة ما نس  اهلل من فاائعهم

؟ >إذا قتلـتم فأحسـنوا القتـل   <هـذا القـول:    ّحيصهل : 14السؤال

 نال؟وإن كان ص ي ًا فما هو مع

: هــذا القــو  صــحيح, وهــو حــديم صــحيح لــن  :الجووواب أو م
, ولكـن بىفـظ رواه اإلمـام مسـىم والتامـذ  لـن ‘سيدنا رسو  اهلل 

إن اهلل كتـم <قـا :  ‘فداد بن أوا رضـي اهلل لنـه, أن رسـو  اهلل 
فــإذا قتىــتم فيحســنوا الِقتىــة, وإذا ذبحــتم  ,فــي  اإلحســان لىــأ كــ   

بح, وليحدَّ   .>أحدكم ففاته ولياح ذبيحتهفيحسنوا الذَّ
: المقصــود بقــو  النبــي   >فــإذا قتىــتم فيحســنوا الِقتىــة<: ‘ثانيــام

بكسا القاأل: يعني هيئـة القتـ , وهـذا فـي اسـتيفا  القصـاص, لنـدما 
: ‘يقتــ  إنســان إنســانام لمــدام, فعقوبتــه القتــ , وذلــك لقــو  النبــي 

 .>القات  يقت <
حسـن ايمـا أن يُ  ولـي  فعندما يقام الحد لىأ القاتـ  يجـم لىـأ 

  فيه, لما جا  في ىقة المقتو  وأ  يمث  ه خِ هيئة القصاص, وأن   يشو  
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صحيح البدار  لن لبـد اهلل بـن يزيـد اينصـار  رضـي اهلل لنـه: أن 
 .ثىةهبة والمُ نهأ لن النُّ  ‘رسو  اهلل 
مـذاكياه,  م  ثىة: هي تشـويه الدىـق, كجـدل اي ـااأل, وَجـوالمُ 
 .واهلل تعالأ ألىم هذا .ونحو ذلك

 . ه خريًا منهنسمع كثريًا أن من ترس ايئًا هلل عوَّ: 12السؤال

 هذل العبارة؟ما ص َّة 

المعنــأ صــحيح, لــوروده فــي الحــديم الشــايف الــذ  الجووواب: 
أخاجه اإلمام أحمد في مسـنده لـن أبـي قتـادة وأبـي الـدهما  قـا : أتينـا 

فجعـ   ‘بيد  رسو  اهلل لىأ رج  من أه  البادية فقا  البدو : أخذ 
إنك لن تدل فـيئام <مه اهلل, فكان فيما حفظن لنه أن قا : مني مما لىَّ يعى  
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .>قا  اهلل تبارك وتعالأ إ  آتاك اهلل خياام منهات  

مـــن كـــتم علمـــًا أجلمـــه اهلل <مـــا صـــ ة هـــذا القـــول: : 18الســـؤال

 ؟>بلجام من نار

ة مـن الحـديم حيحة في معناها, مستمدَّ هذه الجمىة ص الجواب:
الشايف الذ  رواه أبو داود والتامذ  وابن ماجه وابن حبان, لن أبي 

مـن كـتم لىمـام يعىُمـه <: ‘هاياة رضي اهلل لنه قا : قـا  رسـو  اهلل 
 .قا  التامذ : حديم حسن صحيح >أُلجم يوم القيامة بىجام من نار

ذ  العىــم الــذ  وجــوب بــ :ويســتفاد مــن هــذا الحــديم الشــايف
يعىمه اإلنسان, وخاصة إذا افتدت حاجة الناا إليه, وبذ  العىـم هـو 



 
 كتاب الحديم الشايف 
 

11 

نول من أنوال الصدقات التي يُتقاب بها إلأ اهلل تعـالأ, وهـو نـول مـن 
وكـ  لىـم يبـذ  ابترـا  ماضـاة اهلل  .أنوال اإلنفاق في سبي  اهلل تعـالأ

مـن فضـ  وج , مع العم  به فإنه يوري صاحبه لىم مـا لـم يعىـم  لز
 .[12]سبي:  {حئجئیییی}اهلل تعالأ القائ : 

وقــا  فــي المقاصــد: يشــم  الوليــد حــبا الكتــم لمــن يطىبهــا 
د لنسـدها, ومـع كـون المالـك   لالنتفال بها,   سيما مع لـدم التعـدُّ 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .يهتد  لىمااجعة منها, وا بتال  بهذا كثيا
الفاد وايسـاة والمجتمـع فعىيـه أن  وأخياام أقو : من أراد صالح

العىما  العامىين الذين بذلوا كـ َّ مـا يمىكـون فـي بـذ  العىـم  ينظا إلأ
 .ه بالكاام فالحه, فإن التشبُّ   بهم ويتشبَّ , وأن يتمثَّ لآلخاين

واإلفارة ترني العقال  لن العبارة, الىهم أكامنا با سـتقامة لىـأ 
 .أنن راٍ  لناحتأ نىقاك و ‘فال نبيك سيدنا محمد 

األرض  ما مدى ص ة هذا القول: )سـب ان مـن بسـ    : 12السؤال

 على ماء مجد(؟

ياوى لن اإلمام أحمد بن حنب  رحمـه اهلل, كمـا جـا  الجواب: 
في كتاب حياة الحيوان الكباى لىـدميا , أن اإلمـام أحمـد رحمـه اهلل 

م المئة رأى رب العزة في المنام تسعام وتسعين ماة, فقا : إن رأيته تما
ه, فاآه تمام المئة فسـيله وقـا : يـا رب بمـاذا ينجـو العبـاد يـوم يسيلنَّ 

سـبحان  :القيامة  فقا  له: من قا  ك  يوم, بكاة ولشيام ثـالي مـاات
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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, 

ن من لم يتدذ صاحبة و  ولد, سـبحانه لـم يىـد ولـم يولـد ولـم سبحا
   .نجا من لذابي ,يكن له كفوام أحد

وايولأ تاك مث  هذه العبـارات  المـا أنـه لـم يـاد فيهـا حـديم 
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .صحيح, أو حقيقة لىمية ثابتة

صـدقة تصـدق   <ما هو سـبب ورود احلـديث الشـريف:    : 16السؤال

 ؟>ليكم فاقبلوا صدقة اهللاهلل بها ع

روى التامذ  في سننه وقـا : حـديم حسـن صـحيح,  الجواب:
إنمـا  :لن يعىأ بن أمية, قا : قىن لعما بـن الدطـاب رضـي اهلل لنـه

 {ختحتجتيب ىبمبخبحبجبيئىئمئحئ}اهلل: قا  
   .قد أمن النااو ,[323 ]النسا :

 فقا  لما بن الدطاب رضي اهلل لنه: لجبـُن ممـا لجبـَن منـه,
ق اهلل بهـا لىـيكم صـدقة تصـدَّ <, فقـا : ‘اسـو  اهلل ذلـك لُت ذكاف

   .>هتفاقبىوا صدق
 وبناء على ذلك:

 ‘ن النبـي من العـدو, ثـم بـيَّ  فايص  في قصا الصالة الدوأُل 
هـذا  .همالقصا بقي ولو انتفأ الدـوأل وأمـن المسـىمون مـن لـدو   بينَّ 

 .واهلل تعالأ ألىم
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أنــا أول مــن  <: ‘الــن   هــل مــن تعــارض بــن قــول    : 12الســؤال

فــأكون أول مــن رفــع <: ‘وبــن قولــه  >تنشــق عنــه األرض

 ؟>رأسه فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش

  تعـار  بـين الحـديثين الشـايفين, فالحـديم ايو   الجواب:
أنـا أو  مـن تنشـق <أو  من تنشق لنـه اير :  ‘فيه إفارة إلأ أنه 

بكا, ثم لما, فنيتي البقيـع فيحشـاون لنه اير  يوم القيامة, ثم أبو 
 .أخاجه التامذ  >معي, ثم ننتظا أه  مكة, حتأ نحشا بين الحامين

وأما الحديم الثاني ففيه إفارة إلأ أن سيدنا موسأ لىيه السالم 
ٻٱ}استثناه اهلل من الصعقة ايولأ التي أفار إليها ربنا بقوله: 

لن أبي  .{ٺڀڀڀڀپپپپٻٻٻ
قا : قا  يهود  بسوق المدينة:   والذ  اصطفأ موسأ  ~هاياة 

لىأ البشا, قا : فافع رج  من اينصار يده فصكَّ بها وجهه, قا : 
ٻٻٱ}<: ‘, فقا  رسو  اهلل ‘تقو  هذا وفينا نبي اهلل 

ٿٿٿٺٺٺڀڀڀڀپپپپٻٻ

 .[68الزما: ] {ٹٹٿ
ائمـة مـن قـوائم فيكون أو  مـن رفـع رأسـه, فـإذا موسـأ آخـذ بق

العاش, فال أدر  أرفع رأسه قبىي أم كان ممن استثنأ اهلل, ومـن قـا  
 .رواه التامذ  وابن ماجه >أنا خيا من يونا بن متأ فقد كذب

 .هذا واهلل تعالأ ألىم .فال تعار  بين الحديثين
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مسعــت مــن بعــا النــاإ يقــول: إن القــول املنســوب   : 02الســؤال

صــابت امــرأة وأخطــأ عمــر(   لســيدنا عمــر ر ــي اهلل عنــه )أ  

 ليا بص يح, فهل هذا ص يح؟

هذا القو  بمعناه منسوب إلأ سيدنا لما رضـي اهلل لنـه,  الجواب:
 عبي قـا : خطـم لمـا النـاَا الشَّ لىبيهقي لن الكباى فقد جا  في السنن 

نـه   إف ,    ترـالوا فـي صـداق النسـا أ) :فحمد اهلل وأثنـأ لىيـه وقـا 
  إأو سـيق إليـه  ‘ساقه رسو  اهلل  ي ثا من فكأحد ساق أيبىرني لن 

ثم نز  فعاضن له امـاأة مـن قـايش  ,(جعىن فض  ذلك في بين الما 
 :قـا   بـع أو قولـكتَّ ن يُ أ حـقُّ أميا المؤمنين أكتاب اهلل تعـالأ أيا  :فقالن

ن يرـالوا فـي أ نهيـن النـاا آنفـام  :قالن  (فما ذاك ,ب  كتاب اهلل تعالأ)
ڀپپپ} : تعالأ يقو  فـي كتابـهواهلل ,صداق النسا 
 حـدٍ أ كـ ُّ ) :اهلل لنـه يفقا  لما رضـ .[02]النسا :  {ڀڀڀ

 ينـ)إ :ثـم رجـع إلـأ المنبـا فقـا  لىنـاا .مـاتين أو ثالثـام  (فقه من لماأ
  فىيفع  رج  في ماله ما بـدا أ ,ن ترالوا في صداق النسا أكنن نهيتكم 

وفـي روايـة مجمـع  .  أخطـي(وفي رواية قا : )امـاأة أصـابن ورجـ .(له
 .الناا أفقه من لما( ك ُّ  ,الزوائد ومنبع الفوائد: قا : )الىهم غفاام 

 وبناء على ذلك:
نفسه بين يـد  سـيدنا رسـو  اهلل  ْن ن تزكَّ فايما ليا برايم لمَّ 

 .بـعتَّ أن يُ  أحـقُّ  أن يقو  مث  هذا القو , ين المؤمن لنده: الحـقُّ  ‘
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم
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بيـت ال رـر فيـه    <قـال:   ‘هل ص يح أن رسـول اهلل  : 01السؤال

 ؟>جياع أهله

وقد رواه اإلمام مسىم وأبـو داود  ,الحديم صحيحهذا  الجواب:
والتامذ , لن السـيدة لائشـة رضـي اهلل لنهـا قالـن: قـا  رسـو  اهلل 

يا لائشة بين   تما فيه جيال أهىه, يا لائشة بيـن   تمـا فيـه <: ‘
 .>ـ أو جال أهىه ـ قالها ماتين أو ثالثام , جيال أهىه

 ‘ته سىمأ أن النبـي وفي رواية ابن ماجه لن أبي رافع لن جدَّ 
 .هذا واهلل تعالأ ألىم .>بين   تما فيه كالبين    عام فيه<قا : 

 ؟>ايبتين هود وأخواتها<ما ص ة احلديث الشريف: : 00السؤال

الـازاق فـي  جز  مـن حـديم أخاجـه لبـدهذه الجمىة  الجواب:
فـيبتني هـود وأخواتهـا, سـورة <أنـه قـا :  ‘مصنفه, لن رسو  اهلل 

ــة, والماســالت, والشــما إذا كــورت, وإذا  الواقعــة, وســورة القيام
 .>السما  انشقن, وإذا السما  انفطات

ولكن ذكاه الحاكم في المستدرك, لن أبـي بكـا الصـديق رضـي 
فيبتني هود, <قا :   : أراك قد فبن‘اهلل لنه قا : قا  لاسو  اهلل 

هـذا  :وقـا  الحـاكم .>والواقعة, ولم يتسا لون, وإذا الشـما كـورت
ــاه ــم يداج ــار  ول ــاط البد ــأ ف ــديم صــحيح لى ــذلك رواه  .ح وك

 هذا, واهلل تعالأ ألىم .التامذ  بىفظ قايم من هذا

لقــد مسعــت مــن بعــا خطبــاء اجلمعــة يقــول: قــال : 03الســؤال
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 .يمته ما خيرج منه: من كان همه بطنه فق‘رسول اهلل 

 ؟‘هذا القول إىل سيدنا رسول اهلل تصح  نسبة فهل 

المســىم إذا ســمع مــن  مــن ايجــدر وايولــأ فــي حــق   :الجووواب
 , وفـكَّ ‘ا حـديثام لـن سـيدنا رسـو  اهلل خطيم الجمعة أو المدر  

ا سؤا  المـتعىم مـا هـي السامع في ذلك, أن يسي  الدطيم أو المدر  
 ين نجده وأ  صحة هذا الحديم

فإن أجابه فبها ونعمن, وإ  نسي  لنه غياه, فإذا أخـذ الجـواب 
م له وكان موافقام فبها ونعمن, وإ  رجع إلأ المدرا أو الدطيم وقدَّ 

 .ن من ايحاديم التي يذكاهاالنصيحة بين يتثبَّ 
, ‘هذا لـيا بحـديم لـن سـيدنا رسـو  اهلل  ,ولىأ ك  حا 

, و  ‘حـديثام لـن رسـو  اهلل  فهو موضـول لنـه, و  تجـوز روايتـه
 .هذا واهلل تعالأ ألىم .يجوز وصف اإلنسان المؤمن بهذا

مــا صــ ة احلــديث الــذي نســمعه كــثريًا مــن بعــا  : 04الســؤال

ــم:   ــالب العلـ ــريُ   <طـ ــب خـ ــن ومل يللـ ــع األربعـ ــن بلـ ــرَّمـ ل ل اـ

 ؟>فليتجهز إىل النار

فــي كتــاب كشــف الدفــا لىفقيــه المحــدي الشــي  جــا   :الجووواب
من أتـن لىيـه <بن محمد العجىوني الحديم بالشك  التالي:  إسمالي 

أخاجه ايزد   .>ه فىيتجهز إلأ الناره فاَّ أربعون سنة, ولم يرىم خياُ 
في تاجمة بارح بن لبد اهلل بن مالـك الهـاو  بسـنده إلـأ ابـن لبـاا 

 .ويقو  القار : فىيا في معناه ما يد  لىأ بطالن مبناه .رفعه
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ــا مــن لــم<ويؤيــده حــديم:  َلــِو لنــد الشــيم, ويســتحي مــن ْ  يَ
ذكاه الديىمي  .>العيم, ولم يدش اهلل في الريم, فىيا هلل فيه حاجة

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .بال سند لن جابا بن لبد اهلل مافولام 

أنـا رجـل عشـت مـا عشـت مـن حيـاتي وتبـت إىل اهلل توبـة          : 02السؤال

  وأتـذكر  أرجول جل وعال أن تكون مقبولة, ولكـين أخـاا املـو   

مـن أحـب لقـاء اهلل, أحـب اهلل لقـاءل,      <: ‘قول سيدنا حممد 

, قــالوا: يــا رســول اهلل,   >ومــن كــرل لقــاء اهلل, كــرل اهلل لقــاءل    

ليا ذاس بكراهية املو , ولكـن املـؤمن   <كلنا يكرل املو , قال: 

 ,لقــاء اهلل إذا جــاءل البشــري مــن اهلل صــا هــو صــائر إليــه أحــبَّ     

ـ إذا حضــر جــاءل مــا ــــأو الفــاجر  ـــــ ن الكــافروإ ,اهلل لقــاءل وأحــبَّ

ولكــين أحــب اهلل  .>وكــرل اهلل لقــاءل ,وكــرل لقــاء اهلل ,هــو الق

 .أرجو ارح ذل  .وأحب لقاءل ولكين أكرل املو 

ـ ه من الطبعي بـينَّ إنَّ الجواب:  قـة ارة بالسـو , والمتعى  الـنفا ايمَّ
الـذ  أحـم اهلل  العبـد المـؤمن بالشهوات تكاه الموت, وهذا   يضـاُّ 

 .القىم مامحىه , وأحم لقا ه, ين اإليمان والحمَّ ‘ورسوله 
فطالمــا أن العبــد يحــم اهلل ولقــا ه, فــإن كااهيــة الــنفا لىمــوت   

لـن أبـي هايـاة  لـن ُفـَاْيح بـن هـان  ه, وقد جا  في صحيح مسـىمتضاُّ 
من أحم لقا  اهلل أحـم اهلل لقـا ه, <: ‘رضي اهلل لنه قا : قا  رسو  

ــا هو ــاه اهلل لق ــا  اهلل ك ــاه لق ــن ك ــا أم  .>م ــن: ي ــن لائشــة فقى ــا : فيتي ق
حديثام إن كان كـذلك  ‘ سمعن أبا هاياة يذكا لن رسو  اهلل المؤمنين,
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, ومـا ذاك  ‘فقالن: إن الهالك من هىك بقو  رسـو  اهلل  .فقد هىكنا
من أحم لقا  اهلل أحـم اهلل لقـا ه, ومـن كـاه <: ‘قا : قا  رسو  اهلل 

, وليا منا أحد إ  وهو يكاه الموت, فقالن: قـد >  اهلل كاه اهلل لقا هلقا
وليا بالـذ  تـذهم إليـه, ولكـن إذا فـدص البصـا  ‘قاله رسو  اهلل 

جن ايصابع, فعنـد ذلـك مـن أحـم الجىد وتشنَّ  وحشا  الصدر واقشعاَّ 
 رواه مسىم .لقا  اهلل أحم اهلل لقا ه, ومن كاه لقا  اهلل كاه اهلل لقا ه

قالـن:  لائشـة رضـي اهلل لنهـاالسـيدة لـن وفي رواية لند مسىم 
اهلل لقا ه, ومن كاه لقـا   لقا  اهلل أحمَّ  من أحمَّ <: ‘رسو  اهلل  قا 

كــاه ن  فكىنـا فقىــن: يـا نبـي اهلل أكااهيــة المـوت .>اهلل كـاه اهلل لقـا ه
ــوت ــا : ف .الم ــذلك<ق ــيا ك ــؤمَن , ل ــنَّ الم ــة اهلل ولك ــا باحم إذا بُش 

ـا  إن الكـافا إذااهلل لقـا ه, و لقـا  اهلل فيحـمَّ  أحـمَّ  وجنَّته هرضوانو بُش 
 .>كاه لقا  اهلل وكاه اهلل لقا هوسدطه بعذاب اهلل 

وكذلك جا  في مسند اإلمـام أحمـد لـن لائشـة رضـي اهلل لنهـا 
من أحم لقا  اهلل أحم اهلل لقـا ه, ومـن كـاه <: ‘قالن: قا  رسو  

, المـوتقالن لائشة: كااهية لقا  اهلل أن يكاه ف >لقا  اهلل كاه اهلل لقا ه
ليا بذاك, ولكن المـؤمن إذا قضـأ اهلل  , <فواهلل إنا لنكاهه, فقا : 

ه فا  له لما بين يديـه مـن ثـواب اهلل لـز وجـ  وكاامتـه َض بْ لز وج  قَ 
 ., واهلل يحـمُّ لقـا هفيموت حين يموت وهو يحم لقا  اهلل لـز وجـ 

قضأ اهلل لز وج  قبضه فا  له لما بـين يديـه وإن الكافا والمنافق إذا 
 ,من لذاب اهلل لز وج  وهوانه فيموت حين يموت وهو يكاه لقا  اهلل

 .>واهلل يكاه لقا ه
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 لقـا  اهلل أحـمَّ  فمن خال  الحديم الشايف نعىم بين مـن أحـمَّ 
ومن  .: من أحم الموت, هذا من جانم‘اهلل لقا ه, ولم يق  النبي 

قع العبد المـؤمن فـي سـياق المـوت, ويكشـف لـه جانم آخا: لندما ي
لن مقعده من الجنة لندها يحـم لقـا  اهلل ويحـم اهلل لقـا ه, وأمـا إذا 
كان العبد كافاام والعياذ باهلل ووقع فـي سـياق المـوت ورأى مقعـده مـن 
النار لندها يكاه لقا  اهلل ويكاه اهلل لقا ه, ألـم يقـ  مو نـا لـز وجـ : 

  [00]ق:  {ڳڳڳگگگ}
سـكاات  دفهذا الحم والكاه إنما هو ماتبط بعم  العبد ونتائجه لنـ

الموت, فإذا أحم العبد المؤمن لقا  اهلل, ولو كانـن نفسـه تكـاه المـوت 
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .هذا   يضا العبد و  يددش في إيمانهف

ويـل للنسـاء مـن األمحـرين     <ما ص ة هذا احلديث: : 08السؤال

 ؟>الذهب واملعصفر

ورد في فعم اإليمان لىبيهقي, لن سـيدنا أبـي هايـاة الجواب: 
ويـ  لىنسـا  مـن ايحمـاين <: ‘رضي اهلل لنه قا : قـا  رسـو  اهلل 

ومعنأ الوي :  .ورواه ابن حبان في صحيحه أيضام  .>الذهم والمعصفا
ا: هــي فَ ْصــعَ والمُ  .الحــزن والهــالك والعــذاب, وقيــ : واٍد فــي جهــنم

 .صبغ أحما أو أصفا الىونالثياب المشبَّعة ب
وقد أضاف أستاذنا الفاضل الدكتور الشيخ أحمد الحجي الكردي 

 على الجواب ما يلي:
و هوه  الييواب مون نَّ  تعلى من لبسو د إنما ينصب  والتوع  ] ر للتكب 
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 ا  تجانوب، أموا مون لبسووالتعالي والتفاخر، أو للظ ور أمام الرجوا  األ
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم  .[نع من ذلكن للزوج والمحارم فال ماللتزي  

 >داووا مر ـاكم بالصـدقة  <هل صـ يح أن حـديث:   : 02السؤال
 مو وع؟

: ‘الحـديم رواه البيهقـي فـي السـنن الكبـاى, قـا  الجواب: 
وا لىـبال  < داووا ماضاكم بالصـدقة, وحصـنوا أمـوالكم بالزكـاة, وألـد 

 ., ورواه الطبااني كذلك في المعجم الكبيا>الدلا 
حصـنوا أمـوالكم <: ‘واه البيهقي فـي فـعم اإليمـان بقولـه ور

 .>بالزكاة, وداووا ماضاكم بالصدقة, واستقبىوا أموا  البال  بالدلا 
وفي مسند الشاميين لىطبااني لـن لبـادة بـن الصـامن رضـي اهلل 

يـا  :فقيـ وهو قالـد فـي الحطـيم بمكـة,  ‘لنه قا : أُتي رسو  اهلل 
فقـا  رسـو  اهلل  .ن نسيف البحا فذهم بهرسو  اهلل أتأ لىأ ما  فال

زوا أمـوالكم فحـا   ,إ  بمنـع الزكـاة ا  ما تىف ما  في بحا و  بَ <: ‘
ــبال   ــوارق ال ــنكم   ــوا ل ــاة, وداووا ماضــاكم بالصــدقة, وادفع بالزك
بالدلا , فإن الدلا  ينفع مما نز  ومما لم ينز , ما نز  يكشفه وما لم 

 .أ ألىمهذا, واهلل تعال .>ينز  يحبسه
 

** ** ** 
 



 
  
 

 
 
 
 
 

 كتاب العقائد
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رجل حج بيت اهلل احلرام, وبعـد عودتـه صاصـم مـع رجـل      : 1السؤال

وأثنــاء اخلصــومة تلفــة بكلمــة كفــر صــريح, وذلــ  بســبِّ      

, ثـم تـاب إىل اهلل عـز وجـل, فمـاذا      ‘الـن    اهلل عز وجل وسبِّ

 يرتتب عليه؟ وهل ص يح أنه زب عليه احلج مرة ثانية؟

 ردَّة   التىفظ بكىمة الكفا الصايحة التي   تحتم  التيوي َ واب: الج
والعياذ باهلل تعالأ, ومحبطة لىعم , وإذا مات بعد كىمة الكفا مبافاة 
مات كافاام ماتدام,   يرس  و  يكفن و  يصىأ لىيه و  يدفن في مقابا 

ڱڱڱڱڳڳ}وذلك لقو  اهلل لز وج :  .المسىمين
ہہۀۀڻڻڻڻںں

ی}, ولقوله ج  فينه: [037]البقاة:  {ھھھہ
 .[5]المائدة:  {خبحبجبيئىئمئحئجئیی

د إسـالمه فإن بقي لىأ قيد الحياة بعد كفاه, وجم لىيه أن يجـد  
لنــد كثيــا مــن  د العقــد لىــأ زوجتــه إذا كــان متزوجــام وإيمانــه, ويجــد  

هـا, ولىيـه , ولىيه أن يعيد آخا صالة صالها مـا لـم يدـا  وقتالفقها 
ام   .لند كثيا من الفقها  إلادة الحت إن كان حاج 

 وبناء عليه:
يجم لىأ هذا العبد تجديد اإليمان, والعقـد لىـأ زوجتـه, وأن 

, وآخا صالة إذا لـم يدـا  وقتهـا ولىيـه  .يعيد الحت إذا كان مستطيعام
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .بكثاة ا سترفار والصدقة رجا  مرفاة ذنبه
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 ما هو احلكم فـيمن زـري ألفـاظ الكفـر كـثريًا علـى      : 0السؤال

 د لســـانه, وهــــو يف قلبــــه  ــــري معتقـــد صــــا يقــــول, هــــل يعــــ  

 فاسقًا؟ أم ؟أم يف حكم املرتد ؟كافرًا

: إذا تىفــظ العبــد بكىمــة الكفــا الصــايح ـ والعيــاذ بــاهلل الجووواب
أ تعالأ ـ يصبح ماتدام لن دين اهلل لز وج , ين لنا الظـاها واهلل يتـول

ىئمئحئجئییی}الساائا, وربنا لز وج  يقـو : 

ومن تىفـظ بكىمـة الكفـا الصـايح  .[5]المائدة:  {خبحبجبيئ
د إسالمه وتوبته, وأن يكثا مـن ا سـترفار والنـدم, وجم لىيه أن يجد  

وإذا كان متزوجام وتىفظ بكىمة الكفا فس  العقد بينه وبين زوجته, ينه 
ر ماتـدام لـن اإلسـالم, والماتـد   في سالة التىفظ بكىمـة الكفـا صـا
 .يجوز أن يكون تحته اماأة مسىمة

د إسـالمه بعـد الكفـا وجـم لىيـه أن يجـدد العقـد لىـأ  فإذا جد 
 .زوجته, و  تحسم هذه من الطىقات الثالي

وأنا أنصح هذا الاج  أن يبتعد لن قانـا  السـو , وأن يكثـا مـن 
خيـار, ين النبـي مجالسة الصالحين, وأن يحضا مجالا العىمـا  واي

رواه أبو  >الاج  لىأ دين خىيىه فىينظا أحدكم من يدال <يقو :  ‘
ومــن جــالا جــانا, فمــن جــالا الصــالحين صــار  .داود والتامــذ 

وضــع صــفات  ‘والنبــي  .مــنهم, ومــن جــالا ايفــاار صــار مــنهم
جىسـائنا خيـا   م: أ ُّ الجىيا الما , لندما سيله بعض أصـحابه الكـا
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اك<قا :  اكم بـاآلخاة م اهلل ر يته, وزاد في لىمكم منطقه, وذكَّ من ذك 
 .رواه أبو يعىأ والبيهقي في فعم اإليمان >لمىه

نســي  اهلل لنــا ولكــم حســن الدتــام, ين ايمــور بدواتيمهــا, أ  
يداأل هذا الاج  أن تكون نهاية حياته بعد الكفا مبافاة وقب  التوبـة, 

 .الأ ألىمفما هو قائ  هلل لز وج   هذا, واهلل تع

هل زوز أن يقول املسلم: )اهلل حا ـر ونـاظر يف كـل    : 3السؤال

 مكان(؟  

ة, و    نثبن هلل لـز وجـ  إ  مـا أثبتـه لذاتـه القدسـيَّ : الجواب
  اهلل تعـالأ: اقـكمـا ة, فـنحن نقـو  نصفه إ  بما وصف به ذاته العىيَّـ

  اقـكمـا وهذه المعية نقـو  فيهـا  .[4]الحديد:  {ڄڦڦڦڦ}
 .[33]الشورى:  {ٿٿٺ}تعالأ:  هللا

ــارك  ــه اهلل تب ــا قال وكــذلك بالنســبة لصــفة البصــا, فنقــو  فيهــا م
ۈۆ}وقا  تعالأ:  .[46] ه:  {ېۉۉۅ}وتعالأ: 

ونقــو  كــذلك فــي هــذه الصــفة مــا قالــه اهلل  .[34]العىــق:  {ۋٴۇۈ
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .{ٿٿٺ}تعالأ: 

ــؤال ــأل إ : 4الســ ــوز أن نســ ــل زــ ــول: اهلل  هــ ــن اهلل؟ فيقــ ــانًا أيــ نســ

 ؟  موجود هنا

ــذا التشــدُّ  الجووواب: ــاذا هــذا الســؤا   ولمــاذا ه ــالكالم  لم ق ب
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ه تبـارك وتعـالأ زمـان اهلل خالق الزمان والمكـان, و  يحـدُّ  أن التقادنا
 .و  مكان, كان اهلل تعالأ و  في  معه, وهو لىأ ما كان

صف به ذاته القدسية, جالله إ  بما و نا ج َّ ونحن   نصف ربَّ 
 {ٹٹٿٿٿٺ}فينه:  نا ج َّ مَ ونقو  كما لىَّ 
ه, و  نثبن له إ    الصفات, و  نشب  ونحن   نعط   [33]الشورى: 

 .[4]الحديد:  {ڄڦڦڦڦ}ما أثبن لنفسه, فهو القائ : 
ٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀ}وهو القائ : 

چچڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹ

ٻٱ}وهو القائ :  .[7]المجادلة:  {ڍڇڇڇڇچ
 .[36]ق:  {ٺٺڀڀڀڀپپپٻٻٻ

 .[84]الزخاأل:  {ھھھھہہہہ}وهو القائ : 
هذه اآليات واآليات المتشابهة وما ورد في ايحاديم الشايفة  وك ُّ 

ها تحن قوله تعالأ:  {. ونقو  ٹٹٿٿٿٺ}نماُّ
ڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳ}كما قا  تعالأ: 

ۓےےھھھھہہہہۀڻڻ

ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۇۇڭڭڭۓ

هام بالااسدين . فنحن نقو  تشبُّ [7]آ  لماان:  {ىىېېې
{ وناجوه تعالأ أن   نكون ممن ۉۉۅۅۋۋ}في العىم: 

 في قىبه زيغ فيتبع ما تشابه منه ابترا  الفتنة. هذا, واهلل تعالأ ألىم. كان
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 هل يكفر املسلم إذا أنكر نزول سيدنا عيسى عليه السالم؟: 2السؤال

روى البدار  لن سيدنا أبي هايـاة رضـي اهلل لنـه قـا :  الجواب:
أن ينز  فيكم ابـن مـايم  والذ  نفسي بيده ليوفكنَّ <: ‘قا  رسو  اهلل 
فيكســا الصــىيم ويقتــ  الدنزيــا ويضــع الجزيــة, ويفــيض  ,حكمــام لــد م 

أحد, حتأ تكون السجدة الواحدة خياام من الدنيا ومـا الما  حتأ   يقبىه 
ۀڻڻڻڻ} , ثـم يقـو  أبـو هايـاة: واقـا وا إن فـئتم:>فيها

 .[352]النسا :  {ےھھھھہہہۀ
فمن أنكا نـزو  سـيدنا ليسـأ السـالم يكـون فاسـقام, و  يكـون 

 .كافاام, هذا, واهلل تعالأ ألىم

هـل صـ يح   وهدي املنتظـر؟  يف امل القول الص يحما هو : 8السؤال

تنتظـــرل األمـــة   ‘أن هنـــاس رجـــاًل مـــن آل بيـــت رســـول اهلل     

ــه   لـــيمأل األرض عـــداًل بعـــدما مُ  ــًا يقـــال عنـ لئـــت جـــورًا وظلمـ

 املهدي؟ وما هي األدلة على ص ة ظهورل؟  

: هناك بعـض الفئـات مـن النـاا يعتقـدون بالمهـد , بينـه الجواب
ا يطىقــون لىيــه القــائم, اإلمــام الثــاني لشــا, يطىقــون لىيــه الحجــة, كمــ

وهم  ./هـ065/ /هـ واختفأ في ساداب سنة055/ ويزلمون أنه ولد سنة
   .ينتظاون خاوجه في آخا الزمان لينتقم لهم من ألدائهم, وينتصا لهم

وهذه لقيدة با ىة, ينه ما معنأ اختفائه هذه الفتـاة الطويىـة فـي 
نفسه فإنـه    الساداب  ه  هو خائف لىأ نفسه  فإن كان خائفام لىأ
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, ين الذ  يمأل اير  لد م  يصىح أن يكون إمامام يمأل اير  لد م
وكيـف يكـون خائفـام  .  يداأل إ  اهلل, ونفسه رخيصـة فـي سـبي  اهلل

لىأ نفسه وهو المؤيد المنصور من لند اهلل لز وج   وإن كـان ينتظـا 
 , فإنـه  أن تذهم دو  الجور والظىم والفساد لييمن لىأ نفسه من القتـ
ومن  .  حاجة في خاوجه لندئذ, ينه يصبح آمنام في ظ  تىك الدو 

كان   يستطيع أن يحمي نفسـه مـن القتـ  فهـو مـن بـاب أولـأ وأولـأ 
فكيـف ينتظـاه  ,ألجز من أن يحمي غيـاه, ين فاقـد الشـي    يعطيـه

 القوم لينتقم لهم, وهو خائف لىأ نفسه  
دا  رجالم من أهـ  ن اهلل تعالأ يُ أفهي وأما لقيدة سواد المسىمين: 

البين يؤيد اهلل به الدين, يمىك سبع سنين, يمـأل اير  لـد م وسـالمام 
كمــا مىئــن جــورام وظىمــام, تــنعم ايمــة فــي لهــده نعمــة   تنعمهــا قــط, 

   .عطأ الما  بريا لددمطا السما  قطاها, ويُ دا  اير  نباتها, وتُ وتُ 
ي اهلل لنه قا : قـا  رسـو  فقد روى البدار  لن أبي هاياة رض

 .>كيف أنتم إذا نز  ليسأ فيكم وإمامكم منكم<: ‘اهلل 
  <: ‘وروى مسىم لن جابا رضي اهلل لنه قا : قـا  رسـو  اهلل 

قـا : تزا   ائفة من أمتي يقاتىون لىأ الحـق ظـاهاين إلـأ يـوم القيامـة, 
تعا  صـ    فيقو  أمياهم ـ زاد أبو نعيم: المهد  ـ:ابن مايم فينز  ليسأ 

 .>اهلل هذه ايمة لنا, فيقو :   إن بعضكم لىأ بعض أماا , تكامةَ 
وروى أبو داود والتامذ  لن لبد اهلل بن مسعود رضي اهلل لنـه, 

لو لم يبـق مـن الـدنيا إ  يـوم لطـو  اهلل ذلـك <أنه قا :  ‘لن النبي 
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مي يوا   اسمه اسـ أو من أه  بيتي ـ اليوم حتأ يبعم فيه رجالم مني 
, كمـا مىئـن ظىمــام  واسـم أبيـه اسـم أبــي, يمـأل اير  قسـطام ولــد م

ــة:  .>وجــورام  ــدنيا حتــأ يمىــك <وفــي رواي ــذهم أو   تنقضــي ال   ت
رواه التامـذ  وقـا :  >العاب رج  من أه  بيتي يـوا   اسـمه اسـمي

 .حديم حسن صحيح
وروى أبــو داود والتامــذ  واإلمــام أحمــد فــي مســنده لــن أبــي  

ــه قــا : ســمعن رســو  اهلل  ســعيد الدــدر  يقــو :  ‘رضــي اهلل لن
المهد  من ي, أجىأ الجبهة ـ ليا له فعا نصف رأسه ـ أقنأ اينـف <

 , ـ فيه احديداب ـ يمأل اير  قسطام ولد م كمـا مىئـن جـورام وظىمـام
 .>ويمىك سبع سنين

ــن: ســمعن  ــا قال ــو داود لــن أم ســىمة رضــي اهلل لنه وروى أب
 .>د  من لتاتي من ولد فا مةالمه<يقو :  ‘رسو  اهلل 

ــه قــا :  وروى التامــذ  لــن أبــي ســعيد الدــدر  رضــي اهلل لن
إن في أمتي <فقا :  ‘خشينا أن يكون بعد نبينا حدي فسيلنا نبي اهلل 

المهد  يدا  يعيش خمسام أو سبعام أو تسـعام ـ زيـد هـو الشـاك ـ قـا : 
يـا مهـد   قىنا: وما ذاك  قا : سنين, قا : فيجي  إليـه رجـ  فيقـو :

قـا   >ألطني ألطني, قا : فيحثـي لـه فـي ثوبـه مـا اسـتطال أن يحمىـه
 .التامذ : هذا حديم حسن
يكـون فـي أمتـي المهـد  إن قصـا فسـبع <وفي رواية ابن ماجـه: 

وإ  فتسع, فتنعم فيه أمتي نعمـة لـم ينعمـوا مثىهـا قـط, تـؤتي اير  
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, والمــا  يومئــذ ُكــُدوا, في قــوم الاجــ  أكىهــا و  تــدخا مــنهم فــيئام
 .>فيقو : خذ ,فيقو : يا مهد  ألطني

وروى ابن ماجه لن أنا بن مالك رضـي اهلل لنـه قـا : سـمعن 
نحن ولـد لبـد المطىـم سـادة أهـ  الجنـة: أنـا <يقو :  ‘رسو  اهلل 

 .>وحمزة ولىي وجعفا والحسن والحسين والمهد 
وروى الحاكم في المسـتدرك وصـححه ووافقـه الـذهبي لـن أبـي 

يدـا  فـي <: ‘ر  رضـي اهلل لنـه قـا : قـا  رسـو  اهلل سعيد الدد
أمتي المهد  يسقيه اهلل الريم, وتدا  اير  نباتهـا, ويعطـي المـا  

, وتكثا المافية, وتعظم ايمة, يعيش سبعام أو ثمانية  .>صحاحام
وروى اإلمام أحمـد وصـححه الهيثمـي لـن أبـي سـعيد الدـدر  

شـاكم بالمهـد  يبعـم فـي أب<: ‘رضي اهلل لنه قا : قا  رسو  اهلل 
أمتي لىأ اختالأل من الناا وز ز , فيمأل اير  قسطام ولد م كما 
, ياضأ لنه ساكن السـما  وسـاكن اير , يقسـم  مىئن جورام وظىمام

 .فقا  له رج : ما صحاحام  قا : بالسـوية بـين النـاا .الما  صحاحام 
يـيما غنـأ, ويسـعهم لدلـه حتـأ  ‘قا : ويمأل اهلل قىوب أمة محمد 

مناديام فيناد  فيقو : من له في مـا  حاجـة  فمـا يقـوم مـن النـاا إ  
فق  لـه: إن المهـد  يـيماك ـ يعني الدازن ـ رج  فيقو : ائن السدان 

, فيقو  له: احـم حتـأ إذا جعىـه فـي حجـاه وأبـازه  ,أن تعطيني ما م
لجز لني ما وسـعهم  قـا : وَ ندم فيقو : كنن أجشع أمة محمد نفسام أَ 
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فيقا  له: إنا   نيخذ فيئام ألطيناه, فيكـون كـذلك  ,ه فال يقب  منهفياد
 ,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  

وهـو  >اهلل فـي ليىـة البيـن يصـىحه المهـد  منـا أهـ َ <: ‘رسو  اهلل 
 .حديم حسن

لـن <: ‘ولن ابن لبـاا رضـي اهلل لنهمـا قـا : قـا  رسـو  اهلل 
 >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:

, هو من ايمور الريبيـة فإن أما المهد  لند أه  السنة والجمالة ـ3
, وهو من لالمات قيام السـالة الكبـاى, ‘التي حدَّي لنها رسو  اهلل 

   .حيم يكون زمانه مع زمان نزو  سيدنا ليسأ لىيه الصالة والسالم
وما ينبري أن يكون هذا سببام لتفاق كىمـة المسـىمين, فعنـدما  ـ0

دما مىئن جورام يظها هذا العبد الصالح, ويمأل اير  لد م وقسطام بع
  .وظىمام فكىنا نكون من جنده إن فا  اهلل تعالأ ويكفينا

ــ1 ــا أن نشــتر  بمــا كُ  ـ ــاب والســنة فْ ى  لىين ــه مــن خــال  الكت ــا ب ن
م الحاام, ويحتام بعضنا بعضام, وخاصـةم حا  الحال  ونُ  ح َّ المطهاة, لنُ 

   .‘لسىف ايمة اي هار من أصحاب سيدنا محمد 
ىم لن أبي سعيد الددر  رضـي اهلل لنـه فقد روى البدار  ومس
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وا أصحابي, فىو أن أحدكم أنفق مث  أحد   تسبُّ <: ‘قا : قا  النبي 
 .>ذهبام ما بىغ ُمدَّ 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 <
ة  يصحابي, فإذا ذهبُن أنا أتـأ أصـحابي مـا يولـدون, وأصـحابي أمن

 .>أمنة  يمتي, فإذا ذهم أصحابي أتي أمتي ما يولدون
ـرَ وروى التامذ  وابن حبان لن لبد اهلل بـن مُ    رضـي اهلل لنـه ف 

اهلل اهللَ فـي أصـحابي,   تتدـذوهم غاضـام <: ‘قا : قا  رسـو  اهلل 
أبرضـهم,  هم, ومن أبرضـهم فببرضـيأحبَّ هم فبحبي من بعد , فمن أحبَّ 

ومن آذاهم فقد آذاني, ومن آذاني فقد آذى اهلل, ومن آذى اهلل فيوفـك 
 .>أن ييخذه

لن لبد اهلل بن مسـعود رضـي اهلل لنـه والتامذ  وروى أبو داود 
رني أحد لن أحد مـن أصـحابي فـيئام   يبى  <: ‘قا : قا  رسو  اهلل 

 .>نا سىيم الصدرأن أخا  إليهم وأ فإني أحمُّ 
وروى اإلمام الشافعي لن أنا رضـي اهلل لنـه قـا : قـا  رسـو  

إن اهلل اختارني واختار أصحابي, فجعىهم أصهار  وجعىهم <: ‘اهلل 
ــال  ــوم ينتقصــونهم, أ  ف ــان ق ــي آخــا الزم ــه ســيجي  ف أنصــار , وإن
تناكحوهم, أ  فال تنكحوا إليهم, أ  فال تصىوا معهم, أ  فال ُتصـىوا 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .>يهم, لىيهم حىن الىعنةلى
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رة علينــــا؟ وإذا كانــــت هــــل الــــذنوب واملعاصــــي مقــــدَّ: 2الســــؤال

 ؟رة فلماذا حناسب عليهامقدَّ

ممــا   فــك فيــه أن كــ  فــي  بقضــا  وقــدر مــن اهلل الجووواب: 
 .تعالأ, وإ  ـ حافا ربنا ـ كان مقهورام 

كـان, ومـا لـم يشـي لـم فاهلل تعالأ خالق ك  في , فمـا فـا  اهلل 
 .[22]يــونا:  {ڦڦڤڤڤڤٹٹٹ}يكــن, 

 .[330]اينعام:  {چچچچڃ}
فما من في  يباز إلأ الوجود إ  بقضا  اهلل وبقدره ولىمه, وهو 
ســبحانه يعىــم ايفــيا  قبــ  وجودهــا وأثنــا  وجودهــا وبعــد وجودهــا, 

فبعىمـه  صفة كاففة وليسن صفة مىزمة,ـ كما هو معىوم ـ وصفة العىم 
لىم الطائع قب  وقول الطالة منه, ولىـم العاصـي قبـ  وقـول المعصـية 

من ا ختيـار, بشي  هم فعامنه, وأخفأ اهلل تعالأ لىمه لن خىقه, وأ
 .ليباز منهم ما هو مطابق لعىم اهلل تعالأ

ــالأ,  ــق اهلل تع ــو بدى ــنهم ه ــاز م ــا ب  {ۇۇڭڭ}وم
هـو مـن خـال  توجـه ولكن الجزا  لىأ العم  إنما  .[26]الصافات: 

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 

 {چچچچڃڃڃڄڄڄڄڦإليها, }
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 نبيـا :اي] {ۆئۆئۇئۇئوئوئ}وأخيـاام:  .[02]اإلساا : 
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم [ 01

قنـا سـو  ومعصـية, وأن يوف   كـ    ونسي  اهلل تعالأ أن يحفظنـا مـن
والتيسـيا, ويرىـق لنـا أبـواب  ألك   الة, وأن يفتح لنا أبواب الاضـ

 .الشا والتعسيا, فهو مو نا فنعم المولأ ونعم النصيا
 

** ** ** 
 



 
 

 
 
 
 
 

 كتاب الطهارة
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والصـابون كمـا    اال تسـال مـن اجلنابـة باملـاء    هـل زـوز   : 1السؤال

 نلتسل بشكل عادي يف احلمام؟

قوله بالرس  من الجنابة ثبتن فاضيته في القاآن العظيم  الجواب:
ڻ}تعالأ:  قولهب, و[6]المائدة:  {ٹٿٿٿ}تعالأ: 
ۓےےھھھھہہہہۀۀ

 .[41]النسا :  {ڭڭڭڭۓ
وأوجم العىما  في الرس  من الجنابة تعميم سائا الجسـد فـعاه 
 وبشـاه بالمـا , وأضـاأل الحنفيـة إلــأ تعمـيم سـائا الجسـد المضمضــةَ 

 .اخالفام لىشافعية الذين قالوا بسنيته ,, وقالوا بوجوب ذلكوا ستنشاقَ 
وأوجم الفقها  كذلك في الرس  من الجنابة النيـة, ومحـ  النيـة 

 .لحنفية التباوا النية في الرس  سنة وليسن فاضام القىم, غيا أن ا
 وأنا أذكا هنا الرس  بداية ونهاية بالطايق المسنون:

 .غس  اليدين والفا  وإزالة النجاسة إن وجدت لىأ البدن -3
 .الوضو  كوضو  الصالة -0
 .النية والتسمية -1
 .صم الما  لىأ الاأا ثالثام ياو  بها أصو  الشعا -4
 .ما  لىأ سائا الجسد, يبدأ بالشق اييمن ثم اييساإفاضة ال -5
 .دلك سائا الجسد باليد -6
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 .يستحم تدىي  أصو  الشعا والىحية قب  إفاضة الما  لىيه -7
, لـن لائشـة ‘وقد ورد في صحيح البدار  كيفية غس  النبي 

إذا اغتس  مـن الجنابـة بـدأ  ‘رضي اهلل لنها قالن: )كان رسو  اهلل 
م يتوضي كما يتوضي لىصالة, ثم يدخ  أصابعه في المـا  فرس  يديه, ث

فيدى  بها أصو  فعاه, ثم يصم لىأ رأسه ثـالي غـاأل بيديـه, ثـم 
 .(يفيض الما  لىأ جىده كىه

  وبناء على ذلك:
ــا  ــ يجــوز الرســ  بالم ــاها المطه  ــانع الط ــا ا, و  م ــه بالم  أن يتبع

 .واهلل تعالأ ألىم هذا, .ولكن بالطايقة المسنونة السابقة الذكا والصابون,

رزقين اهلل  المًا ذكرًا, وأحببته حبًا مجًا وتعلقت بـه  : 0السؤال

كــثريًا, ممــا دفعــين حلملــه كــثريًا, ولكنــه يتبــول كــثريًا     

ويصــيب بولــه ثــوبي, فهــل صــ يح كمــا مسعــت بــأن بولــه   

 طاهر ال حيتاج إىل  سل الثياب؟

ياضـع مـن بو  الرالم نجا سوا  أك  الطعـام أو كـان الجواب: 
اسـتنزهوا مـن <ثد  أمـه, ويجـم غسـىه بالمـا , وذلـك لقـو  النبـي: 

ق بـين بـو  م الحديم الشايف ولم يفا  أخاجه الدارقطني, فعمَّ  >البو 
الكبيا والصريا, و  بين من أك  الطعام أو كـان ياضـع مـن ثـد  أمـه 

 .وهذا مذهم الحنفية رضي اهلل لنهم .فقط
الرالم ييك  الطعام, أما إذا كـان ومذهم الشافعية كذلك إذا كان 
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رضيعام من ثد  أمه فعندهم يطها باش الما  لىـأ الثـوب حتـأ يرمـاه 
وذلـك لىحـديم المتفـق لىيـه  ,الما  و  يشتاط لطهارته سيالن المـا 

الذ  روته أم قيا بنن محصـن رضـي اهلل لنهـا: أنهـا أتـن بـابن لهـا 
فـي حجـاه,  ‘, فيجىسـه ‘صريا لم ييك  الطعـام إلـأ رسـو  اهلل 

 .وبه, فدلا بما  فنضحه, ولم يرسىهفبا  لىأ ث
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  

ينه جات العـادة  .>م, ويُرس  بوُ  الجاريةيُنضح بوُ  الرال<: ‘اهلل 
بائتالأل حم  الصبي أكثا من اينثـأ, فيدفـف فـي بـو  الصـبي لنـد 

  .الشافعية دون بو  البنن
 وبناء على ذلك:

إذا كان الرالم ييك  الطعام فبوله نجا يجم غس  الثوب منـه  ـ3
 .لند الشافعية والحنفية با تفاق

د  أمه فقط كذلك يجم غسىه لنـد من ثياضع وإذا كان الرالم  ـ0
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .والترميا النضحالحنفية, ولند الشافعية يطها ب

جـوا  األ سـنه حشـا  و أ ه كاماًلنَّس لبَّا ذا إحنفي املذهب : 3السؤال

 ؟هل يصح  سله من اجلنابةف

فا  الرسـ  لنـد السـادة الحنفيـة تعمـيم سـائا البـدن  الجواب:
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 .مضة وا ستنشاق فهما واجبان, هذا بشك  مجم بالما , وأما المض
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 

ايحـوط  ولكـن كان السنُّ مىبَّسـام, وكذلك إذا  عام فإنه   يبط  الرس ,
 .أن يدا  الطعام من بين أسنانه, ومن السن المجوأل

أما إذا حشا السن ايجوأل بمادة صىبة ولىأ  هارة, فإن الرسـ  
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .صحيح

الســن أو حشــول بشــيء   تلبــيا يقــول: )بعــا العلمــاء  : 4الســؤال

عـيآ بـال أسـنان,    صلب ليا  روريًا ألن اإلنسـان ميكـن أن ي  

أو احلشــو بشــيء صــلب يكــون احتياجــًا, وإذا     لبــياولكــن الت

ــزم أن يقلــد احلنفــي املــذهب أســنانَ   اأو حشــلــبَّا  مــذهب  ه يل

الشـــــافعي أو املـــــالكي, وهـــــذا طريـــــق الفتـــــوى, وإن مل يقلـــــد  

 ما رأيكم يف هذل املسألة؟  ف .املالكي مل خيرج من اجلنابة(

ادة العىما , ولكن لسن معـه وأحتام رأ  الس : إني أج   الجواب
في هذه الفتوى, ين ايسنان في الفم ليسـن مـن أجـ  الطعـام فقـط, 

ذاتها نعمة من اهلل تعالأ جم   اهلل فيهـا اإلنسـان فـكالم  ب  هي في حد  
, وبالتالي فإنه يجوز ت وحشو ايسنان و  يـؤثا ذلـك لىـأ  ىبياونطقام

 .واهلل تعالأ ألىمهذا,  .صحة الرس  لند السادة الحنفية كذلك
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حبيـث أنـه خيـرج بشـهوة وبـدون اـهوة,        ًااةص مذاء كـثري : 2السؤال

ــذور وع    ــم املعـ ــرب حبكـ ــل يعتـ ــل     فهـ ــالة؟ وهـ ــل صـ ــوء لكـ ــه الو ـ ليـ

لو وء هذا الشـةص دخـول الوقـت حتـى تصـح صـالته       يشرتط 

هاء خطيب اجلمعة من اخلطبة حتى يقـوم للو ـوء؟ وهـل    تناأو 

ر علــى هــذا الشــةص إزالــة    زــوز لــه أن يــؤم بالنــاإ؟ وقــد يتعــذ    

النجاسة لسفر أو للري ذل  فهل زـوز لـه أن يصـلي وهـو حامـل      

 .للنجاسة؟ مع العلم أن مقدارها ال يتجاوز حبة احلمص

ضـابط المعـذور هـو: مـن يسـتولم لـذره تمـام وقـن  الجواب:
الصالة المفاوضة, بين   يجد في جميع وقتها زمنام يتوضي ويصىي فيه 

فهذا يكون معذورام, و  يصبح معافمأ إ  إذا انقطع خاليام لن الحدي, 
 .لنه لذره وقن صالة مفاوضة كامالم 

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 

 .  ريح مثالم كداو
 .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:
  بشك  مسـتما بحيـم يسـتولم لـذره إذا كان هذا الشدص مذا

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 إمامام 
و  يجم لىيه غس  الثوب إذا كان المذ    ينقطع  ـو  وقـن 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .الصالة

ــؤال ــنان      : 8السـ ــف األسـ ــاء تنظيـ ــدم أثنـ ــن الـ ــل مـ ــروج القليـ ــل خـ هـ

وكـذل  خـروج القليـل    , ىل نقا الو ـوء إيؤدي  بالفرااة

أثنـاء تنظيفـه أم مـن     بسبب جـرح صـلري  , نفمن الدم من األ

   .الرعاا ستثين يف سؤالي هذا حالةأ طبعًا .بقايا قدمية

: إن من نواقض الوضـو  لنـد السـادة الحنفيـة خـاو  الـدم الجواب
خاوجـه,  موضع يتجاوز بين وذلك سيالنه, بشاط غياهما أو السبيىين من

 .فالدم إن سا  من اينف وخا  لن موضعه فهو ناقض لىوضو 
غىـم وكذلك إذا سا  الـدم مـن الىثـة يكـون ناقضـام لىوضـو  إذا 
أمـا  .الدُم الايَق فصار الايُق أحما, أو ساواه فصار الايُق قىيَ  الحمـاة
هذا,  .إذا كان الايق أصفا فال يكون خاو  الدم في هذه الحالة ناقضام 

 .واهلل تعالأ ألىم
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مــا هــو حكــم املــاء الــذي خيــرج مــن املــرأة أيــام طهرهــا,  : 2الســؤال

 ؟  هو ناقا للو وء أم ال هل هو طاهر أم جنا؟ وهل

المـذ  والَعـاق,  ر وبة الفـا  مـا  أبـيض متـادد بـين الجواب:
يدا  من با ن الفا  الـذ    يجـم غسـىه, وتسـميه النسـا  الطهـا, 

   .الما  هو لالمة لىأ  هارة الماأة من حيضها ونفاسها وهذا
الذ  يجم غسـىه ـ الفا  الدارجي  واتفق الفقها  لىأ أن ر وبة
أمـا  .البدن  اهاة, مثىها مث  لاق ـ ا بعد قضا  الحاجة ولند ا غتس

ي الذ    يجـم غسـىه بعـد قضـا  الحاجـة ولنـد داخىر وبة الفا  ال
داخ  المهب ( وهذه هـي ايلـم بـين النسـا , فقـد اختىـف ) ا غتسا 

خالية من الدم والمذ  والود  والبـو ,  الفقها  في حكمها, إذا كانن
يربعة يكـون نجسـام باتفـاق ا ين الطها إذا خالطه في  من هذه ايمور

  .الفقها  لنجاسة هذه ايمور ايربعة
ا الدالي من الدم والمذ  والود  والبـو , فقـد اختىـف هأما الط

 ووذهـم اإلمـام أبـ .الفقها  فيه: فـذهم جمهـور الفقهـا  إلـأ نجاسـته
 د جمهور الفقها وهو ناقض لىوضو , لن .حنيفة والحنابىة إلأ  هارته

  .(, )وهو  زم مذهبه وإن لم ينص لىيهحنيفةسوى اإلمام أبي 
  وبناء على ذلك:

جمهـور الفقهـا   فالما  الذ  تااه المـاأة أيـام  هاهـا نجـا لنـد
ونـاقض لىوضـو , وايخــذ بقـو  الجمهـور أولــأ لالحتيـاط فـي أمــور 



 
 الفتاوى الشالية

 

66 

ولند الحاجة الماسة, حيم يتعذر لىأ الماأة غس  الثـوب  .العبادات
لىضاورة الشـديدة   حـا  أن تيخـذ بقـو   وأو البدن من هذا الما , أ

بطهارة هذا الما , حيـم  اإلمام أبي حنيفة رحمه اهلل تعالأ, الذ  قا 
تيخذ بقـو   لىأ الماأة كما قىنا أنو  يعتبا بعد ذلك ناقضام لىوضو , 

جمهور الفقها  احتيا ام يمـا لبادتهـا, ولنـد الضـاورة الشـديدة تيخـذ 
 .م اهلل الجميعرح أبي حنيفة اإلمام بقو 

وقد أضاف أستاذنا الفاضل الدكتور الشيخ أحمد الحجي الكردي 
 على الجواب ما يلي:

األخه بقو  أبي حنيفة في هها، ألنه لم ينص عليوه  لىأتحفظ ع]
   .[فيما أعلم

لىيهـا  أما الماأة التي   ينقطـع لنهـا هـذا المـا , بحيـم   يمـا
لصالة, فهذه صاحبة لذر, وقن يكفي لطهارتها وصالتها حتأ تفوت ا

ن تتوضي بعد دخو  ك  وقـن صـالة, أالداص بها, وهو  ولها حكمها
استماار نزو  هذا المـا , ينـه فـي  ثم تصىي ما تشا  من الصىوات مع

خـا  الوقـن ودخـ   ناقضام لىوضو  في حقها, فـإذا دهذه الحالة   يع
  .ىمهذا, واهلل تعالأ أل .وقن صالة أخاى جددت  هارتها وهكذا

هـــل زـــوز مـــا املصـــ ف واإلنســـان  ـــري متو ـــ  أو : 6الســـؤال

 التالوة منه؟

ذهم جمهور الفقها  إلأ أنه   يجـوز مـا المصـحف  الجواب:
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ـ ا, وذلـك لقـو  اهلل الشايف لىمحدي حدثام أكبـا أو أصـرا حتـأ يتطهَّ
  <: ‘ولقولـه  .[72]الواقعـة:  {ڀڀڀپ}وج :  لز

 .لك في المو ي والطبااني في الكبياأخاجه ما >يما القاآن إ   اها
أمــا تــالوة القــاآن العظــيم لىمحــدي حــدثام أكبــا ولــو بــدون مــا 

أما المحدي حدثام أصرا فإنه يجـوز  .المصحف فال يجوز حتأ يرتس 
 .أن يتىو القاآن العظيم لن ظها قىم وبدون مـا المصـحف الشـايف

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم

 ؟لو وء أم الهل ملا العورة يبطل ا: 2السؤال

اختىف الفقها  في ما العورة ه  هـو نـاقض لىوضـو  الجواب: 
 أم   
أن مــا فــا  إلــأ الشــافعية والمالكيــة وبعــض الحنابىــة  ذهمفــ

مـن مـا ذكـاه فـال <: ‘اآلدمي حدي ينقض الوضو , لقـو  النبـي 
 .أخاجه اإلمام مالك والتامذ  >يص  حتأ يتوضي

مـا الفـا    يعتبـا مـن أن إلـأ الحنفية وبعض الحنابىة  ذهمو
لحديم قيا بن َ ْىق بن لىي لن أبيـه  ,الحدي الذ  ينقض الوضو 

فبايعنـاه وصـىينا  ‘قا : )خاجنـا وفـدام حتـأ قـدمنا لىـأ رسـو  اهلل 
معه, فىما قضأ الصالة جا  رج  كينه بـدو  فقـا : يـا رسـو  اهلل مـا 

 ,كوه  هو إ  مضـرة منـ<تاى في رج  ماَّ ذكاه في الصالة, قا : 
 .رواه النسائي (>أو بضعة منك
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ولكن يندب لند الحنفية أن يرس  يده إذا ما فاجـه, لحـديم: 
 .جمعام بين ايحاديم الشايفة .>من ما ذكاه فىيتوضي<

 وبناء على ذلك:
فايحوط أن يتوضي اإلنسان إذا مـا الفـا , خاوجـام مـن الدـالأل 

ابىـة الـذين قـالوا بين الفقها , ومن أخذ بقو  السادة الحنفية وبعـض الحن
 .ألىم تعالأ واهلل هذا, .ذلك في حا  فال الفا  بما الوضو  نقض بعدم

أصــبت صــرض يف القلــب وعلــى إثرهــا وعــد  نفســي أن   : 12الســؤال

أكون دائمـًا علـى و ـوء نهـارًا ولـياًل خوفـًا مـن أن تـأتي املنيـة          

املشـكلة أنـين مل أعـد أقـرب زوجـيت جنسـيًا ممـا         .يف أية حلظة

بيين وبينها, وسـبب عـدم قربـي هلـا هـو أنـين       مشاكل  إىلأدى 

فهل سيدي إذا نام أحدنا علـى جنابـة    .أريد أن أنام على و وء

 وأتت املنية فهل تلسيله يكفي أم يذهب إىل ربه جنبًا؟

حمدام هلل لىأ سالمتك, وأرجو اهلل لز وج  أن يجعـ  الجواب: 
ما <القائ :  ‘ذلك كفارة لك و هورام, وذلك من خال  بشارة النبي 

يصيم المسىم مـن نصـم و  وصـم و  هـم و  حـزن و  أذى و  
 .رواه البدار  >غم حتأ الشوكة يشاكها إ  كفا اهلل بها من خطاياه

إذا سبقن لىعبد مـن اهلل منزلـة لـم يبىرهـا <: ‘ومن خال  قوله 
 بعمىه ابتاله اهلل في جسده أو في ماله أو في ولده, ثم صبَّاه حتأ يبىره

 .رواه أحمد >المنزلة التي سبقن له منه
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: يجــم لىيــك أن تنتبــه لنفســك بــين   تقصــا فــي أدا   ثانيــام
, فكـن حايصـام  الواجبات,  الما أنك حايص ل   هارة الجسد دائمـام
لىــأ أدا  الواجــم الــذ  لىيــك, وإ  وقعــن فــي الظىــم   قــدر اهلل 

 .ه البدـار روا >وإن لزوجك لىيك حقـام <: ‘تعالأ, ألم يق  النبي 
 أليا من حقها أن تعفها لن الحاام 

ثالثـام: لافــا زوجتــك بــالمعاوأل وألطهـا حقهــا, فــإذا مــا قضــين 
فقم واغتس  ونم لىأ  هارة كامىـة,  ,حاجتك منها وقضين لها حاجتها

 .وإن غىبك النعاا ونمن جنبام فال حا  لىيك إن فا  اهلل تعالأ
جنم, فرسـىته من استشهد وهو  ‘وهناك بعض أصحاب النبي 

فـالمؤمن إذا مـات لىـأ جنابـة   حـا  فـي ذلـك,  .المالئكة الكـاام
 .كافيام له إن فا  اهلل تعالأبعد موته ويكون غسىه 
من أن يموت اإلنسـان  ـاهاام فـي بدنـه أن يمـوت وذمتـه  وايهمُّ 

 .من جمىتهم الزوجة ذينبايئة من حقوق العباد, وال
حق الزوجة والتذر إليهـا, فاسترفا اهلل لز وج  لن تقصياك في 

 تعــالأ وألطهــا الصــورة الحســنة فــي تعامــ  المســىم الــذ  يدــاأل اهلل
أسي  اهلل لنا ولكم تمام العافيـة إلـأ نهايـة ايجـ ,  .وياجو رحمة ربه
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .مع حسن الدىق

إنسان احتلم ورأى بلـاًل علـى ثيابـه, فهـل زـب عليـه       : 11السؤال

 ؟ سل الثوب أم ال

, وجـم لىيـه إذا احتىم اإلنسان ورأى بىـالم لىـأ ثيابـه الجواب:
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ين الفقها  اختىفوا فـي حكـم  .الرس , ثم تطهيا الثياب من أثا المني
ــافعية  ــد الش ــو  لن ــو ق ــة نجــا, وه ــة والمالكي ــد الحنفي ــي, فعن المن
والحنابىة, ولكن القو  ايظها لند الشـافعية والمـذهم لنـد الحنابىـة 

 .من الذكا أم من اينثأ إذا لم تدالطه نجاسة بينه  اها سوا 
بنجاسـته أوجبـوا َغْسـىَُه إن كـان ر بـام, وفاَكـه إن كـان  الذين قـالواف
قالن: )كنن أفاك المني مـن  حديم السيدة لائشة رضي اهلل لنهاجافام, ل
 .الدارقطني رواه ر بام( كان إذا وأغسىه يابسام, كان اإذ ‘ اهلل رسو  ثوب

بطهارته, استحبوا غس  المني لن الثـوب والبـدن, ولند من قا  
لألخبـار الصـحيحة الــواردة فيـه, وخاوجــام مـن الدــالأل, هـذا إذا لــم 

 .يدالطه نجاسة, وإ  وجم غسىه
 وبناء على ذلك:

وأن يرســ   .فإنــه يجــم لىــأ المحــتىم إذا رأى بىــالم أن يرتســ 
 .الثوب والبدن من أثا المني خاوجام من الدالأل بين الفقها 

 ‘وتجدر اإلفارة إلأ أن المني الذ  لىأ ثوب سيدنا رسـو  اهلل 
, ين ونحتىمـي هو من أثا جمال, ين اينبيا  لىيهم الصالة والسـالم  

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .ا حتالم من الشيطان

إمام استيقة صباحًا وصلى إمامًا بالناإ وعـاد إىل  : 10السؤال

أثــرًا لالحــتالم فمــاذا   منزلــه مســاء, ونظــر إىل ثوبــه فوجــد 
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أعيـدوا   :يفعل؟ مـع العلـم أنـه ال يسـتطيع أن يقـول للنـاإ      

 .صالتكم فإني كنت جنبًا

 م اإلخـوة المصـىين بينـهعىِـإنه من الواجـم لىيـك أن تُ : الجواب
يجم لىيهم أن يعيدوا صالتهم, ين صالتهم با ىة ببطالن صـالتك, 

ا ممـا نسـتحي مـن مـن اهلل تعـالأ وندافـه أكثـ ويجم لىينا أن نسـتحي
  .الناا وندافهم

سـيدنا لمـا رضـي اهلل لنـه كـان لىـأ  ولنا في ذلك أسـوة, هـذا
قد مثىن بين أن  بايح خاجن منه, فقا : أيها الناا إني المنبا فيحاَّ 

 أخافكم في اهلل تعالأ, وبين أن أخاأل اهلل فـيكم, فكـان أن أخـاأل اهلل
 .از  أليـد الوضـو أ  وإني قـد فسـوت, وهـا أنـا نـ ,فيكم أحم إليَّ 

فـاهلل أحـق أن  .لنفسه لتكفَّ لن نزالهـا إلـأ مثىـه فكان منه ذلك زجاام 
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .منه ستحيايُ 

هل املرأة اليت تلد بعملية قيصرية حكمها مثل اليت : 13السؤال

تلد والدة طبيعية؟ يعين هل زوز لزوجهـا معااـرتها قبـل    

 ثل املرأة النفساء؟  انتهاء مدة النفاإ؟ أم حكمها م

الماأة التي تضع حمىها لـن  ايـق لمىيـة قيصـاية, أو  الجواب:
, إذا رأت الـدم لن  ايـق الـو دة الطبيعيـة, تعـد بعـد الـو دة نفسـا 

, فدال  هذه الفتـاة إذا انقطـع  وأق ُّ  النفاا لحظة, وأكثاه أربعون يومام
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, ولم تـا ُكـ فتعـد المـاأة  درة و  صـفاة, أو رأت البيـا ,الدم نهائيام
هـذا, واهلل  . اهاة, ولىيها أن ترتس , وبعد ا غتسـا  تحـ  لزوجهـا

 .تعالأ ألىم
 

** ** ** 
 



 
 

 
 
 
 
 

 كتاب الصالة





 
 كتاب الصالة 
 

75 

 

: لقد جر  العادة يف السـعودية يف اـهر رمضـان أن يـؤخر     1السؤال

أذان العشاء بعد دخول الوقت بنصـف سـاعة, بسـبب اإلفطـار     

أخري أذان العشــاء؟ ومــا  يف احلــرمن الشــريفن, فمــا حكــم تــ  

حكــم مــن صــلى امللــرب هنــاس بعــد دخــول الوقــت احلقيقــي      

 لوقت العشاء وقبل أذان العشاء املؤخر عن وقته؟

من فاوط صحة ايذان دخو  وقن الصالة, فال يصح الجواب: 
ايذان قب  دخو  الوقن, ين ايذان فـال لعلـالم بـدخو  الوقـن, 

يذان لصالة الظها, فهو إلالم لـن السابقة, لدا االصالة ونهاية وقن 
 .دخو  وقن الظها, ين وقن صالة الفجا ينتهي بطىول الشما

والمســتحم إذا دخــ  الوقــن أن يــؤذن فــي أولــه, لــيعىم النــاا 
فييخذوا أهبتهم لىصالة, وليعىموا أن وقن السابقة قد انتهأ, لدا أذان 

 .صالة الظها
  وبناء على ذلك:

هــا, ين خيا ايذان فــي المسـاجد كى  فـال ينبرـي التوا ــؤ لىـأ تـي
ذلــك يــوهم النــاا بعــدم نهايــة وقــن الصــالة الســابقة ولــدم دخــو  
الالحقة, مع أن الوقن قد دخ  فعالم, وخاصة في الحـامين الشـايفين 
حيم الرابا  أكثا من المقيمـين, فابمـا تـوهم الرابـا  بوقـن العشـا , 

ــد دخــو  و ــم يصــىوها إ  بع ــاب فى ــيخاوا صــالة المر ــن العشــا  ف ق
الحقيقي, ين أذان العشا  ما سـمعوه بَعـُد, فتكـون صـالتهم قضـا    
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أدا , لهذا   ينبري تيخيا أذان العشا  لن وقته, و  مانع من أن تؤخا 
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .اإلقامة لمدة نصف سالة أو أكثا

: إلأ اإلخوة المعتمـاين فـي فـها رمضـان المبـارك أن يتنبهـوا تنبيه
هذا ايما, بين أذان العشا  يؤخا في الممىكة العابية السـعودية لمـدة  إلأ

نصف سالة, فعىيهم أن يتعجىوا في صالة المراب حتأ   يـدخ  وقـن 
 العشا  الحقيقي وهم   يعىمون. نسي  اهلل أن يىهمنا جميعام الافد.

: يف أيــام الصــيف يقصــر الليــل, ويتــأخر وقــت العشــاء,    0الســؤال

اإ أعمــاهلم اــاقَّة كــاملزارعن, يصــعب  وهنــاس بعــا النــ 

عليهم البقاء إىل وقت دخول العشاء, فهل زوز أن يصـلوا  

ــن      ــاس مـ ــف, ألن هنـ ــاعة ونصـ ــرب بسـ ــد أذان امللـ ــاء بعـ العشـ

أفتاهم بـذل  معتمـدًا علـى بعـا النصـوو الـيت جـاء         

يف حااــية ابــن عابــدين. فمــا حكــم هــذل الصــالة هــل هــي        

 هم بذل ؟  وما حكم من أفتا؟ ص ي ة أم باطلة

فمـن صـىأ , : من فـاوط صـحة الصـالة دخـو  الوقـنالجواب
صالة قب  وقتها كانن نافىة, و  تباأ ذمته مـن الصـالة إ  بيدائهـا فـي 

وقن صالة العشا  حين يريم الشفق ايحما,  أو قضائها, وإنَّ , وقتها
حيم يكون آخا وقن صالة المراب وأو  صالة العشا , وذلك لقو  

  .رواه مسىم >صالة المراب ما لم يرم الشفق وقن<: ‘النبي 
رضـي اهلل لنـه  ولما رواه التامذ  من حـديم النعمـان بـن بشـيا
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: )أنا ألىم الناا بوقن هذه الصالة, صالة العشـا  اآلخـاة, كـان قا 
وهـو وقـن مريـم الشـفق ( يصىيها لسقوط القمـا لثالثـة ‘رسو  اهلل 
   .وهذا مذهم جمهور الفقها  ,ايحما

الشـفق برياب وقن صالة العشا  يبدأ اإلمام أبي حنيفة:  ومذهم
الشـفقين يقـدر غيـاب والفـاق بـين  .بعد غياب الشفق ايحما ايبيض

   .تقايبام  دقيقة ةبثالي درجات, وهي تعاد  اثنتي لشا
  وبناء على ذلك:

فيــدخ  وقــن العشــا  بريــاب الشــفق ايحمــا, و  تصــح صــالة 
دخ  لند جمهور الفقها , لـدا اإلمـام العشا  قب  ذلك ين وقتها لم ي

   .أبي حنيفة, وايخذ بقو  الجمهور أولأ حتأ تباأ ذمة المسىم بيقين
وأمـا التوقيــن لصــالة العشــا  بعــد أذان المرــاب بســالة ونصــف 

فـي  ين اييام والىيـالي تدتىـف  ـو م وقصـاام  ,دائمام فال ألىم مستنده
بوسـعهم أن فمـا  الشـاقَّة وأما بالنسبة يصـحاب ايل .الصيف والشتا 

, قبـ   ىـول الفجـا يصىوا المراب ويناموا, ثم يقومـوا لصـالة العشـا 
وإن كـان ايولـأ أن  ين وقن العشا  يمتد إلأ  ىول الفجا الصـادق,

   .تصىأ في الثىم ايو  من الىي 
هــو فرحمــه اهلل تعــالأ:  وأمــا مــا لــزاه ايخ لحافــية ابــن لابــدين

 ة التي يطىع فيها الفجا قب  غـاوب الشـفق,حديم لن المنا ق القطبي
روا الوقـن تقـدياام, كمـا أصحاب هذه المنـا ق يجـم لىـيهم أن يقـد  و
  .هذا, واهلل تعالأ ألىم .ر وجوده في أيام الدجا يقدَّ 
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 ؟  صكربا  الصو  ذان والصالةهل يصح األ: 3السؤال

رفــع ايذان بمكبــاات الصــوت لىــأ المنــارة مطىــوب الجووواب: 
   .من أج  إلالم الناا بدخو  الوقنفالام 

أما نق  الصالة لىأ مكباات الصوت خار  المسجد, فهذا مح  
ـوليا فيه نص قا ع   تجـوز مدالفتـه, ولكـن أُ اجتهاد,  ح القـو  رج 

إذا لـم يكـن مـن المقتـدين  أثنا  الصـالة بمنع فتح المكباات الدارجية
من التشويش لىـأ ؛ ينه يحص  به كثيا باإلمام من هم خار  المسجد

 أخـا  أبـو داود لـن أبـي سـعيد أه  البيوت والمساجد القايبة, ولمـا
فســمعهم  فــي المســجد, ‘قــا : التكــف رســو  اهلل  رضــي اهلل لنــه

كـم منـا  ربـه, فـال أ  إن كىَّ <اون بالقاا ة, فكشف الستا وقـا : يجه
, و  يافـع بعضـكم لىـأ بعـض فـي القـاا ة, أو بعضام  يؤذين بعضكم

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .>الصالة قا : في

: مسعــــت مــــن بعــــا اإلخــــوة األفا ــــل أنــــه ال زــــوز  4الســــؤال

لإلنســان أن يضــع يديــه يف الصــالة  ــت ســرته, بــل يضــع      

ــن        ــاء مـ ــادة الفقهـ ــوال السـ ــي أقـ ــا هـ ــدرل, فمـ ــوق صـ ــه فـ يديـ

 أص اب املذاهب األربعة يف ذل ؟

فقهـا  بارك اهلل فيك أخي السائ  لندما تطىـم أقـوا  الالجواب: 
يتجاوز  ينه رحم اهلل لبدام لاأل حده فوقف لنده, ولم ,في قضية )ما(

دون لألئمـة الفقهـا  الـذين قَِبىَـْتُهم ايمـة مـن صـدرها قدره, فنحن مقى  
ايو  إلـأ يومنـا هـذا, فـي مشـارق اير  ومراربهـا, والـذين ُلاِفـوا 
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ي , وبحاصهم لىأ اجتناب ا بتدال فـ‘بحاصهم لىأ ا تبال لىنبي 
ديــن اهلل, وإن لــم يكــن لنــدهم الحــاص لىــأ ا تبــال وإرفــاد ايمــة 

 , فمن الذ  لنده هذا الحاص لىأ ايمة ‘لالقتدا  بالنبي 
أمــا أقــوا  الســادة ايئمــة اي هــار فــي كيفيــة وضــع اليــدين فــي 

 الصالة أثنا  القيام فهي لىأ الشك  التالي:
, بعد أن يضـع لند السادة الحنفية والحنابىة يضعهما تحن الساة

اليساى, لما رواه أحمـد ومسـىم لـن  غِ سُ ورُ  يده اليمنأ لىأ ظها كف  
رفع يديه حـين دخـ  فـي الصـالة,  ‘وائ  بن حجا, أنه رأى النبي 

وكبا, ثم التحف بثوبه, ثم وضع يده اليمنأ لىأ كفه اليساى والاسـغ 
نـه ولما رواه أحمد وأبو داود لن سيدنا لىي رضي اهلل لنه أ .والسالد
ينصـاأل  . وهـذا(من السنة وضع اليمين لىأ الشما  تحن الساة)قا : 

وروى أبو داود لن أبي هايـاة رضـي اهلل لنـه أنـه  .‘إلأ سنة النبي 
 .(أخذ ايكف لىأ ايكف في الصالة تحن الساة)قا : 

ولند السادة الشافعية والمالكية وضع اليدين تحن الصدر وفـوق 
ذ  أخاجه ابـن خزيمـة: )صـىين مـع الساة, لحديم وائ  بن حجا ال

هـذا,  .ووضع يـده اليمنـأ لىـأ يـده اليسـاى لىـأ صـدره( ‘النبي 
 .واهلل تعالأ ألىم

 ؟ن املرفقع األكمام بقميص قصري كرل الصالةتهل : 2السؤال

إذا كان القميص مقصوص الكم ابتـدا , فـال حـا  فـي الجواب: 
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التـي تعـارأل النـاا الصالة فيه و  كااهة فيها,  المـا أنـه مـن الزينـة 
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .لىيها, وتكاه الصالة في ثياب النوم

صـح  تهـل  فرض األ لـى اجللـوإ ع  ىاملريا عل ذا قدر: إ8السؤال

 ؟الكرسيى عل صالته جالسًا

ــأ اير , الجووواب:  ــىي لى ــتطيع أن يص ــايض يس ــان الم إذا ك
ن بحيم يتمكن من السجود فال يجوز لـه أن يصـىي لىـأ الكاسـي, ي

ــول  ــن الاك ــاجزام ل ــان ل ــن ك ــون إ  لم ــي   تك ــأ الكاس الصــالة لى
والسجود, فمن لجز لن الاكـول والسـجود يصـىي إيمـا م جالسـام لىـأ 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .الكاسي

 ؟ن يصلي حايف الرجلأهل يكرل للرجل : 2السؤال

 .  كااهة فـي صـالة الاجـ  إذا صـىأ حـافي القـدمينالجواب: 
 .الأ ألىمهذا, واهلل تع

وأنـوي   : أنا أقضي الفوائت مكان السنن يف مخا أوقـا  6السؤال

قضــاء , ولســنة الوقــت أداء (,   علــيَّ فجــٍر هكــذا: )نويــت آخــرَ 

 فهل تصح هذل النية؟

ين تجمـع بـين القضـا  الـذ  بـهذه النية غيا صحيحة,  :الجواب
هو واجم لىيك, وبين السنة, فىـو جمعـن بـين النيتـين أجـزأت لـن 

فقط, ولذلك لتكن نيتـك: نويـن أن أصـىي هلل لـز وجـ  آخـا  ايولأ
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 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .فا  مما لىي )الصالة التي تايد قضا ها(

: كيــف يــتم قضــاء صــالة امللــرب يف حــال دخــول وقــت    2الســؤال

هل يكون ذل  قبـل تأديـة صـالة العشـاء أم      ـــصالة العشاء 

ـــبعــدها  العشــاء  ؟ يرجــى التو ــيح يف حالــة كــون صــالة   ــ

 للشةص صفردل أم مع مجاعة.

 نظا في فينه:الذ  فاتته صالة المراب يُ الجواب: 
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  ثانيام 
وأما إذا لم يكن من أه  التاتيم ـ بمعنـأ لىيـه أكثـا مـن خمـا 

 .همـا بـدأ, بصـالة العشـا  أو بصـالة المرـابصىوات ـ فـال حـا  بيي  
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم

: إمام يف مسـجد أثنـاء الـتالوة زعـل حـرا اللـن قافـًا,        12السؤال

 ة, فيقــرأ قولــه تعــاىل:والضــاد ظــاء , وخاصــة يف ســورة الفا ــ
 قري املقضوب علـيهم, ويقـرأ قولـه تعـاىل:     {ڦڦڦ}
 وال الظالن, فهل إمامته ص ي ة أم باطلة؟ {ڄڄ}

من فاوط صحة اإلمامـة صـحة الىسـان, بحيـم ينطـق  الجواب:
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ــام  ــغ والتمت ــة ايلث ــالحاوأل لىــأ وجههــا الصــحيح, فــال تصــح إمام ب
 .حا والفيفا , إ  إذا كان المقتد  مثىه بال

 وبناء على ذلك:
فال تصح إمامة هذا الاج  الذ  يجع  حاأل الرين قافام, وحاأل 

, إ  إذا كان المقتدون جميعام مثىه  .الضاد ظا م
وينبري لىأ هذا اإلمـام أن يـتعىم النطـق الصـحيح, وأن يسـتعين 
باهلل لىأ ذلك, وربنا هو المعين, و  يجوز أن يقو  هذه لرتنا ونبقـأ 

يه, فيجم لىيه أن يتعىم, وإذا وجد في المقتـدين مـن لىأ ما نحن لى
مه ليكون هو اإلمام, وإ  بطىن  كان نطقه سىيمام صحيحام وجم أن يقد 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .صالة السىيم المقتد  بهذا اإلمام

ــل تكــــرل الصــــالة   11الســــؤال ــف أئمــــة    : هــ ــة  ــــريم خلــ كراهــ

 ؟  احلرمن الشريفن

الـذ  يقـو : الصـالة مكاوهـة تحايمـام   ُ هذا العاقـ نْ مَ  الجواب:
  ما دامـن مسـتكمىة الشـاوط وايركـان خىف أئمة الحامين الشايفين

وما هو السبم في أن تكون الصالة مكاوهـة تحايمـام  لنتـق اهلل تعـالأ 
في بعضنا البعض, وا خـتالأل فـي مسـائ  الفـاول   يدـا  اإلنسـان 

 .تعالأ ألىم هذا, واهلل .لن المىة والعياذ باهلل تعالأ

 ؟ما حكم االقتداء باإلمام على مكّبرا  الصو : 10السؤال

ا قتدا  باإلمام لىأ صوت المكباات صحيح فـالام, إذا  الجواب:
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فـإذا  كانن الصفوأل متصىة, ولم يكن فاص  كبيا بين المقتـد  واإلمـام.
كــان المــيموم يــاى اإلمــام, أو مــن ورا ه, أو يســمع التكبيــا, وهمــا فــي 

 حد صح ا قتدا , وإن بعدت المسافة. هذا, واهلل تعالأ ألىم.مسجد وا

اجتمـع ثالثـة أاـةاو: األول سـليم البـدن والنطـق       : 13السؤال

ولكنــــه أمــــي, والثــــاني عــــاجز يصــــلي علــــى الكرســــي أي ال  

, ثـع يستطيع السجود, والثالث يلفة الـراء  ينـًا أي أنـه يل   

 بينهم؟ كون إمامًاوأرادوا الصالة, فمن ي

ذكا فقها نا من فاوط صـحة اإلمامـة أن يكـون اإلمـام  الجواب:
صحيح الىسان, بحيـم ينطـق بـالحاوأل لىـأ وجههـا الصـحيح, فـال 
, إ  إذا كان المقتد  مثىـه  تصح إمامة ايلثغ وهو الذ  يبد  الاا  غينام

 .في الحا 
ومن فاو ها كذلك أن يحسن اإلمـام قـاا ة مـا   تصـح الصـالة 

إمامـة ايمـي لقـارو, والمقصـود بـايمي هـو إ  به, وقـالوا:   تصـح 
الذ    يحسن قاا ة الفاتحة, أو آية من كتـاب اهلل لـز وجـ , إ  إذا 

 .كان المقتد  كذلك أميام 
وأما إمامة المايض الذ  يصىي إيمـا م فـال تصـح إمامتـه لقـائم أو 

 .راكع أو ساجد
  وبناء عليه:

يصىي منفادام,    تصح إمامة واحد من هؤ   الثالثة, فك  واحد
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هذا إذا كان المقصود بايمي في السؤا  ما تعارأل لىيـه الفقهـا , وهـو 
 .الذ    يتقن فيئام من القاآن حتأ ولو آية

مــا تعــارأل لىيــه النــاا فــي هــذه  ي  أمــا إذا كــان المقصــود بــايم  
اييام, وهو الذ    يتقن القاا ة و  الكتابة, فهذا   يعتبـا أميـام لنـد 

 .إذا كان يتقن قاا ة ما تصح به الصالة الفقها 
 وبناء على ذلك:

يكـون هـو فيتقن فيئام من القاآن تصح الصالة بـه,  يُّ إذا كان ايم  
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .اإلمام, وإ  فك  واحد يصىي لنفسه

هـــل زـــوز االقتـــداء بالصـــالة برجـــل مســـبوق بعـــدة  : 14الســـؤال

, حيــث اقتــدى  ركعــا ؟ فلقــد وجــد  ذلــ  يف الســعودية   

ــا  وأ َّ     ــال  ركعـ ــه ثـ ــل فاتـ ــف رجـ ــؤ   اـــةص خلـ ــا  املـ مـ

 .نقصه أيضًا

  يصح هذا ا قتـدا  لنـد السـادة الحنفيـة رضـوان اهلل  الجواب:
هـذا ا قتـدا  لنـد السـادة الشـافعية, ويكتـم لـه  تعالأ لىيهم, ويصحُّ 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .أجا الجمالة إن فا  اهلل تعالأ

وهو مـن حفـاظ القـرآن, ويف كـثري      13جاري يف سن الـ : 12السؤال

مــن األحيــان نقــوم بالصــالة مجاعــة مــع بعضــنا ويكــون هــو        

ومسعت مـن أحـدهم يف    ...اإلمام ملا عندل من العلم واحلفة

الفرتة األخرية أنه ال زوز ملن مل يبلع احللم أن يكـون إمامـًا   
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 .وغللمصـلن مـا دام يوجـد أحـد املصـلن قـد نـاوز سـن البلـ         

فهــل زــوز جلــاري الصــلري الصــالة بنــا؟ ويف احلقيقــة أنــا ال  

أعلم إن كان بلع سن احللم أم ال, ومن الصـعب السـؤال عـن    

 فما هو جواب  وصاذا تنص ين؟   .هذا األمر

من فاوط صحة اإلمامـة البىـوا لنـد جمهـور الفقهـا ,  الجواب:
  يـؤمن  ين اإلمامة حا  كما , والصبي ليا من أه  الكما , وينه

 .الصبي إلخالله بشاوط صحة الصالة والقاا ة
وأجاز الشـافعية اقتـدا  البـالغ بالصـبي المميـز, ومـن بىـغ الثالثـة 

 .لشاة من لماه كان مميزام, فتصح إمامته لند الشافعية
 وبناء على ذلك:

إذا وجــد فــي المصــىين البــالغ المــتقن يحكــام الصــالة والقــاا ة 
 .ن الدالأل بين الفقها فىيكن هو اإلمام خاوجام م

الـذ  يـتقن أحكـام  أما إذا لم يوجد في المصىين البـالرين العـالمُ 
الصــالة والقــاا ة, وكــان هــذا الشــاب أحســن مــنهم حــا م فــي أحكــام 
الصــالة والقــاا ة, فــال حــا  فــي إمامتــه لنــد الشــافعية فقــط, خالفــام 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .لىجمهور

 ت اجلمعة؟ظهر عن املرأة إذا صلَّ: هل تسق  صالة ال18السؤال

: من فاوط وجوب الجمعة الـذكورة, فـال تجـم صـالة الجواب
ــزو , وممنولــة مــن  ــة ال ــأ النســا , ينهــا مشــرولة بددم الجمعــة لى
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صـالة المـاأة فـي فالداو  إلأ محاف  الاجا  خوفام من الفتنة, ولهـذا 
 .بيتها خيا من صالتها في المسجد
ضا صالة الجمعة ممن لـم تتـوفا فيـه ولكن ذكا الفقها  أن من ح

ــذكورة, والصــحة,  ــي مصــا, وال ــة ف ــي: اإلقام ــوب وه ــاوط الوج ف
والحاية, والسالمة من العاهـات المقعـدة, وكـان مـن أهـ  التكىيـف, 

 .لن فا  الظها ن الجمعةُ صحَّ  وصىأ الجمعةَ 
 وبناء على ذلك:

هـذا, واهلل  .فالماأة إذا صىن الجمعة سقطن لنها فايضة الظهـا
 .تعالأ ألىمو

 عيد؟ يوَم اجلمعة  : ما حكم صالة اجلمعة إذا وافق يوُم12سؤال

ــوم  الجووواب: ــد ي ــه إذا وافــق العي ــأ أن  ذهــم جمهــور الفقهــا  إل
الجمعة فال يباح لمن فهد العيـد الت دى ـف لـن الجمعـة, لعمـوم اآليـة 

ا, وينهمــا صــالتان مــا, وايخبــار الدالــة لىــأ وجوبهمــاآلمــاة به
    .تسقط إحداهما بايخاى, كالظها مع العيد واجبتان, فىم

وذهم الحنابىة إلأ أن ه إذا اجتمع العيد والجمعـة فـي يـوم واحـد 
ـن حضـا العيــد؛ ين   فصـى وا العيـد والظ هـا جـاز وسـقطن الجمعـة لم 

ع<صى أ العيد,  وقا :  ‘الن بي   ع فىيجم  > رواه أحمد من فا  أن يجم 
حوا بين  إسقاط الجموغياه عة حينئـذ إسـقاط حضـور   إسـقاط , وصا 

ن له لذر أو فر  يبيح تـاك  وجوب, فيكون حكمه كمايض ونحوه مم 
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الجمعة, و  يسقط لنه وجوبها, فتنعقـد بـه الجمعـة, ويصـح  أن يـؤم  
    .وايفض  له حضورها خاوجام من الدالأل .فيها

ويستثنأ من ذلك اإلمام فال يسقط لنه حضور الجمعة,  لحديم 
قد اجتمع في يومكم هذا <قا :  ‘ بي  رضي اهلل لنه لن النَّ  أبي هاياة

وين ـه لـو تاكهـا  .>عـونوإن ا مجم   ,ليدان, فمن فا  أجزأه من الجمعة
ـن سـقطن لنـه,    متنع فعىها في حق  من تجم لىيه, ومن يايـدها مم 

ها في وقن العيـد, فقـد رو  لـن أحمـد م الجمعة فصالَّ وقالوا: إن قدَّ 
    .يولأ منهماقا : تجزو ا

 وبناء على ذلك:
ة المكىف تباأ بيقـين لنـدما ين ذمَّ  ,فايخذ بقو  الجمهور أولأ

يشهد صالة العيد وصـالة الجمعـة, والحيطـة فـي العبـادات أولـأ مـن 
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .ايخذ بالاخص

يف دول اخللــيج يـوم اجلمعــة يؤذنـون الظهــر قبـل دخــول    : 16السـؤال 

ثم عند دخول الوقت يؤذنون مرة ثانية ويصعد الوقت بساعة, 

اخلطيب املنرب بدون سنة قبلية ويبـدأ اخلطبـة بـدعوى أنـه ال     

  ؟يوجد سنة قبلية للجمعة, فما حكم الشرع يف ذل 

من فاوط صحة الجمعة ووجوبها دخو  الوقـن, ووقـن  الجواب:
و صالة الجمعة لند جمهـور الفقهـا  مـن الحنفيـة والمالكيـة والشـافعية هـ

كـ  فـي   وقن الظها حيم يكون من زوا  الشـما إلـأ أن يصـبح ظـ ُّ 
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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
ايذان قبــ  ومــن فــاوط ايذان دخــو  وقــن الصــالة, فــال يصــح 

ين ايذان فـال لعلـالم بـدخو   ,دخو  الوقن ـ إ   في أذان الفجـا ـ
الوقن, وايذان لصالة الجمعـة   يجـوز قبـ  دخـو  الوقـن, ولىجمعـة 
أذانان, أولهما لند دخو  الوقن الذ  يكون لىأ المآذن, والثـاني يـؤتأ 

 .يمبه إذا صعد اإلمام المنبا, ويكون داخ  المسجد بين يد  الدط
 وبناء على ذلك:

فعند جمهور الفقها  من الحنفية والمالكية والشافعية   يجـوز  ـ3
 .ايذان قب  الزوا  الذ  هو وقن صالة الظها, ويجوز لند الحنابىة

 وايا حبذا لو أن المسؤولين لن ايوقاأل في دو  الدىيت رالـ ـ0
 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 

ن ياكــع قبــ  كــا ‘أربــع ركعــات قبــ  الجمعــة وبعــدها, ين النبــي 
وكان الصـحابة  .رواه ابن ماجه .الجمعة أربعام   يفص  في في  منهن

يصـىي قبـ  ~ يصىون قب  الجمعة أربع ركعـات, وكـان ابـن مسـعود 
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رواه التامذ , لقو  النبي  .الجمعة أربع ركعات, وبعدها أربع ركعات
 .رواه التامـذ  >أربعـام  من كان منكم مصىيام بعد الجمعة فىيص   <: ‘

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .أن يجمع كىمة المسىمينتعالأ نسي  اهلل 

هـل صـ يح بـأن صـالة األوابـن هـي صـالة الضـ ى,         : 12السؤال

بــأن صـالة األوابــن هـي الصــالة    ‘وأنـه مل يـرد عــن الـن     

 اليت تعارفها الناإ بعد صالة امللرب؟

صالة ايوابين تطىق لىأ صالة الضحأ, وتطىـق لىـأ  الجواب:
لـن أبـي هايـاة فقـد روى البدـار   .ة النافىة بعد صالة المرـابصال

رضي اهلل لنـه قـا : )أوصـاني خىيـ  بـثالي   أدلهـن حتـأ أمـوت: 
 .صوم ثالثة أيام من ك  فها, وصالة الضحأ, ونوم لىأ وتا(

لــن أبــي هايــاة رضــي اهلل لنــه قــا :  وروى اإلمــام مســىم أيضــام 
أيام من كـ  فـها, وركعتـي بثالٍي: بصيام ثالثة  ‘)أوصاني خىيىي 

 .الضحأ, وأن أوتا قب  أن أرقد(
 ‘ أوصـاني خىيىـي) أنـه قـا :رضـي اهلل لنـه ولن أَبـي ُهَاْيـَاَة 

بثالي ولسن بتاركهن في سـفا و  حضـا: أن   أنـام إ  لىـأ وتـا, 
وأن أصوم ثالثة أيام من كـ  فـها, وأن   أدل ركعتـي الضـحأ فإنهـا 

 .ي مسنده وابن خزيمة( رواه أحمد فصالة ايوابين
ــام مســىم:  ــن وروى اإلم ــام يصــىون م ــم رأى قوم ــن أرق ــد ب أن زي

أما لقد لىموا أن الصالة في غيا هـذه السـالة أفضـ , )الضحأ فقا : 
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ــا : ‘إن رســو  اهلل  ــامض الفصــا < ق ــين حــين ت  .(>صــالة ايواب
 ـ اإلب  ـ ومعنأ تامض: أن تحمأ الامضا  وهي الام , فتباك الفصا 

 .حاها, وإحااقها أخفافهامن فدة 
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 

أنه  ‘النبي لن  ايوابين, واستد  الفقها  لىأ ذلك بما رواه التامذ 
ركعات لـم يـتكىم فيمـا بيـنهن بسـو   من صىأ بعد المراب سنَّ <قا : 

 .قا  التامذ : هذا حديم غايم .>ُلِدلَْن له بعبادة ثنتي لشاة سنة
وروى التامذ  وابن ماجه لن لائشة رضي اهلل لنها قالـن: قـا  

بنـأ اهلل لشاين ركعة من صىأ بين المراب والعشا  <: ‘رسو  اهلل 
 .وفي سنده يعقوب بن الوليد, وهو ضعيف .>تام في الجنةله بي

وروى البيهقي في سننه, ومحمد بن نصا في كتـاب قيـام الىيـ , 
گ}لــن محمــد بــن المنكــدر وأبــي حــازم قــا  فــي قولــه تعــالأ: 

: هــي مــا بــين المرــاب وصــالة [36الســجدة: ] {ڳڳگ
 .العشا , صالة ايوابين

اهلل لنه فـي قولـه تعـالأ:  وروى البيهقي في سننه لن أنا رضي
ــان [6]المزمــ :  {ڦڤ} ــين المرــاب والعشــا , وك ــا ب ــا : م , ق

 .يصىي ما بين المراب والعشا  ‘رسو  اهلل 
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وروى اإلمام أحمد والبيهقي في فعم اإليمـان لـن لبيـد مـولأ 
 بعـد بصالة ييما كان ‘ اهلل رسو  أن لىمن ه ئ : سُ أنه  ‘النبي 

 .(والعشا  المراب بين نعم,) :قا  المكتوبة 
بـن  وروى محمد بن نصا الماوز  في كتاب قيام الىي  لن محمـد

من صىأ ما بـين المرـاب والعشـا  فإنهـا <قا :  ‘المنكدر أن النبي 
 .>من صالة ايوابين

 صـالة) :قـا  لنـه اهلل رضـي العـاص بـن لماو بن اهلل لبد ولن
 إلـأ نـااال يثـوب حتـأ والعشـا  المرـاب بـين التـي الدىـوة ايوابين
( رواه محمد بـن نصـا المـاوز  فـي كتـاب قيـام الىيـ , وابـن الصالة

 .المبارك في كتاب الزهد
 ‘وجا  فـي حافـية ابـن لابـدين: قـا  المـاورد : كـان النبـي 

أخاجه محمد بن نصـا فـي قيـام  يصىيها ويقو : )هذه صالة ايوابين(
 .الىي  كما في مدتصاه في حديم محمد بن المنكدر ماسالم 

 اء على ما تقدم:وبن
بين المراب  فصالة ايوابين تطىق لىأ صالة الضحأ, والصالةِ 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .والعشا  فهي مشتاكة بينهما

ما حكم تالوة القـرآن الكـريم مـن املصـ ف يف صـالة      : 02السؤال

 الرتاويح والقيام؟

اختىــف الفقهــا  فــي حكــم تــالوة القــاآن الكــايم فــي الجووواب: 
 المصحف الشايف: الصالة من
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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: 
ايوراق  ـ العم  الكثيا, ين حم  المصحف والنظا فيـه وتقىيـم3
   .م لمالم كثياام يتطىَّ 

ـ القاا ة من المصحف فـي الصـالة فـي حكـم التىقـين, وصـار 0
 .ن هو خار  الصالةكمن لُق ن القاآن ممَّ 
يوسـف ومحمـد: تكـاه القـاا ة مـن المصـحف  يولند اإلمـام أبـ

الشايف أثنـا  الصـالة, و  تفسـد, ين القـاا ة مـن المصـحف لبـادة 
 .الكتابه بيه  تشبُّ  اانضافن إلأ لبادة أخاى, وصارت مكاوهة ينه

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 

 .م أوراقه أحيانام في صالته لم تبط ولو قىَّ  .الفاتحة
اا ة مــن المصــحف فــي الصــالة المفاوضــة ومــذهم المالكيــة: القــ

لكثاة افـتراله كاهوا القاا ة من المصحف في أثنائها  وفي النافىة مكاوهة,
 .الفا  في يرتفا   ما فيها يرتفا ينه كااهة, غيا من جائز أولها فيو به,

ومــذهم الحنابىــة: تجــوز القــاا ة مــن المصــحف الشــايف أثنــا  
وقــا  اإلمــام أحمــد رحمــه اهلل  .الصــالة مــع كااهــة ذلــك لمــن يحفــظ

   .تعالأ:   بيا أن يصىي بالناا القيام وهو ينظا في المصحف
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 .قي  له: الفايضة  قا : لم أسمع فيها فيئام 
وسئ  الزها  لن رج  يقاأ في رمضـان فـي المصـحف, فقـا : 

والـدلي  لىـأ الجـواز: أن لائشـة  .كان خيارنا يقا ون فـي المصـحف
 .ها لبد لها في المصحفرضي اهلل لنها كان يؤمُّ 
 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 

ــظ ــن المصــحف  .يحف ــاأ م ــاجد أن   يُق ــي المس ــأ وخاصــة ف وايول
اك حفـظ كتـاب اهلل الشايف في الصالة, ين هذا ايما يصبح بالثام لتـ

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .لز وج  لن ظها قىم

ــؤال ــوتر يف  : 01الســ ــالة الــ ــلي صــ ــًا, ويف   رجــــل يصــ ــان إمامــ رمضــ

ســـورة الفا ـــة واإلخـــالو جهـــرًا,   الركعـــة الثالثـــة يقـــرأ

ــر  ــراءة ويســ ــل     بقــ ــن أجــ ــاإ مــ ــق والنــ ــورة الفلــ ــرأ ســ أن يقــ

ركــوع  القنــو  قبــل الركــوع, وبعــد   دعــاَءاملقتــدون خلفــه  

الشـافعية,   ملـذهب السـادة   إلمام يدعو بدعاء القنو  تقليـداً ا

 الصالة هل تصح أم ال؟ فما رأيكم بهذل

القنوت واجم في الوتا قبـ  الاكـول فـي جميـع السـنة  الجواب:
لند الحنفية, وهو مستحم لند الشافعية في النصف ايخيـا مـن فـها 

ة, ويكون بعد الافع من الاكول.  رمضان خاصَّ
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م لىيه متابعـة اإلمـام فـي صـالته و  يجـوز لـه أن والمقتد  يج
 يتدىَّف لنه.

 وبناء على ذلك:
فيجم لىأ اإلمام أن يصىي الوتا وفـق أحـد المـذهبين, و  يجـوز 
هوا صالتهم بهذا الشك  الذ  ما قاله أحد من الفقها .  لىمقتدين أن يشو 

ــد أن  ــي ياي ــة الصــالة الت ــدين بكيفي ــم المقت ــام أن يُْعى ولىــأ اإلم
يصـىوا  وإمـا أنيصىيها, والمقتدون لهم ا ختيـار إمـا أن يصـىوا معـه, 

 أو أئمة بيهىهم لىأ المذهم الذ  يدتارونه. ,منفادين
ولكن أنا أنصح اإلمام أن يصىي الوتا لىأ مذهم السادة الحنفية 
خاوجام من الدالأل, ين صالة الوتا لنـد الحنفيـة تصـح لنـد ايئمـة 

 واهلل تعالأ ألىم.ايربعة بدون خالأل. هذا, 

أرد  السـفر مـن بلـدي     هل زوز أن أقصر الصالة إذا: 00السؤال

أن املسافة بـن نهايـة العمـران يف بلـدي      علمًا ؟إىل بلد آخر

ــة ــاني مخســـ    وبدايـ ــد الثـ ــران يف البلـ ــرت والعمـ ــو مـ  ,ًان كيلـ

إليــه يف البلــد   ولكــن بــن بــييت واملكــان الــذي أريــد الــذهاب    

 مرت؟الثاني أكثر من مئة كيلو 

القصا في الصالة له فاوط, من جمىتهـا, نيـة السـفا, الجواب: 
 .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 المحيطـةُ 
 .في سفاه إ  بعد خاوجه من المدينةلم يقصا  ‘به, ين النبي 

أن يقصد اإلنسان مسـياة مسـافة  وقالوا كذلك في مسافة القصا: هي
رة لند الفقها , وهي المسافة بين نهاية لماان ايولـأ وبدايـة السفا المقدَّ 

 .لماان الثانية, فإذا لم تتحقق هذه الشاوط   يصح القصا
 وبناء على ذلك:

التك, ين المسافة لـم تتحقـق بـين   يجوز لك أن تقصا في ص
 كبيت نهاية لماان ايولأ, وبداية لماان الثانية, ولو كانن المسافة بين

متـا,  ايد من البىدة الثانية أكثا من مئة كيىو, والمكان الذ  تكفي بىدت
ين الشاط في مسافة القصـا المعتبـاة هـو نهايـة البىـدة ايولـأ وبدايـة 

 . تعالأ ألىمهذا, واهلل .البىدة الثانية

ببعضها ولكن لكل واحـدة   ثال  مدن متصلة العمران: 03السؤال

 وأنا أسكن قبل املدينـة  ,منها حاكمها وقانونها اخلاو بها

وبــــن بلــــدي ونهايــــة املدينــــة  ًااألوىل بعشــــرين كيلــــو مــــرت

 ؟أن أقصر الصالة فهل زوز ,مئة كيلو مرت الثالثة

ــين القــايتين المالجووواب:  ــا  ذكــا الفقهــا  ب ــدانيتين المتصــ  بن ت
إحداهما بايخاى, فهما كالقاية الواحدة, وإ  فىك  قاية حكم نفسها 

 .إذا جاوز بيوتها وايبنية التي في  افها ايقص
 وبناء على ذلك:

مدينة واحدة, والتنقـ  بينهـا  هاتعتبا هذه المدن المتصىة مع بعض
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فــي فــها   يعتبــا ســفاام يثبــن الاخصــة فــي قصــا الصــالة, واإلفطــار 
رمضان, وينه   يعتبا التنق  بينهما سفاام لافام ما دام العمـاان متصـالم 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .ببعضه

إمام يصلي صالة الفجر على املذهب احلنفي ونسـي  : 04السؤال

هــل عليــه ســجود الســهو مراعــاة ملــن خلفــه   فدعــاء القنــو , 

 من املصلن على املذهب الشافعي؟

لفقها  فـي حكـم القنـوت فـي صـالة الصـبح, اختىف االجواب: 
وبعضهم قا :  .وبعضهم قا : بينه يكاه .فبعضهم قا : بينه غيا مشاول

وبعضــهم قــا : إنــه ســنة مؤكــدة, وهــو قــو   .بينــه مســتحم وفضــيىة
الشافعية, وقالوا: لو تاكه لم تبط  صالته, ولكن يسجد لىسهو, سـوا  

   .أو منفادام  تاكه لمدام أو سهوام, وهذا إذا كان إمامام 
  وبناء على ذلك:

فال يجم سجود السـهو لىـأ اإلمـام إن تـاك القنـوت فـي صـالة 
  ذلـك, و  حـا  الفجا, ولو كان المقتد  فافعيام, ين اإلمام يتحمَّ 

لىأ المقتد  في متابعة اإلمـام, وبإمكـان المقتـد  الشـافعي أن يـدلو 
هـذا,  .يولـأببعض الدلا  قب  السجود, ويدرك اإلمام في السـجدة ا

 .واهلل تعالأ ألىم
** ** ** 
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حاد  سري تويف فيه بعـا األاـةاو, وتشـول املـوتى,     : 1السؤال

ــن       ــد مـ ــو ل, أم ال بـ ــبب التشـ ــوتى لسـ ــيمِّم املـ ــوز أن نـ ــل زـ فهـ

 اللسل؟

: ألظـم اهلل أجـاكم فـي هـذا المصـاب, وغفـا اهلل الجوواب:  أو م
كم, وجع  اهلل قبورنا وقبورهم روضـة مـن يمواتكم, وأحسن اهلل لزا 

 .ريا  الجنة
: ترسي  المين واجم لىأ سبي  الكفايـة, و  يتحـوَّ    إلـأ ثانيام

, م إ  بحالة ما إذا تعذَّ التيمُّ  ر غس  المين لفقد الما  حقيقـة أو حكمـام
فإذا كان غس  المين بالما  يقطع جسد الميـن, أو ينسـى  جىـده مـن 

م, وإ  فالالما  لىيه, فإ صم    .هذا, واهلل تعالأ ألىم .نه يُيَمَّ

يف بالدنــــا تو ــــع اجلنــــازة علــــى حجــــر مرتفــــع مــــن  : 0الســــؤال

 األرض حنو ذراع ونصف, فهل زوز هذا؟

  حـا  الجنازة توضع لىـأ اير  ويُصـىَّأ لىيهـا, و: الجواب
في وضع الجنازة لىـأ مكـان ماتفـع لـن اير  نحـو ذرال ونصـف, 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .ذه الحالةوالصالة لىيه في ه

هــل زــوز الصــالة علــى امليــت مــرة أخــرى للمســلمن     : 3الســؤال

 الذين مل يصلوا على هذا امليت؟

, إ  أن    الجواب: يصىأ لىأ المين بعد أن ُصىي لىيـه سـابقام
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يكون المتدىف لن الصالة ايولأ وليه, فيستطيع الـوليُّ الصـالة لىيـه 
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .ما دام لم يدفن بعد

 ن الطفل واجملنون بعد الدفن؟هل يلقَّ: 4السؤال

ــ   الجووواب: ــد العق ــين, ين فاق ــا المكىف ــون لري ــين   يك التىق
رفـع القىـم لـن ثالثـة: <والقاصا رفع لنهما القىم, لىحديم الشايف: 

ــأ  ــائم حت ــه حتــأ يفيــق, ولــن الن ــون المرىــوب لىــأ لقى لــن المجن
 .رواه أبو داود >حتأ يحتىميستيقظ, ولن الصبي 

أما هذان الصنفان فإنهما يُسي ن في القبا ويىق نهمـا الَمىَـك, كمـا 
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .جا  في الجوهاة الني اة

 
** ** ** 
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احلصـول   نين أقوم اآلن بدفع أقساط للجمعية من أجلإ: 1السؤال

م سـل  توال زالت املدة طويلـة ل , وأصبح املبلع كبريًا ,على بيت

يف  مكـانييت إومن ناحية أخرى هي أنين ال أعلم مـدى   ,البيت

ي أنــين مــن املمكــن أن أبيعــه بعــد فــرتة أ ,االســتمرار يف الــدفع

 .علّي دفع املبالع املرتتبة أستطيعأعد يف حال أنين مل 

ــع املــدفوع اآل   :فالســؤال هــو  يــه فنــب  ن مــن  ــن البيــت  هــل املبل

يف حــال عجــزي  ا أنــين مــن املمكــن أن أبيعــه مســتقبالً  صــ ,الزكــاة

ــتمرار يف  ــن االسـ ــدفع عـ ــه للتجـــارة    ,الـ أم ؟ وبالتـــالي يصـــبح وكأنـ

 ؟نب الزكاة عليه يعترب حكمه ك كم البيت العادي والذي ال

إن الما  الذ  تدفعـه إلـأ الجمعيـة السـكنية مـن أجـ  الجواب: 
م فيـه الزكـاة إن الحصو  لىأ بين لندهم   زا  لىأ مىكيتك, وتج

بىغ النصاب مع أموالك ايخاى, سوا  كنن ناويام 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 

وكنـن تقصـد سـكناه أو  متهم البيـن, فـإذا تسـىَّ لم يدفعه, إلأ أن يتسىَّ 
مه, ينه بـذلك يدـا  المـا  سقطن لنك الزكاة من تاري  تسىُّ  إيجاره

م البيـن لن مىكيتك ويدخ  فـي مىـك الجمعيـة, ومـا دمـن لـم تتسـىَّ 
 .فالما  مالك وتجم فيه الزكاة, ويد الجمعية لىأ هذا الما  يد أمانة
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لـذ  يشـيد وكذلك تجم الزكاة لىأ الجمعيـة فـي اير  والبنـا  ا
لىيها بإجمال الفقها , ينها تدخ  في العاو  التجاريـة, ولـذلك يجـم 

يـدفع  ثـم حو , ك  نهاية في بنا  من لىيها تمَّ  ما مع مهايقو   أن مالكها لىأ
البنـا , فـإذا  ده لىيهـا, حتـأ يـتمَّ الزكاة لن قيمة اير  والبنا  الذ  فيَّ 

 .ه ودخ  في مىكية المشتا مه لىمشتا  خا  لن مىكيتالبنا  وسىَّ  تمَّ 
 وبناء على ذلك:

المشتا  تجم لىيه الزكاة في ماله الـذ  لنـده إذا بىـغ النصـاب  ـ3
 .لم يدفعه ممع أمواله ايخاى وحا  لىيه الحو , سوا  دفعه لىجمعية أ

وأصحاب اير  والبنا  تجم الزكاة في أرضـهم والبنـا  الـذ   ـ0
   .ىمشتاينتسىيم البيوت ل دونه حتأ يتمَّ يشي  

مه, فـإن ىَّ ســ و  يصح بيع هذا البين من قبـ  المشـتا  حتـأ يت 1
ه بـال مـا م  باله قب  ا ستالم فهو بيع با  , ينَّه بال ما   يمىـك, أو أنَـّ

 بما  زائد, وهذا الابا بعينه. هذا, واهلل تعالأ ألىم.

 بيعـه  لإلزـار, دون نيـة   هل نب الزكاة يف البيت املعـدِّ : 0السؤال

 والتجارة به؟

 الما أن البيـن لـيا معـدام لىتجـارة فـال تجـم الزكـاة الجواب: 
, أو إذا أضـيفن  فيه, ب  الزكاة في ايجاة التي تؤخذ إذا بىرن نصـابام

 .إلأ ما  آخا موجود وبىغ نصابام, وحا  لىيه الحو 
, و  أما إذا كانن ايجـاة تُ  سـتهىك بكامىهـا, أو لـم تبىـغ نصـابام

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .فال زكاة فيهامعها يبىغ نصابام يوجد ما  آخا 
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 املرأة؟ وما مقدارها؟  حليِّ هل نب الزكاة يف : 3السؤال

أو بمـا معهـا مـن  ,بنفسـه إن حىيَّ الماأة إذا بىغ نصـابام  :الجواب
ــاه ــا يعــاد  المــا  الزكــو  مــن غي ــذهم 85/قيمــة , أ  م / ا مــن ال

هـا ىـأ المـاأة أن تـؤد  زكـاة حىي  الدالص فـإن الزكـاة واجبـة فيـه, ول
ه فـي يـوم الزكـاة وتـدفع ر قيمَتـبيكمىه إذا كان يعاد  هذا الـوزن, فتقـد  

0الزكاة بنسبة  وذهم جمهـور الفقهـا  إلـأ أن  .هذا لند الحنفية ,5%
حىيَّ الماأة من الذهم أو الفضة   زكاة لىيها فيه إذا كان لىزينة وكـان 

 فـإن زاد لـن حاجـة أمثالهـاون زيـادة, في حدود حاجـة أمثالهـا إليـه د
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .فتجم الزكاة في جميعه   في القدر الزائد

 ؟نقودعشر املزروعا  هل يعطـى مـن جنسـه؟ أم زـوز بـال     : 4السؤال

 أم يلزم اإلعطاء بالذهب؟

: يؤخذ في زكاة الزرول والثمار العشـا اتفاقـام فيمـا سـقي الجواب
: ‘عشا فيما يسقأ بكىفـة, وذلـك لقـو  النبـي بريا كىفة, ونصف ال

ام العشـا, ومـا سـقي بالنضـح ي ـاِ ثَ فيما سقن السما  والعيون أو كـان لَ <
 .رواه البدار  >نصف العشا

: قا  الحافظ ابـن حجـا فـي الفـتح: قـا  الدطَّـابي: هـو  ُّ اِ ثَ العَ ]
الذ  يشاب بعاوقه من غيـا سـقي. زاد ابـن قدامـة لـن القاضـي أبـي 

ونحوهـا يصـمُّ إليـه مـن مـا  المطـا فـي  و المستنقع في باكةيعىأ: وه
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  قايبـام 
 .[ليه لاوق الشجا, فيسترني لن السقيمن وجهها, فتص  إ

الدـار , فـال يطـاح منـه البـذر  ويؤخذ العشـا أو نصـفه مـن كـ   
و  يشــتاط  .الــذ  بــذره, و  أجــاة العمــا , و  أ  مصــاوأل دفعــه

نصاب لزكاة الزرول والثمار, ب  هي واجبة في القىي  والكثيا, مـا لـم 
  الصـاحبان وقـا .ةفـ, وهـذا لنـد أبـي حنيمـن نصـف صـال يكن أقـ َّ 

 .والجمهور: نصاب الزرول خمسة أوُسق
ويجوز إخاا  زكاة المزرولات من المزرولـات نفسـها, ويجـوز 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .كذلك إخاا  قيمتها

ة للمســاعدة, فهــل زــوز  رجــل كتــابيّ فقــري, حباجــة ماسَّــ  : 2الســؤال

للمســلم أن يــدفع لــه اــيئاً مــن زكــاة مالــه رجــاء أن يهديــه اهلل     

ڻڻ} يدخل هذا  ت قوله تعاىل:وهل اىل لإلسالم, تع

 ؟[82: التوبة] {ہہ} ثم يقول تعاىل: ...{ڻ
, سـىمدفع لكتـابي, بـ  هـي حصـاام لىمزكاة الما    تُ الجواب: 

رواه  >تؤخذ من أغنيـائهم وتـاد لىـأ فقـاائهم<: ‘وذلك لقو  النبي 
 .البدار  ومسىم

اإلســالم والمســىمين,  ةوســهم المؤلفــة قىــوبهم انقطــع وذلــك لعــزَّ 
ويقو  فقها  الحنفية: وقد انعقد اإلجمال لىأ ذلك فـي زمـن سـيدنا أبـي 

, وذلك لندما جا  ايقال بن حـابا وليينـة بـن حصـن يطىبـان ~بكا 
ا لىـأ لمـا, فـاأى الكتـاب من أبي بكا أرضام, فكتم لهما بـذلك, فمـا  
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واآلن قـد  فكم,يعطيكموه ليتيلَّ  ‘ وقا : هذا في  كان رسو  اهلل قه,فمزَّ 
م لىأ اإلسالم, وإ  فبيننا وبيـنكم اهلل اإلسالم وأغنأ لنكم, فإن ثبتُّ  ألزَّ 

فقـا :  ما ندر  أنن الدىيفة أم لما  فقا : فاجعا إلأ أبي بكا, السيف,
 .أخاجه البيهقي .ولم ينكا أحد من الصحابة ذلك .هو إن فا , ووافقه

 وبناء على ذلك:
ا  و  صـدقة الفطـا و  الكفـارات و  فال يجوز صاأل زكاة الم

الفقـا  النذور لريا المسىمين, وخاصة في هذه اآلونـة, حيـم افـتدَّ 
, ففقـاا  المسـىمين أولـأ بزكـاة أغنيـا  لىـيهم قي  المسىمين, وُض  لىأ

المسىمين من غياهم, وهذا   يمنع من مسالدة غيا المسىم في حاجة 
إذا كـان غيـا المسـىم   يكيـد  من الصدقة النافىـة من الحوائت الدنيوية

لعسالم والمسىمين, و  يعيم في ديار المسـىمين فسـادام, وإ  حـام 
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .كذلك إلطا ه من الصدقة

املعاقن,  مجعية خريية تقوم على رعاية وتأهيل األطفال: 8السؤال

 فهل زوز دفع زكاة املال هلذل اجلمعية اخلريية أم ال؟

الزكاة الواجبة تدفع من ايغنيا  لىفقـاا  تمىيكـام لهـم أو  الجواب:
لـم تبـاأ لنـه , فإذا لم يتم تمىيك الما  لىفقيا أو لوليـه لنهم يوليائهم

 .ة المزكيمَّ ذِ 
 وبناء على ذلك:

فإذا كان هؤ   اي فا  هم وأوليـا  أمـورهم فقـاا , فيجـوز دفـع 
هـذه الجمعيـة ـ وتقـوم ىـون بالممثَّ هـم زكاة المـا  لألوصـيا  لىـيهم ـ و
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الجمعية بصاأل هذه ايموا  لىيهم وفي مصىحتهم, والتي من جمىتهـا 
تيهيىهم, و  يجوز دفع الاواتم لىموظفين القائمين لىـأ تـيهيىهم مـن 

ك المعـاقون الما  الزكو  الذ  جُ  مع لمصـىحة المعـاقين, إ  إذا تمىَـّ
وفا وا أن يـدفعوا  الزكو َّ   َ الما ون الفقاا ُ يُّ بِ سَ البالرون أو أوليا هم النَّ 

 .ايجاة لىمدرسين, فال حا  إن فا  اهلل تعالأ
أمـورهم  وأوليـا ُ  , أو فقـاا َ أغنيـا َ  القاصاون أما إذا كان اي فا ُ 

أغنيا , فال يجوز صاأل الزكاة إليهم, لرناهم بينفسهم أو لرناهم برنـأ 
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .أوليا  أمورهم

 ض العشر من اجلوز والبندق عند املالكية؟هل يفر: 2السؤال

 مذهم المالكية في زكاة الزرول لىأ الشك  التالي: الجواب:
ـ خن ىْ من الحبوب: يؤخذ من الحنطـة والشـعيا والسُّ ن والـذرة والـدُّ

 .]نول من الحنطة تكون حبَّتان في قشا, وهو  عام أه  صنعا [ اىَ وايرز والعَ 
ــو  وال ــص والف ــاني: الحم ــن القط ــا والتــاما وم ــدا والىوبي ع

 .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 كــ  مــا يقصــد بزرالتــه اســتنما  
ذا أقاب لبـاا ة ذمـة اير  من الثمار والحبوب وايبازيا وغياها, وه

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .العبد لند اهلل لز وج 
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ومـن   مجعية خريية تقوم على مجع التربعـا , نعمل يف حنن : 6السؤال

كــبري مــن   مــع معنــا مبلــع  هــذل التربعــا  زكــاة الفطــر, وقــد جُ  

 ؟املال, وحنن ال نستطيع إيصاله كله إىل ا تاجن, فما العمل

ــم  الجووواب: ــا أنك ــالتم حِ  الم ــه اهلل تب ــبة لوج ــالأ س ــع تع بجم
جـم لىـيكم أن توصـىوا زكـاة فيالتبالات وزكاة المـا  وزكـاة الفطـا, 

: ‘ق قو  النبي الفطا خاصة لمستحقيها قب  صالة العيد, حتأ يتحقَّ 
من أداها قب  الصالة فهي زكاة مقبولة, ومن أداهـا بعـد الصـالة فهـي <

 .رواه أبو داود >صدقة من الصدقات
ر لىيكم هذا فيرجو اهلل لز وج  أن يكون لكم لـذر فـي عذَّ وإن ت

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .إيصالها لمستحقيها بعد العيد

؟ ومــا معنــى زكــاٌة لشــراء مسـكنٍ  يف املـال املعــدِّ  نــب هــل: 2السـؤال 

قول ابن عابدين نقاًل عـن ابـن ملـ : )فـإذا كـان معـه دراهـم        

ال نــب الزكــاة  أمســكها بنيــة صــرفها إىل حاجتــه األصــلية,   

 فيها إذا حال احلول وهي عندل(؟

,  دَّ عَ الما  المُ  إنَّ  الجواب: لشـاا  مسـكن أو زوا  إذا بىـغ نصـابام
ق  مـن حافـية ابـن وأما ما نُ  .ىيه الحو , فإن الزكاة واجبة فيهوحا  ل

لابدين رحمه اهلل لن ابن َمىٍَك قوله: )فإذا كان معه دراهم أمسكها بنية 
ه ايصىية   تجم الزكاة فيهـا إذا حـا  الحـو  وهـي صافها إلأ حاجت

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 
ــد .البــدائع ــاَّ ويقــو  ابــن لاب ه فــي النهــا والشــانباللي وفــاح ين: وأق

ــه:  ــه الشــارح بقول ــه الشــارح ـ وقــد صــاح ب المقدســي, وسيصــاح ب
وهـو فـي مىكـه  (حـو ن الحـو ), أ  فاط افتاا  أدائهـا (وفا ه)
نهمـا لىتجـارة بيصـ  الِدىقـة, لتعيُّ  (وثمنية المـا  كالـدراهم والـدنانيا)

حافية ابن لابـدين كتـاب  .اهـ .فتىزم الزكاة كيفما أمسكهما ولو لىنفقة
وجــا  فــي الموســولة الفقهيــة الكويتيــة  .الزكــاة فــي صــفحاته ايولــأ

 مصطىح )زكاة( فاوط الما  الذ  تجم فيه الزكـاة ـ الشـاط الاابـع ـ:
ولم يَْذُكا أ   من أصحاب المـذاهم هـذا الشـاط مسـتقالم, ولعىـه  ...

إذا حـا  الحـو  ين الزكاة أوجبها الشال في أجناا معينـة مـن المـا  
   .لىأ نصاب كام  منها, فإذا وجد ذلك وجبن الزكاة

  وبناء عليه:
ـ فالزكاة واجبة فـي المـا  المحبـوا مـن أجـ  فـاا  سـكن أو 3

, وحا  الحو  لىيه  .زوا  إذا بىغ نصابام
ـ وه  يضمن صاحم الما  الذ  بىغ ماله نصابام وحـا  الحـو  0

  مسـكنام أو يتـزو   فمـا هـو لىيه أن يبقأ لىأ قيد الحياة حتأ يشـتا
زكاة ماله, ورسـو  اهلل  قائ  لابه لز وج  يوم القيامة إذا مات ولم يؤد  

 .ثكم حـديثام فـاحفظوه, وأحـد  أقسم لىـيهنَّ  ةثالث<قد أقسم بقوله:  ‘
فصبا لىيها إ   مظىمةم  لبد   مَ ىِ من صدقة, و  ظُ  لبدٍ  قا : ما نقص ما ُ 

 رواه >ه باب فقـايىلمسيلة إ  فتح اهلل  بابَ  زاده اهلل لزام, و  فتح لبد  
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .التامذ  وقا : هذا حديم حسن صحيح
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موجـود   دفع الزكاة لرجل ميل  نصـابًا  ـريَ  هل زوز : 12السؤال

 ؟عندل بسبب إقرا ه لبعا أصدقائه, علمًا أنه ال َدْخَل له

, فــال  الجووواب: يجــوز أن  المــا أن هــذا الشــدص يمىــك نصــابام
ع له الزكاة, ولو كان مقاضام جميع مالـه لآلخـاين, ينـه بوسـعه أن دفَ تُ 

 .هذا الدين وينفقه لىأ نفسه يستادَّ 
أمــا إذا كــان الــدين الــذ  لــه لنــد اآلخــاين   يمكــن أن يســتاده 
ــدار  ــك مق إللســار المــدينين, أو لجحــودهم, أو إلفالســهم, و  يمى

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .كاةنصاب, فيجوز لند ذلك أن تدفع له الز
أن  هل زوز إعطاء الزكاة لشةص يشـرع بـالزواج؟ علمـاً   : 11السؤال

 ماله ال يكفيه إلرام الزواج, وهذا املال يزيد على النصاب؟

السؤا  غيا واضح, ه  الشدص الذ  يايـد المقصود ب الجواب:
ىــأ الــزوا  يمىــك نصــابام اآلن  أم أنــك تايــد أن تعطيــه مبىرــام يزيــد ل

 النصاب من أج  زواجه  فيلطيك الجواب لن الحالتين:
: إذا كان مايد الزوا  يمىك نصابام فال يجوز أن ييخذ فـيئام مـن  أو م

 .إذا حا  لىيه الحو  ام الزكاة, ب  لىيه أن يدفع زكاة ماله البالغ نصاب
وقد أضاف أستاذنا الفاضل الدكتور الشويخ أحمود الحجوي الكوردي 

وال يزيد  إال أن يعقد على زوجته ويسمي ل ا م رًا،] ي:على الجواب ما يل
   .[ماله عن نصاب بعد فرضه، فيجوز إعطاؤ  الزكاَة ألنه عديُم النصاب

ثانيام: أما إذا كان فقياام, و  يمىك نصـابام, وأردت أن تـدفع لـه مـن 
 .اهلل فا  إن ذلك في حا  فال زواجه أج  من زكو  نصاب بمقدار الزكاة

العقـد بينـه وبـين مدطوبتـه, ويشـتا   ي الحـالتين أن يـتمَّ وايولأ ف
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ايغاا  الجهازية ويصبح غارمام, ففي هذه الحالة تـدفع لـه الزكـاة لكونـه 
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .غارمام, وإن كان المدفول له زيادة لىأ النصاب

استقر ت من بنـ  ربـوي مليـون لـرية سـورية, وأنـا       : 10السؤال

 ري هذا املبلع, وحـال عليـه احلـول,    مال  لنصاب زكوي 

 فكيف أدفع زكاة هذا املال؟

إني أنصح هذا ايخ الكايم بتقـوى اهلل لـز وجـ , وأن الجواب: 
ياضأ بما قسم اهلل له, فيكون بذلك أغنأ الناا, وذلـك لقـو  النبـي 

 .رواه التامذ  >وار  بما قسم اهلل لك تكن أغنأ الناا<: ‘
و كان  بن آدم واديان من ما   بترأ ل<: ‘اه بقو  النبي وأذك  

 >ثالثام, و  يمأل جوأل ابن آدم إ  التااب, ويتوب اهلل لىـأ مـن تـاب
 .رواه البدار 
أنن تطىـم آدم لندك ما يكفيك, و ابنَ <: ‘بقو  النبي  اهوأذك  

رواه الطباانـي  >كثيـا تشـبعمن   بقىي  تقنع, و  ابَن آدم يطريك,  ما
 .في فعم اإليمان في ايوسط والبيهقي

ڱڳ م ڳڳگ}أما تعىم يا أخي قـو  اهلل لـز وجـ : 
ــق[ {م ڱ ــدنيا حســاب,   ]العى ــا أخــي أن حــال  ال ــم ي ــم تعى أل

وحاامها لذاب  أما كان يكفيك يا أخي ما لندك  أما يكفيك يا أخـي أن 
أما تداأل من الحديم الذ  رواه اإلمـام مسـىم  تبقأ في دائاة الحال  
آكـ  الابـا ومؤكىـه  ‘ لنه قـا : )لعـن رسـو  اهلل لن جابا رضي اهلل

درهـم <: ‘(  أما تداأل من قولـه >هم سوا <وكاتبه وفاهديه وقا : 
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أمـا  .  رواه الطباانـي>ألظـم لنـد اهلل مـن سـن وثالثـين زنيـة من ربام 
  [072]البقاة:  {ۈۆۆۇۇ}تداأل من قوله تعالأ: 

ا سـترفار قبـ  وآخا النصيحة أقو  لك: بـادر يـا أخـي بالتوبـة و
 .الموت, حيم يندم العبد و  ينفعه الندم

 أما بالنسبة للجواب عن سؤالك:
: أضف هذا الما  الذ  استقاضته من البنك إلأ مالك, وأد   أو م
زكاة الجميع في نهاية الحو  بعد إسقاط الدين المتاتـم لىيـك لىبنـك 

ا لم يكـن لنـدك من غيا الفائدة الابوية, وزك  الباقي من مالك, هذا إذ
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
: أسال لتبائة ذمتـك قبـ  موتـك, وتدىَـّ ص مـن ديـن البنـك ثانيام

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .رفارالابو , وأكثا من التوبة وا ست

وتتكون  رجل عندل موجودا  ثابتة يستةدمها يف عمله :13سؤالال

آال  ومكائن, وأدوا , وأثـا , وسـيارا , ومجيعهـا    ومن: مبان, 

ويف املقابــل عليــه ديــون ناريــة وأوراق    ,يســتةدمها يف عملــه 

 .املكشوا دفع وقروض متوسطة األجل وحسابا  س ب على

هـذل الـديون مـن املوجـودا   ـري الزكويـة       فهل زـب خصـم   

الـــيت يســـتةدمها يف أ ـــراض الشـــركة؟ أم أن هـــذل الـــديون   

  سم من السيولة النقدية والعروض التجارية؟
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الديون تدصم من ايمـوا  غيـا الزكويـة إذا كانـن غيـا الجواب: 
مشرولة بحاجاته ايساسية, كاآل ت التي يصنع بها, والسـيارات التـي 

 .ىه, والمباني التي يحتا  إليها لمنشآتهيحتاجها لعم
أمــا الموجــودات غيــا الزكويــة المشــرولة بحاجاتــه ايساســية فــال 

غيـا مشـرولة  تدصم الديون منها, وإذا لم توجد لنده أموا  غيا زكوية
 .فإن ديونه تدصم من ايموا  الزكوية إن وجدت بحاجاته ايساسية

 وبناء على ذلك:
غيا زكويـة, وهـي غيـا مشـرولة بحاجاتـه ـ فإذا كان لنده أموا  3

 .ايساسية في المنشية, فإن الديون تدصم منها
ــه 0 ــ وإذا كــان لنــده أمــوا  غيــا زكويــة, ولكنهــا مشــرولة بحاجات ـ
 .الزكوية غيا ايموا  هذه من تدصم   الديون فإن المنشية, في ايساسية
جاته ـ وإذا كان يمىك بجانم ايموا  غيا الزكوية المشرولة بحا1

 .ايساسية أموا م زكويةم فإن الديون تدصم منها, وإ  فال زكاة لىيه
وج :  لز اهلل بقو  أنصحه ولكن الفتوى, باب من تقدم الذ  ـ هذا4

ژڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچ}

وبقوله  .[063]البقاة:  {ڳگگگکککڑڑژ
]البقاة:  {ڳڳڳڳگگگگک}تعالأ: 
]سبي:  {جبيئىئحئجئیییی}وبقوله:  .[070
منها:  , ولدَّ >ثالثة أقسم لىيهن<: ‘وبقو  سيدنا رسو  اهلل  .[12
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .رواه التامذ  >ما نقص ما  لبد من صدقة<

** ** ** 
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الشـهرية   لتـأخري الـدورة   ًاهل زوز للمرأة أن تأخـذ حبوبـ  : 1السؤال

 ؟اهر رمضان املبارستفطر أثناء  أثناء رمضان كي ال

: الحـيض فـي  كتبـه اهلل لىـأ بنـات آدم, فعـن الســيدة الجوواب
 ,الحـت إ  نـذكا   ‘ النبي مع خاجنالائشة رضي اهلل لنها قالن: 

 وأنـا ‘ النبـي لىـيَّ  فـدخ  , ـ أ  حاضـن ـ مثـن ساأل جئنا فىما
 :قـا  .امالع أحت لم أني واهلل لوددت :قىن  >يبكيك ما< :فقا  ,أبكي
 بنات لىأ اهلل كتبه في  ذلك فإن< :قا  ,نعم :قىن  >نِ سْ فِ نَ  لعىك<
 >تطهـا  حتـأ بالبيـن تطـوفي   أن غيـا الحـا  يفع  ما فافعىي ,آدم

فىماذا تحاو  الماأة أن تريا من  بيعتها التي فطاها اهلل  .رواه البدار 
 تعالأ لىيها 

تــيخيا الــدورة ولىــأ كــ  حــا : يجــوز لىمــاأة أن تيخــذ الــدوا  ل
الشهاية, فإذا انقطع الدم لنها بسبم الدوا  وصامن فصـيامها صـحيح 

 .و  في  لىيها
أمـا إذا كـان يضـاها فـال يجـوز أن  .ولكن بشاط أ  يضـاها الـدوا 

وصامن فصـيامها  وانقطع الدم لنها, فإن أخذته مع وجود الضار, تيخذه,
 . تعالأ ألىمهذا, واهلل .صحيح, ولكنها آثمة بجىم الضار لنفسها

 الشــهرية يقــول خري الــدورةألة حبــوب تــأســملبالنســبة : 0الســؤال

ن تـؤتى رخصـه كمـا    أن اهلل حيب إ< عليه الصالة والسالم:
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فتيـتم جبـواز تنـاول هـذل     أ قد نتمأف >عزائمه ن تؤتىأحيب 

 م؟يكأفما ر ,احلبوب

إفطــار المــاأة أثنــا  حيضــها ونفاســها لــيا رخصــة إن  الجووواب:
إن فـا ت أفطـات, بـ  باتفـاق الفقهـا  يحـام لىيهـا فا ت صـامن و

فـي  ‘الصوم مطىقام فاضـام أو نفـالم, ولـدم صـحته منهـا لقـو  النبـي 
أليا إذا حاضن لم تصـ  <حديم أبي سعيد الددر  رضي اهلل لنه: 

 .>فذلك من نقصان دينها<قا :  .  قىنا: بىأ>ولم تصم
ا غتسـا   وإذا ارتفع لنها دم الحيض والنفاا وجم لىيهـا بعـد

 .والصالة الصومُ 
 وبناء على ذلك:

 .لزيمة هو ب  رخصة ليا والنفسا  لىحائض والصالة الصوم ـ تاك3
ام ـ إذا أخـذت المـاأة الـدوا  لافـع دم الحـيض ولـم يكـن مضـا  0

بصحتها فهـو جـائز, وايولـأ تاكـه, فـإذا أخذتـه وانقطـع دم الحـيض 
 .هلل تعالأ ألىمهذا, وا .ورأت الطها وجم لىيها الصوم والصالة

 يف رمضــــانأنــــا اــــاب يف السادســــة عشــــرة مــــن العمــــر, : 3الســــؤال

ــت   ــارإ االسـ ــوم  نماملا ـــي كنـــت أمـ ــيام وأصـ اء خـــالل الصـ

وأصلي الصلوا  اخلمـا والرتاويـح, وفيمـا بعـد علمـت أن      

هذا ال زوز فماذا زدر بي أن أفعل؟ ويف هذا اليوم كنت 

مـن فرجـي    نائمًا قبل صالة العصر فاستيقظت وخرج مينٌّ
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صجــرد أنــي حاولــت صليصــه مــن الشــعر العــالق بــه, فهــل     

 رل إن ذهب؟  ذهب صيام هذا اليوم؟ وكيف أكف 

الحمد هلل الذ  هداك لىتوبة وفاح صـدرك لهـا, وهـذا : الجواب
دلي  إن فا  اهلل لىأ محبة اهلل لك, وإني أقو  لك: لىيـك أن تقضـي 

مىيـة ا سـتمنا , بـدون اييام التي أفطات فيها في رمضان الماضـي بع
كفــارة, وأرجــو اهلل أن يتقبــ  منــا ومــنكم صــالح العمــ , وأن يكامنــا 

 .وإياكم با ستقامة
وأما لما حص  معك اليوم فإن كنن قـد اسـتمنين بيـدك فعىيـك 
قضا  هـذا اليـوم, أمـا إذا كنـن محتىمـام فـال فـي  لىيـك, وصـيامك 

يك برض البصـا وأنا أنصحك با بتعاد لن قانا  السو , ولى .صحيح
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .وحفظ الفا  والىسان

لــي أيف يف اإلســالم مل يصــم رمضــان عــدة ســنوا , ويف    : 4الســؤال

رمضــان املقبــل ســوا ينــوي صــيام رمضــان هــذا, ويف نفــا    

الشـــهر ســـينوي صـــيام الشـــهر نفســـه تكفـــريًا لشـــهر الســـنة 

 السابقة, فهل زوز ذل ؟

لتســوي  والتســويف فــي قضــا  يــا أخــي الكــايم, لمــاذا ا الجووواب:
رمضان  الواجم لىأ المسـىم أن يبـادر إلـأ التوبـة قبـ  المـوت, لقـو  

بادروا بايلما  سبعام, ه  تنتظاون إ  فقاام منسـيام, أو غنـأ <: ‘النبي 
مطريام, أو ماضام مفسدام, أو هامام مفندام, أو موتام مجهزام, أو الـدجا  فشـا 

 .رواه التامذ  >أدهأ وأما غائم ينتظا, أو السالة فالسالة
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ولىأ هذا ايخ الكايم أن يسال فـي التوبـة واإلنابـة, وأن يسـال 
فـهاين  لقضا  اييام التي أفطا فيها في فها رمضان, ثـم لىيـه أن يصـوم

 .متتابعين كفارة لفطاه
و  يجوز أن يجمع بين صـيام رمضـان وقضـا  اييـام التـي أفطـا 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .اهفيها, ين رمضان زمان   يتسع غي

ثبـــت العيـــد أو رمضـــان اعتمـــادًا علـــى  بعـــا الـــدول ُت: 2الســـؤال

م قبـل العيـد بيـوم أو    عـا مراصد علمية, علمًا بأنه يف هـذا ال 

يومن أعلنت دولة أن العيد هـو يـوم اجلمعـة, ودولـة أخـرى      

فما حكم الشـرع يف ذلـ  الـذي يقـول فيـه       .أنه يوم السبت

   ؟>صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته<: ‘احلبيب املصطفى 

المعىـوم أن بدايـة الصـوم ونهايتـه   تكـون إ  مـن من  الجواب:
رواه  >صوموا لا يته وأفطاوا لا يته<: ‘خال  قو  سيدنا رسو  اهلل 

فالا ية ر ية بصاية, و  يجـوز ا لتمـاد فيهـا لىـأ  .البدار  ومسىم
ولكـن   مـانع مـن المااصد, وهذا ما صدرت لنه المجـامع الفقهيـة, 

ا ستعانة بها ولكن بدون التماد لىيها, ولىـأ كـ  حـا  ناجـو اهلل أن 
 .يجمع فم  هذه ايمة لىأ الحق

 وبناء على ذلك:
عىيهم ففا حتياط في العبادة أفض , فإذا لم تثبن الا ية البصاية 
 .الجويـة أن يتموا فها رمضان ثالثين يومام, وأ  يعتمدوا لىـأ ايرصـاد

 .واهلل تعالأ ألىمهذا, 
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مــا حكــم ســباحة املــرأة وهــي صــائمة هــل تفطــر أم ال؟  : 8الســؤال

ألن هناس من يقول: إن سباحة املرأة مفطـرة هلـا الحتمـال    

 .دخول املاء عن طريق الفرج

ــصــومَ  الصــائمةِ  المــاأةِ  د ســباحةُ فِســ  تُ الجووواب:  ن ها, وإن أحسَّ
ىبدن, ولكـن إن دخـ  بالباودة بسبم ذلك, ين الجىد منفذ غيا  بيعي ل

 .بسبم ذلك ما  إلأ الحىق لن  ايق الفم أو اينف فقد أفطات بذلك
وقد أضاف أستاذنا الفاضل الدكتور الشيخ أحمد الحجي الكردي 

لو كان األمر كموا قوا  هوها الوبعط ألفطور  وعلى الجواب ما يلي: ]
المرأة بغسل فرج ا بعد التبو ، واألمر على خوالف ذلوك، ألن الفورج 

لخارجي الهي يدخل الماء إليه عند السوباحة أو االسوتنجاء ال يحصول ا
الفطر بوصو  الماء إليه، ميله ميل األنف الخارجي ال يفطور المتوضو  

االستنشوواف فووي الوضوووء أو ويوور ، وميلووه ميوول الفووم عنوودما  دبووه عنوو
عودم الفطور أرى يمضمط الرجل في الوضوء أو وير ، ولوهلك فوننني 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .[الصومء أثنابسباحة المرأة 

الــيت األيــام رمضــان وكانــت يف   14جــدتي توفيــت يف  : 2الســؤال

 فهل زب على أحد أن يقضـي  ,عااتها يف رمضان مريضة

 اليت أفطرتها؟األيام  عنها

نسي  اهلل لنا ولكم حسن العزا  وايجا لىـأ المصـيبة, الجواب: 
 .الجنة وناجوه تعالأ أن يجع  قباها روضة من ريا 
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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 

م أحد لن أحد, ولكن تصدقوا لنه من ماله لىصـوم لـن يقو :   يصو
ولن ابن لباا رضي اهلل لنهما:   يصـوم أحـد لـن  .ك  يوم مسكينام 

هـذا,  .الحديثان رواهما البيهقي في السنن الكبـاى .أحد, ويطعم لنه
 .واهلل تعالأ ألىم

 
** ** ** 
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ــؤال ــو   : 1السـ ــل زـ ــاحلج, فهـ ــرم بـ ــل أحـ ــو  رجـ ــاة وهـ ــذبح اـ ز أن يـ

 حمرم؟

م لىـأ المحـاِم هـو صـيد الحيـوان البـا , وذلـك  الجواب: المحـاَّ
, [25 ]المائدة: {ۅۅۋۋٴۇۈۈۆ} لقو  اهلل تعالأ:

 .[26]المائدة:  {ٺٺٺڀڀڀڀ}ولقوله ج  جالله: 
ٻٻٻٻٱ}أما صيد البحا فحال  لقوله تعـالأ: 

 .[26]المائدة:  {ٺٺٺڀڀڀڀپپپ
وكذلك يحام لىأ المحام ا نتفـال مـن الصـيد إذا كـان بـيماه أو 

وكـان  ,بإيما ة منه أو بإفارة إليه أو د لة لىيه, أمـا إذا لـم يكـن هـذا
   .له ما صاده الحال  يح ُّ  مَ المحاِ  فإنَّ  ,حال م  الصائدُ 

فإنهـا ـ والتي من جمىتها الشياه ـ  حام اينعامَ أما بالنسبة لذبح المُ 
با تفــاق, ينهــا   تــدخ  فـي تحــايم الصــيد, و  تــدخ  فــي مباحـة 
  .مات اإلحاام, هذا واهلل تعالأ ألىممحاَّ 

 ,له بــامسيوســجَّ ًالــي بيتــ  ىااــرتإن صــاحب العمــل  : 0الســؤال

فـــثال  أربـــاع تكلفـــة زواجـــي كانـــت   ,وســـاعدني يف زواجـــي

 ,ذمـــيتيف  ًاوالربـــع اآلخـــر بقـــي دينـــ ,اخلاصـــة علـــى نفقتـــه
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زــوز  فهــل ,يرســلين إىل احلــج علــى نفقتــه   ويريــد اآلن أن

 ؟  د ديين أواًلأن أسدِّ لي احلج أم أن عليَّ

: جزى اهلل تعالأ صاحم العم  خيا الجـزا , وأكثـا اهلل الجواب
 .من أمثاله في المسىمين

أما بالنسبة لـذهابك إلـأ الحـت لىـأ نفقتـه جـزاه اهلل تعـالأ خيـا 
أيام الحـت,  هُ  وواجبام لىيك دفعُ الجزا , فإنه ينظا: إذا كان الدين حاً  

فإن من الواجم لىيك أن تستيذن الدائن قب  الذهاب, ين حقـوق اهلل 
ة, فـإن أذن شـاحَّ مبنية لىأ المسامحة, أما حقوق العباد فمبنية لىأ المُ 

 .د الدين المتاتم لىيكجم لىيك أن تسد  يفبها ونعمن, وإ  ف
موسم الحت, وأنن تتـاك أما إذا كان الدين مؤجالم, ومولده بعد 

 .وفا م إذا انتهأ ايج , فال حا  لىيك في الذهاب إن فا  اهلل تعالأ
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم

 رمـًا, فهــل زـوز هلــا   امـرأة مســلمة  نيـة ومل نــد مَ  : 3السـؤال 

 دة مذهب الشافعي رمحه اهلل؟ رم مقل السفر بدون َم

فـي  أةَ : مـن فـاوط صـحة حـت النسـا  أن يصـحم المـاالجواب
ها أو محام منهـا, إذا كانـن المسـافة بينهـا وبـين مكـة سفا الحت زوجُ 

  تسـافا <: ‘ة القصا في السفا, لقـو  النبـي سافثالثة أيام, وهي م
فـإذا لـم يوجـد زو   .رواه البدـار  >الماأة ثالثام إ  ومعهـا ذو محـام
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لـم وهي إن فا  اهلل لها العذر ينهـا  ,و  محام فال يجم لىيها الحت
 .تستطع أدا  فايضة الحت

وذهم الشافعية إلأ جواز سفا المـاأة يدا  فايضـة الحـت لىمـاة 
يسافان معها, و  يشـتاط وجـود محـام  ثقات   جدت نسوة  ايولأ إن وُ 
أما إذا كان لحت النافىة, فال يجوز لها السفا بـدون زو  أو  .إلحداهن  

 .محام با تفاق
, وأنا أنصح بعدم سفا الماأة بدون  محام, وخاصة في سـفا البـا 

ــي مــن جمىتهــا ا حتكــاك  ــاة, والت لوجــود المدالفــات الشــالية الكثي
, وهـي ليسـن بالاجا  والحـديم معهـم, إضـافة إلـأ مدـا ا الطايـق

هـذا,  .د السادة الشـافعية فـي هـذه المسـيلةبآثمة إن فا  اهلل إذا لم تقى  
 .واهلل تعالأ ألىم

 ديد  ب ألداء فريضة احلج بسببإني يتعذر عليَّ الذها: 4السؤال

األعمــار, فهــل زــوز أن أدفــع الراــوة مــن أجــل احلصــول علــى   

 املوافقة للذهاب إىل احلج؟ وهل يعترب احلج حجًا مربورًا؟

  يجوز دفـع الافـوة ي  أمـا كـان, ين الافـوة مـن  :الجواب
فيمـا رواه لبـد اهلل بـن  ‘الكبائا, وقـد صـح لـن سـيدنا رسـو  اهلل 

الاافـي والماتشـي(  ‘ي اهلل لنهما قا : )لعـن رسـو  اهلل لماو رض
 .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 
]آ  لمــــاان:  {ڭڭڭۓۓےےھھ}مو نــــا: 

ذن ولي ايما, حيم تم تنظيم الحت ومن جمىة ا ستطالة اآلن إ .[27
 .بسبم فدة الزحام, و الة ولي ايما واجبة في غيا معصية هلل تعالأ

ــادة   يجــوز, ينهــا مــن  ــأ هــذه العب فــدفع الافــوة لىوصــو  إل
نـا الشـال بفعـ  كبيـاة مـن الكبـائا فَ فهـ  كىَّ  ,وصاحبها مىعونالكبائا, 

   لىوصو  إلأ هذه العبادة العظيمة
 :وبناء عليه

 .لىذهاب إلأ الحت فال يجوز دفع الافوة ـ3
 إذا دفع الافـوة وسـافا إلـأ أدا  هـذه الفايضـة وأداهـا, صـحَّ  ـ0

 .حجه, وسقطن لنه الفايضة
الحـت <: ‘وأظن واهلل تعالأ ألىم أنـه لـيا مشـمو م بقولـه  ـ1

 .رواه أحمد >المباور ليا له جزا  إ  الجنة
يفسق رجـع كيـوم ولدتـه من حت هلل فىم يافم ولم <: ‘وبقوله 

 .هذا واهلل تعالأ ألىم .رواه البدار  >أمه

زعـل   رجل أحرم باحلج مفرداً, وبعد أن طـاا وسـعى, أراد أن  : 2السؤال

 حجه رت عاً, فهل يصح أن يقلب النية؟ وماذا يرتتب عليه؟

دام أو قارنـام وجـم لىيـه أن يبقـأ اِ ْفـأحـام بـالحت مُ  نْ مَ : الجواب
 {ڭڭڭۓ}وذلـك لقـو  اهلل تعـالأ:  ,وىلىأ إحاامه كما ن
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لذلك يمنع مـن فسـ  إحاامـه ولىيـه أن يكمـ  أفعـا   .[327]البقاة: 
 .وهذا لند جمهور الفقها  .الحت والعماة إذا فال في أ   منهما

وذهــم الحنابىــة خالفــام لىجمهــور, إلــأ اســتحباب فســ  القــارن 
, ويىر ,الحت أو القاان والمفاد نيةَ  مـا أداه مـن مناسـك  يفينو  لماةم

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 أخذام بقو  الحنابىة, ولىيـه فـاة إن كـان قـادرام 

لـذبح, وإ  فيصـوم ثالثـة أيـام فـي الحـت وسـبعة إذا رجـع إلـأ لىأ ا
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .أهىه

ــؤال ــد       : 8السـ ــوم أحـ ــاء أن يقـ ــاً لقـ ــاً ماليـ ــع مبللـ ــب يف أن أدفـ ــين أر ـ إنـ

األاــةاو بــأداء احلــج عــن والــدتي الــيت توفاهــا اهلل يف الشــهر     

 إن والدتي املرحومة قد أد  أثنـاء حياتهـا فريضـة احلـج     .الفائت

 .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 ؟

أسـي  اهلل لنـا ولهـا ولكـم الاحمـة, وألظـم اهلل أجـاكم  الجواب:
 .وأحسن لزا كم وغفا لميتكم
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ت لنها: فإن كان هذا الما  يبىرك بين اهلل الحاام أما بالنسبة لىح
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  

النظام المتبع, فـال حـا  فـي  هذه الفايضة, أو لم يؤذن لك من خال 
 .ىحت لنها, وناجو اهلل تعالأ أن يكتم لها ايجا بـالحتلإرسا  أحد 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم

رجـــل أفـــاض مـــن عرفـــا , وتوجـــه إىل مكـــة مبااـــرة,    : 2الســـؤال

ــه, ويف اليــوم      فطــاا طــواا  اإلفا ــة ثــم حلــق ولــبا ثياب

 وأيــــام األخـــري مــــن أيـــام التشــــريق, رمـــى عــــن يـــوم الن ــــر    

التشــريق, فمــاذا يرتتــب عليــه؟ وهــل يعــد طــواا اإلفا ــة     

 األصلر أو األكرب؟ مع التقصري سببًا للت لل

كـان قارنـام أو  , والهـد  لمـنمن واجبات الحت الامـيُ : الجواب
, ثم الحىق والتقصيا ثم  واأل اإلفاضة  .متمتعام

 :التالي الشك  لىأ بالتاتيم ايمور بهذه ييتي أن الحا  لىأ ويجم
 .الكباى رمي جماة العقبةـ 3
 .الذبح إذا كان متمتعام أو قارنام ـ 0
 .الحىق أو التقصياـ 1
 .اإلفاضة  واألـ 4
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فإذا أتأ بالثالثة ايولأ ماتبة فإنه يتحىـ  التحىـ  ايصـرا, وإذا 
 .بعد ذلك فإنه يتحى  التحى  ايكبا  األ

ــ م أو أخَّ د لىيــه الــدم لنــ ا فإنــه يجــموإذا خــالف التاتيــم بــين قــدَّ
 .سنة الحنفية, و  يجم لىيه الدم لند الشافعية, ينهم التباوا التاتيم

 وبناء على ذلك:
ا ثم رمأ وجم لىيه الدم  بلوجـو لند الحنفية: إذا  األ ثم قصَّ

 .التاتيم لندهم
 ولىيه دم آخا لتيخيا الامـي, ينـه مـن الواجـم لنـد الحنفيـة أن

 .ليوم ثان وجم لىيه دماه يامي لن ك  يوم في وقته المحدد, فإن أخَّ 
 .ال في  لىيه, ين التاتيم لندهم سنةفأما لند الشافعية: 

الحــا  أن يدــا  مــن  وإنــي أنصــح هــذا الحــا : إذا كــان ميســور
 الدالأل بين الفقها , بين يذبح فاتين, فاة لعدم التاتيـم بـين ألمـا 

 .الحت, وفاة أخاى لتيخيا الامي
ــو  الشــافعية  ــوإن أخــذ بق ــهف ــالأ إن فــا  اهلل ال حــا  لىي  ,تع
في المرني: )  نعىـم خالفـام بيـنهم فـي  ةوالحاص  كما يقو  ابن قدام

  هــذه ايفعــا  لــن اإلجــزا , و  يمنــع دــاِ التاتيــم   تُ  أن مدالفــة
هـذا,  .وجوب الدم لىأ مـا ذكانـا( وقولها موقعها, وإنما اختىفوا في

 .واهلل تعالأ ألىم
** ** ** 
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أنــــا رجــــل مقــــيم يف بريطانيــــا, وكنــــت جالســــاً مــــع بعــــا   : 1ســــؤالال

, فقـال لـي رجـل    ‘لي هناس, وحنـن نت ـد  عـن نبينـا      األصدقاء

ــاة مل يتجـــاوز  ‘نبـــيكم حممـــد  نصـــراني: كيـــف يتـــزوج مـــن فتـ

العمـر الثالثـة واخلمسـن؟     عمرها تسع سنوا , وهو قد ناوز مـن 

  يح, وهـو فقال له صـديق لـي مسـلم: يـا أخـي هـذا الكـالم  ـري صـ         

, فرسول اهلل مل يتزوج السـيدة عائشـة   ‘افرتاء على نبينا حممد 

ــا رســـول اهلل  ر ـــي ــا وهـــي طفلـــة صـــلرية, بـــل تزوجهـ , ‘اهلل عنهـ
نـاوز  اخلامسـة والعشـرين مـن عمرهـا, وهـذا مـا         وهي سيدة قـد 

هـل   القـولن أصـح   وأي  فمـا رأيكـم يف ذلـ ؟    .قررل العلمـاء الثقـا   

ســـنوا , أم  صـــلرية مل تتجـــاوز تســـع وهـــي ‘تزوجهـــا رســـول اهلل 

 تزوجها وهي سيدة ناوز  اخلامسة والعشرين من عمرها؟  

أخي الكايم هذه المسيلة ليسن جديدة لىـأ مسـامعنا,  الجواب:
المستشـاقون وألـدا  هـذه ايمـة أن ينـالوا  ب  هي قديمة, حيم حاو 

 فىم يجـدوا ,وأن يطعنوا في كما ته ‘من فدصية سيدنا رسو  اهلل 
د  ‘ فحــاولوا أن يطعنــوا فــي فدصــيته ,ســبيالم إلــأ ذلــك لنــدما لــدَّ

لىـأ النـاا فـي مجتمعـه  وا بين هذا ليا برايـمئنسا ه, ولندما فوج
 م الكثيـاة مـنَكـذلك فسكتوا, هـذا إلـأ جانـم الحِ  دوما كان أحد ينق
  .من نسائه ‘زوا  رسو  اهلل 
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زو  لندما تـ ‘فدصيته  وحاولوا كذلك جاهدين أن يطعنوا في
لائشة وهي صرياة, وقالوا: هـذا زوا    يتفـق  السيدة ‘رسو  اهلل 

زوا  كان مـن آثـار مـا  جنسـي  مع الفطاة اإلنسانية السىيمة, ب  هو
ڀڀڀڀپ} .يتمث  في توجه الشهوة إلـأ الصـرياات

 .[5]الكهف:  {ٿٺٺٺ
الحـق  ن   بد من قولها, ين قو كة ولاَّ أخي الكايم: الحقيقة مُ 

 اب اليوم لىأ قسمين: تَّ الكُ  .إلينا من أن نعيش في أوهام مُّ أح
المستشاقين وألدا  هذه ايمة وتبناهـا, وأخـذ  ايو : أخذ أفكار

بيفكـار المستشـاقين, التمـد  يكتم باسـم اإلسـالم والمسـىمين ولكـن
روه  فك  ,أقوالهم وجعىها نبااسام له, ينه مبهور بحضارة غابية ما صـدَّ

 اه وصار معتقدام له, وبدأ يكتم لن اإلسالم بمادة خاميةنَّ لنده, تب حق  
   .وهذا   حديم لنا معه اآلن .استوردها من المستشاقين

 امدافعام لنه, وذلك بنفي ك  م الثاني: أخذ يكتم لن اإلسالم
باإلسالم وبالنبي   عن به المستشاقون زلمام منه أن هذا إن بقي يضا

ورضي ألدا  هذه ايمة,  نتهأ ايما, وإذا نفاه من أصىه وكذبه ا‘
 وتاكوا الطعن في اإلسالم, وربما ظن بين هؤ   سيدخىون في دين

, ونسي هذا قو  اهلل تعالأ پٻٻٻٻٱ}: اهلل أفواجام

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺڀڀڀپپپ

وهذا من أكبا  .[302]البقاة:  {ڄڦڦڦڦڤڤڤٹٹ
  .مشتكأالمصائم في يومنا هذا وإلأ اهلل ال
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 أخي الكايم:  الىم
: بـ  تؤخـذ ,   تؤخـذ بـالاأ  ‘ديننا وفايعتنا وسياة نبينا  أو م

لــن  ايــق النقــ  بــالنص الثابــن, والنقــ  الصــحيح هــو الحــاكم لىــأ 
ــام  ولــيا الــاأ  ,الــاأ  هــو الحــاكم لىــأ النقــ , ولــذلك ُذمَّ الــاأ  ذم 

اق مـن الِفـ مـن ضـ َّ  وهـ  ضـ َّ  .تعار  مع النص أو أبطىـه افديدام إذ
ورضـي  الضالة إ  بإلما  آرائهم وتـاكهم لىنصـوص الصـحيحة الثابتـة 

ن قا : لو كان الدين بالاأ  لكان با ن الدف أولأ بالمسـح مـن اهلل لمَّ 
عم  العق  في فهم النق , ونقف ثم نُ  ,فنحن نقف مع النق  .ظاهاه اهـ

إذا  .[080]البقـــاة:  {یىئىئېئ}مـــع قولـــه تعـــالأ: 
   .تعالأ إلأ اهلل تعالأ حتأ يعىمك اهلل التج ْ ففهم النق  لجزت أمام 

ثانيام: أين تكمن الراابة في نكاح الماأة الصرياة التي لم تحض 
ۋٴۇۈۈ} :مو نا ج َّ جالله في سورة الطالق ألم يق  بعد 

ەئائائىېېېېۉۉۅۅۋ

  .[4]الطالق:  {ېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئوئوئەئ
: دَ فقد حدد اهلل تعالأ لِ   د أصناأل ثالثة من النسا  وهنَّ

  .يئسن من الحيض .{ۋٴۇۈۈ}الماأة الكبياة: ـ 3
  .{ىېې}لم تحض بعد:  الماأة الصرياة التي ـ0
  .{وئوئەئەئائائ}الماأة الحام :  ـ1

ة الماأة الصرياة التي لم تحـض بعـد  القهـا فاهلل تعالأ حدد لدَّ 
إ  بعـد الـزوا   وهـ   وهـ  يكـون الطـالق ,بثالثة أفـها من زوجها
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 ,   ِحـتكمن المشـكىة  اهلل تعـالأ يُ  تكون العدة إ  بعد الدخو   فيين
 لماذا هذا العبم  ,والبعض يحاو  أن ينفي

ژژڈڈڎڎڌڌ}ج  فينه:  ألم يق  مو نا

ڱڱڱڳڳڳڳگگگککککڑڑ

قالن السيدة لائشة رضي اهلل لنها في  .[1]النسا :  {ڻڻںں
 هيفقالن: ) لاوة بن الزبيا فسيا هذه اآلية لندما سيلها ابن أختهات

 بيدنأ يتزوجها أن ويايد ومالها جمالها في فياغم وليها جاحِ  في اليتيمة
 إكما  في لهنَّ  يقسطوا أن إ  نكاحهن لن فنهوا ,نسائها سنة من

 استفتأ ثم :لائشة قالن .النسا  من سواهنَّ  من بنكاح وأماوا ,الصداق
ڭڭۓ}: وج  لز اهلل فينز  ,بعد ‘ اهلل رسو  الناا

 :اآلية هذه في اهلل فبين :قالن [307]النسا :  {ۆۇۇڭ
 يىحقوها ولم نكاحها في رغبوا وما  جما  ذات كانن إذا اليتيمة أن
 والجما  الما  قىة في لنها ام ماغوب كانن فإذا ,الصداق بإكما  تهابسن  

 ياغبون حين يتاكونها فكما :قا  .النسا  من غياها والتمسوا تاكوها
 ايوفأ لها يقسطوا أن إ  ,فيها رغبوا إذا ينكحوها أن لهم فىيا ,لنها
  .رواه البدار  (حقها ويعطوها الصداق من

فاهلل تعالأ  .رواه أبو داود >احتالم تم بعد  يُ < :يقو  ‘والنبي 
  .أباح نكاح اليتيمة التي لم تحتىم بعد

ة فــي نكــاح مــن لــم تحــتىم بعــد  اهلل يشــال والــبعض الراابــ فــيين
من الصرياة التي لم تحض بعـد كـان  والزوا  .يستراب! هذا أما غايم
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اهلل تعـالأ فـي لـدة  مشهورام ومتعارفام لىيه, والدلي  لىأ ذلك ما فـاله
 طىقة المدخو  بها قب  سن البىوا, وقـد فعـ  ذلـك بعـض الصـحابةمال

فىم يكن الزوا  مـن الصـرياة مـن  .ا نكياالكاام رضي اهلل لنهم من غي
, ب  هو تشايع لام, فالزوا  المبكـا موافـق ‘ خصوصيات رسو  اهلل
   .لم يكن كذلك لما فاله اهلل تعالأ لىفطاة اإلنسانية, ولو

قـي ىُ بـا نحااأل الدُ  لكن الراب يافض الزوا  المبكا ينه اكتفأ
ينكا  لمبكا, ولكنه  والسىوكي, وينكا لىينا أفد اإلنكار في الزوا  ا

   .بن   قدر اهلل في مجتمعاتنا الفاحشة وانتشات الاذيىةكِ إذا ارتُ 
: أمــا مــن الســيدة لائشــة  ‘قصــة زوا  ســيدنا رســو  اهلل  ثالثــام

صرياة, حيم تم العقد لىيها وكـان لماهـا سـن  رضي اهلل لنها وهي
 حـدَّ وهو أما مشهور بىغ , وتم البنا  بها وهي بنن تسع سنين ,سنوات

 التواتا, حيم ثبن في أصح الكتم بعد كتاب اهلل لز وج  وثبـن فـي
حتــأ صــار مشــهورام لنــد  .وغياهــا مــن كتــم الســنة ,الصــحاح الســن

   .فيه خالفام بين المحدثين والفقها  القاصي والداني, و  نعىم
لنهـا: )لـم ألقـ   و دتها كانن في اإلسالم, تقـو  رضـي اهلل ـ3

رسـو  اهلل  الدين, ولم يما لىينا يوم إ  ييتينا فيـهأبو  إ  وهما يدينان 
 كان مولدها فيو: في الفتح وقا  الحافظ ابن حجا .( رواه البدار ‘

إلــأ  ‘بثمــان ســنين أو نحوهــا, وانتقــ  النبــي قبــ  الهجــاة اإلســالم 
و  يُعىم خالأل بـين الحفـاظ  .ثمانية لشا لامام نحو ولها  الافيق ايلىأ

 .سالم, وأنها   تعق  أبويها إ  وهما مسىمانفي أنها ولدت في اإل
ـ أما تحديد سنها لند العقد والبنا , فهو كما رواه البدار  لن 0
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هشام بن لاوة لن أبيه لن لائشـة رضـي اهلل لنهـا قالـن: )تزوجنـي ـ 
 فنزلنـا المدينـة فقدمنا ,سنين سن بنن وأنا ‘أ  لقد لىيها ـ النبي 

]أ  تســاقط[  فــعا  قفتمـاَّ  نفولكــ ,خــزر  بـن الحــاري بنــي فـي
 ]أ  كثُـا. قـا  الحـافظ ابـن حجـا: وفـي الكـالم حـذأل   ةم مَ يْ مَ جُ  فوفأ

تقدياه: ثم فصْىُن من الولك فتابَّأ فـعا  فكثـا. وقولهـا )ُجَمْيَمـة(: 
ــة, وهــي الشــعا إذا زاد لــن المنكبــين[  أم أمــي فــيتتني ,أ  صــار ُجمَّ

   فيتيتهـا بـي نفصاخ ,لي صواحم ومعي أرجوحة لفي وإني رومان
 وإنـي الـدار بـاب لىـأ أوقفتني حتأ بيد  فيخذت ,بي تايد ما أدر 
[  ينهت سام لاليام  أخـذت ثـم ,نفسـي بعـض سـكن حتأ]أ  أتنفَّا تنفُّ
 نسـوة فـإذا ,الـدار أدخىتني ثم ورأسي وجهي به فمسحن ما  من فيئام 
أ  ]  ـائا خيـا ولىأ والباكة الديا لىأ :فقىن البين في اينصار من

 فىـم ,فـيني مـن نَ حْ فيصـىَ  إلـيهن فيسـىمتني ,لىأ خيا حظ  ونصيم[
 تسـع بنـن يومئـذ وأنا إليه فيسىمتني ,ضحأ ‘ اهلل رسو  إ  نيلْ اُ يَ 

 .وهو بىفظ قايم منه لند مسىم .(سنين
وروى مسىم أيضام لن هشام بن لاوة لن أبيه لن السـيدة لائشـة 

 وبنـأ ,سنين سن بنن وأنا ‘ النبي تزوجنيرضي اهلل لنها قالن: )
 .(سنين تسع بنن وأنا بي

وروى أبو داود أيضام لـن هشـام بـن لـاوة لـن أبيـه لـن السـيدة 
 ـ سـبع بنـن وأنا ‘ اهلل رسو  تزوجنيلائشة رضي اهلل لنها قالن: )

 .(تسع بنن وأنا بي ودخ  ـ سن أو :سىيمان قا 
: قالـن لائشـة لـن أبيه لن لاوة بن هشام لنوروى النسائي أيضام 
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 .(سنين لتسع لىي ودخ  ,سنين لسبع ‘ اهلل رسو  تزوجني)
 بنــن وأنــا ‘ اهلل رســو  زوجنــيوفــي روايــة لنــد النســائي: )ت

 .(بالبنات ألعم وكنن ,سنين تسع بنن وأنا لىي ودخ  ,سن
لقـد لىيهـا وهـي بنـن سـن  ‘فالاوايات كثيـاة فـي أن النبـي 

سـعد فـي سنين, وبنأ بهـا وهـي بنـن تسـع سـنين, حتـأ رواهـا ابـن 
 . بقاته من خمسة لشا  ايقام 

 ‘ 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 

مـن  ‘ بنته الصرياة البكا؛ إنكاح أبي بكا رضي اهلل لنه النبيَّ ايب ا
لائشة رضي اهلل لنها وهي بنن سن سـنين, وهـذا أمـا مشـهور غنينـا 

 .لن إيااد اإلسناد فيه اهـ
 وبناء على ما تقدم:

ـ ايحكام تؤخذ لن  ايق النق , والنق  الصـحيح هـو الحـاكم 3
عق  بحيـم يصـبح العقـ  لىأ العق , و  تؤخذ ايحكام لن  ايق ال

 .حاكمام لىأ النق 
لقـد لىيهـا وهـي بنـن  ‘ـ ثبن لن  ايق التـواتا بـين النبـي 0

سن سنوات, وبنأ بها رضي اهلل لنها وهي بنن تسع سـنوات, وهـذا 
 .هو الذ  قاره العىما  الثقات
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تزو   ‘أن النبي من ـ وأما ما ُلز  إلأ بعض العىما  الثقات 1
هلل لنهـا وهـي فـي الدامسـة والعشـاين, فـإن من السيدة لائشة رضـي ا

لىيـه,  ويُـَادُّ  منـا يَـادُّ  جـواد كبـوة, وكـ    صحَّ العزو فإني أقـو : لكـ   
هـذا,  .ويؤخذ من قوله ويتاك, كما قا  سيدنا مالـك رحمـه اهلل تعـالأ

 .واهلل تعالأ ألىم

 .أكثـر  تـزوج وعنـدل زوجتـان أو    ًاأن فالن نسمع كثريًا: 0السؤال

 ًاومتـى يكـون مباحـ    ؟دد الزوجا  يف هـذل األيـام  حكم تع ما

    رورة؟ ومتى يكون ؟ ري ذل  أو

مبـاح ولـيا بسـنة, والسـنة أن  د الزوجـات أمـا  : إن تعدُّ الجواب
يـا معشـا الشـباب مـن <: ‘يتزو  الاج  باماأة, امتثا م لدلوة النبي 

 لىبصا وأحصـن لىفـا , ومـن فإنه أغضُّ  , استطال منكم البا ة فىيتزوَّ 
 .رواه البدار  >جا لم يستطع فعىيه بالصوم فإنه لو وِ 

ککڑڑژژ}د المشار إليه بقوله تعالأ: عدُّ أما التَّ 

 .فهذا لعباحة .[1]النسا :  {گکک
وقد يصـبح واجبـام إذا خشـي الاجـ  لىـأ نفسـه مـن الوقـول فـي 

 .الفاحشة, بحيم لو كانن زوجته ايولأ   تكفيه
 .كان الاج  قادرام لىأ تحقيق العد  بين نسائهوقد يكون مباحام إذا 

وقد يكون حاامام إذا كان يعىم الاج  بينه غيـا قـادر لىـأ العـد  
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .بين نسائه
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امــرأة وكَّلــت أخاهــا بعقــد زواجهــا علــى اــةص معــن,        : 3الســؤال

وعنـدما جلــا وكيــل األخــت أمـام وكيــل الــزوج وكــان أخــال,   

جت  أخيت علـى مهـر قـدرل كـذا, فقـال لـه:       خاطبه بقوله: زوَّ

احلا رون  ه الشهوُدقبلت زواجها على ما ذكر  من املهر, فنبَّ

على اخلطأ يف العقـد, فعـادوا إلجـراء العقـد مـن جديـد بلفـة        

 ص يح, فهل صح هذا العقد للزوج املقصود أم ال؟

 الما أن ايخن وكَّىن أخاها بإجاا  لقد زواجها لىأ الجواب: 
 .ين, فيجااه لرياه لن خطي أو قصد فيعتبا هذا العقد موقوفام فدص مع

ــة  والعقــد الموقــوأل اختىــف الفقهــا  فــي حكمــه: فــذهم الحنفي
والمالكية وفي روايـة لنـد الحنابىـة إلـأ أن العقـد الموقـوأل صـحيح, 

  .ه انفس  العقدزْ جِ ويتوقف نفاذه لىأ إجازة من له اإلجازة, فإذا لم يُ 
مـن الفضـولي والعاقـد  بيع الفضـولي لكـ   الفس  يثبن في  وحقُّ 

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
ذهــم الشــافعية والحنابىــة إلــأ أن العقــد الموقــوأل با ــ , و  و

يصح باإلجازة, لما أخاجه أبو داود لن لماو بن فعيم لن أبيه لـن 
   الق إ  فيما تمىك, و  لتـق إ  فيمـا <قا :  ‘جده, أن النبي 

 .رواه أبو داود >تمىك, و  بيع إ  فيما تمىك
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  وبناء على ذلك:
الزوا  الثاني, ين العقد ايو   لقدُ  ىة صحَّ لند الشافعية والحناب

 .ىة بذلكبا  , وليا هناك حاجة إللالم الزوجة الموك  
أما لند السـادة الحنفيـة والمالكيـة فعىـأ وكيـ  الزوجـة أن يدبـا 
أخته بالعقد ايو  الذ  كـان لوكيـ  الـزو , فـإن أجازتـه صـح العقـد 

ــاني, وإن لــم تجــزه كــان ال ــا الم, ايو  وبطــ  العقــد الث عقــد ايو  ب
والعقد البا     يتاتم لىيه في  إذا لم يعقبه دخو , و المـا أنـه مـا 
تم الدخو  بها فهو لقد با     يتاتم لىيه في , ينه أجـا  العقـد 

وصـح العقـد الثـاني لـبطالن  .ماة ثانية لىأ الشدص المقصود مبافاة
قــف صــحة وبالتــالي   تتو .العقـد ايو  الــذ  مــا تاتــم لىيـه دخــو 

   .العقد الثاني لىأ  الق الاج  ايو 
وايولــأ أن يدبــا ايخ أختــه بالعقــد ايو  مــن أجــ  إجازتــه أو 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .فسده, وذلك خاوجام من الدالأل

 و َّخطبت لي أمي فتاة ليست باملواصـفا  الـيت أريـدها,    : 4السؤال

ر آلن أ سَّـ الزواج, ثـم محلـت زوجـيت وجـاءني مولـودان, وأنـا ا      

وأعـــيآ يف نفســـي حالـــة نقـــص أاـــعر بهـــا    علـــى هـــذا الـــزواج 

 ر مــن هــذلر وأتضــجَّوأتــذمَّ ,كلمــا تــذكر  تلــ  املواصــفا 

أفكـر يف الـزواج مـن امـرأة ثانيـة       احلالة الـيت أنـا فيهـا, وأحيانـاً    

لتعــوض لــي الــنقص الــذي أاــعر بــه يف زواجــي األول, وقناعــة   
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إنهــا مــا إن تســمع   :ولوتقــ ,أعــرا أنهــا ال تؤيــد زواجــي  زوجــيت

حتــى وال إىل  ,رجعــة بنبــأ زواجــي إال وتركــت البيــت إىل  ــري   

لكــنين يف  ,مــا وأنــا اآلن متشــتت, مرتــاح معهــا إىل حــدٍّ   .أهلــها

 , فما هي نصي تكم؟حباجة إىل تعويا عما فاتين نفسي

: ‘أقــو  لــك يــا أخــي الكــايم: اســمع حــديم النبــي الجووواب: 
ومـن دلـا   .رواه التامـذ  >نأ النـااوار  بما قسم اهلل لك تكن أغ<

 ,لـين نـي إلـأ نفسـي  افـةَ ىْ كِ ك أرجـو فـال تَ الىهـم رحمَتـ<: ‘النبي 
إنـك إن <, وقا  في حديم آخـا: >ه   إله إ  أننوأصىح لي فيني كىَّ 

ني إلأ ضعف ولورة وذنم وخطيئة, وإني   أثـق ىْ كِ ني إلأ نفسي تَ ىْ كِ تَ 
الىهـم <وفي حديم آخا:  .إليمانرواه البيهقي في فعم ا >إ  باحمتك

نـي ألهـد إليـك فـي إ ,الريـم والشـهادة السماوات واير  لـالمَ  فا اَ 
ن أ  أنن وحدك   فـايك لـك وإن   إله أني أفهد أهذه الحياة الدنيا 

 بنـي مـن الشـا  ا  قَ نـي إلـأ نفسـي تُ ىْ كِ فإنـك إن تَ  ,لبدك ورسولك محمدام 
 فاجع  لي لنـدك لهـدام  ,باحمتك وإني   أثق إ  ,وتبالدني من الديا

 .رواه اإلمام أحمد >نك   تدىف الميعادإيوم القيامة  ينيهِ ف  وَ تُ 
الديا فيما اختاره اهلل لز وج   ثق تمامام يا أخي بين الديا ك َّ 

پپ}, ين اهلل تعالأ يقو : ألك, واستقب  هذا القدر بالاض
ٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺڀڀڀڀ

 .[036]البقاة:  {ڤڤڤ
ربما يا أخي أن يكون الذ  كان فـي ذهنـك مـن مواصـفات سـببام 
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في فتنتك في دينك, وتذكا قو  بعـض الصـالحين: تـدبيا  تـدميا , 
 .وتدبياه تعميا , واتاك ماادك لمااد اهلل تعالأ

ــ ــزوأذك  ــو  اهلل ل ــا أخــي بق ېۉۉ}وجــ :  اك ي

 .[32 ]النسا : {وئوئەئەئائائىىېې
 لك في الريم, وتذكا حـديم سـيدنا رسـو    تدر  ما خبي اهلل

 >ود خيا من حسنا    تىد, إني مكاثا بكـم ايمـملُ سودا  وَ <: ‘اهلل 
 .رواه الطبااني في الكبيا

وهـو يقـو   ‘ودام, وتذكا النبي لُ فالحمد هلل الذ  رزقك اماأة وَ 
رواه  >  يفاك مؤمن مؤمنة إن كـاه منهـا خىقـام رضـي منهـا آخـا<لك: 
 .  يبرض مؤمن مؤمنة أ : .مسىم

باهلل لىيك يـا أخـي أ  تـاى هـذه الزوجـة لفيفـة  ـاهاة الـذي , 
 .هذا يكفيك, ولىيك برض البصا تحفظك في نفسها ومالك, واهللِ 

وأخياام:   أنصحك بالزوا  من اماأة ثانية, وذلـك حفاظـام لىـأ 
 .أساتك, ولىأ راحتك أنن بالذات

اهلل تعالأ مع غض البصا, أكثا يا أخي من الدلا  والتضال إلأ 
أسي  اهلل لنا , وولدم الحديم لن النسا  في مجالسك مع أصحابك

 قا  تعالأ: .ولك ا ستقاار, وهذا   يكون إ  بكثاة ذكا اهلل تعالأ

 {ىثمثجثيتىتختحتجتيبىبمب}
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .الىهم أكامنا بذلك .[08]الالد: 

هـــل هـــو اجملتمـــع الـــذي نعيشـــه الـــزواج الثـــاني يف رأي : 2الســـؤال
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الرتكيــز علــى هــذا املو ــوع    كمنعمــة أم نقمــة؟ نرجــو مــن  

 .تمعاجملالذي يثري اجلدل والنقاش العقيم يف 

يجم لىأ المسىم أن يعتقد بين ما فاله اهلل لنا هو  أو م:الجواب: 
نعمة, ولن يكون نقمة في حالة من ايحوا  إذا كان المسىم يتعام  مع 

إذا أسا  التعام  مع النعمة وكان  اد المنعم, ولكن العبدَ النعمة كما أر
ال فك سوأل تنقىم النعمة إلأ نقمة, فلىأ خالأل ما أراد المنعم 

ىئېئېئېئۈئۈئۆئ}وذلك ليتحقق قو  اهلل لز وج : 

حبجبيئىئمئحئجئ ي یییىئىئ

 . ه[سورة ] {ي پپپٻٻٻٻٱ ي خب
: شالي في ك  قضية, يجم لىأ المسىم أن يعاأل الحكم ال ثانيام

صدور الحكم, وإن الحكم الشالي فـي  دد الهوى والعا فة لنبعِ وأن يُ 
 :هد الزوجات اختىف الفقها  فيتعدُّ 

فذهم الشافعية والحنابىة إلـأ أنـه يسـتحم أن   يزيـد الاجـ  فـي 
النكاح لىأ اماأة واحدة من غيا حاجة ظاهاة, إن حصـ  بهـا اإللفـاأل, 

م, قـا  تعـالأ: حـدة مـن التعـاُّ لما في الزيـادة لىـأ الوا ڄ}  لىُمحـاَّ
   .[302]النسا :  {ڃڃڃڃڄڄڄ

مـن كـان لـه <قـا :  ‘ولن أبي هاياة رضي اهلل لنه لن النبـي 
 >اماأتان يمي  إلحداهما لىأ ايخاى جا  يوم القيامة أحد فقيه مائـ 

 .رواه النسائي
لدم الجور د مباح إلأ أربع, إذا أمن وذهم الحنفية إلأ أن التعدُّ 
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بينهن, فإن لم ييمن اقتصا لىأ ما يمكنه العد  بيـنهن, فـإن لـم يـيمن 
ڱڱڱڳڳڳڳگگ} لقوله تعالأ: اقتصا لىأ واحدة,

وقد اتفق الفقهـا  لىـأ جـواز الجمـع  .[1]النسا :  {ڻڻںں
ژ} بين أربع زوجات, وذلك لصااحة القاآن الكايم في قوله تعـالأ:

فـإذا  العـد , بشاط .[1نسا : ]ال {گککککڑڑژ
ڱڳڳڳڳگگ}التعدد, قا  تعالأ:  مَ اُ انعدم هذا الشاط حَ 

 .{ڻڻںںڱڱ
والمسكن  النفقة في العد  هو هنا المشاوط العد  أن الفقها  نبيَّ  وقد

والمبين وحسن المعافاة, وهو العد  الظاها المقدور لىيه لعنسان, أما 
ي فىيا مشاو ام, وليا داخالم في العد  ما ورا  ذلك من المي  القىب

ڄ} وقد أفار القاآن العظيم إلأ ذلك بقوله تعالأ: فاق,تالمطىوب با 
ڇچچچڃڃڃڃڄڄڄ

 .{ڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇ
والمقصود من اآلية المي  القىبي, واهلل تعالأ   يكىف بما ليا بوسع 

الىهم < بقوله: ‘ النبيولهذا أفار  فالقىم منفع  وليا بفال , اإلنسان,
 .رواه أبو داود >هذا قسمي فيما أمىك فال تىمني فيما تمىك و  أمىك

أن الزو  إذا كان متيقنام بينـه   يسـتطيع أن لىأ وقد اتفق الفقها  
 .يحام لىيه أن يتزو  بالثانية, وإذا تزو  يكون آثمام فيعد  

 وبناء على ذلك:
واجبـام و  سـنة, وقـد  فالتعدد بشـك  لـام أمـا مبـاح, ولـيا ـ3
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زوجـة واحـدة   تكفيـه,  نينتق  من اإلباحـة إلـأ الوجـوب, إذا كانـ
ويدشأ لىأ نفسه من الوقول في الفاحشة, بشاط أن يكـون واثقـام مـن 
نفسه بينه يستطيع العد  بينهما, وقد يصبح ايما المباح حاامام إذا كـان 

 .يعىم بينه لن يعد  بين الزوجات
سه بصياة, فإذا كـان يايـد التعـدد فـي الـزوا  اإلنسان لىأ نف ـ0

وهـذا  .{گککککڑڑژژ}تطبيقام لقوله تعالأ: 
ايما لعباحة وليا لىوجـوب و  لىسـنية, فـال حـا  لىيـه, لىـأ أن 

 .يكون واثقام من نفسه بينه قادر لىأ العد 
حـام لىيـه الـزوا  فيوأما إذا كان لالمام بينه لاجز لـن العـد   ـ1
 .بالثانية

: البعض أصبح ياى التعدد نقمة ولم ياه نعمة  ولذلك أقو  أخياام
وانقىبن حياته إلأ جحيم بسـبم التعـدد, مـادُّ هـذا ايمـا لىتجـاوزات 
الشالية من قب  الزوجة أو الزو  أو كىيهما, وإ  فىـو التـزم الزوجـان 
بايحكام الشالية في قضية التعـدد لعـاش الزوجـان بسـعادة   فـقاوة 

 .ذا, واهلل تعالأ ألىمه .فيها

امرأة   إجراء عقد الزواج هلا علـى رجـل ال تر ـب فيـه,     : 8السؤال

ـ والعيــاذ بـــاهلل  ــــ أهلــها علـــى تزوزهــا منــه, فـــانت ر      وأصــرَّ 

 والسؤال: هل تست ق املرأة املهر كاماًل أم نصفه؟ ــتعاىل ـ

إذا تم العقد لىيها باضاها وهـي بالرـة رافـدة, فالعقـد الجواب: 
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ــذهم صــحي ــؤخا وال ــدم والم ــامالم المق ــا ك ــا تســتحق المه ح, وبموته
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 

 .غياه فياي منها ربع الما من 
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 فيئام من المها, وبـالطبع   يـاي منهـا 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .زوجها

ر مــن امــرأة, فهــل زــب عليــه العــدل  رجــل عنــدل أكثــ: 2الســؤال

 بينهن يف اجلماع؟

: اتفق الفقها  لىأ أنه يجم لىأ الاج  إن كان لـه أكثـا الجواب
 من زوجة: 

يعـد  فـي القسـم بـين زوجاتـه, وأن يسـو  بيـنهن فيـه, ين أن  ـ3
ــالأ:  ــه تع ــا لقول ــالأ به ــا اهلل تع ــي أم ــالمعاوأل الت ــن المعافــاة ب ــك م ذل

يا مع لدم التسوية في القسـم ول .[32]النسا :  {ۉۉ}
بين الزوجات معافاة لهـن بـالمعاوأل, ولمـا روى أبـو هايـاة رضـي اهلل 

إذا كان لند رج  اماأتـان فىـم يعـد  بينهمـا <قا :  ‘لنه أن رسو  اهلل 
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ولالتبـال  .أخاجه التامذ  وصححه الحـاكم >جا  يوم القيامة وفقه ساقط
جـه ولدلـه بيـنهن, فقـد كـان في قسمه بين أزوا ‘وا قتدا  باسو  اهلل 

فعن لائشة رضـي اهلل لنهـا أن رسـو   .لىأ غاية من العد  في ذلك ‘
أيـن أنـا غـدام  أيـن أنـا <كان يسـي  فـي ماضـه الـذ  مـات فيـه:  ‘اهلل 
  يايد يوم لائشة, فيذن له أزواجه أن يكون حيـم فـا , فكـان فـي >غدام 

   .بدار  ومسىمرواه ال .‘بين لائشة رضي اهلل لنها حتأ مات لندها 
وذهم الفقها  إلأ أنه يجم لىأ الزو  العد  بين زوجتيه أو  ـ0

التسـوية  زوجاته في حقوقهن من القسم والنفقة والكسوة والسكنأ, وهو
بينهن في ذلك, ين النسا  رلية الـزو , والاالـي مـيمور بالعـد  فـي 

كىكم رال ومسؤو  لـن رليتـه, فاإلمـام رال <: ‘رليته, لقو  النبي 
ــن ــؤو  ل ــو مس ــه رال وه ــي أهى ــ  ف ــه, والاج ــن رليت ــؤو  ل ــو مس  وه

   .رواه البدار  >...رليته
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 
وقد قا  ابـن لبـاا رضـي اهلل لنـه فـي  .ا   يمىكه الزو ذوالشهوة, وه

 {ڃڃڃڃڄڄڄڄ} وجـ : لز اهلل قو  تفسيا
وتقـو  السـيدة لائشـة رضـي  .: يعني في الحم والجمـال[302]النسا : 
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الىهـم هـذا قسـمي <يقسم ويعد  ثـم يقـو :  ‘اهلل لنها: كان رسو  اهلل 
   .أخاجه أبو داود >فيما أمىك, فال تىمني فيما تمىك و  أمىك

ونق  ابن لابدين لن بعض أه  العىم: أن الزو  إن تـاك الـوط  
لعدم الدالية وا نتشار ُلِذر, وإن تاكه مـع الداليـة إليـه, لكـن داليتـه 

  .إلأ الضاة أقوى فهو مما يدخ  تحن قدرته
  وبناء على ذلك:

فإنه يجم لىأ الزو  أن يعد  بين نسائه فيما كـان داخـالم تحـن 
قدرتــه, والــذ  مــن جمىتــه الجمــال, إذا كانــن الزوجــة تتضــار بتــاك 

ينـه مـن الواجـم لىـأ الـزو  أن يـدفع  الجمال وهو قادر لىأ ذلك,
 وأما إذا كان   يجـد داليـة و  انتشـارام فـال .نهالنها وأن يحص   رالضا

أما إذا تاكه لتتـوفا لذتـه لزوجتـه  .حا  لىيه في تاك العد  في الجمال
فهـذا   يجـوز, ينـه إضـاار فـي  , وهي تتضار بتـاك الجمـالايخاى

  .هذا, واهلل تعالأ ألىم .حق الزوجة ايولأ, وهذا   يح 

أريد أن أتزوج مـن امـرأة ثانيـة, فهـل حيـق لـي أن أبقـى        : 6السؤال

دة أســبوع أو أســبوعن, ثـم بعــد ذلــ   مـع زوجــيت الثانيــة ملـ  

 أعدل بينهما يف املبيت؟  

: أسي  اهلل لك العون والسداد والتوفيق لىعـد  بينهمـا, وأن الجواب
يتسع صدرك لىزوجتين, وأن تعافاهن بالمعاوأل امتثا م لقو  اهلل تعـالأ: 

ەئەئائائىىېېېۉۉ}
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تزامـك وأن تعطـي الصـورة الحسـنة لـن ال .[32]النسا :  {وئوئ
بدين اهلل لز وج , وأن   تكون سببام في نفـورهن أو نفـور إحـداهن مـن 

   .دين اهلل لز وج  بسبم جوٍر أو ظىٍم   قدر اهلل تعالأ
أما بالنسبة لىعـد  بـين الزوجـة الجديـدة والسـابقة, فقـد اختىـف 
الفقها  في ذلك, ه  تدخ  الزوجة الجديدة في الَقْسم مبافاة, أم لها 

  قَْسم خاص 
فذهم جمهـور الفقهـا  إلـأ أن الزوجـة الجديـدة إن كانـن بكـاام 
تدـتص بسـبع ليــاٍ  بـال قضــا  لىزوجـة ايولـأ, وإن كانــن ثيبـام فإنهــا 
تدتص بثالي لياٍ  بال قضا  لىزوجة ايولأ, وذلـك لمـا روى اإلمـام 

: ‘مسىم رحمه اهلل تعالأ لن أبي بكـا بـن لبـد الـاحمن قـا : قـا  
واختصـن الزوجـة الجديـدة بـذلك مـن  .>م ثـاليلىبكا سبع, ولىثي  <

  .أج  اينا وزوا  الوحشة
أما مذهم الحنفية: فإن الجديدة تدخ  فـي القسـم مبافـاة, ينـه 
  حق لىزوجة الجديدة من زيادة قَْسم تدتص به, وذلك لقوله تعـالأ: 

ــي  .{ۉۉ} ــور ف ــن الج ــي ل ــم النه ــالق أحادي وإل 
ح و  تفــاوت بــين ايزوا  فــي القســم, ين الَقْســم مــن حقــوق النكــا

   .ذلك, وين الوحشة في الزوجة القديمة متحققة لدخو  الضاة لىيها
 وبناء على ذلك:

ــة,  ــا مبافــاةم أخــذام بمــذهم الحنفي ــد  بينهم ــا أنصــحك بالع فين
وخاصة في زمٍن كثا فيه نفور النسا  مـن التعـدد لجهىهـن فـي ديـن اهلل 
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و لمصــىحة المــاأة أكثــا مــن د إنمــا هــلــز وجــ , ولــو لــافن أن التعــدُّ 
د, ولكن الرزو الفكا  الذ  ورد إلينا مصىحة الزو  لناديَن هنَّ بالتعدُّ 

لىنفور  , دفع النسا منسائه عمع سو  تعام  بعض الاجا  م ,من الراب
   .طات لىيها الماأةمن ذلك, وهذا إلأ جانم الرياة التي فُ 

ام, وهـي وقَّافـة لنـد اهلل جيـد وأما إذا كانن الزوجة ايولأ تعي دينَ 
حدود اهلل, فدذ بقو  جمهور الفقها , وذلك بين تدص الزوجة الجديـدة 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .بسبع لياٍ  إن كانن بكاام, وبثالي إذا كانن ثي بام 

والدي تـزوج امـرأة مطلقـة, وعنـدها بنـا , فهـل زـوز لنـا أن         : 2السؤال

والـدنا؟   نا كما حرْمنَ علىنتزوج من بناتها؟ أم أنهنَّ حرْمنَ علي

 وهل تعترب أمّ زوجة والدنا جدة حرمت علينا كذل  أم ال؟

بشاط الدخو  بها, بنات الزوجة يحامن لىأ الاج   الجواب:
ڳڳڳ}  بمجاد العقد لىيها, وذلك لقو  اهلل تعالأ: 

ڻڻڻڻںںڱڱڱڱڳ

 .[01]النسا :  {ہۀۀ
م البنات, والعقد بايمهات يحا  وهذا معنأ قو  الفقها : الدخو  

فإذا تم الدخو  بالماأة حامن بناتها لىـأ  .م ايمهاتلىأ البنات يحا  
فإنـه يجـوز  ,زوجها, أما إذا لقد لىيها ثم  ىقها أو ماتن قب  الدخو 

 .لزوجها أن يتزو  من بناتها
أما بالنسـبة يو د الـزو  فإنـه يحـ  لهـم أن يتزوجـوا مـن بنـات 
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وا  دخ  والـدهم بهـا أو لـم يـدخ , ين تحـايم بنـات زوجة ايب س
 .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 

]النســا :  {ڄڄڄڦڦ}جــدة, وأمــا قولــه تعــالأ: 
فقــط, فيحــام لىــأ ايو د أن  فإنــه مقصــور لىــأ زوجــة ايب .[00

يتزو  أحدهم زوجة أبيه, أما أمها فال تحام لىأ ايو د, وإن حامن 
 .لىأ أبيهم بمجاد العقد لىأ بنتها

 وبناء على ذلك:
فيجــوز  ,فبنــات زوجــة أبــيكم   يحــامن لىــيكم, وكــذلك أمهــا

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .لىواحد منكم أن يتزو  من أمها أو من بناتها

اـعرها,   ااب يريد الزواج من فتاة, وهو يريـد أن ينظـر إىل  : 12لسؤالا

 فما هو احلكم الشرعي يف نظر اخلاطب لشعر خمطوبته؟

ذهم جمهور الفقها  إلأ أن ما يباح لىدا م نظاه مـن : الجواب
أل لىأ الجما , والكفـين  مدطوبته هو الوجه والكفان, ين الوجه يعا 

لدا ذلك   يجوز, ينه يمكن وصـفه  يعافان لىأ خصوبة البدن, وما
 .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  
ور: ]النـ {ڍڇڇڇڇ}ميمور بقو  اهلل لز وجـ : 

النظـا إلـأ المـاأة التـي يايـد الـزوا   ‘ولكن أبـاح لـه النبـي  .[12
منها, كما روى سـيدنا جـابا بـن لبـد اهلل رضـي اهلل لنهمـا قـا : قـا  

إذا خطم أحدكم الماأة فإن استطال أن ينظـا إلـأ مـا <: ‘رسو  اهلل 
 .أخاجه أبو داود >يدلوه إلأ نكاحها فىيفع 

ضي اهلل لنه قا : خطبـن امـاأة وكما ورد لن المرياة بن فعبة ر
فانظا إليهـا <قا :  .قىن:   >أنظات إليها <: ‘فقا  لي رسو  اهلل 

 .أخاجه ابن ماجه >فإنه أحاى أن يؤدم بينكما
فايص  في نظا الاج  إلأ الماأة التحايم, ولكن أبيح لىدا م 
أن ينظا إلأ مدطوبته بقصـد الـزوا , فـإذا اكتفـأ بنظـاة واحـدة حـام 

 .ن ينظا إليها ثانيةلىيه أ
 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 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .وصفام من قب  النسا 

نسـأل اهلل  ـ ــروسيا, وهذا الشاب يف لي صديق له أيف يدرإ : 11السؤال

ق بإحـدى الفتيــا  وبقيــت بينهمــا عالقــة  تعلَّــ , افــلـ ــــالسـالمة  

ــة لــه يف الكليــة,       عنــدما و ــري مشــروعة ملــدة عــامن, وهــي زميل
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بعــد فــرتة وأنهــت دراســتها عــاد  إىل أهلــها يف حمافظــة ثانيــة,  

السـؤال:   .تتجاوز السنة عاد  ومعها طفل وقالت له: هذا ولدنا

ولدل أم ال؟ فلنفـرض   الشاب عندل ا  صو وع الولد هل هو

فمـا حكـم الشـرع يف      DNA أنه أجرى  لياًل لل مـا النـووي  

 كال احلالتن سواء أكان الطفل ولدل أم ال؟

رواه  >الولد لىفااش ولىعـاها الحجـا<يقو :  ‘النبي الجواب: 
فطالما كان الىقـا  غيـا فـالي بينهمـا فالولـد   يثبـن نسـبه  .البدار 

 .سبه يمهلىاج  الزاني ولكن يثبن ن
ولو أجاى تحىيالم لىحمض النوو  بينه وبين هذا الولد وتطابقـن 

 .فالي التحالي  فال قيمة لها,  الما كان الىقا  بينهما غياَ 
أنصح هذا ايخ أن يتوب إلأ اهلل تعالأ وأن يصدق في توبته  اوأن

قب  نهاية أجىه, وأن تتوب هذه الماأة, وإذا أراد الاج  أن يتزو  منها 
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .حا  في ذلك فالام  فال

ســنة وكانــت زوجــيت   /10/تزوجــت للمــرة الثانيــة منــذ  : 10الســؤال

األوىل على ذميت, وكما تعلمون أن القانون ال يسمح بالزواج 

وكمـا هـو معـروا     ..للمرة الثانية إال صوافقة الزوجـة األوىل 

ا كمـة   بالطريقة الشبه قانونيـة أقمنـا دعـوى تثبيـت زواج يف    

و َّ تثبيـــت الـــزواج بوجـــود والـــد زوجـــيت واثـــنن مـــن الشـــهود   

وزوجـيت طبعــًا, علمـًا أننــا مل نكــن متـزوجن أو معقــود القــران    
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 .ســـابقًا وتـــذكر  أنـــين مل ألفـــة كلمـــة القبـــول واإلزـــاب 

 :سـؤالي  .فق  سألين القا ي أمتزوج منهـا سـابقًا قلـت: نعـم    

 منها؟ هل زواجنا ص يح بعد أن أصبح لدي ولدان

: هــذا الــزوا  صــحيح إن فــا  اهلل تعــالأ,  المــا كــان الجووواب
اإلقاار من الزوجين بـالزوا  أمـام القاضـي, وأمـام ولـي الزوجـة, مـع 
وجود فاهدين, وأخَذ القاضي بإقاار الزوجين, فالعقد صحيح إن فا  
اهلل تعالأ, كما جا  في حافية ابن لابدين في كتاب النكـاح, مطىـم: 

ــزويت بإرســ ــا الت ــه م ــاإلقاار(   ينافي ــه: و  ب ــه(: )قول ــاب )تنبي ا  كت
صاحوا به من أن النكاح يثبن بالتصادق, ين المااد هنا أن اإلقاار   
يكـون مــن صــيغ العقــد, والمــااد مــن قــولهم: إنــه يثبــن بالتصــادق أن 

 .اهـ .القاضي يُثِبُتُه به ـ أ : بالتصادق ـ ويحكم به
ا في هذا الزوا , وأن يعينك لىأ وأسي  اهلل تعالأ أن يبارك لكم

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .العد  بين زوجتيك
 

** ** ** 
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رجـل متـزوج مـن امـرأة, ولكنهـا هجرتـه وذهبـت إىل بيـت         : 1السؤال

أهلــها لســوء أخالقــه, ثــم إن هــذا الرجــل تــزوج بــامرأة ثانيــة       

عـــود وقصـــدل مـــن زواجـــه منهـــا إ اظـــة زوجتـــه األوىل حتـــى ت 

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        

الـــذي  هكـــذا معلقـــة, ولـــن أطلقـــ  حتـــى تـــردوا علـــي املهـــر   

ــين  ــذرول مـ ــرتس زوجتـــه       .أخـ ــزوج أن يـ ــرعًا للـ ــق اـ ــل حيـ فهـ

قها من نفسـه كـي يسـرتجع املهـر؟ وهـل مـن       معلقة وال يطل 

ــا أن نطلــب مــن القا ــي يف ا كمــة أن يطل ــ    حق  ق الزوجــة ن

 من زوجها إذا كان الزوج  ري موجود أمام القا ي؟

 أخي الكايم: بداية أقو  لكم: الجواب:
: تذكَّ  ۆئۇئۇئوئ}و  اهلل لز وج : اوا قأو م
فالك  ُمْدَتَبا ومبتىأ,  [02]الفاقان:  {ېئېئۈئۆئ

وج   واهلل لز وج  بصيا بالعباد, فمنهم ظالم ومنهم مظىوم, وربنا لز
ییىئىئىئېئېئېئ}يقو  لىمظىوم: 

وج   , وربنا لز[40]إبااهيم:  {ىئمئحئجئی
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تامذ , رواه ال >ولزتي ينصانك ولو بعد حين<بجانم المظىوم, 
إلأ اليمن قا   رضي اهلل لنه سيدنا معاذ بن جب  ‘ولما بعم النبي 

رواه  >اتق دلوة المظىوم فإنها ليا بينها وبين اهلل حجاب<له: 
 .والعبد لندما يكون مظىومام خيا له من أن يكون ظالمام  .البدار 

: ليتذكَّ  ےھھھھ}ا ك  زو  قو  اهلل تعالأ: ثانيام
ۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭۓۓے

ائائىىېېېۉۉۅۋ

وج  لىأ الزو   حيم حام ربنا لزَّ  .[32 ]النسا : {وئوئەئەئ
 .أن يضيق لىأ الزوجة حتأ تطىم الطالق لييخذ منها فيئام من المها

ٻٻٻٱ}وليتذكا ك  زو  قو  اهلل لز وج : 

ٺٺڀڀڀڀپپپپٻ

ڤڤٹٹٹٹٿٿ ي ٿٺ

ڀڀڀ}هلل تعالأ يقو : ا .]النسا [ {ي ڦڤڤ
ٹٹٿٿ}فكيف ييخذ الزو   واهلل تعالأ يسي :  {ڀ
  {ڦڤڤڤڤٹٹ

 ائىىېې}وليتذكا ك  زو  قو  اهلل لز وج : 
لو أنك يا  .]المطففين[ {م ۆئۆئۇئۇئوئ م ەئەئ م

أيها الزو  لندك بنن أو أخن, أتاضأ أن ُتعاَم  بقسوة حتأ يذهم 
 واحدام:  , لذلك يجم لىينا أن نتذكا زوجها بمهاها  الجواب قو م 

ۅ ل ۋٴۇۈۈۆۆ ل ۇڭ}قو  اهلل تعالأ: 
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 م ەئەئ م ائىىېې ل ېۉۉۅ
 .]المطففين[ {م ۆئۆئۇئۇئوئ

ڃڄڄڄڄ}وليتذكا ك  زو  قو  اهلل تعالأ: 

ڍڍڇڇڇچچچڃڃڃ

کککڑڑژ آل ڈڈڎڎڌڌ
وجته معىقة فتاك الزو  ز .]النسا [ {أل ڳگگگک

ليسن بزوجة وليسن بمطىقة ظىم وأ  ظىم, واهلل تعالأ يقو  في 
يا لباد  إني حامن الظىم لىأ نفسي وجعىته <الحديم القدسي: 

 .رواه مسىم >بينكم محامام فال تظالموا
: ليعىم ك  زو  قو  اهلل لز وج :  ہۀۀڻ}ثالثام

فالصداق هو  .[4]النسا :  {ۓۓےےھھھھہہ
الزوجة, و  يطيم لىاج  منه في  إ  لـن  يـم نفـا المـاأة, حق 

 وإ  فما أُخذ بسيف الحيا  فهو حاام, فكيف إذا أُخذ بالقها والظىم 
أيما رجـ  تـزو  بـاماأة لىـأ مـا <: ‘وليعىم ك  زو  قو  النبي 

ق  من المها أو كثا ليا في نفسه أن يؤد  إليها حقهـا, خـدلها, فمـات 
 .رواه الطبااني >, لقي اهلل يوم القيامة وهو زانولم يؤد إليها حقها

 وبعد هذا أقو :
ق لىأ الزوجة حتـأ تفتـد  نفسـها منـه يحام لىأ الزو  أن يضي  

بما ألطاها من مها, فهذا ظىم لها, وقد نهـأ اهلل لـز وجـ  لـن ذلـك 
فمــن  [32]النســا :  {ۈۆۆۇۇڭ}بقولــه: 
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ألطاهـا مـن مهـا, وألطتـه, ضارَّ زوجته وأسا  لشاتها لتفتد  منه بما 
عىيه أن يعىم بين هذا الما  حاام لىيـه, يجـم لىيـه رده, وإ  دخـ  ف

ییىئىئىئېئېئېئتحن قوله تعالأ: }

م  [40]إبـــااهيم:  {ىئمئحئجئی ين اهلل تعـــالأ حـــاَّ
ڦڦڦڤڤڤڤٹ}ذلــك بقولــه: 

فهـــذا لـــون مـــن  [02]النســـا :  {ڃڃڄڄڄڄڦ
 . ألوان أك  ايموا  بالبا 

ولىأ الزوجة أن تصبا لىأ سو  خىق زوجها, فىهـا بـذلك أجـا 
 ىتفتـدِ ف ,لىأ لضـىها وسـو  لشـاتها كبيا, فإن نفذ صباها, وهو مصا  

  أماها إلأ اهلل تعالأ, وذلك لقو  اهلل تعالأ: ها من ظىمه, وتفو  نفسَ 
ــاة:  {ائائىىېې} ــالأ:  .[002]البق ــه تع ژ}ولقول
في   فإن اتفقا لىأ .[312]النسا :  {ککککڑڑ

مـام مـن كَ ة أماها إلأ القاضـي ليجعـ  حَ أفبها ونعمن, وإ  رفعن الما
مام من أهىها إلنها  هذه المشكىة, والقاضي هـو الـذ  يحـدد كَ أهىه وحَ 

 .ما تيخذه الماأة من مها أو تاده
أما إذا  ىقهـا زوجهـا لـن  ايـق الهـاتف أو باسـالة أو بـي   ايـق 

ع, وتستحق الماأة كام  مهاها لندئذ, ثم بعـد ذلـك آخا, فإن الطالق يق
 .يثبن هذا الطالق بإقاار الزو  أو بشهود لىيه في المحكمة الشالية

وأنا أ كد لىأ نصيحتي السابقة: أن تصـبا المـاأة لىـأ زوجهـا, 
ڑژ}وإ  لتفو  أماها إلأ اهلل تعالأ, ولتتفا   بقولـه تعـالأ: 
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ن اهلل تعـالأ, ومـن فهي مولودة بالرنأ مـ .{ککککڑ
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .خياام منهتعالأ تاك فيئام هلل لوضه اهلل 

ــؤال ــيَّ      : 0السـ ــا: علـ ــال هلـ ــه, فقـ ــع زوجتـ ــجار مـ ــة اـ ــل يف حالـ رجـ

فو عت الزوجة يدها على فـم الـزوج حتـى ال     ...احلرام ما

يتم كالمه, فما أ  كالمه, وكان يريد أن يأمرها بعدم 

 وقع اليمن عليه أم ال؟ اخلروج من البيت, فهل

ايما منوط بنية الزو  وبالكالم الذ  كـان لازمـام لىـأ الجواب: 
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:
ا من البين إن خاجـن, إن أتم لفظه بتعىيق  القها لىأ خاوجه ـ3

 .وخاجن, فقد وقع لىيها الطالق, وإن لم تدا  لم يقع لىيها الطالق
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .وإن لم يُتم لفظه فال في  لىيه ـ0

رجل قال لزوجته: عليَّ احلرام بالثالثة إن رجعـت إىل  : 3السؤال

البيت ورأيت  فيه فأنت طالق طـالق طـالق, ثـم خـرج مـن      

ى باب البيت تفقد مفتاح دراجته فلـم زـدل يف   البيت, وعل

ــه, فعــاد إىل البيــت وأخــذ املفتــاح ثــم انصــرا, وكــان        جيب

خروجه من البيت بعد ميينه وعودته إىل البيت  نالزمن ب

ال يتجــاوز دقيقــتن أو ثالثــة, وبعــد ثــال  ســاعا  عــاد إىل     
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البيت فلم زد زوجته, فهل وقع اليمن عليه عنـدما رجـع   

 عد خروجه ملدة دقيقتن أو ثالثة أم ال؟إىل بيته ب

بمضـي وقـن كـاأل لدـاو   كـالم الاجـ  مقيـد حكمـام الجواب: 
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 

 م يمض وقن كاأٍل لداوجها.ل
وكذلك يسي  لن قصده بقولـه: )إن رجعـن إلـأ البيـن ورأيتـك 
, أم لىـأ الـدوام   فيه( ه  قصده أن   يااها في نفـا اليـوم أم أيامـام
فإن كان قصده أن   يااها في البين لىأ الدوام فإن رآها في يـوم مـن 

ودة ورآهـا قبـ  وإن كان قصده أيامام محـد .اييام فيه وقع لىيها الطالق
ولاد ورآهـا فيـه نفسه وإن كان قصده اليوم  .مضيها وقع الطالق كذلك

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .وقع لىيها الطالق, وإ  فالنفسه في اليوم 

ت منــه زوجتــه رائ ــة عطــر,    رجــل دخــل إىل بيتــه فشــمَّ   : 4الســؤال

ف صــل اــجار بينهمــا, واتهمــت الزوجــُة زوجهــا بعالقــة مــع      

الرجــل المرأتــه: إن و ــعت اــيئًا مــن العطــر      النســاء, فقــال 

عليَّ بعد اليوم فأنت طالق بالثالثـة, وبعـد يـوم حلـق حليتـه,      

 فهل طلقت الزوجة أم ال؟ .وو ع بعد احلالقة )الكولونيا(

المهــم فــي ذلــك هــو لــاأل تجــار العطــا, هــ  تعتبــا الجووواب: 
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ىـق الكولونيا من العطا أم    وايهم من ذلك لاأل ونيـة الـزو  المط
 في الكولونيا ه  هي من العطا أم   

فإن كان الزو  المطىق ياى الكولونيا من العطـا فقـد  ىقـن منـه 
زوجته ثالثام وبانن منه بينونة كبـاى, و  تحـ  لـه حتـأ تـنكح زوجـام 

ناجو اهلل لز وج  أن   تطىـق منـه فوإن كان   يااها من العطا  .غياه
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .زوجته

 طلقة بائنة أم طلقة رجعية؟الظهار  د هل يع: 2الالسؤ

, ب  هو تحايم الزوجة لىأ الجواب:  الظهار   يعتبا  القام
زوجها, و  ينتهي هذا التحايم إ  بالكفارة التي ذكاها اهلل تعالأ في 

ڎڎڌڌڍڍڇڇ}القاآن العظيم بقوله تعالأ: 

 ل ڳگگگکککڑڑژژڈڈ
ہۀۀڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳ

فالكفارة  .]المجادلة[ {م ھھھھہہ
زوجته من واحدة من ثالثة: اإللتاق أو الصيام أو اإل عام, فمن ظاها 

 .حام لىيه أن يقابها حتأ يكف ا بواحدة من ثالثة,  ا  الزمن أو قصا
 وبناء على ذلك:

 .الظهار ليا  القام   رجعيام و  بائنام  ـ3
افـاة الزوجـة قبـ  أدا  الكفـارة, وهـذا يحام لىـأ الاجـ  مع ـ0

التحايم يشم  الوط  ودواليه من قُبىة أو مـا أو مبافـاة, فـإذا و ـ  
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أو فع  فيئام من دوالي الوط  قب  التكفيا فقد لصأ اهلل تعـالأ ولىيـه 
أن يتوب ويسترفا, وتبقأ زوجته حاامـام لىيـه حتـأ يكفـا بواحـدة مـن 

 .ـابعين, أو إ عام ستين مسكينام لتق رقبة أو صيام فهاين متت ـثالثة 
الكفارة تكون أو م بعتق الاقبة فمن لـم يجـد فصـيام فـهاين,  ـ1

 .فمن لم يستطع فيطعم ستين مسكينام 
أن تطالم زوجها لفاافها وتمنعـه مـن ذلـك في ولىماأة الحق  ـ4

حتأ ييتي بالكفارة, فإن أبأ الكفارة تافـع أماهـا إلـأ القاضـي, حتـأ 
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .أو يطىقها منه إن أرادتيىزمه بالكفارة 

ق زوجتــه مــرتن مــن الســابق, ويف بدايــة اــهر   رجــل طلَّــ :8ســؤال

ــام /  ــادى األوىل مــــن عــ ــيَّ   1406مجــ ــه: علــ ــال لزوجتــ ـــ قــ /هــ

الطـــالق علـــيَّ احلـــرام ال أقربنَّـــ  إىل يـــوم عيـــد الفطـــر,       

والزوجة تلح على زوجها يف إنهاء هـذل املسـألة, فهـل هنـاس     

 إلللاء اليمن, أم ال بد من االنتظار إىل يوم العيد؟ سبيل

هذا إيال  معىق لىأ  الق, فـالزو  آثـم بـذلك إن لـم الجواب: 
ــه تعــالأ:  ــه, لقول ]البقــاة:  {ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ}ياجــع إلــأ زوجت

 .هذا أو م  .والمفهوم المدالف إذا لم يف  فهو آثم [006
: حكم هذا اليمين لند الحنفية لىأ الشك  التـالي: إن رجـع  ثانيام

لن يمينه وقُاب زوجته قب  العيد فقد حنم في يمينه لفعىـه المحىـوأل 
 .لىيه, و الما لىَّق ذلك لىأ الطالق فيقع لىيه الطالق باجوله إليها
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ومضـن لىيـه أربعـة أفـها مـن  هفيـ وإن لم ياجع لن يمينـه وبـاَّ 
إلـأ  بداية الحىف,  ىقن منه زوجته  ىقة بائنة, بدون أن تافع أماهـا

القاضي وذلك جزا  له لىأ ظىمه, ورحمة بالماأة, ونظـاام لمصـىحتها 
 .بتدىيصها من هذا الزو  اآلثم

حكمــه لنــد الجمهــور مــن المالكيــة والشــافعية والحنابىــة لىــأ و
 الشك  التالي: 

إن رجع لن يمينه ولافا زوجتـه قبـ  العيـد يقـع لىيـه الطـالق, 
 .وهذا موافق لمذهم الحنفية

لن يمينه وبا به ومضن لىيه أربعة أفها من بدايـة  وإن لم ياجع
الحىف   تطىق منه زوجته, ب  ايما متوقف لىأ الزوجة, فإن رفعن 

القاضي ييماه بالعودة إليهـا,  أماها إلأ القاضي بسبم هذا الضار, فإن
 .فإن أبأ ييماه بتطىيقها, فإن أبأ يطىقها القاضي لندئذٍ 

ايفـها ايربعـة, ولـم تافـع وإن لم ياجع لن يمينه حتأ مضن 
أماها إلأ القاضي, ومضن المدة المحددة, وباَّ بقسمه ولاد إليها بعد 

 .ال في  لىيهفمضي المدة المحددة, 
  وبناء على ذلك:

لند السادة الحنفية: إن لاد إليها قبـ  العيـد وقـع لىيـه الطـالق, 
ينـه ويكون هذا الطالق الثالم, فال تح  له حتأ تنكح زوجـام غيـاه, 

 .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

الطـالق  إن لـاد إليهـا قبـ  العيـد وقـع لىيـهفـأما لند الجمهـور: 
كذلك, وتكون هذه الطىقة الثالثة, ولنـدها   تحـ  لـه حتـأ تـنكح 

 .غياه زوجام 
لــم يقابهــا ولــم تافــع أماهــا إلــأ وإن مضــن لىيــه أربعــة أفــها و

القاضي, وباَّ هو بقسمه, فىم يقابها إلأ يوم العيد, فإنها تبقـأ زوجتـه 
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .و  في  لىيه

ــؤال ــد زو  َّ: 2السـ ــا    عقـ ــدم هلـ ــزواج قـ ــد الـ ــل عقـ ــاة, وقبـ ــى فتـ  اج علـ

ــهدية  اخلاطب ــ قطعة من ذهب ـ  الـزواج قـدم هلـا   عقـد   وبعد ـ

ــل       ــد وقبـ ــن العقـ ــرتة مـ ــد فـ ــثمن, وبعـ ــة الـ ــة  اليـ ــة ذهبيـ قطعـ

الـدخول, أرسـل إليهــا أن تـرد إليـه الــذهب كـاماًل, ألنـه يريــد       

ومـاذا تسـت ق   , طالقها, فهل الـذهب مـن حقـه ولـه اسـرتدادل     

 ؟  بعد الطالق املهر؟ وهل نب عليها العدة املرأة من

: الهدية التي يقدمها الدا م لمدطوبته الجواب قبـ  العقـد : أو م
يصح لىواهم أن ياجع في هبته بعـد وتجا  لىيها أحكام الهبة, لىيها 

بعـد لقـد الاجـول بهـا  وإن تـمَّ  ـ قب  لقد الزوا أن تقبضها المدطوبة 
لـيا لنـا مثـ  <: ‘ ك لقـو  النبـيولكن مع الكااهـة, وذلـ ـ الزوا 

 , هـذا مـارواه التامـذ  >السو : العائد في هبته كالكىم يعود في قيئـه
 .وهذا لند السادة الحنفيةلم يمنع مانع من الاجول فيها, 
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الهدية التي يقدمها الدا ـم لمدطوبتـه ف أما لند السادة الشافعية:
لاجـول فيهـا, لقـو  متعىقة بنيته, فإن نواها هدية مطىقة, فال يحق لـه ا

وإن نواهـا بشـاط إتمـام  .>العائد في هبته كالعائد في قيئه<: ‘النبي 
وإن بعـد العـدو ,  الزوا  وكان العدو  منه فال يجوز له أن ياجع فيها

  .كان العدو  منها فىه أن يستاد هديته
  وبناء على ذلك:

لـه الاجـول فـي هبتـه التـي قـدمها قبـ   لند السادة الحنفية: يحـق
يبطـ  حـق : قـالوا مقب  العقـد أم بعـده, ينهـكان الاجول لعقد سوا  ا

فإذا وهم الزو  لزوجتـه ولىيه الزوجية,  :يمور منهابالاجول في الهبة 
فإنه   يصح لـه الاجـول فيـه, أمـا إذا وهـم لهـا بعد العقد لىيها فيئام 
هـذا مـا لـم  .فىه الاجول مع الكااهةلقد لىيها ثم  يعقد لىيها, قب  أن

يمنع مانع من الاجـول فيهـا, مثـ  هالكهـا أو اسـتهالكها, أو خاوجهـا 
لن مىك الموهـوب لـه, أو زيادتهـا لنـده زيـادة مـؤثاة كقطعـة قمـاش 

, ففـي هـذه ايحـوا  يمتنـع لىيـه الاجـول فيهـا, والالئـق  خا تها ثوبـام
  .الكاام أن   ياجعوا في هديتهم, وخاصة إذا كان العدو  منهمب

   .بعد لقد الزوا  فال يحق له الاجول فيهو  لزوجته الزأما ما قدمه 
: مهـا إذا أراد الـزو   القهـا قبـ   أما ما تستحقه المـاأة مـن ثانيام

 الدخو  فإنه يُنظا: 
بحيم فيه في مكان يتمكن من معافاتها  بعد العقد إذا خال بزوجته

ييمن من دخو  أحد لىيهما, وليا بيحد الزوجين مانع  بيعي أو فالي 
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في حق تيكد  ا تصا  الجنسي, فإن هذه الدىوة تعتبا كالدخو من 
وذلك  ., ويتيكد لندها المها كامالم, وهذا مذهم الحنفية والحنبىيةالمها

پپپٻٻٻٻٱ}لقوله تعالأ: 

ٿ ي ٿٺٺٺڀڀڀڀپ
 ڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿ
من <أنه قا :  ‘ولما روى الدارقطني لن النبي  ,]النسا [ {ي

  .>خمار اماأته, ونظا إليها, فقد وجم الصداق دخ  أم لم يدخ كشف 
أما إذا لم تتحقق فاوط الدىوة الصحيحة, وأراد الزو   الق 

وذلك لقوله  .)المعج  والمؤج ( زوجته, فإنها تستحق نصف المها
ىېېېېۉۉۅۅۋۋ}تعالأ: 

ېئېئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائى

 .[017ة: ]البقا {ىئمئحئجئیییىئىئېئ
فإذا تمن الدىوة الصـحيحة بينهمـا بعـد : ثالثام: أما فيما يتعىق بالعدة

والمالكيـة  لنـد الحنفيـةبعـد  القهـا العقد الصحيح وجبـن العـدة لىيهـا 
لمــا رو  لــن زرارة بــن أبــي أوفــأ أنــه قــا : قضــأ الدىفــا   الحنابىــة,و

لصـداق الاافدون المهـديون أنـه إذا أرخـأ السـتور وأغىـق البـاب, فىهـا ا
أما إذا لم تكن خىوة بينهمـا  .كامالم, ولىيها العدة, دخ  بها أم لم يدخ 
ڌڌڍڍڇ}: فال لـدة لىيهـا وذلـك لقـو  اهلل لـز وجـ 

گککککڑڑژژڈڈڎڎ

 .واهلل تعالأ ألىم هذا, .[42 ]ايحزاب: {ڳڳگگ
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 رجل حلف باحلرام أال يشرتي ذهبًا لزوجته عنـدما طالبتـه  : 6السؤال

وبعـد فـرتة    ,وذل  اسـتفزازاً  ذهبها املتفق عليه يف عقد النكاح,ب

ذهبهـا,   ة ولـيا مـن  طويلة اارتى هلا قطعة ذهبية من باب املـودَّ 

نـه وقـع   أونوى بذل  هلا والبنته, علمـاً   ,ومل تطالبه هي بذل 

وللعلــم أنــه عنــدما حلــف كــان ينــوي أال   وراجعهــا, ميــن واحــد 

 .بذل  وليا إذا طلبت هي الشراء يشرتي ذهبًا إال إذا أراد هو

: أخي الكايم, ليسن الاجولة في حىف اييمان بالحاام الجواب
و  بالطالق, ب  الاجولة في كظم الريظ والتدىق بايخالق الفاضـىة, 

 .وأن تكون فدصية الاج  قوية, يقو  كىمة بدون أيمان
, وافـتاين  لندما حىفن يمينام بـالحاام أ  تشـتا  يهىـك ذهبـام
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 زوجام غياك
 ك:وبناء على ذل

ـ إذا لـم تكـن قـد افـتاين لهـا ذهبـام فبإمكانـك أن يشـتا  لهـا 3
 .الذهم غياك, ولو أنن دفعن له الثمن و  حا  إن فا  اهلل تعالأ

ــالق, 0 ــك الط ــع لىي ــد وق ــذهم, فق ــا ال ــتاين له ــا إذا اف ــ أم ـ
 .وبإمكانك أن تجدد العقـد لىيهـا إذا لـم يكـن  القـك السـابق مـاتين

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم



 
 الفتاوى الشالية

 

374 

ذا خرجــت مــن إنــت طــالق أ :اــاب مســلم قــال لزوجتــه: 2ؤالالســ

ن زوجتــــه مل أ علمــــًا .خــــيأتكلمــــت مــــع زوجــــة  ذاإالبيــــت و

 ؟يفعـل  مـاذا ف ,خيـه أصرج من البيت و مل تتكلم مع زوجـة  

 ؟  ةوهل  سب عليه طلق

أمـاين أحـد : هذا الشاب المسىم لىَّق  ـالق زوجتـه لىـأ الجواب
كالمهــا مــع زوجــة أخيــه, فــإذا  وأاثنــين, وهمــا: خاوجهــا مــن البيــن, 

وقع الطالق ايو  لىيها, وإذا تكىَّمن مع زوجة أخيـه  خاجن من البين
ة أو بعد إرجالها إلأ لصـمته يقـع لىيهـا الطـالق الثـاني  .خال  فتاة العدَّ

تها بعد  القها ايو  ولـم ياجعهـا الـزو  إلـأ لصـمته  أما إذا انقضن لدَّ
 .ىيها الطالق الثاني ويىرأ هذا اليمينوتكىَّمن مع زوجة أخيه فال يقع ل

 وبناء على ذلك:
فإذا وقع ايمـاان وهـي فـي لصـمة زوجهـا يقـع لىيهـا  القـان, 

تها, أو يجـا   لىيهـا وبإمكان الزو  أن يااجع زوجته إذا كنن في لـدَّ
تها ولــم يااجعهــا , هــذا إذا لــم يكــن هــذا فيهــا العقــد إذا انقضــن لــدَّ

ان مسبوقام بطـالق ووقـع الطالقـان لىيهـا الطالق مسبوقام بطالق, فإن ك
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .فإنها   تح ُّ لزوجها حتأ تنكح زوجام غياه

رجــل طلــق امرأتــه بقولــه: أنــت طــالق, وقــد ســبق أن    : 12الســؤال

طلقهــا مــرتن وراجعهــا خــالل العــدة, فهــل يقــع طالقــه يف    

ع املرة الثالثة, علمًا بأنه قد طلقها وهي حائا؟ وقـد مسـ  
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 .من البعا أنه هذا طالق بدعي ال يقع

اتفق جمهور الفقهـا  لىـأ وقـول الطـالق البـدلي, مـع  الجواب:
ق لمدالفتـه السـنة فـي  ايقـة اتفاقهم لىأ وقول اإلثم فيـه لىـأ المطىـ 

إيقــال الطــالق, فــالطالق الســني أن يوقعــه الاجــ  لىــأ زوجتــه  ىقــة 
 .واحدة رجعية في  ها لم يطيها فيه

 زوجته في الحيض يقع لىيها الطالق ولكن: فإذا  ىَّق
 ما دام الطالق بـدلي ام ـ  يجم لىيه لند السادة الحنفية أن يااجعها

إذا كان  القه رجعيام رفعام لعثم الذ  وقع لىيه, وقا  القـدور  مـن  ـ
 .الحنفية: إن الاجعة مستحبة   واجبة

 .ولند السادة الشافعية: مااجعتها سنة
 .ابىة: يستحم أن يااجعهاولند السادة الحن

ولند السادة المالكية: يجبا المطىق لىأ إرجالها رفعام لىحامة ما 
, فـإذا كـان بائنـام بينونـة  دامن الاجعة ممكنة بـين كـان الطـالق رجعيـام

 .صراى أو كباى تعذر الاجول واستقا اإلثم
وك  ذلك لحديم ابن لما رضي اهلل لنه, أنه  ىق زوجته وهـي 

لـن ذلـك, فقـا  لـه  ‘ا رضي اهلل لنه رسو  اهلل حائض, فسي  لم
ماه فىيااجعها, ثم ليتاكها حتأ تطها, ثم تحيض ثـم <: ‘رسو  اهلل 

ق قبـ  أن يمـا, فتىـك  تطها, ثم إن فـا  أمسـك بعـُد, وإن فـا   ىَـّ
 .متفق لىيه >العدة التي أما اهلل أن يطىَّق لها النسا 

هلل أفاأين لو أننـي وفي رواية الدارقطني, قا : فقىن: يا رسو  ا
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, أكان يح  لـي أن أراجعهـا  فقـا  رسـو  اهلل   , <: ‘ ىَّقتها ثالثام
وقـا  نـافع: وكـان لبـد اهلل  ىَّقهـا  .>كانن تبين منك, وتكون معصـية

 .‘تطىيقة فحسم من  القه, وراجعها كما أماه رسو  اهلل 
 وبناء على ما تقدم:

نه بينونـة كبـاى, فإن زوجة هذا الاج  قد حامن لىيه, وبانن م
 فـيهمفال تح  له حتأ تنكح زوجام غياه, وهذا لند جمهور الفقهـا , و

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 
قو  غيا صحيح, وجا  في كتاب المرني  بن قدامـة فـي  هوفالحنابىة 

 كتاب الطالق ما نصه:
فإن  ىق لىبدلة, وهو أن يطىقها حائضام أو في  ها أصابها فيـه أثـم 

وقا  ابن المنذر وابن لبد البا: لـم  .ووقع  القه في قو  لامة أه  العىم
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .يدالف في ذلك إ  أه  البدل والضال 

يف إحـــدى مـــرا  اخلـــالا  .تزوجـــت منـــذ عشـــر ســـنوا : 11الســـؤال

وقلت  اتهمتين زوجيت بالبةل فطلقتها مرة واحدة وراجعتها,

ومضــت فــرتة مــن  .هلـا: إن اتهمــتين بالبةــل ثانيــة فهـي طــالق  

 ضـب   الزمن ومع استمرار اخلالفا  الدائمة تلفظت يف حالـة 

( وسـألت عـن   ًااديد بألفاظ الكفر )وتبت إىل اهلل توبة نصـوح 
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األمر فقيل لي: إن عقد الزواج قد فسخ وزب أن أعقد عليهـا  

ومنــذ  ,فعقــد  عليهــا مــن جديــد ومضــت ســنوا   .مــن جديــد

 .بالبةـــل يـــومن مـــن خـــالل خـــالا علـــى املصـــروا اتهمـــتين

ــوا       ــار أن الــيمن ا ل الســؤال األول: هــل وقــع الطــالق باعتب

ؤال الثــاني: الســ .كـان يف العقــد األول )قبـل الــتلفة بـالكفر(   

   .ما هو رقم الطلقة إن كانت وقعت بالفعل

ۉۉ}اك يا أخي بقو  اهلل لز وج : أذك   الجواب:

 {وئوئەئەئائائىىېېې
 .[32]النسا : 

استوصــوا بالنســا , فــإن المــاأة ُخىقــن مــن <: ‘ويقــو  النبــي 
ع ألاله, فإن ذهبن تقيمـه كسـاته وإن ىَ وإن ألو  في  في الض   ,عىَ ضِ 

 .رواه البدار  >لم يز  ألو , فاستوصوا بالنسا  تاكته
لـيا <قـا :  ‘لن أبي هايـاة رضـي اهلل لنـه, أن رسـو  اهلل و

رواه  >لة, إنما الشـديد الـذ  يمىـك نفسـه لنـد الرضـماَ الشديد بالصُّ 
 .البدار  ومسىم

 .: أوصـني‘ولن أبي هاياة رضي اهلل لنه: أن رجالم قا  لىنبـي 
 .رواه البدار  >  ترضم<ماارام, قا : , فادَّد >  ترضم<قا : 

 فانظا يا أخي إلأ أثا الرضم, ه  ياضيك  ومن آثاره لىيك:
أن الطالق ايو  واقـع لىـأ زوجتـك, وحسـبن لىيهـا  ىقـة  ـ3

 .واحدة, وقد تمن مااجعتها
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 القهـا لىـأ اتهامهـا لـك بالبدـ , وقـد اتهمتـك  قنَ أنك لىَّ  ـ0
لطالق واقع لىيهـا وصـارت هـذه بالبد  كما ذكات من يومين, وهذا ا

 .الطىقة الثانية
ومــن آثــار الرضــم أنــك تىفظــن بكىمــة الكفــا والعيــاذ بــاهلل  ـــ1

دت  بعماك حتأ تبن إلـأ اهلل تعـالأ, تعالأ, وهلل الحمد الذ  أمدَّ  وجـدَّ
إسالمك, تصور يا أخي لو أن أجىك انتهأ بعد تىفظـك بكىمـة الكفـا 

جئییی}تعالأ يقـو :  وقب  التوبة فما هي النتيجة  واهلل

 .[5]المائدة:  {خبحبجبيئىئمئحئ
وما قي  لـك: بـين لقـد الـزوا  فسـ  بكىمـة الكفـا, فهـو كـالم 

دَتـه  ـ صحيح, ويجـم لىيـك أن تجـدد العقـد لىـأ زوجتـك وقـد جدَّ
 .ولكنه   يحسم من الطىقات الثالثة ـ والحمد هلل تعالأ

 وبناء على ذلك:
ــع  ــد وق ــك فق ــك,من ــأ زوجت ــان لى ــك أن تااجــع   الق وبإمكان

زوجتــك خــال  فتــاة العــدة, وإذا انقضــن لــدتها قبــ  مااجعتــك لهــا 
د العقد لىيها, وهذا   يكون إ  باضـاها مـع وجـود فبإمكانك أن تجد  

 .فاهد  لد  ومها مسمأ
وإذا حىفن بالطالق ماة أخاى فإنها تبين منك بينونـة كبـاى و  

 .تعالأ ألىم هذا, واهلل .تح  لك حتأ تنكح زوجام غياك

رجـــل اختلـــف مـــع زوجتـــه فـــذهبت إىل بيـــت أهلـــها,   : 10الســـؤال
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كتـب فيهــا: إذا   مــولفأرسـل إليهـا رســالة علـى اهلـاتف ا     

 .مل ترجعي إىل البيت يف هذل الليلـة فأنـت طـالق بالثالثـة    

وكــان هــاتف الزوجــة مقفــاًل ومل تعلــم بالرســالة إال بعــد      

الزوجيــة,  مضـي تلــ  الليلـة, وبــالطبع مل ترجـع إىل بيــت   

 فهل يقع الطالق عليها أم ال؟

الهـاتف المحمـو  الطالق من خال  إرسا  رسالة لىأ الجواب: 
, وبذلك تح ُّ   .الكتابة هذه الاسالة مح َّ  صار ميلوفام ومعاوفام

 وبناء على ذلك:
ق  الق زوجته لىأ لـدم لودتهـا إلـأ البيـن فـي فإن الاج  لىَّ 

تاجـع الزوجـة إلـأ بيتهـا فـإن  تىك الىيىـة, و المـا مضـن الىيىـة ولـم
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 

هـذا, واهلل  .هبانن منه بينونة كباى, فال تح  له حتأ تنكح زوجام غيا
 .تعالأ ألىم

ن وافــــق إالثالثــــة بنــــت طــــالق أ :مــــرأةرجــــل قــــال ال: 13الســــؤال

 ؟هل وقع الطالقف ,موافق ناأ :فقال الزوج ,زوج 

هذا الطالق  الق فضولي, وليا مـن حـق الاجـ  أن الجواب: 
: ‘يدا م اماأة ليسـن زوجـام لـه بهـذا الىفـظ, وذلـك لقـو  النبـي 
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فال يقع الطـالق إ   .أخاجه ابن ماجه >اقإنما الطالق لمن أخذ بالس<
 .بإرادة الزو  ولبارته

أنــن  :ولكــن إذا قــا  الاجــ   مــاأة غيــا زوجتــه وهــي متزوجــة
 الق, فهذا الطالق  الق فضولي موقـوأل لىـأ موافقـة الـزو , فـإذا 

 .وافق الزو  لىأ هذا الطالق وقع الطالق وإ  فال
 وبناء على ذلك:

بالثالثـة  أنـن  ـالق :زوجته وهي متزوجـةفبقو  الاج   ماأة غيا 
,  :إن وافق زوجك, وقا  الزو  أنا موافـق, وقـع لىيهـا الطـالق ثالثـام

وبانن الماأة من زوجها بينونة كباى, فال تحـ  لـه حتـأ تـنكح زوجـام 
 .لىمأواهلل تعالأ  ,هذا .غياه

رجــل طلــق زوجتــه للمــرة الثانيــة, وعــاد  إىل عصــمته, : 14الســؤال

ــاول بعـــا املصـــل ن أن يوفـــق   وحصـــل خـــالا بي ــا ف ـ نهمـ

ــزوج:        ــلح للـ ــال املصـ ــا, فقـ ــلح بينهمـ ــق للصـ ــم يوفـ ــا فلـ بينهمـ

طلقها خري ل , فقال له: وأنـا أريـد هـذا اخلـري, وهـو قاصـد       

 بذل  الطالق, فهل تقع الطلقة الثالثة بهذا الشكل؟

أسي  اهلل أن يرفا لنا ولهذا العبد المصىح, يني   أراه الجواب: 
وله لصاحبه:  ىقها خيا لك, وكان ايولأ وايجدر بـه أن مسددام في ق

يعتذر إليه لن متابعة اإلصالح, وأن يتاك ايما لىزو , إن فـا   ىـق 
ولىــأ كــ  حــا : قــو   .ر مصــىحتهوإن فـا  تاكهــا, فكــ  واحــد يقــد  
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الزو : وأنا أريد هذا الديا تولد بالطالق, ولىيه فال يقع به الطـالق, 
نه قصد بذلك  القها الطىقة الثالثة, فعنـدها يعـد إ  أن يصاح الزو  أ

فـإن كـان  .قوله: وأنا أريد هذا الديا  القام كنائيام يقع به الطالق بالنيـة
قصده الطالق الثالم فإن زوجته بانن منه بينونـة كبـاى, و  تحـ  لـه 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .من بعد حتأ تنكح زوجام غياه

تــه, فــذهبت إىل بيــت أهلــها, وتــدخل اختلــف رجــل مــع زوج: 12الســؤال

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    

 .ألف لرية سورية واًل مليون لرية سورية, ثم صار مئيتمهرها أ

إذا كان اإلباا  الذ  صدر لن المـاأة بطواليـة وبـدون  الجواب:
إكااه فاإلباا  صحيح, والساقط   يعود, و  تستحق الماأة من المهـا 

 .إ  ما أبقته لنفسها لند زوجها بعد إسقاط جز  من مهاها
 وبناء على ذلك:
ىقة   تستحق من المها إ  مـا أبقتـه لنفسـها وهـو فإن الماأة المط

ألف لياة سورية, إذا كان إسقا ها وإباا ها لزوجها لن فـي  مـن  امئت
 .واهلل تعالأ ألىم ,هذا .مهاها باختيارها وبدون إكااه

زوجــي طلقــين طالقــاً  يابيــاً با كمــة الشــرعية صدينــة    : 18الســؤال
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هرين مـن الطـالق ومل   حلب, وأنا مقيمة بالنمسا, وبعد مضي ا

تكن عدتي انتهت جاء لعنـدي يف النمسـا وأخربنـي أنـه راجعـين,      

ــه ثبــت طالقــي يف النمســا, فصــار        وقصــدل بــذل  اإل ــرار, ألن

فأنــا مطلقــة قانونــاً, وزوجــة     .يف ســوريا والنمســا  طالقــي مثبَّتــاً 

فهــل إرجــاعي إىل عقــد النكــاح بلــري  ,اــرعاً, وال أدري مــاذا أصــنع

فإن كان ص ي اً فماذا أصـنع؟ مـع العلـم    مين ص يح؟  ىر 

 .بأن هذا الطالق هو األول يف حياتنا الزوجية

يجم لىيـك أن تعىمـي أو م هـ  الطـالق الـذ  أوقعـه الجواب: 
القاضي الشالي بحىم هو  الق رجعي أم بائن بينونـة صـراى  فـإن 
أوقعه  القام بائنام فإن مااجعته لك غيا صحيحة, ينـه   بـد مـن لقـد 

 .د وبمها جديد وأن يكون باضاكجدي
وأما إذا أوقعه القاضي الشالي  القام رجعيام وكان لىماة ايولأ, 
, ولـو  ثم أرجعك زوجك إلأ لصمته في فتاة العدة فينن زوجته فالام
كانــن الاجعــة بــدون رضــاك, ولكــن بإمكانــك أن تافعــي ايمــا إلــأ 

مية لتثبين القاضي الشالي بحىم فدصيام بحضورك, أو بالوكالة الاس
هذه الاجعة, ثـم بعـد ذلـك إذا أردت الدـالص مـن هـذا الاجـ  فإنـه 
بوسعك أن تطىبـي مـن القاضـي الشـالي بحىـم أن يطىقـك ولـو بريـا 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .زوجك أرض

ل ن لـــه أنهـــا تتبـــوَّج امـــرأة, وبعـــد أيـــام تبـــيَّرجـــل تـــزوَّ: 12الســـؤال
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ــة ال  ــد ط    حبالـ ــو يريـ ــا, وهـ ــاء نومهـ ــعورية أثنـ ــل  اـ ــا, فهـ القهـ

من املهـر أم ال؟ مـع العلـم بـأن هـذا األمـر فيهـا        ايئًا  تست ق

 .الزواج بإقرار أهلها من قبل

ليبام يوجم فس  لقد الزوا  ويسـتاد  هذا ايما   يعدُّ  :الجواب
 .الزو  ما دفع من مها, ب  لىيه أن يصبا وأن يعالت الزوجة

امالم المقـدم جم لىيـه أن يـدفع المهـا كـولكن إذا أراد  القها في
والمؤخا مع نفقة العدة, إ  أن تسامح الزوجة بمهاها كىه أو جـزٍ  منـه 

 .لن  يم نفا منها
وتكون هي وأهىهـا مـع ذلـك آثمـين فـي إخفـا  هـذا العيـم لـن 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .الزو 

أنا رجل متـزوج مـن امـرأة وحيـدة ألهلـها, وكانـت مدللـة        : 16السؤال

ا كـثريًا, وحيـاتي معهـا اـقاء و ـن ,      عند أهلها, عانيت منه

وأوقعت عليها عـدة أميـان طـالق, يف املـرة األوىل قلـت هلـا: علـي        

الطــالق مــا أنــا مســـافر إىل بــريو , وســافر , ويف املــرة الثانيـــة       

حصــل مشــادة كالميــة بيننــا فقالــت لــي: طلقــين, فقلــت هلــا:    

هــل تريــدين الطـــالق؟ فقالــت: نعـــم طل قــين, فقلـــت هلــا: أنـــت      

الطــالق فروحــي أنــت طــالق, ويف املــرة الثالثــة يف حالــة  تريــدين 

خـــالا بـــيين وبينهـــا قلـــت هلـــا: طـــالق طـــالق طـــالق, ويف املـــرة   

أطلقها الرابعة قلت هلا: أنت طالق, مع العلم بأني يف كل مرة 
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ال يقــع,  وقــال لــي بعضــهم بــأن طــالق اللضــبان ,ال أريــد الطــالق

 .د ثالثةفهل  ل لي زوجيت أم ال؟ مع العلم عندنا أوال

يا أخي الكايم لىينـا أن نااجـع  : قب  الجواب أقو  لك:الجواب
ژژڈ} :الحسابات بيننا وبين أنفسنا, ونتذكا قو  اهلل تعالأ

فــإذا  .[27]النحــ :  {گگگککککڑڑ
لم نجد الحياة  يبة, فىنااجع الحساب, فإما الدىـ  فـي لمىنـا, وإمـا 

 .نا لىأ يقين بين ولد اهلل   يدىفالدى    قدر اهلل في إيماننا, ي
فحياة الشقا  والضنك بسبم اإللاا  لـن ذكـا اهلل, وكىمـا زاد 

ۆئ}اإللــاا  زادت حيــاة الشــقا  والضــنك, وذلــك لقولــه تعــالأ: 
] ه:  {یییىئىئىئېئېئېئۈئۈئ
 .هذا أو م  .[304

: أما بالنسبة ييمان الطالق:  ثانيام
لزوجتك: )لىـي الطـالق مـا ـ الطالق ايو  واقع, لندما قىن 3

 القهــا لىــأ لــدم  لىقــنَ  كنــا مســافا إلــأ بيــاوت( وســافات, ينــأ
السفا, فعندما سافات وقع الطالق, و  لالقة لىنية فـي ذلـك, لقـو  

 >الاجعة: النكاح والطالق ود  هنَّ جِ لُ زْ وهَ  د  نَّ جِ هُ دُّ ثالي جِ <: ‘النبي 
 .رواه أبو داود والتامذ 

ذلك واقع لندما قىن لزوجتـك: هـ  تايـدين ـ الطالق الثاني ك0
فقىن لها: مـا دام أنـك تايـدين الطـالق  .الطالق  فقالن: نعم  ىقني

 .وهذا  الق منجز, فوقع لىيها الطالق .فاوحي أنن  الق
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ـ الطالق الثالم كذلك واقع, لندما قىن لزوجتك:  الق  الق 1
صـد,  الق, وهذا  الق صايح, فهو واقـع قصـدت الطـالق أو لـم تق

 .لىحديم المتقدم ذكاه .نوين أو لم تنو
ـ أما الطالق الاابع فهو في غيا محىه, ين هذه الماأة ليسن 4

زوجة لك, ينه في الماة الثالثة بانن منك زوجتك بينونة كباى فال 
ہہ}تح  لك حتأ تنكح زوجام غياك, وذلك لقو  اهلل تعالأ: 

ڭڭڭڭۓۓےھھھھہ

ىېېېېۉۉۅۅۋٴۇۈۈۆۆۇۇ

 ىئېئېئېئۈئۈئۆئۇئۇئوئوئەئائائى
 .]البقاة[ {جبيئىئمئحئجئییییىئ ي

هذا صحيح, فوأما قو  من قا  لك: بين  الق الرضبان   يقع, 
رواه ابــن  >   ــالق و  لتــاق فــي إغــالق<: ‘وذلــك لقــو  النبــي 

ا ولكن الرضبان الذ    يقع  القه هو من فقد رفده فىم يـِع مـ .ماجه
 .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 

ــن خــال  مناقشــ ــدك وم ــة لن ــة لقىي ــن خــال  محاكم ــين  ةم ــك وب بين
 .زوجتك, وكانن اييمان مجازاةم لها لىأ مواقفها

 لى ذلك:وبناء ع
فإن زوجتك بانن منك بينونة كباى, فال تحـ  لـك حتـأ تـنكح 
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 , زوجام غياك, ولىيك أن تدفع لهـا المهـا كـامالم إن لـم يكـن مقبوضـام
 .وأن تدفع لها نفقة العدة

ــا  ــق, ويجنبن ــن الدى ــة وحس ــا الطال ــالأ أن يازقن ــي  اهلل تع وأس
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .المعصية وسو  الدىق

تلفت مع زوجيت يف إاـلال التلفـاز علـى نـوع ا طـا       اخ: 12السؤال

 ألمــور بيننــا, فقلــت هلــا:  ــرمن  ا الــيت يفــتح عليهــا, وتأزمــت  

 ,لبيـت ا تح التلفاز وأنا وأنـت يف إذا ُف أمي عليَّ مْتُركما َح عليَّ

 وأنا أقصد يف ذل  الظهار, وفتح التلفاز, فماذا يرتتب علي؟ 

إذا  أمي لىـيَّ  ْن مَ اُ كما حَ لىي  ن: قولك لزوجتك: تحاميالجواب
الكناية في الظهار, و الما كـان قصـدك مـن  تح التىفاز, هو من ألفاظفُ 

التىفاز وأنن وزوجتـك فـي  تىك الكىمة الظهار فهو ظهار, ولندما فتح
   .البين, وقع الظهار

  وبناء على ذلك:
: وقعن في كبياة من الكبائا, وفي محام من المحامات  أو م

ٹٿ}تعالأ:  منكاام وزورام, وذلك لقو  اهلل ينك قىن قو م 

ڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤٹٹٹ

  .[0]المجادلة:  {ڇچچچڃڃڃڃ
: حامن لىيك المعافاة الزوجية قب  أن تكف   ا لـن الظهـار, ثانيام

ڌڍڍڇڇ}اتفاق بين الفقها , لقوله تعالأ:   وهذا مح
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  .[1]المجادلة:  {ڑڑژژڈڈڎڎڌ
: أما دوالي الوط  من تقبي  أو لما أو مبافـاة فـي مـا دون ثالثام 

   .هو حاام لند الجمهور, ومباح لند الشافعيةف الفا 
: وجم لىيك أن تُ  أ  العـود ـ العـود  ا, إذا لزمن لىـأف  كَ رابعام

 ين الظهار معصية لما فيه من المنكا والـزور, فيوجـم ـ إلأ المعافاة
 .ابها وزر المعصيةاهلل لىيك الكفارة حتأ يرطي ثو

: الكفـارة هـي لتـق رقبـة, فـإن ـ لـم تجـد فصـيام فـهاين  خامسام
, وهـي لن الصوم , فإن كنن لاجزام ـ يومام ستين  فإ عام ستين مسـكينام

   .التاتيم لند جمهور الفقها  واجبة لىأ
الاج  زوجته  سادسام: وكفارة الصيام يجم فيها التتابع, فإن جامع

إلـأ  ارام لامدام أو ناسيام بعـذر أو بريـا لـذر, لـادفي الشهاين ليالم أو نه
الصوم من جديد, وهذا با تفاق لنـد جمهـور الفقهـا , إ  أن الشـافعية 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .جامعها ليالم ييثم و  يبط  التتابع قالوا: إذا
 

** ** ** 





 
 

 
 
 
 
 

 ةالعّدكتاب 
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تســــجيل للمعتـــدة مـــن طــــالق أن صـــرج لل   زــــوز هـــل  : 1الســـؤال 

 ؟للدراسة اجلامعية أو التدريا يف مدارإ  فية القرآن

  يجوز لىماأة المطىقة الداو  من بين الزوجية أثنا   الجواب:
ٿٿٺٺٺ}العدة, وذلك لقو  اهلل لز وج : 

 {ٻٻٻٱ}ولقوله تعالأ:  [3]الطالق:  {ٿ
 .وايما باإلسكان نهي لن اإلخاا  والداو  [6]الطالق: 

يباح لىماأة الداو  مـن بيـن الزوجيـة قبـ  الطـالق إ  فكما   
بإذن الـزو , كـذلك   يبـاح لىمـاأة الدـاو  مـن بيـن الزوجيـة بعـد 
الطالق وإن أذن لها الزو , ين هذا حق اهلل تعالأ, لذلك يحام لىـأ 

  زوجتـه مـن بيـن الزوجيـة بعـد الطـالق وقبـ  انتهـا  دـاِ الزو  أن يُ 
 .و  كذلك حتأ يبىغ الكتاب أجىهالعدة, كما يحام لىيها الدا

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:

ــة إ   ــن الزوجي ــن بي ــا  لــدتها م ــاأة أن تدــا  أثن   يجــوز لىم
القاآن ليا ضاوريام لوجود بدي  لنها, أمـا  لالضطاار, وتدريسها مادة

إذا كانن مضطاة لىتسجي  والدراسـة و  يمكـن يحـد أن يسـجىها إ  
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .بحضورها الشدصي خاجن, وإ  فال
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امرأة ُطلقت عند القا ي طلقة بائنة بسبب سوء أخالق : 0السؤال

ثريًا مــن زوجهــا, وهــي اآلن يف العــدة, وقــد اــعر  بالضــيق كــ  

ــا    ــًا أن أمـــر الطـــالق يـــؤثر عليهـ اجللـــوإ يف البيـــت, وخصوصـ

نفســيًا, فهــل زــوز هلــا اخلــروج مــن البيــت لزيــارة إخوتهــا, أو       

 الذهاب مع أهلها إىل مطعم, أو إىل النزهة يف مكان عام؟ 

الماأة التي  ىقن لند القاضي  ىقة بائنة وجـم لىيهـا  الجواب:
الطالق إذا لم يكن قابالم لىطعن,  أن تعتد في بين الزوجية فور صدور

فإن كان الطالق قابالم لىطعـن فالعـدة   تبـدأ إ  بعـد مضـي مـدة فتـاة 
الطعــن ولــم يطعــن الــزو , فــإن  عــن الــزو  فالعــدة   تبــدأ إ  بعــد 
صدور قاار محكمة النقض, فإذا صـدق القاضـي فـي محكمـة الـنقض 

ع الطـالق وتبـدأ قاار الطالق الصادر من المحكمـة الشـالية لنـدها يقـ
 .لدتها من تاري  تصديق قاار الطالق

وإذا وقع الطالق وبدأت العدة حام لىأ المـاأة الدـاو  مـن بيـن 
ٻٻٻٱ}الزوجية أثنا  فتاة العدة, وذلك لقو  اهلل لـز وجـ : 

ٺٺٺڀڀڀپپپپٻ

ـــالق:  {ٹٹٹٹٿٿٿٿ ـــه  [3]الط ولقول
باإلسـكان  ايماو [6 ]الطالق: {پٻٻٻٻٱ} تعالأ:

 .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: 
  ڇڇڇچچچ  ڃڃڃڃڄڄڄ}
فــاهلل أمــا بالتســبيح والحمــد,  ]الحجــا[ { ڎڌڌڍڍ

 .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 

ڻڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳ}: هبقول

 ےھھھہہہہ ع ۀ
, و  بيا بين تطىم من وولد اهلل تعالأ   يدىف اينبيا [] {غ

 .أهىها من النسا  زيارَتها لىتنفيا لنها
 وبناء عليه:

  يجوز لىماأة أن تدا  من بين الزوجية أثنا  فتاة العـدة إ  يمـا 
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .ضاور , ولىيها بكثاة ذكا اهلل والتسبيح

وجها منذ عشرين يومـًا, فهـل زـوز لـي     امرأة طلقت من ز: 3السؤال

 أن أتقدم خلطبتها, أم ال بد من انتظارها حتى تنتهي عدتها؟

: اتفقن كىمة الفقها  لىأ أن التصايح بدطبة الماأة الجواب
المعتدة حاام, سوا  أكان من  الق رجعي, أم بائن, أم وفاة, وذلك 

ڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤ} تعالأ: اهلل لقو 

ڌڌڍڍڇڇڇڇچچچڃڃ
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گگکککڑڑژژڈڎڎ

  .[015 ]البقاة: {ںںڱڱڱڳڳڳڳگگ
أما التىويح والتعايض بالدطبة لمعتـدة تـوفي لنهـا زوجهـا, فقـد 
اتفقن كىمة الفقهـا  لىـأ جـواز التىـويح والتعـايض بدطبتهـا, وذلـك 

وهذه  .{ڄڄڄڄڦڦڦڦڤ}لقو  اهلل تعالأ: 
  .الوفاة اآلية واردة في لدة

أما التىويح والتعايض بالدطبة لمعتدٍة من  الق: فقـد اتفقـن كىمـة 
   .رجعي  الق من المعتدة بدطبة والتىويح التعايض يحام أنه لىأ الفقها 

أما المطىقة  القـام بائنـام بينونـة كبـاى أو صـراى: فإنـه   يجـوز 
مـا التىويح و  التعايض بدطبتها فـي فتـاة العـدة كـذلك, ين هـذا اي

ق, وقد يفضي إلأ سو  ظن من يفضي إلأ لداوة بين الدا م والمطى  
وهذا لند السادة الحنفية, خالفـام لمـن قـا   .المطىق في حق الدا م

  .بجواز خطبة المطىقة  القام بائنام وهي في لدتها
  وبناء على ذلك:

ــدَّ  ــة المطىقــة وهــي فــي لــدتها   فــال يجــوز أن يتق م أحــد لدطب
, حتــأ تنتهــي لــدتها, وهــذا هــو ايســىم لعالقــة تصــايحام و  ت ىويحــام

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .المسىمين فيما بين بعضهم البعض

امــرأة تـويف عنهــا زوجهــا, فهـل زــوز هلـا أن صــرج مــن    : 4السـؤال 

إذا مل  ـج يف هـذا العـام     اعدتها ألداء فريضة احلج؟ ألنهـ 
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 .رصا أن ال تتمكن من أداء احلج يف عام آخر

 إن حت الماأة له فاوط خاصة بها, من جمىتها:: وابالج
ال فـأن يكون معها زو  أو محام لها, فإن لـم يوجـد أحـدهما  ـ3

  تسافا المـاأة ثالثـام إ  ومعهـا <: ‘يجم لىيها الحت, لقو  النبي 
 >  تحجـنَّ امـاأة إ  ومعهـا زو <: ‘ولقوله  .متفق لىيه >ذو محام

 .رواه الدارقطني
ٺ}معتـدة مـن  ـالق أو وفـاة, لقـو  اهلل تعـالأ:  أ  تكـون ـ0
وين الحت يجـم  .[3]الطالق:  {ٿٿٿٺٺ

 .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 

فإن خاجن كانن آثمة فـي  ,عالأ, ويحام لىيها الداو  يدا  الحتت
هـذا واهلل  .خاوجها, وسقط لنها فاضها, و  يجم لىيها إلادة العدة

 .تعالأ ألىم
 

** ** ** 





 
 

 
 
 
 
 

 الوصاياكتاب 
 املواريثو





 
 كتاب الوصايا والمواريم

 

322 

 

رجــل تــويف وبعــد وفاتــه وجــد أنــه أوصــى صبلــع مــن املــال     : 1الســؤال

 ,ن من أقاربه الذين ال يرثـون منـه  يوزع على الفقراء واملساك

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؟ علمـًا أنهـا متـوفرة مـن خـالل          

 .التعويضا  اليت تعطى لعائلته بعد وفاته

ــة بيــع المنــز  مــن أجــ  إخــاا    يجــم لىــأ ا الجووواب: لورث
 .الوصية, ب  يجوز إخااجها من أ  ما  من ايموا  ايخاى لىمتـوفأ

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم

امرأة متزوجة مـن رجـل كـبري يف السـن, وهلـذا الرجـل       : 0السؤال

الثانيـة   زوجـة األوىل, فلما تزوج من هذل ال زوجةأوالد من ال

د  بنـاءل مـن جديـد, فهـل     مل ند ايئًا يف هذا البيت, فأعـا 

حيق هلذا الرجل كتابة هذل األاياء من أثا  وأواني هلـذل  

 .للعلم أنه ليا للمرأة الثانية هذل أوالد ؟املرأة

  حــا  مــن الناحيــة الشــالية فــي أن يســج  لىزوجــة  الجووواب:
الثانية فيئام من ماله بمقدار ما دفعن فـي تـاميم هـذا البيـن, ين هـذا 

ىة اإلحسان باإلحسان, وإن زادهـا فـيئام يسـياام فـال يكون من باب مقاب
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .حا  كذلك
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والدي تقدم به العمر ودخل سـن الشـيةوخة فأصـبح ال    : 3السؤال

يعــي مــا يقــول, وال حيســن التصــرا, وعنــدل أمــالس كــثرية,   

فهــل زــوز اســتلالل هــذل األمــالس بســكنى أو تــأجري, وهــل        

بــن الورثــة قســمة اــرعية بــن      زــوز تقســيم هــذل األمــوال   

الذكور واإلنا , أم تقسـم هـذل األمـوال علـى أسـاإ العطيـة       

 حيث يكون نصيب األنثى صقدار نصيب الذكر؟

: يجــم أن  الجووواب: عىــم بــين المــا    يدــا  لــن مىكيــة يُ أو م
منه, فما دام لىأ قيد الحياة فإن الما  مىك  ام صاحبه إ  بموته أو باض

 .ه, أو كان سفيهام له, ولو فقد لقى
: يعـين القاضـي الشـالي قيمـام إلدارة أمـوا  ايب وتثمياهـا  ثانيام

 .بالطاق الشالية الميمونة حتأ   تيكىها الصدقة
: يجم لىأ القيم المعين مـن قبـ  القاضـي الشـالي إخـاا   ثالثام
زكــاة مــا  ايب, وهــذا لنــد جمهــور الفقهــا  مــن المالكيــة والشــافعية 

وى التامذ  لن ابن لما رضي اهلل لنهمـا قـا : قـا  والحنابىة, لما ر
أ  من ولي يتيمام له ما  فىيتجا فيه, و  يتاكـه حتـأ <: ‘رسو  اهلل 

 .>تيكىه الصدقة
: ‘أما لند الحنفية فال تجم الزكاة في مالـه, وذلـك لقـو  النبـي 

رفع القىم لن ثالثة, لـن المجــنون المرىـوب لىـأ لقىـه حتـأ يفــيق, <
 .أخاجه أبو داود >م حتأ يستيقظ, ولن الصبي حتأ يحتىمولن الـنائ

: القيم الذ  يقوم لىأ إدارة ايموا    يجوز أن ييخذ أجاام  رابعام
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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 متبالام به لصالح والده

: يؤخذ من ما  ا لوالد نفقة من تجم لىيـه نفقتـه فـي حـا  خامسام
ا  .صحته كزوجة وبنات ليا لهن مورد يكفيهن, وأو د قصَّ

 وبناء على ذلك:
  يجوز سـكنأ أمالكـه لىبـالرين مـن أو ده الـذكور إ  بـيجا  ـ3

وتكون ايجـاة لىوالـد  .المث , وكذلك بناته إذا كان لهن مورد يكفيهن
ا مع أمواله  .تثمَّ

ن مـن قبـ  القاضـي بتثميـا م المعـيَّ أن يقـوم القـي     مـانع مـن ـ0
 .ايموا  بالطاق الشالية الميمونة حتأ   تيكىها الصدقة

يؤخذ من ما  الوالد النفقة التي كانن واجبة لىيه, مع إخـاا   ـ1
 .الزكاة لنه لند الجمهور لدا الحنفية

  تقسم أمواله بين أو ده   قسـمة تاكـة, ين والـدهم لىـأ  ـ4
 .يد الحياة, و  قسمة لطية ين والدهم فاقد ايهىيةق

 .ييخذ مديا أموا  الوالد أجا المث  بعد مطالبته بذلك   قبىها ـ5
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم

اهلل تعالأ أن   ناد إلأ أرذ  العمـا, وأن يمتعنـا بيسـمالنا  نسي 
 .وأبصارنا وقواتنا ولقولنا ما أحيانا, وأن يجعىه الواري منا

أوالدل بشيء من املال وملَّكه إيـال, بشـرط أن   أحد رجل خصَّ : 4السؤال

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 أبال أعطال املال بشرط التنازل عن حصته بأن الولد مقرٌّ

  يجـوز فـالام, ين الـذ  تنـاز  هذا التصاأل با   والجواب: 
لن حصته من الميااي في حالة حياة مورثه تناز  لن في    يمىكه, 

 .هذا التناز , ينه ما مىك حتأ يتناز بفهو لبم, فال لباة 
وه  الوالد ضامن حياة ولده من بعده  أم هـو ضـامن وفاتـه قبـ  

 حب جب ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ}   ولـــده 

 فييهما يموت قب  صاحبه  [14]لقمان:  {مب خب
فإن مات الوالد قب  الولد, فيكون الولد أخذ فيئام ليا من حقه, 
وهو يشارك بقية الورثة في التاكة, ين ذلك من حقه و  لبـاة لتنازلـه 

 .قب  ذلك, ين تنازله كان لبثام 
وإذا مات الولد قب  والده, فإنه يكون أخذ فيئام لـيا مـن حقـه فـي 

ان له زوجة وولـد فـإن هـذا المـا  يـذهم لورثتـه ومـن حا  حياته, فإن ك
فيكون قد حام الورثة من مالـه,  ولو افتقا الوالد قب  موته, جمىتهم والده,

 .حيم خصَّ الولد دون غياه بشاط أن يتناز  لن حصته من الميااي
 وبناء على ذلك:

لىأ الولد أن ياد ما أخـذه مـن والـده فـي حـا  حياتـه, حتـأ  ـ3
 .لده, حيم لم يَُسو  بين ايو د في العطيَّةيباو ذمة وا

ومـن حـق الولـد أن يشـارك الورثـة فـي ميـااي والـدهم, ين  ـ0
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .التناز  كان لبثام 
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رجل أوصى صبلع من املال يصرا على الفقراء, فهل : 2السؤال

زــوز أن يأخــذ بعــا الورثــة اــيئًا مــن هــذل الوصــية, إذا        

 رثة أم ال زوز؟  ر ي بذل  الو

إذا أوصأ الاج  بشي  من الما  بعـد وفاتـه, ولـم يعـين  الجواب:
أفداصام و  جهة من جهات الديا, فإن هذا الما  يصاأل بعد وفاته فـي 
 .وجوه الديا, والتي من جمىتهـا الفقـاا  والمسـاكين والمشـاريع الديايـة

لفقـا   باسـم و  حا  في أخذ بعض الورثة فيئام من هذه الوصيَّة باسم ا
 .القاابة, هذا إذا تحقَّق فيهم الفقا بعد تقسيم التاكة, وإ  فال يجوز

إذا أوصأ الاج  بمبىغ مـن المـا  لـبعض ورثتـه, فـإن هـذه وأما 
ـا, وذلـك  الوصية تكون موقوفة لىأ إجـازة الورثـة البـالرين دون القص 

إن اهلل قــد ألطــأ لكــ  ذ  حــق حقــه, فــال وصــية <: ‘لقــو  النبــي 
ــوا ــه  >ريل ــن ماجــه, ولقول ــذ  واب   تجــوز وصــية <: ‘رواه التام

: ‘رواه الـدارقطني والبيهقـي, ولقولـه  >لواري, إ  أن يشـا  الورثـة
   .رواه البيهقي >  وصية لواري إ  أن يُجيز الورثة<

 وبناء على ذلك:
مـا  الــذ  أوصـأ بـه مــورثهم يجـم لىـأ الورثــة أن يصـافوا ال ــ3
   .يُعطأ بعُض الورثة فيئام من الوصية باسم الفقا و  حا  في أن لىفقاا ,
إذا أوصـأ رجـ  لـواري فـإن هـذه الوصـية تكـون موقوفـة لىـأ  ـ0

ـا, فـإن أجازوهـا نفـذت وإ  فـال ييخـذ  إجازة الورثـة البـالرين دون الُقص 
   .واهلل تعالأ ألىم هذا, لن ذلك, ‘ الواري من هذه الوصية لنهي النبي
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أعمـامي:  جدي, وعندما ما  جدي قال والدي ما  قبل : 8السؤال

 ؟فهل هذا ص يح ,جدكم مريا  حق يف ليا لكم

ما قاله ألمامك صحيح, ين من مات قب  أبيه, وتـاك  الجواب:
ذرية من ورائه, فإن هذه الذريـة   تـاي مـن جـدها بوجـود ألمامهـا, 

 .وهؤ   يقا  لنهم أو د المحاوم
ة يو د ابنه بما   ولكن يستحم لىجد قب  وفاته أن يكتم وصي

 .يزيد لن ثىم تاكته
وإنني لىأ ثقة بيننا لو أحسنا الصىة العائىيـة بيننـا, فـإن ايلمـام 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .لن يتدىوا لن أو د أخيهم

ما احلكمة من حرمان أبناء االبن مـن الرتكـة صـو     : 2السؤال

 أبيهم قبل جدهم؟  

مع وجود إخوة له, فهـم أحـق الولد قب  والده  توفيإن  الجواب:
   .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 
, وايلمـام والعمـات مـا اسـتحقوا هـذا  قب  وفاة أبيـه   يسـتحق فـيئام

 .فاة أبيهمالميااي إ  بو
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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الجد أن يوصي يو د ابنه المتـوفأ بشـي   إ  أنه يندب في حق  
ــأ أن تكــون  ــق اإلري, ولى ــق الوصــية   مــن  اي ــه مــن  اي ييخذون

حدود الثىم وما دون, فإن زادت لىـأ الثىـم فإنهـا   تصـح الوصية ب
 .الوارثين أإ  باض

وما يحص  من لطا  يو د المحاومين لـن  ايـق القـوانين مـن 
تاكة الجد باسم الوصية الواجبة هو أما قانوني غيا فالي, و  يجـوز 

هـذا,  .الورثـة أيو د المتوفأ أن ييخذوا من ميااي جدهم إ  باضـ
 .عالأ ألىمواهلل ت

تويف جدي وترس قطعة أرض وله ثال  بنا  وولد هـو والـدي,   : 6السؤال

وقــد تــويف هــو اآلخــر, وتوفيــت إحــدى البنــا  وقمنــا ببيــع األرض     

فمــا  ./ مئتــان ومخســون ألــف لــرية ســورية 022222صبلــع وقــدرل /

نصيب كل واحد من الورثة )علماً بأن عميت ووالـدي توفـوا بعـد    

/ سـتن  82222ة عند ورثة عميت صقـدار / جدي( ولنا حقوق مالي

 ألف لرية سورية, فهل زوز لنا اقتطاعها من نصيب ورثتها؟

الورثـة لجـدك ثـالي بنـات وذكـا هـو والـدك, وتاكتـه  الجواب:
 .( مئتين وخمسين ألف لياة سورية052222قُدرت بـ )

فحصة والدك مئة ألف لياة سورية, وحصة ك  لمـة خمسـون ألـف 
 .[33 ]النسا : {ڱڱڳڳ} لك لقوله تعالأ:وذ لياة سورية,

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 

لوالـدكم رحمـه اهلل  مـن البـا   لمتكم بالفضـ  يكـون أولـأ, وهـذا يعـدُّ 
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .تعالأ

أوالدهما  ما  ولدان قبل وفاة أمهما, وهلما أوالد, فهل ير : 2السؤال

 من جدتهم بعد وفاتها مع وجود أعمامهم وعماتهم؟

إذا مات الاج  المتزو  قبـ  أبيـه أو قبـ  أمـه, ولنـده الجواب: 
خــوات يحجبــون أو د أو د, ولــه إخــوة وأخــوات, فــإن اإلخــوة واي

تهم أخيهم من ميااي جدهم هـم وأم  , ينهم أولأ بميااي أبـيهم أو جدَّ
وهذا هـو الحـق والعـد  الـذ    التـاا  لىيـه, ين ايقـاب  .منهم

 .أما صىة بالمين من ايبعد
 وبناء على ذلك:

ولمـاتهم,  ألمامهم لوجود فيئام, جدتهم من ياثون   ايحفاد فهؤ  
 .من أو د إخوتهم هم من أم هموالعمات هم أولأ بميااثين ايلمام 

إ  إذا أوصن الجـدة بشـي  يو د أو دهـا, فإنهـا تؤخـذ لىـأ 
أنها من الوصية, ولىأ أ  تتجـاوز ثىـم التاكـة, فـإذا تجـاوزت ثىـم 

 .لىيها بعد وفاِة أم هم التاكة فال بد من موافقة الورثة البالرين
باسم الوصيَّة ن ميااي الجد أو الجدة وما يعطأ يو د ايو د م

لطية قانونية غيا فالية,   تح  لهم إ  إذا أجاز الورثـة  وفهالواجبة 
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .ذلك
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ا نصــفه نــحنــن ثــال  أخــوا  ولــيا عنــدنا أيف, وبيت    : 12الســؤال

باسـم أبـي ونصـفه باسـم أمـي, والوالـد والوالـدة يريــدون أن        

ــا مـــ   ــت بامسنـ ــوا البيـ ــدى    يكتبـ ــم مـ ــة هلـ ــق املنفعـ ــاء حـ ع بقـ

احلياة حتى يضمنوا حقنـا, وبهـذل احلالـة ال يـر  أخـوالي      

 فهل هذا جائز ارعًا؟ ,وأعمامي

  وصـية <يقـو :  ‘وصية, والنبـي  ما ذكاتم يعدُّ  : إنَّ الجواب
 .رواه الدارقطني >لواري إ  أن يجيز الورثة

  وبناء عليه:
إ  إذا أجازها الورثـة مـن و  تنفذ هذه الوصية  ,وصية فهذه تعدُّ 

 .بعد وفاة والدكم أو والدتكم وهم لاقىون بالرون ايلمام وايخوا 
كــوكم البيــن فــي حــا  وأمــا إذا أراد والــدكم أو والــدتكم أن يمى  

, ولم يكن القصـد مـن ذلـك حامـان الورثـة مـن ويسى موه لكم حياتهما
 .عالأ ألىمهذا, واهلل ت .إرثهم, فال حا  فيه إن فا  اهلل تعالأ
 

** ** **
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مــا احلكــم الشــرعي يف أخــذ أاــرطة الكهربــاء دون أن    : 1الســؤال

 ء؟هذا الشري  على عداد الكهربا ميرَّ

]البقاة:  {ںںڱڱڱتعالأ: }اهلل يقو   الجواب:
ڦڦڤڤڤڤٹ} ويقو  تعالأ: .[388

 .[02]النسا :  {ڃڃڄڄڄڄڦڦ
لعن اهلل السارق يساق البيضة فتقطع يـده, ويسـاق <: ‘  ويقو

 .رواه البدار  ومسىم >الحب  فتقطع يده
  يزني الزاني حين يزني وهـو مـؤمن, و  يشـاب <: ‘ويقو  

الدما حين يشابها وهو مـؤمن, و  يسـاق السـارق حـين يسـاق وهـو 
 .رواه البدار  ومسىم >مؤمن

 .لم يدالف أحد في ذلكوأجمع المسىمون لىأ تحايم الساقة و
 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 
  فيقـدر التوبة أن يـدفع قيمـة الكهابـا  المسـاوقة إن لىـم قيمتهـا, وإ

يرىـم لىـأ ظنـه أن ذمتـه بائـن بـإذن اهلل تعـالأ, ويكـون  تأتقدياام ح
فـإن لــم يكـن هنــاك مـن ســبي  لىـدفع لشــاكة  .الـدفع لشـاكة الكهابــا 
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وأصـحاب  الكهابا  و  بصورة من الصور, لندها يصاأل المـا  لىفقـاا 
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .الحاجة من أه  بىدته

كــبريًا مــن املــال مــن آخــر, و ّ ــر       رجــل ســرق مبللــاً  : 0الســؤال

السارق املال, وكان املسروق منه قـد مـنح السـارق مـن قبـل      

ــد      ــارق, واآلن يريــ ــه الســ ــروق منــ ــرا املســ ــرل, وعــ ــًا لفقــ بيتــ

املسروق منه أن يسرتد املسـروق مـع أرباحـه, ويسـرتد البيـت      

 فهل يعترب هذا التصرا من حقه؟ .ليعطيه لفقري  ريل

ه حق سوى الما  المسـاوق, فىـه أن ليا لىمساوق منالجواب: 
ه كامالم, أما بالنسبة لىابح الذ  تحقق مـن المـا  المسـاوق فهـو يستادَّ 

ولكنه مىك حاام   يح  لىسـارق منـه فـي , و  تبـاأ  ,مىك لىسارق
   .ذمته من هذا الما  إ  بالتدىص منه وذلك بصافه لىفقاا 

مه إياه فـال يحـق لـه أما بالنسبة لىبين الذ  وهبه إياه فإن كان سىَّ 
  .ه منه, وأما إذا لم يسىمه إياه فىه أن يستادهأن يستادَّ 

وإن كان ألطـاه البيـن مـن الزكـاة, وكـان الرالـم لىـأ ظنـه أنـه 
فقيا, وهو بالفع  كان فقياام, فىيا له أن يستاد منه البين كذلك, أمـا 

قـا :  إذا تبين له بينه ليا فقياام, فاختىف الفقها  في ذلك, فمنهم من
بين الزكاة ما سقطن لن الرني ويجـم لىيـه أن يسـتادها منـه ويعطيهـا 

يسـتادها  لفقيا غياه, ومنهم من قا  بينها سقطن لنـه و  يجـم لىيـه أن
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .منه
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بالقضـاء   فيها أخواي وعـامالن اختناقـاً   عندنا منشأة تويف: 3السؤال

التقصـري لنـا    سـبون فيهـا  وقد رفع أهل امليـتن دعـوى ين   ,والقدر

ويطالبوننــا بــدفع تعــويا وقــدرل مليــون لكــل ميــت مــع أتعــاب    

 ؟ به التصرا الذي تنص نا به حتى نلتزم ما, ا امي

الموضــول يحتــا  إلـأ حضــور كــ  مــن أصــحاب هــذا الجوواب: 
الشين في هذا الموضول لسـمال كـالم الطـافين, حتـأ يكـون الجـواب 

 .لأموافقام لىواقع إن فا  اهلل تعا
ولىأ ك  حا , إذا ثبن تقصيا أهـ  المنشـية وكـانوا متسـببين فـي  

 .و  كفارة لىيهم وفاة العامىين فتجم الدية لىأ لاقىة أصحاب المنشية,
أما إذا لم يكن أصحاب المنشية متسـببين فـي وفـاة العـامىين, فـال 
تجم لىيهم الكفارة و  الدية, وإذا أخذ أه  العـامىين فـيئام مـن المـا  

أصحاب المنشية لن  ايق القضا  فهـو مـا  غيـا مشـاول,   يحـ   من
وإني أرى أن تطىبوا مـن  .لهم, إ  لن  يم نفا من أصحاب المنشية

في قضيتهم, فـإن أبـوا إ   تعالأ أه  العامىين أن يحتكموا إلأ فال اهلل
لن  ايق القضـا , فينـا أنصـحكم بالمصـالحة معهـم وأن تحتسـبوا هـذا 

لز وج , ويكون هـذا داخـالم تحـن قـو  اهلل لـز وجـ :  ايما لند اهلل
ڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺ}

فهذا من جمىة ا بتال , وهلل الحمـد أنـه فـي  .[355]البقاة:  {ڤ
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .الما  وليا في الدين و  في الجسد
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: مـــا هـــو حـــد اـــارب اخلمـــر؟ وهـــل زاد ســـيدنا عمـــر يف  4الســـؤال

 ن  عليه الصالة والسالم؟ا أقامه الاحلد عمَّ

لىـأ مـن فـاب الدمـا  ات فق الفقها  لىـأ وجـوب الحـد  : الجواب
 كثياام.  أم قىيالم  منها فابه ما أكان وسوا   , أم منها سكا سوا  أ  ,مطىقام 

 قولين:  لىأ الدما فاب في الواجم الحد   قدر في الفقها  واختىف
ــة وال ــة والمالكي  ــو  ايو  : ذهــم الحنفي  اجح الق ــا  ــي ال ــة ف حنابى

افعيَّ  ثمـانون جىـدةم    الحـدَّ  ة إلأ أنَّ لندهم وهو مقاب  ايصح  لند الش 
كا واينثأ, وبه قا  الثَّ     .ور ُّ فاق بين الذ 

حابة لمـا استشـار  فإن ه رو  أنَّ  ,واستدل وا لىأ ذلك بإجمال الص 
حمن بـن لـوأل: أرى أن تجعىهـا  الن اا في حـد  الدمـا فقـا  لبـد الـا 

  .رواه مسىم .خف  الحدود, فضاب لما ثمانينكي
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, 

قــا :  .ثمــانون وإذا ســكا هــذى, وإذا هــذى افتــاى, ولىــأ المفتــا 
 .في الدما ثمانينرضي اهلل لنه فجىد لما 

افعي ة في ايصح  والحنابىة في رواية ثانيـة  القو  الث اني: ذهم الش 
اختارها أبو بكا, وأبو ثور إلأ أن  قـدر الحـد  أربعـون فقـط, ولـو رأى 

ــافعيَّ  يــادة لىــأ والز   ,ةاإلمــام بىوغــه ثمــانين جــاز فــي ايصــح  لنــد الش 
  .تكون تعزياام  ايربعين
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وقد استدل وا لىأ ذلك: بين  لىي ام جىد الوليد بن لقبة أربعـين ثـم  
قا : جىد الن بـي  صـىأ اهلل لىيـه وآلـه وسـىم أربعـين, وجىـد أبـو بكـا 

 .رواه مسىم .أربعين, ولما ثمانين, وك   سن ة, وهذا أحم  إلي  
في  جىد ‘قا : )إن  نبي  اهلل  رضي اهلل لنه ولن أنا بن مالك

ا كـان لمـا ودنـا  الدما بالجايد والن عا , ثم  جىد أبو بكا أربعين, فىم 
يف والقاى قـا : مـا تـاون فـي جىـد الدمـا فقـا  لبـد   الن اا من الا 

حمن بن لوأل: أرى أن تجعىها كيخف  الحـدود, قـا : فجىـد لمـا  الا 
ة   يجـوز تاكـه بفعـ   ‘قالوا: وفع  الن بي   .ثمانين( رواه مسىم حج 

ه و  ينعقد اإلجمال لىأ ما خالف فع  الن بي  صـىأ اهلل لىيـه وآلـه غيا
يادة مـن لمـا لىـأ  وسىم وأبي بكا ولىي  رضي اهلل لنهما, فتحم  الز 

  .أن ها تعزيا يجوز فعىها إذا رأى اإلمام ذلك
 وبناء على ذلك:

حد فارب الدما ثمانون جىدة, وهذا قو  جمهور الفقهـا ,  فإنَّ 
ون جىدة, ومـا زاد لىيهـا إلـأ الثمـانين إنمـا هـو مـن وايص  فيه أربع

بــاب التعزيــا, وهــذا مــا فعىــه ســيدنا لمــا رضــي اهلل لنــه مــع وجــود 
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .الصحابة بدون نكيا, فكان إجمالام سكوتيام 

 ما حكم اإلجهاض يف اإلسالم؟: 2السؤال

نـص فقد  في الجنين : إذا كان اإلجها  بعد نف  الاوحالجواب
الفقها  باإلجمال لىأ تحايمه, وقالوا: إنه قت , وأوجبـوا فيـه الكفـارة 

 .و  يعىم بذلك خالأل .ةراوال
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أما إذا كان اإلجها  قبـ  نفـ  الـاوح فقـد اختىـف الفقهـا  فـي 
مــنهم مــن قــا : بكااهتــه بعــد ايربعــين, ومــنهم مــن قــا : فحكمــه, 

 .بالتحايم ولو قب  ايربعين
في اإلجها  قب  نف  الاوح إنـه خـالأل  ويقو  الامىي:   يقا 

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 
, وكذلك   يجوز اإلجها  قب  نف  الاوح إ  إذا ثبن وجـود  مشوهام

هـذا,  .أ الزوجـة إذا اسـتما الحمـ , أو كـان الجنـين مشـوهام ضار لى
 .واهلل تعالأ ألىم

طبيبــة قامــت بــإجراء عمليـة والدة المــرأة قــد تــويف اجلــنن يف  : 8السـؤال 

بطنها منذ أكثر من عشرة أيام, ومعلوم طبيـاً أن اجلـنن إذا مكـث    

أكثــر مــن مخســة عشــر يومــاً يف بطــن أمــه وهــو ميــت فإنــه يشــكل   

حياة األم, وكان مـن الواجـب علـى الطبيبـة أن نـري       خطراً على

مــدة الوفــاة يف بطنهــا  تهلــا بعــا الت اليــل قبــل الــوالدة إذا كانــ 

نقـل األم إىل مكـان آخـر    ن أن املـدة أطـول فيجـب أن تُ   أطول, فإذا تبـيَّ 

توجــــد فيــــه بعــــا املســــتلزما  اإلســــعافية الــــيت ال توجــــد عنــــد  

م األم بزعمهـا أنهـا مل   الطبيبة, ولكـن الطبيبـة اعتمـد  علـى كـال     
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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         

ــعر       ــدرل, واآلن تشـ ــف قضـــاء اهلل وقـ ــتطع أن توقـ ــم تسـ إلنقاذهـــا فلـ

 الطبيبة بالذنب وتسأل هل هي آ ة؟ وماذا يتوجب عليها؟

ــ   الجووواب: ــة أن تجــا  التحالي ــأ الطبيب ــن الواجــم لى ــان م ك
الالزمة لىماأة الحام  لمعافة زمن وفاة الجنين, وأ  تعتمد لىـأ قـو  

وخاصة أنها تعىم بين الجنـين  .الماأة الحام  في وفاة جنينها في بطنها
لىأ وفاته في بطن أمه أكثا من خمسـة لشـا يومـام فـك  خطـاام  إذا ماَّ 

  تستطيع أن تقوم بإسـعافها فـي المشـفأ الـذ  لىأ حياة ايم, وهي 
تمن فيـه لمىيـة الـو دة لعـدم تـوفا مـا تحتـا  إليـه ايم مـن حـا ت 

 .بة في وفاة الماأةالطبيبة متسب   إسعافية, فتعدُّ 
 وبناء على ذلك:

ة بة في وفاة هـذه المـاأة, ويجـم لىـأ لاقىـمتسب   الطبيبة تعدُّ  فإنَّ 
لند  الكفارةُ  أ الطبيبةلورثتها, و  تجم لىدفع دية قت  الدطي  الطبيبة

الحنفية, ولكن تجم لىيها لند جمهور الفقهـا , وهـي صـيام فـهاين 
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .متتابعين

طبيبــة قصــر  يف معاجلــة امــرأة حامــل ممــا أدى إىل    : 2الســؤال

وفاتها, فهـل زـب أن تأخـذ بقـول احلنفيـة يف عـدم وجـوب        

 مذهبها حنفيًا؟ الكفارة عليها إذا كان
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يستحم لها أن تدـا  مـن الدـالأل بـين الفقهـا , وأن  الجواب:
تصوم فهاين متتابعين ـ ستين يومـام ـ وأن تيخـذ بقـو  جمهـور الفقهـا  

  .واهلل تعالأ ألىم ,هذا .ولو كان مذهبها حنفيام 

ــة إســقاط جلــنن عمــرل مخســة      : 6الســؤال ــة قامــت بعملي طبيب

 تب عليها؟أاهر للسرت على أمه, فماذا يرت

لىـأ  ك  إسقاط كان بعد نف  الاوح في الجنـين جنايـة  الجواب: 
, وتجـم الديـة لىـأ لاقىـة المب لورثـة  افـاالجنين, وهو حـاام فـالام

في الجناية لىأ الجنين براة لبد أو  ‘الجنين, وقد قضأ رسو  اهلل 
   .وليدة, وقد قدرها الفقها  بنصف لشا الدية الكامىة

 فيها: الفقها  اختىف فقد الجنين لىأ الجناية في رةلىكفا بالنسبة وأما
الجنـين,  فمذهم جمهور الفقها  أنه تجم الكفارة في الجناية لىأ
   .وهي صيام ستين يومام لىأ من كان متسببام في إسقاط الجنين

   .ومذهم الحنفية:   تجم الكفارة في الجناية لىأ الجنين
فيه الاوح, أ  لم يبىـغ  أما بالنسبة إلسقاط الحم  الذ  لم تنف 

أربعة أفها, فال تجم فيه الدية و  الكفارة, ولكـن   بـد مـن التوبـة 
أما إذا كان  .وا سترفار إذا كان هذا اإلسقاط بدون لذر يبيح اإلسقاط

   .اإلسقاط لعذر فال في  لىأ هذا اإلسقاط
  وبناء على ذلك:

م لىـأ فما أسـقطته الطبيبـة بعـد نفـ  الـاوح مـن أجنـة فإنـه يجـ
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لاقىتها ـ لشياتها ـ الدية التي ذكاناها آنفام ل  ك  جنين, وأما بالنسـبة 
لىكفارة فال تجم لىيها لند الحنفية, وتجم لند جمهور الفقها , و  

وأما مـا أسـقطته قبـ   .حا  لىيها بي  القولين أخذت في فين الكفارة
ر فعىيهـا نف  الاوح في الجنين لعذر فال في  لىيها, وإن كان بريا لذ

  .هذا, واهلل تعالأ ألىم .التوبة

امرأة محلت من سفاح, فذهبت إىل الطبيبة مـن أجـل   : 2السؤال

ــقاط ــهر,        إســ ــة أاــ ــل الــــذي بلــــع عمــــرل مخســ هــــذا احلمــ

ألن , فأسقطت هلـا الطبيبـة محلـها مـن أجـل السـرت عليهـا       

املرأة أعلنـت توبتهـا هلل عـز وجـل. فالديـة الـيت ترتتـب علـى         

 يف هذل احلالة؟ تدفع عاقلة الطبيبة ملن

إسقاط الحم  الذ  بىغ من العما أكثا من أربعة أفـها الجواب: 
المبافـا ـ يعنـي  لاقىـة يعد التدا  لىأ كائن حي, فتجـم الديـة لىـأ

, وهـي صـيام طبيبال ة ـ, ولند جمهور الفقها  تجم لىيها الكفارة أيضام
 .فهاين متتابعين, و  تجم لىيها لند الحنفية

لىدية لمن تدفع فـي هـذه الحالـة  فقـد ذهـم جمهـور  أما بالنسبة
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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ڈ}له أخ أو أخن من أم فىه السدا, لقوله تعالأ: وإذا كان 
ڳگگگگککککڑڑژژ

 .[30]النسا :  {ڳ
وإذا كان له إخوة يم ذكورام أو إناثام, وكانوا أكثـا مـن واحـد, فىهـم 
الثىم يقسم بينهم بالسوية, ونصيبهم   يزيد لىـأ الثىـم, لقولـه تعـالأ: 

 .[30{ ]النسا : ڻڻںںڱڱڱڱڳ}
 ناء على ذلك:وب

فالدية الواجبة لىأ لاقىة الطبيبة تدفع لـألم بكامىهـا إذا لـم يكـن 
ــع  ــ  بالتســبم   يمن ــه, ين القت ــن أم ــم إخــوة الســقط م ــا أو د ه له
المتسبم من الميـااي, وفـي حـا  اجتمـال المتسـبم والمبافـا, فـإن 

والمتســبم إذا كــان وارثــام فإنــه يــاي مــن  .الديــة تكــون لىــأ المبافــا
وإن كـان لىسـقط أخ أو أخـن مـن ايم فىـه السـدا, ولـألم  . المقتو

ته, وإن كانوا أكثا من واحد  الثىم, والباقي ياد  لىيهم ك   بمقدار حصَّ
فىهم الثىم بالتساو , والسدا لـألم, والبـاقي لهـم جميعـام كـ   لىـأ 

ام  ته رد   .هذا, واهلل تعالأ ألىم .قدر حصَّ

ن مـأذون فيـه قانونـًا, فسـق      رجل أوقف سيارته يف مكا: 12السؤال

إنسان من علو فوقع عليها, فما , فهل يعـد صـاحب السـيارة    

متســببًا يف وفاتــه, ونــب علــى عاقلتــه الديــة؟ مــع العلــم بــأن 

 .القانون يعتربل متسببًا ويلزمه بدفع الدية
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:   ضمان لىأ صاحم السيارة  الما أنه أوقف سـيارته الجواب
عـد متسـببام فـي وفـاة هـذا الاجـ , ين في مكان مـيذون لـه فيـه, و  ي

التسبم في القت  فا ه ا لتدا  أو القصـد, وهمـا منتفيـان هنـا, وقـد 
جـا  فــي الموســولة الفقهيــة الكويتيــة: مـن صــور القتــ  بالســبم حفــا 

  .البئا, ونصم حجا أو سكين تعديام في مىك غياه بال إذن
ــزم الق ــأ القاضــي, وأل ــا  الميــن أمــاهم إل ــع أولي ــإذا رف اضــي ف

صاحم السيارة بدفع الدية لورثة المين, فإن هذا المـا    يحـ  لهـم 
أخذه, ينه أخذ بريا حق فالي, ويحام لىيهم هـذا, إ  إذا تبـال بـه 

  .هذا, واهلل تعالأ ألىم .صاحم السيارة لن  يم نفا

ــؤال ــم يف    : 11السـ ــع السـ ــا بو ـ ــة يف منطقتنـ ــام دلـــا املدينـ ــد قـ لقـ

ن أجل قتل الكالب املؤذية, ولكـن  رؤوإ دجاج مذبوحة, وذل  م

هذا األمـر أدى إىل قتـل الكـالب  ـري املؤذيـة وقتـل القطـ , فهـل         

 يصح هذا الفعل ارعاً, ألن القصد هو قتل الكالب املؤذية؟

هذا الفع    يجوز فالام إ  إذا لجز لن قت  الكالب الجواب: 
 .الضارة بطايقة   يؤذ  فيها الحيوانات غيا الضارة

ز لن قتىها إ  بهذه الطايقة فال حا  بشاط أن ييخذ جميـع فإذا لج
ا حتيا ــات لوقايــة القطــط وســائا الحيوانــات غيــا المؤذيــة مــن المــوت 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .لحامة قتىها بدون مصىحة أو مبار فالي
 

** ** ** 
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 لربح يف بيع سلعة )ما(؟: ما هي احلدود املشروعة لت قيق ا1السؤال

ره القوالد الشالية تاك الناا أحاارام ا  ايص  الذ  تق الجواب:
ڤڤڤٹ}في بيعهم وفاائهم, وذلك لقوله تعالأ: 

 {ڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤ
 .[02]النسا : 

ــي  ــار ف ــا التج ــد به ــابح يتقي ــة لى ــبة معين ــد لنس ــاك تحدي ــيا هن فى
ــاوك لظــاوأل التجــارة ــ  هــو مت ــاجا  معــامالتهم, ب ــة, وظــاوأل الت العام

والسىع, مع ماالاة اآلداب اإلسـالمية فـي التعامـ , والتـي مـن جمىتهـا: 
: ‘: <الااحمون ياحمهم الاحمن> رواه أبو داود, وقولـه ‘قو  النبي 

البدــار ,  <  يــؤمن أحــدكم حتــأ يحــم يخيــه مــا يحــم لنفســه> رواه
 >إذا اقتضـأرحـم اهلل لبـدام سـمحام إذا بـال وإذا افـتاى و<: ‘وقوله 

ــه  ــار , وقول ــأ <: ‘رواه البد ــن أغن ــك تك ــم اهلل ل ــا قس وار  بم
ه أن ينجيـه اهلل مـن كـاب <: ‘رواه التامذ , وقوله  >الناا مـن سـاَّ

: ‘رواه مسـىم, وقولـه  >يوم القيامة فىينفا لن معسـا أو يضـع لنـه
ما ذئبان جائعان أرسال في غنم بيفسد لها من حاص الما  لىأ الما  <

 .رواه التامذ  >دينهوالشاأل ل
أن الطمــع فقــا وأن  ُمــنَّ ىَ عْ ويقــو  ســيدنا لمــا رضــي اهلل لنــه: )تَ 

 .وابن أبي الدنيا في الزهد الييا غنأ( رواه أحمد
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 ورحم اهلل من قا :
 حســبي بعىمــي إن نفــعْ 
 مــــن راقــــم اهلل نــــزلْ 

 

 ما الـذ  إ  فـي الطمـعْ  
 لن سو  مـا كـان صـنعْ 

 

عامىوا مع خىق اهلل لز وج  من خـال  لذلك أقو  لعخوة التجار: ت
: <التـاجا الصـدوق ايمـين مـع ‘هذه القوالد لتنالوا فاأل قـو  النبـي 

 النبيين والصديقين والشهدا > رواه التامذ . هذا, واهلل تعالأ ألىم.

 : هل زوز بيع العربون؟  0السؤال

بيـع العابـون: هـو أن يـدفع المشـتا  لىبـائع فـيئام مـن  الجواب:
إن أخذ المشتا  السىعة ُحسم هذا الما  من ثمنهـا, وإن لـم الما , ف

 .ييخذها فهو ـ أ  الما  ـ لىبائع
 اختىف الفقها  في هذا البيع:

فمذهم جمهور الفقها  من الحنفية والمالكيـة والشـافعية وبعـض 
  .الحنابىة, أنه   يجوز

ـ لما أخاجه أبو داود لن لمـاو بـن فـعيم لـن أبيـه لـن جـده, 3
 وهو من أك  أموا  الناا بالبا  .  لن بيع العابان( ‘ أ النبي)نه قا :

 ـ ولوجود فا ين مفسدين لىعقد فيه:0
  .ايو : فاط الهبة لىعابون

 .الثاني: فاط رد المبيع إذا لم يا  المشتا 
 .ـ وين فيه فا ام لىبائع وهو العابون, بريا لو 1
 .ةـ وين فيه فاط الديار المجهو  في لدم ذكا المد4
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 .ومذهم الحنابىة أنه بيع جائز
هـذا, واهلل  .وأنا مع قو  جمهور الفقهـا  بعـدم جـواز هـذا البيـع

 .تعالأ ألىم

: إنســان وكــل صــديقًا لــه يف اــراء كميــة كــبرية مــن 3الســؤال

ــه,      ــه يف حمافظتـــ ــلها إليـــ ــه أن يرســـ ــب منـــ ــون, وطلـــ الزيتـــ

فااــرتى الوكيــل الزيتــون و أرســله إىل صــاحبه يف ســيارة     

ــاع    أجــــرة, ويف طريــــق الســــفر تعــــرض للســــائق بعــــا قطــ

الطريــق, وأاــهروا عليــه الســالح وقيــدول, وســرقوا الزيتــون    

 بكامله. فمن هو الضامن هلذا الزيتون؟

: الوكي  أمين في لاأل الشايعة, وايمين   يكون  الجواب: أو م
 .أو تقصيا, ين يد الوكي  َكيَِد الموك   ضامنام إ  بتعد  

: ايجيا الم شتاك يكون ضامنام إذا تىف لنده المتـال بتعـد  أو ثانيام
تفايط, إذا كان بفعىه أو بفع  غياه وكـان مـن الممكـن دفعـه كالسـاقة 

و  تفايط  العادية والحايق العاد , وأما إذا تىف لنده المتال بريا تعد  
  .ال يكون ضامنام فبفعىه أو بفع  غياه و  يمكنه أن يدفع لنه 

 وبناء عليه:
كي    يكون ضامنام لىزيتون المساوق إذا لم يكن متعديام أو الو ـ3
 مقصاام.
السائق   يكون ضامنام لىزيتون المساوق إذا لم يكن متعديام أو  ـ0

أو كان بوسعه  ,مقصاام, أو كان بوسعه أن يدفع قطال الطايق ولم يفع 
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أن يهاب بالزيتون من قطال الطايـق ولـم يفعـ , و المـا أنهـم أفـهاوا 
دوه ولـم يكـن بوسـعه أن يـدافع لـن نفسـه والزيتـون ه السـالح وقيَّـلىي

 .فىيا بضامن
 ( ولـه أن ياجـع لىـأ الضامن لىزيتون هـو المشـتا  )الموك ـ ـ1

 .واهلل تعالأ ألىم ,هذا .السارقين إن استطال ذلك

وهــذل الشــركة   ,عمــل يف اــركة عطــور كــبرية جــداً   أنــا أ: 4الســؤال

ــاً  ,أواًل ة وربـــح فـــاحآبـــثمن بـــاهتبيـــع العطـــور العربيـــة   وثانيـ

ــق    يضــــعون كوبونــــا  ــاعة عــــن طريــ ــربح جــــوائز مــــن البضــ لــ

نـين  أم ًا أبقى يف هذل الشركة موظفأهل زوز لي أن ف الس ب,

نهــاهم أو أمــرهم بــاملعروا  آن أوكيــف لــي   ؟ثــم يف بقــائي فيهــا آ

   .ظاهرهم خيافون اهلل عز وجليف نهم أالعلم  مع ؟عن املنكر

قه البائع فىيا لـه قـدر معىـوم, الذ  يحق  ابح لىبالنسبة  :الجواب
ولكن لىأ البائع أن يعام  اآلخاين من خال  قوالد أرساها لنـا النبـي 

  يؤمن أحدكم حتـأ يحـم يخيـه <: ‘, ومن جمىة ذلك قوله ‘
الااحمــون <: ‘وقولــه  .رواه البدــار  ومســىم >مــا يحــم لنفســه

رواه  >في السما ياحمهم الاحمن ارحموا من في اير  ياحمكم من 
 .حديم حسن صحيح :التامذ  وقا 

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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 .مينفعىيه أن يبيعها بالسعا الوسطي الذ  يدخ  تحن تقويم المقو  
وأما ما تقدمه الشاكات من هدايا لىمشتاين لن  ايق الكوبونـات 

   .وتكون لن  ايق القالة, فهذه من المقاماة والميسا المنهي لنه فالام 
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 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىماوأل وينهأ لن المنكا, بالمعاوأل. ييما بالمع

: صاحب عمـل ااـرتط علـى صـانعه بأنـه إذا  ـاب يومـًا        2السؤال

عـــن العمـــل, فإنـــه سي ســـم مـــن أجرتـــه أجـــر يـــوم ونصـــف,  

له بسبب الضرر الذي يل ق صاحب العمل بليابـه,    رامًة

 فهل زوز هذا ارعًا؟

, و :الجواب غيـا  زم ينـه مـن حـق هذا الشاط غيا جائز فالام
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 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .العم 

, فأحيانــًا تكــون قيمــة   أجــرة رجــل يعمــل علــى ســيارة   : 8الســؤال

لــرية.  22أن يأخــذ الســائق  لــرية مــثاًل, واملتعــارا 42العــداد 

فهل هذا العـرا باطـل وزـب علـى السـائق أن حيمـل معـه        

ــب    ــد إىل الراكـ ــي يعيـ ــريا  لكـ ــى    3لـ ــاذا؟ يرجـ ــريا  أم مـ لـ

 تو يح احلكم والعمل يف هذل املسألة.
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يخــذ يأن  أ ســائق ســيارة ايجــاةإنــه مــن الواجــم لىــ الجووواب:
يخـذها ية التـي ستحقها فقـط دون زيـادة, ين هـذه الزيـاديايجاة التي 

وإن تعارأل لىيها الناا فإنما تؤخذ بسيف الحيا  فـي الرالـم ايلـم, 
ولال أن يعيننا  وما أخذ بسيف الحيا  فهو حاام, فىذلك أرجو اهلل ج َّ 

 .امتثا  أواماه واجتناب نواهيه بالشك  الذ  ياضيه لنالىأ 
وقد أضاف أستاذنا الفاضل الدكتور الشيخ أحمد الحجي الكردي 

ى الجواب ما يلي: ]ولو حمل السائُق بضَع ليرا  معه ليردَّ للراكوب عل
ما زاد عن األجرة أُِجَر على ذلك، وإن كوان ذلوك ال يلزموه، بول َيلوزُم 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم الراكَب أن يستعدَّ لدفع األجرة[.

مدرإ ُطلب منه دوامان يف بدايـة عملـه, وبعـد أن بـدأ     : 2السؤال

ــة     العمــل, طلــب منــه    مــدير العمــل دوامــًا واحــدًا فقــ  لقل

الطــالب, ثــم بعــد أســبوع واحــد ازداد عــدد الطــالب فطلــب      

منــه دوامــن, وعنــد توزيــع الراتــب حــذا لــه أجــرة الــدوام         

والسـؤال: هــل لــه   الثـاني مــن األسـبوع الــذي مل يـداوم فيــه.   

أن يطالب بأجرته ما دام سبب ترس العمل يف هذا األسـبوع  

 ادة صاحب العمل؟ليا بإرادته وإمنا بإر

د العقـد لىـأ دوام الجواب : فالعقد بداية كان لىأ دوامين, ثم ُجـد 
 دوامين. لىأ ثالثة العقد ُجد د ثم الااتم, بتنقيص المدر ا رضي إذا واحد

فالمدرا يستحقُّ ايجا من خال  العقد الذ  تم ا تفـاق لىيـه, 
ني يسـتحق أجـا ففي العقد ايو  يستحق أجا الوقتين, وفي العقد الثـا
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الوقن الواحد إذا رضي بتنقيص الااتم, وإ  فىه أجا الدوامين, وفي 
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .العقد الثالم يستحق أجا الوقتين

: ما حكم الرهنية, أي أن يدفع اةص مبللًا معيناً لصـاحب  6السؤال

عقار لفرتة معينة يتصرا يف العقار ما يشاء, وعنـد انتهـاء املـدة    

لــه املبلــع؟ مــع األدلــة الشــرعية إذا مس ــتم بــذل . وهــل     يعــاد 

 يدخل هذا  ت بيع الوفاء الذي قاله املتأخرون من احلنفية؟  

لقــد الــاهن فــي أصــىه لقــد توثيــق   لقــد معاوضــة,  الجووواب:
ر ستوفأ منها أو من ثمنهـا إذا تعـذَّ يُ  بدينٍ  ةٍ وثيقةم فالاهن َجعُ  ليٍن ماليَّ 

ٻ}ل بـنص القـاآن الكـايم, يقـو  تعـالأ: الوفا , وهذا العقد مشاو
والنبــي  .[081{ ]البقــاة: ڀپپپپٻٻٻ
كمـا جـا  فـي  .رهن درله لند يهـود  لنـدما افـتاى منـه  عامـام  ‘

افـتاى رسـو  اهلل )البدار  لن السيدة لائشة رضي اهلل لنهـا قالـن: 
 .(من يهود   عامام بنسيئة ورهنه درله ‘

الـاهن بـ  هـو لقـد معاوضـة,  وما يجا  اليوم لـيا مـن لقـود
حيم يـدفع المـاتهن المـا  لىـااهن لىـأ أن يسـكن فـي بيتـه أو محىـه 

وهذا   يجوز فالام ين التوصيف الشالي  .بدون أجا أو بيجا رمز 
لهـذا العقــد الــذ  يجــا  اليــوم هــو لقــد قــا , فهنــاك مقــا  وهــو 
ن )الماتهن( وهناك مستقا  وهو )الااهن(, والشاط في هـذا العقـد أ

يدفع المقاُ  الماَ  لصاحم الدار أو المح  لىأ أن يسـكن محىـه أو 
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داره بدون أجا أو بـيجا رمـز , والقالـدة معىومـة لـدى الجميـع: كـ ُّ 
وهذا هو الـواقع ين الــااهن لـو افـتاط لىـأ  .قاٍ  جاَّ نفعام فهو ربا

ــاُِ   ــم الُمق ـــو لى ــا , ول ـــافض الق ــدار ل ــكن ال ــاتهن أن   يس الم
ن( بينه سيدفع أجا المث  ما أقاضه ماله, فهو ما أقاضـه المـا  )الماَتهِ 

  .إ  من أج  السكن بدون أجا, أو بيجا رمز 
وأ  يكون    يجوز لىماتهن أن يسكن الدار إ  بيجا المث , لذلك:

 هذا الشاط في صىم لقد الاهن, حتأ   يكون لقدان في لقد واحد. 
يقو : ذهـم فوفا  أم    وأما السؤا  ه  يدخ  هذا تحن بيع ال

 بيَع الوفـا  المالكية والشافعية والحنابىة والمتقدمون من الحنفية إلأ أن
المبيـع إذا ردَّ الـثمن إلـأ المشـتا   فاسد, ين افتااط البائع أخـذَ  بيع  

يدالف مقتضأ البيع وحكمه, وهو مىك المشـتا  لىمبيـع لىـأ سـبي  
لىبائع, ولم يـاد دليـ  يـد   ا ستقاار والدوام, وفي هذا الشاط منفعة

لىأ جوازه, فيكون فا ام فاسدام 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 , 

  .حا ته ومنفعة المبيع هي الابح, والابا با   في جميع
ــع,  ــأ جــواز هــذا البي ــة إل ــن الحنفي ــيخاين م وذهــم بعــض المت
وحجتهم في ذلك: أن هذا البيع بهذا الشاط تعارفه الناا وتعـامىوا بـه 

ويقـو  ابـن لابـدين  .فاارام من الابـا, فيكـون صـحيحام  ,لحاجتهم إليه
الثاني:  .رحمه اهلل تعالأ: في بيع الوفا  قو ن: ايو : أنه بيع صحيح
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  .و  الجامع لبعض المحققين أنه فاسدالق
 وبناء على ما تقدم: 

ـ لقد الاهنية الذ  يجا  في هـذه اييـام بـدون أجـا المثـ    3
, وك ُّ  جاَّ  يجوز فالام, ينه قا      , ونفعـام فهـو ربـام  جـاَّ  قا ٍ  نفعام

إ  بـدفع أجـا المثـ , وأن )الـدار( يجوز ا نتفال من العين الماهونـة 
 .إليجار مستقالم لن لقد الاهنيكون لقد ا

ـ   يجوز بيـع الوفـا  ينـه تحايـ  لىـأ الابـا, وهـذا هـو قـو  0
الجمهور من فقها  المالكيـة, والشـافعية, والحنابىـة, والمتقـدمين مـن 

   .الحنفية, وبعض المتيخاين منهم
مالحظة يجدر التنبيه إليها: بـين المـا  المـدفول مـن الـدائن هنا و

)الااهن( زكاته واجبة لىـأ الـدائن )المـاتهن( ين )الماتهن( لىمدين 
الما  ماله, و  تجم الزكاة فيه لىأ المدين )الااهن( ينه مستقا , 
فإذا افتاط الماتهُن الـدائُن لىـأ الـااهِن المـديِن أن يـؤد  زكـاة هـذا 

 ,ولـم تبـاأ ذمـة صـاحم المـا  مـن الزكـاة ,الما  من حسابه لم يصح
 .اهلل تعالأ ألىمهذا, و .من الابا ويعدُّ 

 : ما حكم انتفاع املرتهن باملرهون إذا كان حيوانًا؟  2السؤال

ذهم الحنفية إلأ أنه ليا لىمـاتهن ا نتفـال بـالماهون  الجواب:
مطىقام,   بالسكنأ و  بالاكوب و  بالحىم و  غيا ذلك, ولو بإذن 

 .الااهن, ينه ربا
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حـق ا سـتيثاق,  وقا  الشافعية: ليا لىمـاتهن فـي الماهـون إ 
 .فيمنع من ك  تصاأل أو انتفال بالعين الماهونة

وقا  الحنابىة: لىماتهن أن ينفق لىأ الحيوان وياكم ويحىم بقـدر 
: ‘نفقته متحايام العد  من غيا استئذان من الااهن, وذلـك لقـو  النبـي 

ر  إذا كـان ماهونـام,  <الظها ياكم بنفقته إذا كان ماهونام, ويشاب لـبن الـدَّ
: <بنفقته> يشيا إلأ ا نتفـال ‘ولىأ الذ  يشاب وياكم نفقته>. فقوله 

 بعو  النفقة, هذا في حق الماتهن. هذا, واهلل تعالأ ألىم.

: امــرأة وهبــت ابنتهــا قطعــة مــن الــذهب, وااــرتطت       12الســؤال

عليهـــا أن ال تبيعهـــا وال تعطيهـــا لزوجهـــا, وبعـــد فـــرتة مـــن  

ــذهب لزو    ــة الـ ــة قطعـ ــت الزوجـ ــا, أعطـ ــا,  زواجهـ ــا فباعهـ جهـ

فعلمــت األم بــذل , فطالبــت ابنتهــا بقطعــة الــذهب, فهــل 

 هذا من حق األم؟ وهل زوز أن ترجع يف هبتها؟

حكم الاجـول فـي الهبـة بعـد قـبض اختىف الفقها  في الجواب: 
الموهــوب, فعنــد جمهــور الفقهــا  مــن المالكيــة  لــه الشــي َ  الموهــوِب 

ع فـي هبتـه, إ  الوالـد والشافعية والحنابىة:   يحـ  لىواهـم أن ياجـ
أن يعطـي  <  يحـ ُّ لىاجـ : ‘فيما ألطأ لولده, وذلك لقو  النبـي 

> رواه التامـذ  وقـا : ياجع فيها إ  الوالد فيمـا يعطـي ولـدهثم  ةم لطيَّ 
ولند الشافعية يىحق سـائا ايصـو  بـايب فـي  .حديم حسن صحيح

 .جواز الاجول
بعد القـبض إذا لـم  ولند الحنفية: يصح الاجول لىواهم في هبته
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يمنع مانع من موانع الاجول, ولكنه مع الكااهة التنزيهية, وذلك لقـو  
ولكـن  ., أ : يعـوَّ >بهبته ما لم يثم منها الواهم أحقُّ <: ‘النبي 

 .  يصح الاجول إ  بتاا , أو بقضا  القاضي
ــه  ــه و  يبيع ــه أن   يهب ــوب ل ــأ الموه ــم لى ــتاط الواه وإذا اف

 .ور الفقها  أن الهبة صحيحة والشاط با  يحد, فياى جمه
سبم كان كـالبيع  وإذا خا  الموهوب لن مىك الموهوب له بي   

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:

 صحيحة. والهبة  اٍ  فاط ابنتها لىأ ايم افتا ته الذ  شاطـ فال3
ـ ولندما ألطن البنن قطعـة الـذهم لزوجهـا, إن ألطتـه إياهـا 0

 .هبة صارت مىكام له, و  يحق لىزوجة الاجول فيها
وإن ألطته إياهـا لبيعهـا وكالـة لنهـا, فهـو وكيـ  لنهـا فـي البيـع 

 .وثمنها لىزوجة
تها بقطعة الذهم في هذه الحالة ينها و  يحق لألم أن تطالم ابن

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .خاجن لن مىكية البنن

لــي أربعــة أوالد: ابنتــان وصــبيان, زّوجــت البنــتن, وزوجــت  : 11الســؤال

أول ص  واارتيت له منزاًل للسكن, والص  الثـاني يـدرإ يف   

جامعه خاصة, وأصـرا عليـه يف كـل عـام مبـالع كـبرية نوعـًا        
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السـؤال: هـل زـب أن أعطـي للبنـا  مـا يعـادل مــا         سـة. مـا للدرا 

صــرفته علــى الصــبيان حلــن اســتقاللية الصــبيان واعتمــادهم  

علــى أنفســهم؟ مــع العلــم: أنــه لــيا لــي اســتطاعة علــى ذلــ ,  

 .وإن تدبري أمر املعيشة واإلنفاق على األوالد ال يعلمه إال اهلل

يـه أبـدام, : العطا  لألبنـا  مـن أجـ  الحاجـة   إفـكا  فالجواب
ويجــوز التفاضــ  فــي إلطــائهم بحيــم يُعطــأ كــ  واحــد مــنهم مقــدار 
حاجته, و  فاق في ذلك بين ذكا وأنثأ, وإنما اإلفـكا  فـي العطيـة 

 .من غيا حاجة بدون العد  والمساواة
 وبناء على ذلك:

متــه يو دك الــذكور بســبم الحاجــة   حــا  فيــه, ولــو فمــا قدَّ 
فـي مسـيلة فـاا  مسـكن لواحـد مـنهم,  فاضىن بينهم في العطيـة, إ 

فإني   أرى هـذا مـن العـد , ينـه بإمكانـك أن تشـتا  بيتـام وتسـجىه 
باسمك ثم بعد ذلك ُتسكن ولـدك فيـه بـدون مقابـ  لحاجتـه إليـه, ثـم 
, وهـذا أدلـأ لتماسـك  يؤو  هذا البين مـن بعـد ذلـك لىورثـة جميعـام

حـوك, وأبـاأ لـذمتك أفااد ايساة فيما بينهم, وأدلأ لسالمة قىوبهم ن
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .يوم القيامة

: أنا وكيل لشةص يعمل خارج سوريا, وأنا وكيل ألمورل 10السؤال

ــي أن أت     ــا, وبــذل  يرتتــب عل ــة هن ــة عــن   لَّســاملادي ــالع مادي م مب

طريق الشي  وتسـليمها ألصـ ابها, هـل أعتـرب آ ـًا يف حـن       

 امل بالربا أم ال؟أنين ال أعرا مصدر هذل األموال؟ وهل يتع
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ايص  في اإلنسـان المـؤمن أنـه  ـائع ولـيا بعـاص,  الجواب:
ــة فــي   ــه, واإلدان ــاا ة ذمت ــه ب ــه, وايصــ  في ــة لىي والمعصــية  ارئ

 .لار , وايص  فيه أن ماله من حال  وليا من حاام
  وبناء عليه:

, ولـيا بواجـم لىيـك أن  فالتعام  مع هذا الشدص جائز فالام
الاج  من حـال  أم مـن حـاام, إ  إذا غىـم لىـأ تنقم لن ما  هذا 

ظنك بين ماله من حاام, فعىيك التاك والبحم لن رجـ  آخـا تتعامـ  
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .معه

 مــــثاًل .رلكــــهأ ال يءربــــح يف اــــأن أهــــل زــــوز لــــي : 13الســــؤال

رلـ   أنا ال أو ًا,خليوي ًاجلب له جهازأن أوصاني أاةص 

 ؟ي الربح يف هذل احلالةل فهل زوز ,هذا اجلهاز

من فاوط انعقاد البيع أن يكون المبيع مىكام لىبائع فيمـا  الجواب:
, وإن كان مىكه بعد, وذلك  يبيعه لنفسه, فال ينعقد بيع ما ليا ممىوكام

 .أخاجه التامذ  >  تبع ما ليا لندك<: ‘لقو  النبي 
 وبناء على ذلك:

 , وأنــن   فــإذا أوصــاك أحــد أن تشــتا  لــه جهــاز هــاتف نقــا
, أمـا إذا كنـن بائعـام لىهواتـف,  تمىكه, فـال يجـوز أن تـابح منـه فـيئام
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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 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .ف إذا لم يعجبه الهاتف يبقأ في مىككالهات

 ,م أعلـم بهـا  أنتو ,أريد السؤال عن حكم اجلمعيا  السكنية: 14السؤال

اــرتاس بهــا  ســبب اال فتعلمــون طبعــاً  ,داعــي للشــرح كــثرياً   وال

خيفـــاكم  وال ,تقـــدمها للمشـــرتكن فيهـــا  والتســـهيال  الـــيت

ذها مــن األعضــاء تو ــع يف  أن مجيــع األمــوال الــيت تأخــ   طبعــًا

   ؟ارتاس بهافما حكم اال, البنوس الربوية

 الشاا  من الجمعيات السكنية له صور متعددة, منها:  الجواب:
: لىيهــا البنــا  مرصــوبة, فــإذا  أن تكــون اير  التــي يشــيد أو م

الجمعيـة,  كانن اير  مرصوبة فإني أرى لدم جواز الشاا  من هـذه
ــا  ــإينه ــالم لى ــة لىظ ــتا  صــاحم لان ــه, إ  إذا أرضــأ المش أ ظىم

  .أرضاه أو استسمحه فال حا  لندها إن فا  اهلل تعالأ اير , فإذا
: أن تكون اير  غياَ  د لىيها الجمعية بعض مرصوبة, وُتشي   ثانيام
, فال حا   ,المساكن, ويتم بيعها بعد ذلك نقدام أو تيجيالم, أو تقسيطام
  .أفي هذه الصورة إن فا  اهلل تعال

: أن تكـون اير  غيـا مرصــوبة, ولكـن الجمعيـة   تشــيد  ثالثـام
العىمـا  وأدخىـوه فـي  لىيها البنا  إ  بعد البيـع المسـبق, وهـذا أجـازه
  .لقد ا ستصنال, فال حا  فيه إن فا  اهلل تعالأ

: أن تكون اير  غيا معىومة لىمشتا , هذا فضالم لن  رابعام
مـن حيـم المسـاحة والجهـة  معافة البين الـذ  سـيكون لىمشـتاك

والدور وما فاك  ذلك, فهذا العقد   يجوز فالام, و  يدخ  في 



 
 كتاب المعامالت المالية

 

012 

 لقد ا ستصنال لجهالة المكان والمواصفات.
  وبناء على ذلك:

ــؤا   ــي الس ــة الســكنية ف ــن الجمعي ــن م ــان فــاا  البي ــإذا ك ف
المعاو  من القسم الثالم الذ  يدخ  فـي لقـد ا ستصـنال فـال 

 إذا كان من القسم الثاني فهو من باب أولأ. حا  فيه, وكذلك
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 وتـادُّ 

الابوية لحساب المشتاكين فالجميع آثم في هذه الحالة, ويحام الفوائد 
 .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   

فيهـا فـبهة, ا الابا صارت أموالها كىها لحساب المشتا , ينها بيخذه
, وبينهمـاالحـال  بـ<يقـو :  ‘والنبي   ُمْشـَتِبَهات    ي ن  والحـااُم بـي ن 

ُبهات استباأ لدينه ولاضه, ومـن  يعىمها كثيا من الناا, فمن اتَّقأ الشُّ
ُبهات وقع فـي الحـاام,  كـالاالي حـوَ  الِحمـأ يوفـك أن وقع في الشُّ

ـأ, أ  وإنَّ ِحمـأ اهلل محارُمـه, أ  يَْاَتَع فيـه, أ   وإنَّ لكـ   َمىِـٍك ِحمم
, إذا َصـ ه, وإذا فسـدت  حنىَ وإنَّ في الجسد ُمضـرةم َصـىََح الجسـد كىُـّ
رواه البدار  واإلمام أحمد والىفـظ  >فسد الجسد كىُّه, أ  وهي القىم

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .له
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فـردًا نـدفع كـل    : أنشأنا مجعية مساهمة مـن أحـد عشـر    12السؤال

% وللـري  12ونقس  للمشـرتكن بنسـبة    ,اهر مبللًا من املال

%, وإذا أراد أحــدنا اــراء اــيء مــا هــل نــدفع لــه   02املشــرتكن 

 املال ويشرتي؟ أم يقوم أحدنا بالشراء ويقس  لنا املبلع؟  

ــا فــاكة  الجووواب: ــة, وتعتب ــذه الجمعي ــا  ه ــي إنش   إفــكا  ف
, وإن اختىفــن نســبة )مــا (, ويجــوز البيــع نقــدام أو ن ســيئة أو أقســا ام

 .ايرباح بين بيع وبيع, وبين مشتا وآخا
ولكن بشاط أن تشتا  الجمعية السىعة لنفسها وتتمىكها, وتكون 

ة في أن تبيعها لمن  ىبها أو لرياه, ومـن  ىـم السـىعة كـذلك هـو حاَّ 
 .في فاا  السىعة أو لدم فاائها حا  

 الســىعة بالشــاا , أو  الــمُ  ىــزم  الــمأمــا إذا كانــن الجمعيــة تُ 
 .السىعة يىزم الجمعية بعدم بيعها لرياه, فهذا   يجوز

 وبناء على ذلك:
ـ فالجمعية تشتا  أو م لنفسها ثم تبيع لمـن فـا ت, وتـابح مـا 3

الااحمـون يـاحمهم <: ‘تشا  ممن تشـا , ولكـن تحـن قـو  النبـي 
ــي الســما  ــن ف ــاحمكم م ــي اير  ي ــن ف ــاحمن, ارحمــوا م ه روا >ال

 .التامذ  وقا : حديم حسن صحيح
ـ   يجوز دفع الما  لىمشتا  ليشتا  هو السـىعة, ثـم يضـاأل 0

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .ربام  لىيه الابح, ين هذا يعدُّ 

ــاملن يف مؤسســــة رمسيــــة للدولـــــة    : 18الســــؤال  , مجعيــــة ســــكنية للعـــ
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ــة      افتت ـــت بـــاب االكتتـــاب فيهـــا علـــى مســـاكن, لكـــن يف طريقـ

املكتتبون مـن أقسـاط وتضـعه يف البنـ       أخذ ما دفعهعملها أنها ت

الدولــة, ثــم   العقــاري ليســتثمر فيــه صوجــب قــانون اجلمعيــا  يف    

بعـــد ذلـــ  حينمـــا تريـــد اـــراء األرض أو البنـــاء فإنـــه يســـمح هلـــا  

ــق     بـــاالقرتاض مـــن  ــون هلـــا احلـ ــة, دون أن يكـ ــدة قليلـ البنـــ  بفائـ

ــه    ــذي أودعتـ ــتعمال املـــال الـ ــرا  قانونـــاً يف اسـ ــدى املصـ العقـــاري,  لـ

فمــا حكــم االكتتـــاب يف هــذل اجلمعيـــة     وذلــ  إىل أجــل معـــن.  

 ن مجيعها هلا نفا هذا النظام املوحد؟إاجلمعيا , إذ  وسائر

إن ا فتااك في هـذه الجمعيـات السـكنية   حـا  فيـه الجواب: 
ــن  ــإذا كان ــتمىكة, ف ــي مس ــن ايراض ــم تك ــالأ, إذا ل ــا  اهلل تع إن ف

 .ااك فيهامستمىكة فيرى لدم جواز ا فت
وأما وضع ايموا  في البنوك الابوية من قب  الجمعيـات فهـذا   

, واإلثم لىيهم   لىأ المكتتم  .يجوز فالام
<فمـن  :‘ وذلك لقو  النبي أما التقوى فال, هذا من باب الفتوى,

 . هذا, واهلل تعالأ ألىم.رواه مسىم اتقأ الشبهات استباأ لدينه ولاضه>

رحبـي   دع مبللًا مـن املـال عنـد تـاجر, وقـال:     : لي صديق أو12السؤال

هو دفع الزكاة عن هذا املال, ال زيادة وال نقصان. مـا احلكـم   

 هل زوز  ديد الربح صبلع يساوي الزكاة؟والشرعي؟ 

من خال  السؤا  ُلىـم بـين المبىـغ هـو قـا  لىتـاجا,  الجواب:
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سـابه وليا وديعة و  فاكة, فإذا دفع التـاجا زكـاة هـذا المـا  مـن ح
الداص لم تسقط الزكاة لن صاحم الما , ين الزكاة واجبة لىيه مـن 

هـذا, واهلل  .نفعام فهـو ربـام  قا  جاَّ  هذا من الابا, ين ك َّ  ويعدُّ  .ماله
 .تعالأ ألىم

: رجــل طلــب مــن أخيــه أن يعطيــه بيتــه, ومين ــه حــق  16الســؤال

التصرا فيه بالبيع, على أن يردل له بعد حن إمـا بشـرائه   

ر قيمــة البيــت فأعطــال  ن ااــرتال منــه إن أمكــن, وإال قــدَّ ممــ

  نه, فما هو احلكم الشرعي يف هذا التصرا؟

 .ذهم جمهور الفقها  إلأ أنه   يجوز إقاا  العقارالجواب: 
 وبناء عليه:

فإن هذا العقد هو توكي  ببيـع العقـار وإقـاا  لىـثمن, فـإذا بـال 
ده له الموك  فىه أن ييخذ حدَّ  الوكي  البين بثمن مثىه, أو بالثمن الذ 

الثمن قاضام وياد مث  الثمن بعد ذلك, سوا  ارتفعن أسعار العقـارات 
ثم إن استطال أن يشتا  بـالثمن البيـن ذاتـه يشـتايه لموكىـه  .أو نزلن

بموجم الوكالة, وإذا لم يستطع لرال  العقارات مثالم, أو لعدم موافقـة 
الذ  بال العقار بـه, ثـم استقاضـه  مشتايه لىأ بيعه, فإنه ياد له الثمن

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 
ده له الموك  من الثمن, فإنه يضمن الفارق فـي الـثمن, إ  دون ما حد

أن يستطيع أن يشتا  العقار نفسه ويـاده إلـأ صـاحبه, فيشـتايه ويـاده 
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .لصاحبه

: ما هو حكم البن  اإلسـالمي الـذي افتـتح يف بلـدنا     12السؤال

(؟ هــل هــو بالفعــل إســالمي؟ ومــا هــي املعــايري الــيت   ا)ســوري

 م البن  بأنه إسالمي أو ال؟وِّتق

  حا  فالام في التعام  مع البنوك اإلسـالمية, وخاصـة الجواب: 
اختيـار ثىـة مـن العىمـا  لمااقبـة المعـامالت الماليـة  قد لىمُن بينه قد تمَّ 

التي يقوم بها البنـك, وأن قـاار هـؤ   العىمـا  ُمىـِزم  لىبنـك. ولىـأ كـ  
البنـوك أن يعـا  المتعامـ  معهـا  حا  فإن ايولـأ فـي بدايـة لمـ  هـذه

المبامة بينه وبين هـذه البنـوك لىـأ رجـ  لـالم فقيـه لنـده ا ـالل  العقودَ 
 لىأ المذاهم ايربعة, وييخذ منه الجواب الشافي بإذن اهلل تعالأ. 

و  يفوتني أن أذكا بينه من الطبعي أن تكون هناك هجمة قوية لىـأ 
ها بينهـا   تدتىـف لـن البنـوك مِ سْ لوَ هذه البنوك اإلسالمية لىتنفيا منها, و

الابوية, فىيكن المسىم لىأ حـذر مـن هـذه اإلفـالات. وكمـا أرجـو اهلل 
وج  أن يوفق اإلخوة القائمين لىأ إدارة هـذه البنـوك اإلسـالمية بـين  لز

يتعامىوا مع الناا بالاحمة في البيول, وأن تكـون لقـودهم   تدـا  لـن 
ة بـايقوا  الااجحـة   الماجوحـة, حتـأ دائاة المذاهم ايربعة المعتمد

المجا  يحد لىطعن فـي البنـوك اإلسـالمية, وهـذا يحتـا  إلـأ  والدَ   يَ 
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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.

وإذا كــان أخــذ مــا حكــم العمــل يف البنــوس الربويــة؟ : 02السـؤال 

ــاً    ــوي حرامــ ــن البنــــ  الربــ ــال مــ ــلَّ  املــ ــإن كــ ــوظفن  فــ املــ

 يأخذون رواتبهم من البن . أرجو التو يح.

العم  في البنوك الابوية يدتىف حكمه باختالأل العم   الجواب:
الذ  يقوم به العام , فإن كان لمىه في المعامالت الابوية فهو حاام, 

آكـ  الابـا ومؤكىـه  ‘ ومشمو  بالحديم الشـايف: )لعـن رسـو  اهلل
وأما إذا كـان لمىـه    .( رواه مسىم>هم سوا <وكاتبه وفاهديه وقا : 

يتعىق بالمعامالت الابوية ففيـه فـبهة, وينبرـي لىـأ العبـد المـؤمن أن 
فمـن <يقـو :  ‘يبحم لن لم    حامة فيه و  فـبهة, ين النبـي 

ت وقـع فـي اتقأ الشبهات استباأ لدينه ولاضه, ومن وقـع فـي الشـبها
 .رواه مسىم >الحاام

 وبناء على ذلك:
 .ـ إذا كان لمىك يتعىق بالمعامالت الابوية فيحام لىيك العم 3
ـــ إذا كــان لمىــك   يتعىــق بالمعــامالت الابويــة فــايولأ فــي 0

 .حقك البحم لن لم  آخا اتقا  لىشبهة
ــا فــي 1 ــة له ــي ييخــذونها فــال لالق ــا رواتــم المــوظفين الت ــ أم ـ

لابوية, ينهم   يتعامىون مع البنوك الابويـة   قاضـام و  المعامالت ا
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .استقااضام 
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البضاعة قـال   د  َن: بعت اةصًا بضاعة وحتى يسد01ِّالسؤال

د  ـن  لي: إنه سوا يس ب قر ًا ربويًا مـن البنـ  ليسـدِّ   

 فماذا أفعل؟ البضاعة, وأنا ال أستطيع أن أقر ه.

نن تعىم بين المشـتا  سيسـتقا  مـا م مـن بنـك إذا ك :الجواب
ربــو  فينــا   أنصــحك بالتعامــ  معــه, ينــك فــي هــذه الحالــة تكــون 
ــي  ــه ســوا , كمــا جــا  ف ــا وُمطِعُم ــا, وآكــ  الاب ــأ الاب ــه لى عام ل مشــج 

 :وقا  وفاهديه وكاتبه كىهؤوم الابا آك  ‘ اهلل رسو  لعن)الحديم: 
ۇئوئوئەئ}يقو :  واهلل لز وج  .رواه مسىم (>سوا  هم<

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .[0]المائدة:  {ېئۈئۈئۆئۆئ

عندل مال فائا, وهو يف حرية من أمرل, هل يضـع   : رجل00السؤال

وإذا و عه يف البن , هل  هذا املال يف بن  ربوي أمانة أم ال؟

 زوز أن يأخذ النسبة الربوية ويوزعها على الفقراء أم ال؟ 

, إن وضع ايموا الجواب:   في البنوك الابوية   يجوز فالام
واهلل تعالأ يقو :  .من أنوال التعاون لىأ اإلثم والعدوان ينه نول

 ڤ ۓۓےےھھھھہہہہۀ}
ۅۅۋۋٴۇۈۆۆۇۇڭڭڭ

وروى اإلمام مسىم لن جابا  .]البقاة[ {ڤ ېېۉۉ
به آك  الابا ومؤكىه وكات ‘لعن رسو  اهلل : )رضي اهلل لنه قا 
  .(>هم سوا <وفاهديه وقا : 

أن يضع أمواله التي هي نعمة من اهلل تعالأ  فكيف يجتاو المسىم
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الما  الذ  يوضع في البنـوك  في البنوك الابوية  ومن الذ  يقو : بين
لىــأ  الابويــة أمانــة  هــو لــيا بيمانــة, بــ  هــو قــا , ينــه مضــمون

ط فـي البنك, وايمانة   تكون مضمونة لند ايمين إ  إ ا أو فـاَّ ذا قصَّ
فالما  الذ  يدفع لىبنك هو مـا  مضـمون, ولـو لىـم المـودل  .حفظها

  .أودله, و  يدتىف في ذلك اثنان بين الما  غيا مضمون لما
اهلل  فإذا ابتىي الاجـ  بوضـع مالـه فـي بنـك ربـو , وتــاب إلـأ

بـدون  , فعىيـه أن يسـتادهتعالأ بـعد معافة الحكم وأراد أن يستاد ماله
ېۉۉۅۅۋۋٴۇ}الابا, لقولـه تعـالأ: 

 ين هــذا المــا  الابــو  لــيا مــن حــق .[072]البقــاة:  {ې
, وإنما يمىكـه البنـك مىكـام حاامـام يجـم أن يـتدىص منـه  المودل قطعام

ــاا  ــا المــا   ين .بصــافه لىفق البنــك مســتقا , والمســتقا  إذا ثمَّ
بطايـق غيـا  المسَتقا  بطايق فالي فهو يمىك ثماتـه, وإذا اسـتثماه

القالـدة  فالي فهو مىك لـه مىكـام حاامـام يجـم أن يـتدىص منـه, ين
ن البنك ضامن لهذا الما  فمـا خـا  أو الما  .تقو : الداا  بالضمان

أرباح فهـو لـه, فـإن كانـن ايربـاح بطايـق مشـاول فهـو مىـك  منه من
  .حال , وإ  فهو حاام

يدلــه المــودل بعــض الفقهــا  قــالوا: إن المــا  الابــو     وهنــاك
منه بصافه لىفقاا  مع كثاة ا سترفار  صلىبنك الابو  ب  ييخذه ويتدىَّ 

  .هذا, واهلل تعالأ ألىم .والتوبة

: ما هو احلكم الشرعي يف التأمن الص ي, والتأمن  ـد  03السؤال
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األخطار, حيـث مسعنـا عـدة فتـاوى متضـاربة يف هـذا املو ـوع,        

 ال ندري أين الصواب؟منهم من أجازل ومنهم من حرَّمه, ف

لقود التيمين من العقود المستحدثة, والفقهـا  القـدامأ الجواب: 
لم يتحدثوا لن ذلك, وأو  من تحدي لنه العالمة ابن لابدين رحمـه 

 .اهلل تعالأ وَمنََع منه
وأما العىما  المعاصاون فقد انقسموا في حكم لقود التـيمين إلـأ 

 ثالثة مذاهم:
 .قود التيمين بك  صورها وأنوالهاايو : قالوا بتحايم ل

 .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:

 ـافين, الطـاأل ايو   ايو  )التيمين التجار (: هـو لقـد بـين
, مقابـ  تعهـد  يدفع أقسـا ام متتابعـة لىطـاأل الثـاني, أو مبىرـام مقطولـام
ــاني بتعــويض الطــاأل ايو  لــن أضــااره بالرــة مــا بىرــن  الطــاأل الث

 .بشاوط يتفقون لىيها
الثاني )التيمين التبادلي(: يكون بشك  جمالة يكون لهم صندوق 

ذا ما وقع بيحدهم ضـار داخـ  تجمع فيه ايموا  من المؤمَّنين, حتأ إ
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:

: الــدافع   يعــاأل مقــدار مــا ســوأل يدفعــه مــن ايقســاط, و  أو م 
يعاأل مقدار ما ييخذه من تعويض, وربما   ييخذ فيئام, وهذا مـن الرـار 

, كما روى مسىم لن أبي هايـاة رضـي ‘الفاحش الذ  نهأ لنه النبي 
 لن بيع الحصاة ولن بيع الرار(. ‘اهلل لنه قا : )نهأ رسو  اهلل 

: لقود التيمي ن بك  أنوالها من لقود المقاماة والميسا, ين ثانيام
الدافع يدفع  معام في أن ييخذ أكثا مما دفع إذا وقع لىيه ضار, وهو 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}نول من الميسا المنهي لنه بقوله تعالأ: 
 .[22]المائدة:  {ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

ولو لىم الدافع أنه لن ييخذ فيئام, ينه لن يصاب بضار فىن يشتاك 
ي هذا التيمين, ولو لىم أنه سييخذ مقدار ما دفع أو أق  مما دفع لما ف

افتاك في هذا التيمين, فإذام هو دفع ايق   معام في أخذ ايكثا إذا 
 .وقع لىيه ضار

: لقود التيمين مـن العقـود الابويـة, حيـم يـدفع المـؤمَّن لـه  ثالثام
لضار, وهذا هـو ايقساط التي لىيه, ثم يقبض أكثا منها إذا وقع لىيه ا

اة م بنص القاآن والسنة المطهَّ  .ربا الفض  المحاَّ
و  يقــا  إن هــذه العقــود مــن لقــود التبــال والتعــاون لىــأ البــا 

 ۇئ وئ وئ ەئبقولـه تعـالأ: }والتقوى التي دلا إليها اإلسـالم 
ــدة:  {ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ــادود, ين [0]المائ ــالم م ــذا الك , فه

, ولقــود التــيمين فــا ها التبــال هبــة, والهبــة هــي لطــا  بــدون مقابــ 
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فـاكات التـيمين, ـ حسـم زلمـه ـ ايساسي أن المؤم ن يطالـم بحقـه 
 .فهو لطا  مشاوط بعو , وهذا   يكون هبة

 وبناء عليه:
لقود التيمين بك  صورها فيما يبدو لي ومن خال  ايدلة السابقة 
  تجــوز فــالام, و  يجــوز ا فــتااك فيهــا, ين فيهــا أخــذام يمــوا  

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .خاين بريا حقاآل

: مـــا هـــو احلكـــم الشـــرعي يف الراتـــب التقاعـــدي بعـــد 04الســـؤال

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     

 ة؟قسمته قسمة ارعي

هذا الااتم التقالـد  هـو نـول مـن أنـوال لقـود التـيمين الجواب: 
المســتحدثة, واختىــف الفقهــا  فــي لقــود التــيمين, فمــنهم مــن أجــازه, 

وأنا مع هـؤ   الـذين  ومنهم من حامه, والتباه نولام من أنوال المقاماة.
 لم يجيزوا لقود التيمين بك  صورها, ينها من المقاماة والميسا.

, فإن الورثة ييخذون من المؤسسـة أما إذا  كان لقد التيمين إلزاميام
ــادة, ويقتســمونه قســمة  بمقــدار مــا اقتطــع مــن راتــم مــورثهم دون زي
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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الـاد وجـم لىـيهم أن يتدىصـوا منـه بصـافه  نفسها, وإذا تعذر لىـيهم
 .لىفقاا  مع التوبة وا سترفار

ومن أجاز هذه العقود من العىما  قالوا بجواز أخذ الزيادة, ينهم 
التباوها تبالام من المؤسسة, وتوزل بين الورثة كمـا تـااه المؤسسـة   

 .مهذا, واهلل تعالأ ألى .قسمة تاكة, ينهم التباوا ذلك تبالام منهم

: أنــا مصــاب صــرض امســه بهجــت, وهــو مــرض منــاعي     02الســؤال

و ري معروا له دواء يف العـامل إىل اآلن, وأتطلـب الكـثري مـن     

األدويـــة والت اليـــل والف وصـــا  بشـــكل دوري, ألنـــه يســـبب   

توقف الدم باجلسم, مما يتطلـب دفـع الكـثري مـن املـال, فهـل       

يصـــح أن أاـــرتس بتـــأمن صـــ ي؟ حيـــث إنـــه مـــن املمكـــن أن  

 يؤمن لي الكثري من األدوية خارج البالد وداخلها؟

أسي  اهلل تعالأ لنـا ولكـم العفـو والعافيـة, وأرجـوه أن  الجواب:
يثيبكم لىأ هذا المصاب, وأن يجعىنـا اهلل وإيـاكم مـن الشـاكاين لنـد 

 .القضا  الاخا , ومن الصاباين لند البال , ومن الااضين بما  
ــف ــيمين الصــحي اختى ــا  المعاصــاون,  ا فــتااك بالت ــه العىم في

فمنهم من جعىه من بـاب التعـاون لىـأ البـا والتقـوى فـيفتأ بجـوازه, 
 .ومنهم من جعىه من باب المقاماة والميسا فيفتأ بعدم جوازه

ــو دقَّ  ــوال ول ــن أن ــام م ــذه القضــية لوجــدناها نول ــي ه ــا ف ــا النظ قن
مشـتاك المقاماة, يدفع القىي  لييخذ الكثيا إن احتا  إليه, ولـو لىـم ال

في التيمين الصحي أنـه لـن يحتـا  إلـأ العـال  والـدوا  فىـن يشـتاك, 
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 .وهذا هو الواقع
ــوال  ــن أن ــول م ــي أ  ن ــأ لــدم جــواز ا فــتااك ف ــ  إل ــا أمي وأن
التيمينات المنتشاة اليوم في العالم اإلسالمي, ومنها التـيمين الصـحي, 

يهيـ   وإني أرجو اهلل تعالأ لكم ولسائا الماضأ الشـفا  العاجـ , وأن
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .لنا ولكم من أمانا رفدام 

: لقــــد ابتليــــت باالاــــرتاس مــــع اــــركة كوســــت نــــت, 08ســــؤال

ومسعت بأنها حرام, فهل ص يح بأنها حـرام؟ ومـاذا يرتتـب    

 على املشرتس يف هذل احلالة إذا أراد أن يسرتد ما دفعه؟

حيانـام هذه الشاكة تعم  وفق مفهوم التنظيم الهامـي, وأ الجواب:
تسمأ التسويق الشبكي, وتتىدص هذه الشاكة في أن يشتا  الشـدص 
بعض منتجات الشاكة مقاب  الفاصة في إقنال اآلخاين في الشـاا  مـن 

ثـم كـ  واحـد مـن  ,الشاكة, وييخذ هو مكافية أو لمولـة مقابـ  ذلـك
هؤ   الذين انضموا لىشاكة يقومون بإقنال آخاين وهكذا, والنشـاط   

ــا  إذا تحــوَّ  يتحــاك إ  ــأ وســطا  وسماســاة يعمىــون بوف ــع إل   الجمي
 لمعادلة بعيدة لن روح الشال الحنيف وهي )اإلنسان لددمة الما (.

ال يجووز رورعًا أنوه الحكم الشرعي في التعامل مع هه  الشوركة و
 لألسباب التالية: 

بـ   ,ين المشتاك فيها في الحقيقة ليا هدفه فاا  السىعةأواًل: 
  لهذه الشاكة مـن أجـ  ا نضـمام إليهـا, وانضـمامه إليهـا هدفه الدخو

 ليا الهدأل منه تاويت السىعة ب  هدفه دلوة اآلخاين لالنضمام إليها.
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ينها تضمنن الابا بنوليه ربا الفض  وربا النسيئة, فالمشـتاك  ثانيًا:
يدفع مبىرام قىيالم من الما  ليحصـ  لىـأ مبىـغ أكبـا منـه, والُمْنـتَت الـذ  

 الشاكة لىعمي  ما هو إ  ِستَار  لىمبادلة, فهو غيا مقصود لىمشتاك. تبيعه
م فالام, فالمشتاك   يدر  ه  يـنجح ين فيها الرار المحاَّ ثاليًا: 

نهـأ لـن  ‘في تحصي  العدد المطىوب من المشتاكين أم    والنبي 
لن أبي هايـاة رضـي اهلل لنـه قـا : )نهـأ كما جا  في الحديم  ,الرار

 .لن بيع الحصاة ولن بيع الرار( رواه مسىم ‘هلل رسو  ا
واسترال    بالبا  , الناا أموا  وأك  الميسا لىأ ةمبنيَّ  ينها رابعًا:

پٻٻٻٻٱ} تعالأ: قا  الما , من اإلكثار حم   لرايزة

 . [22]المائدة:  {ٺٺڀڀڀڀپپپ
ع يشـتم  العقـد فيهـا لىـأ بيعتـين فـي بيـع, وكـذلك بيـخامسًا: 

وفــاط, ين الشــاكة تشــتاط لىــأ المشــتا  أن يــيتي بيفــداص, و  
وكذلك تشتاط لىيه فـاا  , تعطيه العمولة إ  إذا جا  بالعدد المطىوب

 , وقـدفي البيع والشاا  أو فايكام فيهـا بعض منتجاتها ليكون وكيالم لها
 حمد.أرواه  .لن بيَعتيِن في بيعة ‘نهأ رسو  اهلل 
ـ بحد   الشاكة ينَّ سادسًا:  ه دلمهـا لكسـم ايلضـا    ذاتها توج 

 لدلم المنتجات.
القو  بين هـذا التعامـ  مـن السمسـاة با ـ , ين السمسـار سابعًا: 

)الوكي ( ييخذ أجاام مقاب  السىعة, أما المشتاك في هـذه الشـاكة )ليكـون 
 هو الذ  يدفع ايجا, وفاا  الُمْنتَت ستار فقط.فوكيالم وسمسارام لها( 
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 القو  بين العمولة التي ييخذها المشتاك من باب الهبة قو   : ثامناً 
, لـن أبـي حميـد السـالد  رضـي  با  , فىيسن ك ُّ  هبة جائزة فالام

فَحِمَد اهلل وأثنأ لىيه ثمَّ قـا : <أمـا  ‘اهلل لنه قا : َخطََبنَا رسو  اهلل 
نـي اهلل, فيـيتي  بعد, فإني أستعمُ  الاجـَ  مـنكم لىـأ العمـ  ممـا و َّ
فيقو : هذا مالُكم وهذا هديَّة  أُهـديَْن لـي, أفـال جىـا فـي بيـن أبيـه 

< فهـذه الشـاكة مبنيـة  رواه مسىم. !وأم ه حتأ تيتيه هديَُّته إن كان صادقام
 قيمة السىع أق ُّ  لىأ أساا من المقاماة, ولىأ أساا من الرار, ينَّ 

لمـا وجـد بكثيا من قيمتها الحقيقيـة, وهـذه الزيـادة فـي الـثمن لو هـا 
بانامت التسويق الهامي, ورحم اهلل من قا : أفال أفادت أحـد العقـدين 

بمعنأ: لو   لن اآلخا ثم نظات ه  كنن مبتاله أو بائعه بهذا الثمن 
ا فتااك في هذه الشاكة من أج  جىم المشتاكين لالفتااك فيها برية 

 الما  المولود به ه  يشتا  أحد هذه السىعة بهذا الثمن 
 ء على ذلك:وبنا

فال يجوز التعام  مع هـذه الشـاكة, و  يجـوز التـاويت والدلايـة 
لها, ينها مبنية لىأ أساا من أك  أموا  الناا بالبا   ولىأ أساا 

 والمقاماة. والددال من الرش  
ومن ابتىي بذلك لىيه أن يتوب إلأ اهلل لـز وجـ  مـن ذلـك بـين 

ٴۇلقولـه تبـارك وتعـالأ: }ماله فقط, بدون زيادة إن اسـتطال,  يستادَّ 

 .[072]البقاة:  {ېېۉۉۅۅۋۋ
ويكون هـذا ا سـتاداد مـن الشـاكة حصـاام, ينـه لـو أراد أن يبيـع 

ــع غيــا فــالي ــه فهــو بي المبىــغ مــن الشــاكة  ر اســتادادُ وإن تعــذَّ  .وكالت
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فىيحتسم ايجا لند اهلل لز وج , وأن يعتبا ذلك مـن جمىـة المصـاب 
ىئمئحئجئیییلأ: }المشار إليه بقوله تعا

 .[12]الشورى:  {حبجبيئ
 ,بفقه التيسيا وقد كثا في هذا العصا التساه  بحجة ما يسمأ

 وارتكم الناا من خال  هذه الشاكة الجديدة  اقام محامة في البيع
لىأ  حايصام  ‘والشاا  وأك  أموا  الناا بالبا  , وكم كان النبي 

, فقا : )أيها الناا, ‘ ييك  الاسو أمته أن   ييكىوا إ   ي بام كما كان 
 وإن اهلل أما المؤمنين بما أما به الماسىين,  إن اهلل  ي م    يقب  إ   يبام,

 {ھھھہہہۀۀڻڻڻ} فقا :
{ ڌڍڍڇڇڇڇچوقا : } [53المؤمنون: ]
ثم َذَكَا الاجَ  يطي  السفا, أفعم أغبا, يمدُّ يديه إلأ  .[370البقاة: ]

, ومطَعُمه حاام, ومشَابُه حاام, ومىَبُسه حاام, السما  : يا ربُّ يا ربُّ
 البدار  ومسىم. رواه(  وُغِذَ  بالحاام, فينَّأ يُستجاُب له

فىيحــذر المســىمون مــن التجــارة العالميــة وفــاكاتها, وليحــاص 
ا بيخالق اليهـود فـي معامالت اليهود ولدم التيثُّ  المسىم لىأ البعد لن

الما  جعـ  اليهـود يحتـالون لىـأ مـا  وغياه, ين بايق التعام  المالي
م اهلل من قديم الزمان, كما هو معىوم في الشـحوم, وصـيد السـمك  حا 

العالميـة ومنظايهـا  والابا.. ال , ولكونهم في هذا العصا قادة التجـارة
رأينا فـي  جيها, فهم يبتكاون وسائ  كثياة لىتحاي  لىأ اهلل, فقدوماو  

 إلـأ نُّ ُمـن أمورام   لهد لىتجـار المسـىمين بهـا, و  تَ أسواق المسىمي
المعــامالت اإلســالمية بصــىة, والفقــه اإلســالمي   ينشــي فــي أحضــان 
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د النصـوص يسـىمة يبحـم لـن الحىـو  وتصـيُّ  الحي  اليهوديـة ويبـدأ
مهـا  ‘م الاسو  دِ المعامالت اليهودية, فقد قَ  وفي المدينة بيـول  فحا 

القوالد الشالية من العد  والقسـط,  ندر  تحنونهأ لنها, وأقا  ما ي
 .م العداوة والبرضا ونهأ لما يسب  

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 

ــ ــه ب ــة في ــاار المحكمــة بو ي ــاا, وصــدر ق ــا  لىــأ الن الرش وا حتي
بإيقاأل لمىيات الشاكة وتجميد أصـولها,  6/6/0223أوكالهوما في  

تمهيدام إللادة أموا  العمال  الذين انضـموا إليهـا. ثـم نجـد بعضـام مـن 
المسىمين من ياو   لها, وربما البعض أخـذ فتـوى مـن بعـض العىمـا  

 الشاكة. بجواز التعام  مع هذه 
هل بوسع أصحاب هوه  الشوركة أن يقبلووا االروترا   وأخيرًا أقو :

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 ونيووًا عوون الوووكالء فلموواذا 

لون من وفلت م؟ا  لترويج من أجل وجود الوكالء؟ متى يصحى المغفَّ
نسي  اهلل أن يجعىنا لىأ بينة من أمانا, وأن يهدينا سوا  السبي , 
ــون  ــذين يعمى ــد اليهــود ال ــدين, وخاصــة كي ــد الكائ ــا كي وأن يكــف لن

 جاهدين ليالم ونهارام إلفقار المسىمين. هذا, واهلل تعالأ ألىم.

عــا الشــركا  الكــربى عــن تقــديم هــدايا   : أعلنــت ب02الســؤال
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ـــ اليــة الــثمن   ـــســيارة  ــ ملــن يشــرتي مــن ســلعها, واهلديــة     ــ

حيـــوز عليهـــا املشـــرتي عـــن طريـــق القرعـــة, حيـــث يأخـــذ        

املشــرتي مــع الســلعة املشــرتاة ورقــة كوبــون  مــل رقمــًا,       

وتــتم القرعــة عــن طريــق املؤسســة العامــة لإلعالنــا . فمــا    

 دية؟هو احلكم الشرعي يف هذل اهل

الهديــة التــي تقــدم ضــمن الســىعة المبيعــة أو الماافقــة الجووواب: 
لىسىعة سوا  كانن نقودام أو سىعةم أو ورقة سحم هي جز  مـن المبيـع 

, ين الهبة هي إلطا  الما  يحد إكاامـام (وليسن هبة)بدون أ  فك 
له وهي تمىيك بال لو , فـإذا كانـن الهبـة   تعطـأ إ  بعقـد فـاا  

فتعتبا هذه الهدية جـز ام مـن المبيـع, ين المشـتا  يطالـم سىعة )ما( 
 .بها إذا منعن لنه, والهبة خالأل ذلك

: فإذا كانن الهبة نقودام وهي من جنا الثمن ينظا:  أو م
, لىيـه إذا كانن هدية النقود من جنا الثمن ومساوية له أو تزيـد ـ3

األ, والصـاأل فسد البيع, وصار حاامام, ينه صار هذا العقد بمنزلة الصـ
 يجم فيه التساو  بين البدلين لند اتحاد الجنا, والتساو  هنا معدوم.

إذا كانن هدية النقود من جنا الثمن, وهـي أقـ  مـن الـثمن  ـ0
هـذا مـع افـتااط  .جاز البيع, ويعـد أصـ  المبيـع هـو المكمـ  لىـثمن

 .التقابض في مجىا العقد, وإ  فسد البيع لعدم التقابض
ية النقود من غيا جنا الثمن جاز البيع, ولكـن وإذا كانن هد ـ1

 .بشاط التقابض في مجىا العقد
: أمــا إذا كانــن الهبــة ســىعة كســيارة أو غســالة أو مــا فــاك   ثانيــام
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ذلك, وهي معىومـة المواصـفات, ويسـتحقها المشـتا  لىسـىعة بـدون 
اقتاال صـح هـذا البيـع, وهـو يسـتحق الهديـة ينهـا جـز  مـن المبيـع, 

 .احوا بيع الدسيا بالنفياوالعىما  أب
: أمــا إذا كانــن الهبــة ورقــة كوبــون )ســحم( يجــا  لىيهــا  ثالثــام
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 
 , , وهي من القمار والميسا المحام فالام المشتاين   تجوز فالام

پپٻٻٻٻٱ}وذلك لقو  اهلل لز وج : 

ولقوله  [22]المائدة:  {ٺٺڀڀڀڀپپ
ەئەئائائىىېېېۉ}تعالأ: 

 .[032]البقاة:  {ۇئۇئوئوئ
ومفسدة القمار والميسا ألظم خطاام من مفسدة الابا, ينه يشتم  

 :لىأ مفسدتين
ــو : } ــالأ يق ــ , واهلل تع ــاا بالبا  ــوا  الن ــ  أم ــأ: أك ڤايول

 .[02]النسا :  {ڦڦڦڤ
ٺتعالأ: }لقوله  لن ذكا اهلل ولن الصالة, الثانية: أنها تصدُّ 
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ڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿ

  .[23]المائدة:  {ڄڄڄڦڦ
اتقوا اهلل تعالأ فيما أسبغ لىيكم من  وأخيرًا أقو  لإلخوة التجار:

, فكىــوا الحــال   نعــم, و  تزيــدوا فــي أمــوالكم إ  مــا كــان مشــاولام
ىأ وكونوا حايصين ك  الحاص ل ,كموأ عموا الحال , واتقوا اهلل ربَّ 

لقمة الحال , ين العىما  الابانيين قالوا: ُك  مـا فـئن فمثىـه تعمـ , 
لىطالة, ومـن أكـ  الحـاام وقـع فـي المعصـية,  قَ ف  فمن أك  الحال  وُ 

 هذا, واهلل تعالأ ألىم. .جميعام لنا وأرجو اهلل تعالأ السداد 

رجل وقف جـزءاً مـن أر ـه تقـدر بــألفي مـرت مربـع, مـن أجـل          : 06السؤال

سجد عليها, ولكن املكـان الـذي سيشـيَّد عليـه املسـجد يكفـي       بناء م

فهـل بإمكـان    .مرت فق  مسجد صساحة مئيت احلي فيه بناُء أهَل

مســجد صــلري يف هــذل األرض ثــم بنــاء مستوصــف أو    الورثــة بنــاُء

 مدرسة ارعية, أم ال بد من بناء كل املساحة مسجدًا؟

ــا مشــاول  أصــاأل جــز  مــن اير  إلــ  يجــوز  الجووواب: غي
زمـة لىمصـىين, ين اير  بتعيـين الواقـف لهـا المسجد وماافقـه الالَّ 
 .نن لىمسـجد, فـال تصـاأل لريـاه, معـه أو بدونـهوموته بعد ذلك تعيَّ 

 .واهلل تعالأ ألىمهذا, 
** ** ** 
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عـن   من أجل إبعاد اـبهة  ةهل زوز حلف اليمن الكاذب: 1السؤال

 ي الكفارة؟امرأة؟ وما ه

, ترما صاحبها في  الجواب: اليمين الكاذبة تسمأ يمينام غموسام
هـي واإلثم الذ  يوص  صـاحبه إلـأ نـار جهـنم والعيـاذ بـاهلل تعـالأ, 

ص في اليمين الرموا خَّ اَ كبياة من الكبائا, هذا هو ايص , وأحيانام يُ 
 .لىضاورة التي من جمىتها إنقاذ مسىم معصوم من هىكة

 يمـانوايدين بن قدامة رحمه اهلل في كتابه المرني: )قا  موفق ال
 إنســانام  بهــا ينجــي التــي وهــي ,واجــم: أحــدها: أقســام خمســة تنقســم
 نايـد خاجنـا: قـا  حنظىـة بـن سـويد لـن رو  كما هىكة من معصومام 
 أن القـوم  فتحـاَّ  ,لـه لـدو   فيخـذه ,حجـا بـن وائـ  ومعنـا ‘ النبي
فيخباتـه  ‘ىه, فيتينـا رسـو  اهلل فدى ي سبي أخي هأنَّ  وحىفن ,يحىفوا

جوا أن يحىفوا وحىفـن أنـه أخـي, قـا    ,صـدقن< :‘أن القوم تحاَّ
 نجـا إ ين ؛واجـم ومثىـه فهـذا ,داود أبـو رواه >المسىم أخو المسىم

 نفسـه نجـا إ وكـذلك ,فيجـم اليمـين في نتعيَّ  وقد ,واجم   المعصوم
 .(با   وهو لىيه القت  دلوى في القسامة يمانأ لىيه هتتوجَّ  أن مث 

 وبناء على ذلك:
 اأضال فيهـ ةم , وإذا حىف يمينام كاذبةفإنه   يجوز حىف يمين كاذب

, أمـا إذا اليمين إ  بتااجعه لـن اليمـين هحقام من الحقوق فال كفارة لهذ
كانن اليمين الرموا تنجي إنسانام معصومام مـن َهىَكـة وهـو بـا   لىـأ 
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ىََكة إ  باليمين الرمـوا فهـي جـائزة يقين, و  يمكن إنقاذه من هذه الهَ 
 إن فا  اهلل تعالأ, وإذا لم يكن بايئام فال يجوز حىف اليمين لمنجاته. 

, فـال كفـارة  وأما إذا لم يضيع حقام من حقوق العبـاد وكـان كاذبـام
, ولنـد الشـافعية تجـم إ  التوبة وا سـترفار اليمين لند الحنفية هلهذ

ة, أو إ عام لشاة مسـاكين أو كسـوتهم, لىيه الكفارة, وهي إلتاق رقب
هـذا, واهلل  .فمن لم يجد مـن ذلـك فـيئام فصـيام ثالثـة أيـام متواليـات

 .تعالأ ألىم

: ما حكم كتابة بعا آيـا  مـن القـرآن علـى خلفيـا       0السؤال

 ج؟  االسيارا  وعلى اجلدران أثناء عودة احلج

, وربنا لز  الجواب: وجـ  إن تعظيم القاآن العظيم مطىوب فالام
  .[10]الحت:  {ڦڦڦڤڤڤڤٹ}يقو : 

ــدراجات  ــات الســيارات وال ــات الكايمــة لىــأ خىفي ــة اآلي وإن كتاب
النارية   يجوز فـالام, ينهـا تتعـا  لىربـار وايوسـاخ, وتكـون خىـف 
 ظها الااكم, وربما أن تكون تحته كما هو الحا  في الدراجات النارية.

ُتتعهـد مـن قبـ  أصـحابها  وكذلك كتابتها لىـأ الجـدران التـي  
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .بالنظافة   يجوز فالام 

: دعيــت إىل وليمــة مــن قبــل صــديق لــي, وهــذل الوليمــة 3الســؤال

كانت يف مطعم, وعندما دخلت املطعم وجد  فيـه بعـا   

املنكرا , اليت من مجلتها اخلمور, فوقعت يف حرج اـديد,  
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 أخــرج حتــى ال أأخــرج أم أبقــى؟ فوجــد  مــن احلكمــة أن ال 

 أكسر خاطر صاحب الدعوة, فهل أنا مصيب أم خمط ؟

, منهـا مـا  الجواب: افتاط الفقها  لوجوب إجابة الدلوة فـاو ام
هو متعىق بالمكان, ومنها ما هو متعىق بالزمان كوقن صـالة الجمعـة, 
ومنها ما هو متعىق بالدالي, ومنها ما هو متعىق بالمدلو, ومنها ما هـو 

 .مةمتعىق بالولي
فمن الشاوط المتعىقة بالمكان: أ  يكـون هنـاك منكـا, فمـن ُدِلـَي 

فإنـه  ـ الذ  من جمىته الدما ـ إلأ وليمة ولىم قب  الحضور بوجود المنكا
يحام لىيه الحضور, وخاصة إذا كان لىـأ مائدتـه, لمـا أخاجـه التامـذ  

ان : <من كـ‘لن جابا بن لبد اهلل رضي اهلل لنهما قا : قا  رسو  اهلل 
 يؤمن باهلل واليوم اآلخا فال يجىا لىأ مائدة يدار لىيها الدما>.

إ  إذا كان يستطيع أن يريا هذا المنكا, فـإن كـان يسـتطيع ترييـا 
ا المنكـا, وإ  حـام المنكا وجم لىيه أن يستجيم لىدلوة, وأن يريـ 

 .لىيه الحضور
ى أما إذا كان   يعىم وجود المنكا قب  الحضور وكان ممن يقتـد

ــه, ورأى المنكــا,  ــه فيب ــا, وإ  حــام لىي ــا المنك ــه أن يري جــم لىي
الجىوا, ين جىوسه في هـذه الحالـة وهـو ممـن يقتـدى بـه, وبـدون 

 .ترييا المنكا, يعتبا إقاارام منه لىمنكا, وهذا حاام
وأما إذا كان ممن   يقتدى به: فإنـه يحـاو  أن يمنـع المنكـا, وإ  

يعىم ما في القىوب ـ هذا إذا لم يكـن المنكـا  صبا مع اإلنكار بقىبه ـ واهلل
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لىأ مائدته, فإذا كان المنكا لىأ مائدته, فإنه يجم لىيـه الدـاو , ولـو 
حتجتيبىبمب}لم يكن ممن   يقتدى به, لقو  اهلل تعـالأ: 

 تقدم.مولىحديم الشايف ال [68]اينعام:  {متخت
 وبناء على ذلك:

ــك    ــك أن تدــا  لكون ــن الواجــم لىي ــه م ــا فإن ــتطيع تريي تس
المنكا, وأما قولك: )فوجدت من الحكمة أن   أخا  حتـأ   أكسـا 
خا ا صـاحم الـدلوة(, فـإني أقـو  لـك: اهلل أحـق أن تدشـاه, واهلل 

أن ُتالأ حُدوُده, فإذا كنا نستحي من المدىوق, فـإن ا سـتحيا   أحقُّ 
من الدالق يجـم أن يكـون أولـأ وأجـدر, ولىـأ كـ  حـا  أكثـا مـن 

ار والتوبـة والنـدم, واجـزم لىـأ أن   تعـود إلـأ مثـ  ذلـك, ا سـترف
أل لنـك ا لتـزام بـدين اهلل اِ وخاصة إذا كانن لك لحية وكنن ممن ُلـ

ر لنفســك بـدين اهلل لـز وجـ , و  تبـا   لـز وجـ , ولـتكن ممـن يعتــزُّ 
الجىوا مع هؤ   في مث  تىك ايمكنة من أج  تجارتك أو وظيفتـك 

والىم أن ايمـة <: ‘, وتذكا قو  النبي إليهم كأو حاجة من حوائج
 ,لـك لو اجتمعن لىأ أن ينفعوك بشي  لم ينفعوك إ  بشي  قد كتبه اهلل

ولو اجتمعوا لىأ أن يضاوك بشـي  لـم يضـاوك إ  بشـي  قـد كتبـه اهلل 
 رفعن ايقالم وجفن الصحف> رواه أحمد والتامذ . ,لىيك

هم لىــأ وأكثــا النــاا فــي غفىــة لــن هــذا ايمــا, بســبم حاصــ
ألاا  الدنيا من تجارة ووظيفة وتعارأل, و  حـو  و  قـوة إ  بـاهلل 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .العىي العظيم
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قـــرأ  علـــى مـــوقعكم بـــأن إجابـــة الـــدعوة هلـــا اـــروط  : 4الســـؤال

متعلقـــة باملكـــان والـــداعي واملـــدعو والوليمـــة, وقـــد ذكـــر   

الشــــروط املتعلقــــة باملكــــان فمــــا هــــي الشــــروط املتعلقــــة       

 الداعي واملدعو والوليمة؟ب

ــي الجووواب:  ــو  النب ــنة لق ــدلوة س ــة ال ــي <: ‘إن إجاب إذا دل
أجيبـوا هـذه <وفـي روايـة:  .رواه البدـار  >أحدكم إلأ الوليمة فىييتها

الطعـام  عـام  فـاُّ <وفي رواية:  .رواه البدار  >الدلوة إذا دليتم إليها
الـدلوة فقـد لصـأ الوليمة يدلأ لها ايغنيا  ويتاك الفقاا , ومن تاك 

 .رواه البدار  >‘اهلل ورسوله 
وبعض الفقها  قا  بوجوب إجابة الدلوة, ولكن بشـاوط معتبـاة 

 .في المكان والدالي والمدلو والوليمة نفسها
 أما الشاوط المعتباة في مكان الدلوة فهي:

 .أ  يكون في الدلوة من يتيذى به المدلو  أو لدو  له ـ3
 .أ  يكون هناك منكا ـ0
 .أ  يكون هناك صور محامة ـ1
 .أ  يكون هناك نسا  يشافن لىأ المدلوين ـ4
 .أ  يكون هناك اختالط بين الاجا  والنسا  ـ5

 وأما الشاوط المعتباة في الدالي:
 .أن يكون الدالي مسىمام  ـ3
 .أن يكون له حاية التصاأل وأهالم لها ـ0
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 .أ  يكون فاسقام  ـ1
 .حاام أ  يكون غالم ماله من ـ4
 .أ  يكون الدالي  البام لىمباهاة والتفاخا ـ5
 .أ  يكون الدالي اماأة غيا محام ـ6
 .ايغنيا  وحام الفقاا  خصأ  يكون  ـ7

 وأما الشاوط المعتباة في المدلو:
 .العق  والبىوا والحاية ـ3
 .أ  يوجد لذر يمنعه من حضورها ـ0
 .أ ألىمهذا, واهلل تعال .أ  يسبق الدالي غياه ـ1

املـريا أو   ىل عـورة إحكم نظر املمرض أو املمر ـة   ما: 2السؤال

 ختصاو النسائي؟وخاصة يف اال ,مع الطبيب املريضة

المــاأة بالنســبة لىاجــ  ايجنبــي كىهــا لــورة, و  يجــوز الجووواب: 
لىاج  أن ينظا إلأ امـاأة أجنبيـة   تحـ  لـه, هـذا هـو ايصـ , وذلـك 

. [12{ ]النـور: ڍڇڇڇڇ}لقو  اهلل لز وج : 
 .  [13 ]النور: {ڱڱڱڱڳڳڳ} ولقو  اهلل لز وج :

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 
ويجوز لىطبيم المسـىم إن لـم توجـد  .نحوهاالبكارة في اماأة العن ين و
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 بيبة أن يداو  المايضـة ايجنبيـة المسـىمة, وينظـا منهـا ويىمـا مـا 
 .تىج  الحاجة إلأ نظاه أو لمسه

 وبناء على ذلك:
: معالجــة الاجــا  لىاجــا  قــدَّ فالضــاورة تُ  ر بقــدرها, فيجــم أو م

سـا  لىاجـا  والنسا  لىنسا , و  تجوز معالجة الاجا  لىنسـا , و  الن
 .إ  في حا  ا ضطاار

: يكشف مـن العـورة بمقـدار الضـاورة فقـط, والزائـد يحـام  ثانيام
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
حيم يطَّىع المما   أو   ُّ ما يفع  اليوم وبك  أسف حاام,جُ  ثالثام:
 الـبعض يزلمـه ومـا مىجئـة, حاجة بدون اآلخا, الطاأل لورة لىأ المما ضة

 بين هذا يفع  لىتدريم فهذا غيا جائز فالام. هذا, واهلل تعالأ ألىم.

 ؟: ما حكم النظر إىل عورا  الرجال8السؤال

, وذلك النظا إلأ العورات حااالجواب:  م, و  يجوز فالام
 {ڌڍڍڇڇڇڇ}لقو  اهلل تعالأ: 

 .[12]النور: 
 من الساة إلأ الاكبة, ولىيه: والماأة ولورة الاج  لىاج 

فال يجوز لىمسىم أن ينظا إلأ ما بين ساة الاج  وركبته, ولـو كـان 
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ين النظـا  ,ـ سوى الزوجين لبعضـهما ـلىسوأتين مرطيام  ثوبام  الاج   بسام 
ثيا الشهوة, وربما أن توقع العبد في الفاحشـة, وذلـك بارتكـاب جايمـة ي

 الىوا ة أو العادة الساية. هذا, واهلل تعالأ ألىم.

ونظـر   ة يف القمامة بعـد القـص  أحكم رمي اعر املر ما: 2السؤال

 الرجال عليه؟  

: الماأة كىهـا لـورة و  يجـوز النظـا إليهـا, ومـن جمىـة الجواب
جنبية, لذلك ينبري لىأ المـاأة بعـد قـص فـعاها ذلك فعا الماأة اي

أن تجمعه وتدفنه في مكان  اها حتـأ   يـااه الاجـا  ايجانـم, ين 
ما حـام النظـا إليـه مت صـالم حـام النظـا إليـه منفصـالم, وين كـ  جـز  
ينفص  لن اإلنسان سيعود إليه يوم القيامة, فينبري أن يوضع في مكان 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم . اها حتأ ياجع إليه وهو  اها

أريــد أن أســتفيت عــن الــدخول إىل منتــديا  الثقافــة     : 6الســؤال

ذل أ لـب املنضـمِّن هلـ   اجلنسية واحلياة الزوجيـة, علمـًا أن   

ويــــذكر فيهــــا مــــا حيــــد  علــــى فــــراش   ,اباملنتــــديا  عــــزَّ

 الزوجن حرفًا حبرا ونقطة بنقطة.  

أربـع مـن <: ‘ يايخ الكايم السائ : بداية يقو  النبـالجواب: 
 .رواه التامــذ  >ســنن الماســىين: الحيــا  والتعطــا والســواك والنكــاح

رواه ابــن  >إن لكــ  ديــن خىقــام وخىــق اإلســالم الحيــا <: ‘ويقــو  
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إن مما أدرك الناا من كالم النبوة ايولـأ إذا لـم <: ‘ويقو   .هماج
   .رواه البدار  >تستْحِي فاصنع ما فئن
قـا :  .>استحيوا من اهلل حـق الحيـا <بقوله:  ‘ثم ييمانا النبي 

لـيا ذاك, ولكـن <قـا :  .قىنا: يا رسو  اهلل إنـا نسـتحيي والحمـد هلل
ا ستحيا  من اهلل حق الحيا , أن تحفظ الاأا وما ولأ, والبطن ومـا 
حوى, ولتذكا الموت والبىأ, ومن أراد اآلخاة تاك زينة الدنيا, فمـن 

   .رواه التامذ  >ا فع  ذلك فقد استحيا من اهلل حق الحي
أقو  لك أخـي الكـايم: هـذه المنتـديات هـ  تـاى فيهـا  بعد هذا

يجا  فيها من أقوا  وحاكات فيها  الحيا  أم العكا من ذلك  ه  ما
فـيين  >ولـأ أن تحفـظ الـاأا ومـا<قا :  ‘في  من الحيا   النبي 

حفظ الىسان في هذه المنتديات  وأين حفظ السمع فيهـا  وأيـن حفـظ 
المنتديات ما أراها إ  منتديات لنشا الاذيىـة بـين النـاا,  هذه البصا 

المطاأل, وإنـي أراهـا تبعـد الشـباب والشـابات  ونشا الدلارة في نهاية
الحيـا  <يقـو :  ‘والنبـي , وذلك لن  ايق قىة الحيا  ,لن اإليمان

من اإليمان, واإليمـان فـي الجنـة, والبـذا  مـن الجفـا , والجفـا  فـي 
ويا حبـذا لـو  .يعني: الفحش في الكالم والبذا  .التامذ رواه  .>النار

وفـاباتنا الـذين   يجـدون  كانن المنتديات لن وجوب النفقـة لشـبابنا
   .سبيالم لىزوا 

 وبناء على ذلك:
 .  يجوز دخو  هذه المنتديات ينها تدلو إلأ الاذيىة والفاحشة
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 .اولنا وأزواجناويصولنا وف, أسي  اهلل لنا ولكم أن يازقنا حق الحيا 
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم

 هل احلديث على الشا  بقصد التسلية حرام؟ وملاذا؟: 2السؤال

بـين  (الشـات) المحادثـة اإللكتاونيـة : إن الحـديم لبـاالجواب
, فإذا تحدي رج  مع رجـ  أو امـاأة  أفااد الجنا الواحد جائز فالام

, أمـا حـديم  مع اماأة لبا الشات بالكالم الشالي فال حا  فيه فـالام
, إ  فـي  الاج  مع الماأة ايجنبية لن  ايق الشات فـال يجـوز فـالام
حالة ضاورية جدام فإنه يجوز الحديم بشـاط وجـود بعـض محارمهـا, 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .أما لىتسىية فحاام

 : كيف تكون املعاارة الشرعية بن الزوجن؟12السؤال

 كثياة منها:  آداب المعافاة الزوجية الجواب:
 .ـ أن يبدأ بالبسمىة, ويقاأ سورة اإلخالص, ويكبا, ويهى 3
الشـيطان  ـ أن يقو  قب  المعافاة: <الىهم جنبنا الشيطان, وجنـم0
 .رواه البدار  ومسىم >ما رزقتنا
 .ـ أن ينحاأل الزو  لن الِقبىة أثنا  الوقال إكاامام لىِقبىة1
يرطـي رأسـه,  ‘اهلل  ـ أن يرطي نفسه وأهىه بثوب, وكان رسو 4

ويدفـــض صـــوته, ويقـــو  لىمـــاأة: <لىيـــك الســـكينة>. رواه الطباانـــي 
ــاري  برــداد. وفــي الدبــا: <إذا أتــأ أحــدكم أهىــه فــال  والدطيــم فــي ت
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يتجادان تجاد العياين>. رواه البيهقـي فـي السـنن وابـن أبـي فـيبة ولبـد 
 الازاق في مصنفيهما.

م قبـ  الوقـال التىطـَف بـالكالم5   <: ‘والتقبيـَ , لقولـه  ـ يَُقد 
القبىـة  :أحدكم لىأ اماأته كما تقع البهيمة, وليكن بينهما رسـو  يقعنَّ 

 , وقا  العااقي: منكا.أخاجه الديىمي في مسند الفادوا >والكالم
  لىأ أهىـه حتـأ تقضـي هـي نهمتهـا, ـ إذا قضأ و اه فىيتمهَّ 6

يفعىـه الاجـ  قـد فإن إنزالها ربما يتيخا فيهـيت فـهوتها, وهـذا إذا لـم 
   .يؤد  إلأ التنافا بينهما

ـ أن   ييتي الاج  اماأته وهي في حيضها أو نفاسـها, إ  بعـد 7
أن تطها من حيضها ونفاسها وتتطها, ولـه أن يسـتمتع بمـا فـوق اإلزار 

   .أثنا  حيضها ونفاسها
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .ـ أن يرتسال بعد المعافاة8

 لشعر بالليزر بالنسبة للرجل واملرأة؟ما حكم إزالة ا: 11سؤال

: حىـق فـعا اليـدين والـاجىين بالنسـبة لىاجـا  والنسـا  الجواب
 مباح, وإذا نبن لىماأة لحية أو فارب أو لنفقة كان لها إزالتها.

أما بالنسبة لنتف الحاجم بالنسبة لىاجا  والنسا  فال يجوز فـالام, 
لََعـَن اهللُ <الحديم الشايف:  ينه داخ  في التنمُّص المنهي لنه فالام في

الواِفــَماِت َوالُمْستَْوِفـــَماِت, َوالنَّاِمَصـــاِت َوالُمتَنَم َصـــاِت, َوالُمتََفى َجـــاِت 
 رواه البدار  ومسىم. >لِْىُحْسِن, الُمَري َااِت َخْىَق اهللِ 
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وأما حىق العانة واإلبط, فال خالأل بين الفقها  في أنـه يسـتحمُّ 
بالنسبة لىاج , ينه من الفطـاة كمـا جـا  فـي إلبط ونتف احىق العانة 

قـاَ : أنـه  ‘الحديم الشايف لن أبي هاياة رضَي اهلل لنه لن النبي 
)َخْما  ِمـن الِفْطـَاِة: الِدَتـاُن, َوا ْسـِتْحَداُد, َوَتْقىِـيُم ايَْظَفـاِر, َونَْتـُف 

اِرِب( رواه مسىم.  عانة.ا ستحداد: هو حىق ال اإِلبِِط, َوقَصُّ الشَّ
 وأما بالنسبة لىنسا  فيستحم لها نتف فعا اإلبط والعانة.

 وبناء على ذلك:
ــط  ــة واإلب ــاجىين والعان ــدين وال ــة فــعا الي ــإن إزال ــدا ـ ف ــا ل م

 بالىيزر جائز فالام بالشاوط التالية:ـ الحاجبين 
: أن   يضاَّ   بجسد اإلنسان. أو م

: أن   يستددم مع الجهاز مواد نجسة.  ثانيام
: أن   يكون فيه كشف لىعـورة إ  بـين الـزوجين, لىمـام أن ثالثام 

من الساة إلأ مـا تحـن  ,والماأة أمام الماأة ,لورة الاج  أمام الاج 
الاكبة, ولورة الماأة أمام الاجـا  ايجانـم جميـع بـدنها. هـذا, واهلل 

 تعالأ ألىم.

: هل ص يح أنـه ورد أن الـذي يفـرغ املـين خـارج الفـرج       10السؤال

 الوائد اخلفي؟يسمى 

جا  في صحيح مسىم لن جدامـة بنـن وهـم ايسـدية الجواب: 
فـي أنـاا, وهـو يقـو :  ‘رضي اهلل لنها قالن: حضات رسو  اهلل 

لقد هممن أن أنهأ لـن الريىـة فنظـات فـي الـاوم وفـارا فـإذا هـم <
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, ثـم سـيلوه لـن العـز  >يريىون أو دهم فال يضا أو دهم ذلـك فـيئام 
 .>ذلك الوأد الدفي<: ‘فقا  رسو  اهلل 

 .الريىة: أن يجامع الاج  الماأة وهي ماضع
والوأد: دفـن البنـن وهـي حيـة, ويقـا : وأدهـا يئـدها وأدام فهـي 

 .مو ودة, وهي التي ذكاها اهلل تعالأ في كتابه العزيز
فجع  العز  ـ وهو تفايغ المني خار  الفا  ـ بمنزلـة الـوأد, إ  

فإنما يعز  هابام من الولـد, ولـذلك  أنه خفي, ين من يعز  لن اماأته
 .سماه المو ودة الصراى, ين وأد البنات ايحيا  المو ودة الكباى

 والعز  اختىف الفقها  فيه لىأ رأيين:
ايو : اإلباحــة مطىقــام أذنــن الزوجــة أم لــم تــيذن, إ  أن تاكــه 

 .أفض , وهو الااجح لند الشافعية
ن كان لريا حاجـة كـاه, وهـو الثاني: اإلباحة بشاط إذن الزوجة, فإ

 قو  الحنفية, إ  أنهم استثنوا ما إذا فسد الزمان فيباحوه دون إذنها.
ودلي  اإلباحة, ما جا  لـن جـابا بـن لبـد اهلل رضـي اهلل لنهمـا 

 .رواه البدـار  .والقاآن ينـز  ‘قا : كنا نعز  لىأ لهد رسو  اهلل 
فبىـغ ذلـك  ‘اهلل وفي رواية اإلمام مسىم: كنا نعز  لىأ لهد رسو  

 .فىم ينهنا ‘النبي 
ودلي  أخذ اإلذن من الزوجة, مـا أخاجـه لبـد الـازاق والبيهقـي 

لـن لـز   ‘لن ابن لبـاا رضـي اهلل لنهمـا قـا : نهـأ رسـو  اهلل 
 .الحاة إ  بإذنها
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 وبناء على ذلك:
فالعز  مباح بإذن الزوجـة, مـع الكااهـة بـدون لـذر, ينـه يقىـ  

 .الزوجة النس , ويقطع الىذة لن
 والعذر في العز  يتحقق في ايمور التالية:

 ـ إذا كانن المو و ة في دار الحاب, ويدشأ لىأ الولد الكفا.3
 .ـ إذا كانن المو و ة أمة, ويدشأ الاق لىأ ولده0
 .ـ إذا كانن الماأة يماضها الحم , أو يزيد في ماضها1
 .ـ إذا خشي لىأ الاضيع من الضعف4
 .خشي من فساد ذريتهـ إذا فسد الناا و5

حم لىـأ التكـاثا بقولـه  ‘فالعز  بدون لذر يكاه, ين النبي 
أخاجـه أبـو داود  >تزوجوا الودود الولود فإني مكاثا بكم ايمـم<: ‘

أخاجـه لبـد الـازاق فـي  >تنـاكحوا تكثـاوا<: ‘وبقوله  .بسند حسن
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .مصنفه

واج بهـا مقابـل أن تسـلم    الزنصرانية عر ت علي فتاة : 13سؤال

 ؟وهي من دولة أجنبية, فماذا أفعل ,بوتت جَّ

, وذلك  الجواب: نكاح الكتابي ة الُمحَصنة العفيفة جائز فالام
ېۉۉۅۅۋٴۇۈۈۆلقو  اهلل تعالأ: }

ۇئۇئوئوئەئەئائائىېېې

 , سوا  أسىمن أو لم تسىم.[5]المائدة:  {ۆئ
وجـ  بشـاط أن يتزوجهـا  وإذا رغبن بالـدخو  فـي ديـن اهلل لـز
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 رج  مسىم فال حا  في ذلك إن فا  اهلل تعالأ.
 ‘ولكن أنـا أنصـح الاجـ  المسـىم بنصـيحة سـيدنا رسـو  اهلل 

 :: )ُتـْنَكُح الَمـْاأَُة يَْربَـعٍ ‘وهو خيا ناصـح لألمـة كىهـا, لنـدما قـا  
ــا ــِبها ,لِمالَِه ــا ,َولَِحَس ــِديِنها ,َولَِجمالِه ــَذاِت  ,َولِ ــاْظَفْا بِ ــْن فَ يِن َتاِبَ ــد  ال

 يََداَك( رواه البدار  ومسىم.
ين الراية من الزوا  إنجاب الولد, والولد يحتا  إلأ تابيـة مـن 

 ‘ قب  الوالدين, فكىَّما كان الزوجان مىتزَمين بكتاب اهلل وسنة رسـوله
 كىَّما أحسنا التابية. هذا, واهلل تعالأ ألىم.

 ؟باغهل يطهر جلد اخلنزير بالدِّ: 14سؤال

باا, و  الدنزيا   يطها بالد   : اتفق الفقها  لىأ أن جىدَ الجواب
 يجوز ا نتفال به ينه نجا العين.
)والصــحيح أنَّ جىــَد الدنزيــا   يطهــا  جــا  فــي بــدائع الصــنائع:

باا, ينَّ نجاسته ليسن لما فيه من الدم والا وبـة, بـ  هـو نجـا  بالد 
باا ينَّ له جىـودام متاادفـةم بعُضـها العين. وقي : إنَّ جىده   يحتم  الد  

 . هذا, واهلل تعالأ ألىم. فوق بعٍض كما لآلدمي(

ب عليـه  : طالـب جـامعي يـدرإ يف جامعـة خاصـة, يرتتَّـ      12سؤال

مبلــع قــدرل مئتــا ألــف لــرية ســورية خــالل العــام لقــاء املــواد    

وُيــدفع هــذا املبلــع علــى أقســاط  ,الــيت يدرســها يف اجلامعــة

أصدر  اجلامعـة قـرارًا بـأن     ن كل مادة.قبل تقديم امت ا
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الذي يدفع املبلع نقدًا فإنه حيسم منه مخسـون ألـف لـرية    

 سورية. فهل من حرج ارعي يف ذل ؟

هذا ايما يدخ  في بيع المسـاومة, كمثـ  مـن يعـا   الجواب:
  بكـذا, سـعاها نقـدام بكـذا, وبالتقسـيط أو يَجـ :بضالته لىبيع ويقو 

 ويىتزم به.فيدتار المشتا  أحدها 
 وبناء عليه:

من دفعه إلـأ أجـ , وهـذا    فال حا  من دفع المبىغ نقدام بيق َّ 
مة لند جمهور الفقهـا , ينـه المحاَّ  ( ضع وتعجَّ )يدخ  تحن قالدة 
 ة الطالم. هذا, واهلل تعالأ ألىم. م في ذمَّ ليا حسمام لدين متات  

يـال عنــدل  امل وخـ    ,نصـراني رجـل  أعمـل يف لبنـان عنـد    : 18سـؤال 

 , ري ارعي كان باالتفاق مـع املوظـف دون علـم الشـركة    

 فهل زوز الشرب والو وء من هذا املاء؟  

وهـو نـول مـن أنـوال  ,: ما يفعىه هذا الاج  حـاام فـالام الجواب
أك  ايموا  العامة بالبا  , والشاب من هذا الما  والوضـو  منـه فيـه 

أن يكـون حصـاام لشـاكة  كااهة, ويكون ضامنام لقيمة هذا الما , ولىأ
 المياه. هذا, واهلل تعالأ ألىم.

 : ما حكم صبع الشعر باللون األسود اللامق للمرأة؟  12السؤال

اتفـق الفقهـا  لىـأ أن ترييـا الشـيم بالدضـاب مسـتحم  :الجواب
: <غيـاوا الشـيم و  ‘لىماأة كما هـو مسـتحم لىاجـا , لقـو  النبـي 
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روايـة أحمـد بزيـادة: <والنصـارى>. تشبهوا باليهود> رواه التامذ . وفـي 
 : <إن اليهود والنصارى   يصبرون فدالفوهم> رواه الشيدان.‘ولقوله 

إن أحسـن مـا <: ‘ويستحم صبغ الشعا بالحنا  والكتم, لقوله 
 .رواه النسائي >غياتم به الشيم الحنا  والكتم

ــام  ــواد فيح ــا الصــبغ بالس ــد وأم ــام لن ــاه تحايم ــافعية ويك ــد الش لن
: <يكون قـوم فـي آخـا الزمـان ‘لريا المجاهدين, لقو  النبي  الجمهور

يدضبون بالسواد   يايحون رائحة الجنة> رواه أبو داود والنسـائي. ولمـا 
رواه اإلمام أحمد وابن ماجه لن أنا بن مالك رضي اهلل لنه قا : )جـا  

يـوم فـتح مكـة يحمىـه حتـأ  ‘أبو بكا بيبيه أبي قحافـة إلـأ رسـو  اهلل 
لـو <يبـي بكـا:  ‘, فقـا  رسـو  اهلل ‘ن يـد  رسـو  اهلل وضعه بـي

فيسـىم ولحيتـه ورأسـه  ,, مكامةم يبي بكـا>أقارت الشي  في بيته يتيناه
   .>(غي اوهما وجن بوه السواد<: ‘كالثرامة بياضام, فقا  رسو  اهلل 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .وهذا الحكم سوا  لىاج  والماأة

ع بعـا اإلخـوة نت ـد  عـن  ـريم      : كنت جالسًا مـ 16السؤال

لعـن اهلل النامصـة   <: ‘نتف احلاجب, وذل  لقول الن  

ــة ــن     >واملتنمصـ ــديث عـ ــذا لـــيا حبـ ــاح : هـ ــال لـــي صـ فقـ

 . فتوقفت يف احلديث معه. فهـل هـذا حـديث   ‘رسول اهلل 

 أم ليا حبديث؟ ‘ص يح عن رسول اهلل 

: يجم لىأ العبد المؤمن أن   يتساَّ الجواب:  صـدار ل فـي إأو م
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ن, وكما يحام لىـأ المـؤمن أن يكـذب ايحكام بدون لىم وبدون تثبُّ 
, كذلك يحام لىيه أن ينفي حديثام ورد لـن سـيدنا ‘لىأ رسو  اهلل 

مـن كـذب لىـي <: ‘, ينه يكون مشمو م بقو  النبي ‘رسو  اهلل 
 .رواه البدار  ومسىم >متعمدام فىيتبوأ مقعده من النار
مــام مســىم فــي صــحيحه لــن لبــد اهلل بــن ثانيــام: الحــديم رواه اإل

ـــا : <لعـــن اهلل الوافـــمات والمستوفـــمات والنامصـــات ~ مســـعود  ق
وفــي روايتــين  والمتنمصــات والمتفىجــات لىحســن المريــاات خىــق اهلل>.

 .‘, لن النبـي ~ لند مسىم أيضام بنفا الىفظ لن لبد اهلل بن مسعود
 صـاتوالمتنم   اتوالمستوفم الوافمات ‘ اهلل رسو  لعنوفي رواية: <

 > رواه التامذ  وابن ماجه.اهلل لدىق ااتي  المرَ  نسْ لىحُ  جاتوالمتفى  
ورواه أبو داود في سـننه لـن ابـن لبـاا رضـي اهلل لنهمـا قـا : 

والمستوفـمة  )لُِعنن الواصىة والمستوصىة والنامصة والمتنمصة والوافمة
 .من غيا دا (

رضـي اهلل لنهـا قالـن: ورواه النسائي في سننه لن السيدة لائشة 
لن الوافمة والمستوفمة والواصـىة والمستوصـىة  ‘نهأ رسو  اهلل <

ونســي  اهلل تعـالأ لنــا العصــمة مـن الزلــ  فــي  .>والنامصـة والمتنمصــة
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .داد في ك  أمورناديننا, ونسي  اهلل السَّ 

: مـــا هـــو احلكـــم الشـــرعي يف امـــرأة حجبـــت حاجبهـــا  12الســـؤال

ادة تشــبه بشــرة الوجــه وبــدون تــنمص, ثــم جعلــت رمســًا  صــ

فــوق تلــ  املــادة الــيت حجبــت بهــا حاجبهــا بــدون تــنمص,   
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وباإلمكان إزالة هذا الرسم يف الوقت الذي تريـد؟ هـل يعـد     

 هذا تليريًا خللق اهلل تعاىل أم ال؟

إذا كانن تىـك المـادة التـي تجعـ  فـوق الحاجـم مؤقتـة  :الجواب
اأة إزالتها, والحاجم الماسوم يعىم لىنظاة ايولـأ وتزو  متأ فا ت الم

 أنه حاجم اصطنالي وهو نول من أنوال الزينة فال حا  فيه فالام.
أما إذا كان يددل الناظا ويظن أنه حاجم  بيعي فإنـه   يجـوز, 

 .ينه نول من الزور, مثىه مث  الباروكة في الحكم
  وبناء عليه:

  الجىــد وأن ياســم فيجــوز حجــم الحاجــم بمــادة تشــبه فــك
 الحاجم, بحيم يعاأل أنه اصطنالي لىنظاة ايولأ, وإ  حُام وضعه.

وكذلك يجم لىأ الماأة أن تعىـم بينهـا إذا جعىـن تىـك المـادة 
فوق حاجبها, وكانن  بقة لازلة فإنـه يجـم لىيهـا إزالـة تىـك الطبقـة 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .لند ا غتسا  ولند الوضو 

حكم زرع الشعر للرجال؟ علمًا بأن حقيقـة األمـر   ما : 02السؤال

 ؟ــتشبه الباروكة ـ ــلصق وليست زرعًا ـ

: هذا الـذ  ذكاتـه لـيا زرلـام لىشـعا, بـ  هـو وصـ , الجواب
وييخــذ حكــم )الباروكــة أو البوســتيت( الــذ  انتشــا انتشــارام كبيــاام فــي 

 .صفوأل النسا 
ــي  ــو  النب ــذا الوصــ  داخــ  تحــن ق ــم ه ــن اهلل<: ‘وحك  لع

 .رواه البدار  >الواصىة والمستوصىة
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قا : )قدم معاوية  ~وروى اإلمام البدار  لن سعيد بن المسيم 
المدينة آخا قدمة, فدطبنا, فيخا  كبَّة من فعا, قا : ما كنـن أرى ~ 

سماه الزور, يعني الواصـىة فـي  ‘أحدام يفع  هذا غيا اليهود, إن النبي 
 ~ أنه قـا : إن معاويـة ~م الشعا(. وروى مسىم لن سعيد بن المسي

نهـأ لـن  ‘قا  ذات يـوم: إنكـم قـد أحـدثتم ز   سـو , وإن نبـي اهلل 
: أ  ~ الزور. قا : وجا  رج  بعصـا لىـأ رأسـها خاقـة, قـا  معاويـة

 وهو الزور. قا  قتادة: يعني ما يكثا به النسا  أفعارهن من الداق.
 وبناء على ذلك:

انن مـن فـعا آدمـي, أمـا فيحام وضع الباروكة لىأ الاأا إذا ك
إذا كانن بشعا غيا آدمي كالصوأل والوبا وفعا المالز فمباح, بحيـم 

 .  يددل الناظا إليه, إ  إذا كانن تشبه الشعا الطبيعي فتحام
فإذا وضع فعاام غيا فعا اآلدمي, والناظا إليه يعافه لـيا فـعاام 

ذا, واهلل هـ . بيعيام جاز, ولكن   بد من حمىه أثنا  الوضـو  والرسـ 
 .تعالأ ألىم

أنـــا أنفـــي كـــبري لـــه عظمـــة فهـــل عمليـــة التجميـــل  : 01الســـؤال

 ألنفي فق  إلزالة العظمة حرام؟ وملاذا؟

: إذا كــان أنفــك فــي فــك  مقبــو , ولــيا فــكىه فــاذام الجووواب
 .فذوذام بي نام فال يجوز إجاا  لمىية تجميىية له

, وكانـن العم ىيـة ميمونـة أما إذا كان فكىه فـاذام فـذوذام واضـحام
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وناجحة فـي الرالـم ايلـم, بحيـم يصـبح فـك  اينـف لاديـام, و  
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .ضار في هذه العمىية, فال حا  في ذلك

 هل حلق اعر الرجلن حرام؟ وملاذا؟: 00السؤال

:   مانع من إزالة فعا الاجىين لىاجـ , ين الممنـول مـن الجواب
 هذا, واهلل تعالأ ألىم. حية والحاجبين.إزالته بالنسبة لىاج  فعا الى

أنـا أقـوم بالعـادة السـرية وال أسـتطيع التوقـف عنهـا,        : 03السؤال

 أريد أي طريقة تنهاني عن القيام بها.

العادة الساية ليسن من : يجم لىينا أن نعىم أو م بين الجواب
صفات لباد اهلل المفىحين يوم القيامة, و  فك أنك تايد الفالح 

ٻٱ}ح في الدنيا واآلخاة, ألم يق  مو نا في كتابه العظيم: والنجا
ٺڀڀڀ ل پپپپٻ ل ٻ
 ٹٹٹٹ م ٿٿٿٺ ل ٺ
ڃ م ڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤ م
فمن قضأ فهوته  ]المؤمنون[ {م چچچڃڃڃ

المام لند اهلل يكون مُ ـ وهذا   يكون إ  بالزوا   ـ في غيا الطايق الشالي
 ن يعزره الحاكم المسىم إن لىم بذلك.لز وج , ويجم أ

, وذلك لقوله  ولىيك أن تعىم بين العادة الساية تحام فالام
ڦڦڦڤڤڤ م ٹٹٹٹ}تعالأ: 

 چچچڃڃڃڃ م ڄڄڄڦ
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, {ڃڃڃڃ}فالعادة الساية تدخ  في قوله تعالأ: , {م
 والعادون هم الظالمون المتجاوزون حدود اهلل تعالأ, ومن تعدى حدام 
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:

ـــي  ـــدخ  تحـــن قـــو  النب ـــة اإليمـــان, حتـــأ ن : بتقوي : ‘أو م
 <اإلحسان أن تعبد اهلل كينك تااه> رواه مسىم, وحتأ ننتق  مـن اإليمـان

ڤڤڤالعقىي إلأ اإليمان الذوقي الشـهود , ونتـدبا قولـه تعـالأ: }

. و ــاق تقويــة اإليمــان تكــون بــتالوة القــاآن [3]النســا :  {ڦڤ
الكايم, وكثاة ذكا اهلل تعالأ, بعد امتثا  ايواما بفعـ  الطالـات وتـاك 

 المعاصي والمنكاات.
ــا َمْعَشــَا ال‘ثانيــام: بــالزوا , وذلــك لقــو  النبــي  ــبَاِب َمــن : <يَ شَّ

َوَمْن لَْم يَْسـتَِطْع  ,فَِإنَُّه أََغضُّ لِْىبََصاِ َوأَْحَصُن لِْىَفْا ِ  ,اْستَطَاَل البَا ََة فَْىيَتََزوَّ ْ 
ُه لَـُه ِوَجــا  > رواه البدـار .  ـْومِ فَِإنَـّ وإن فـالزوا  هـو العــال . فََعىَْيـهِ بِالصَّ

ٿتعـالأ: }تـذكا قـو  اهلل فلجزت لن الزوا  يما من ايمـور, 

امتث  أمـا اهلل  [11]النور:  {ڦڤڤڤڤٹٹٹٹ
لز وج  ليحقق لك مـا ولـدك إيـاه, فينـن إذا كنـن لـاجزام لـن الـزوا  

 فينن إذن فقيا إلأ اهلل تعالأ, وبحاجة إليه ليرنيك, فكيف تعصيه 
: بالصوم لىحديم المتقدم:  ُه لَـُه ِوَجـا   <ثالثام ـْومِ فَِإنَـّ , >فََعىَْيهِ بِالصَّ

, وإ  تصوم يومام وتأن  نإن استطعف اقتصا لىأ ففطا يومام يكون حسنام
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وأيام البيض الثالـم لشـا  ,صيام يوم اإلثنين والدميا من ك  أسبول
 .والاابع لشا والداما لشا من ك  فها قما 

: م   الوقن  بايلما  النافعة المفيدة ـ بعد أدا  الواجبات ـ رابعام
 .المباحة

ڇتذكا قولـه تعـالأ: }و صا والبعد لن المثياات.خامسام: غض الب

ڑژژڈڎڎڌڍڍڇڇڇ

فالنظا سهم مسموم من سهام إبىيا كما جـا   [12]النور:  {کڑ
في الحديم الشايف: <النظاة سهم من سهام إبىيا مسمومة, فمن تاكهـا 

مـن  ضَّ من خوأل اهلل أثابه إيمانام يجد حالوته في قىبـه> رواه الحـاكم. فُرـ
 من بصاك لن أجهزة اإللالم الفاسدة. ضَّ صاك في الشارل, وغُ ب

: مجاهدة النفا وحمىها لىأ امتثـا  أمـا اهلل تعـالأ حتـأ  سادسام
ہۀڻڻڻڻ يدخ  صاحبها تحن قوله تعالأ: }

, فإذا كنن من المحسنين كـان اهلل [62]العنكبوت:  {ہہہ
ام هــذه معــك, وإذا كــان اهلل معــك فينــن غالــم ولســن بمرىــوب أمــ

اإلحسان أن <: ‘الشهوة, والمحسن هو الذ  دخ  تحن قو  النبي 
 رواه مسىم. >تعبد اهلل كينك تااه, فإن لم تكن تااه فإنه يااك

باهلل لىيك يا أخي الكايم لو كنن تشعا بـين والـدك يااقبـك فـي 
خىواتك, أتجتاو لىأ هذه المعصية  الجـواب: قطعـام  . فكيـف إذا 

ڤڤڤڤ, ألـم يقـ  مو نـا جىـن لظمتـه: }كان الاقيم هـو اهلل

  [3]النسا :  {ڦ
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: تاك قانا  السو   الذين يزينون المعاصي والمنكاات لـك, سابعام
 .ولدم الحديم لن النسا  والشهوات

: اإلكثار من ذكا الموت, ين ذكا الموت يدفع العبـد لفعـ   ثامنام
 .الطالة وتاك المعصية

: أن يحقــق فــاوط التوبــة, و ذلــك بــاإلقالل لــن الــذنم, تاســعام
 .والندم لىأ ما فع , والجزم لىأ أن   يعود

: أن يعىم بينها مضاَّ  ة لىصحة, وربما يندم فالىها و  ينفـع لافاام
ــين  ــا وب ــة, وأن يحــو  بينن ــو والعافي ــا ولكــم العف ــدم, نســي  اهلل لن الن

   .المعاصي الظاهاة والبا نة بيلطافه الدفية الحسنأ
ام بمئزر, وإذا خشين لىأ نفسك من الوقـول وأخياام ادخ  الحم

الما  البارد لىأ فاجك وفدذيك وأسال بـالداو   مَّ في المعصية فصُ 
 .من الحمام

وأسي  اهلل تعالأ أن يهي  لك ولك  فاب لازب زوجة صـالحة, 
 هذا, واهلل تعالأ ألىم. .آمين .وأن يحفظنا وإياكم من ك  سو 

 ة دون خروج املين حرام؟ وملاذا؟هل القيام بالعادة السري: 04السؤال

ك فيــه الشــهوة, وإذا مــا إن لبــم اإلنســان بــذكاه يحــا  الجووواب: 
تحاكــن فــهوته فإنــه صــار بحاجــة إلــأ قضــائها, وربمــا كــان قضــا ه 

, أو الىوا ة والعيـاذ الىشهوة إما بالعادة الساية, أو ارتكاب فاحشة الزن
 .باهلل تعالأ
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 وبناء على ذلك:
أن يعبم بذكاه, ويحاك فهوته ولو لم ينز , فال يجوز لعنسان 
ڤڤڤ م ٹٹٹٹ}ين اهلل تعالأ يقو : 

چڃڃڃڃ م ڄڄڄڦڦڦڦ

 .واهلل تعالأ ألىم ,هذا .]المؤمنون[ {ز چچ

: هـل زـوز االسـتمناء باليـد, والـدخول إىل املنتـديا        02السؤال

ــين      ــًا أنـ ــواحآ, علمـ ــوع يف الفـ ــر الوقـ ــدرء خطـ ــية, لـ اجلنسـ

بأن ذل  حرام وأندم على فعلـه, ولكـين أجـدل أفضـل     أعلم 

 من ارتكاب الكبائر واخلوض يف أعراض الناإ؟  

: هلل الحمـد والمنـة لىـأ توفيـق اهلل تعـالأ لعبـده,  الجواب: أو م
ر لنفسـه ومن جمىة التوفيق أن يعاأل العبـد المعصـية معصـية, و  يبـا  

أ صدر العبـد لىتوبـة شاح اهلل تعالأن يوقوله فيها, ومن جمىة التوفيق 
 .من الذنم بعد الوقول فيه

فيمـا يحكـي  ‘وأذكا ايخ الكـايم التائـم بحـديم رسـو  اهلل 
أذنم لبد ذنبـام فقـا : الىهـم اغفـا لـي ذنبـي, <لن ربه لز وج  قا : 

فقا  تبارك وتعالأ: أذنم لبد  ذنبام فعىم أن له ربام يرفا الذنم وييخذ 
رب اغفـا لـي ذنبـي, فقـا  تبـارك  بالذنم, ثم لاد فيذنم, فقـا : أ 

وتعالأ: لبد  أذنم ذنبام فعىم أن له ربام يرفا الـذنم وييخـذ بالـذنم, 
ثم لاد فيذنم, فقـا : أ  رب اغفـا لـي ذنبـي, فقـا  تبـارك وتعـالأ: 
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أذنم لبد  ذنبام فعىم أن له ربام يرفا الذنم وييخذ بالذنم, المـ  مـا 
 .رواه مسىم >فئن فقد غفات لك

نقب  لىـأ اهلل تعـالأ تـائبين محققـين فـاوط التوبـة التـي ولىينا أن 
, هـاذكاها العىما , وأولها: اإلقالل لن المعصية, وثانيها: الندم لىـأ فعى

 , ورابعها: تاك قانا  السو .لدم العودة إليها وثالثها: الجزم لىأ
: ا ستمنا  باليد حاام في الجمىة لند لامة الفقها , وذلك  ثانيام

ڦڦڤڤڤ م ٹٹٹٹ}: لقوله تعالأ

چچڃڃڃڃ م ڄڄڄڦڦ

والعادون هم الظالمون المتجاوزون, فىم  .]المؤمنون[ {ز چ
 .يبح اهلل تعالأ ا ستمتال إ  بالزوجة وايمة

فيحام ا ستمنا  باليد إذا كـان لمجـاد اسـتدلا  الشـهوة, أمـا إذا 
الزنـأ, وكـان كان لتسكين الشهوة المفا ة الرالبة, التـي يدشـأ معهـا 

غيـا قـادر لىـأ الـزوا , ولىـأ الصـوم, فهـو جـائز, ين فعىـه يكـون 
 .حينئذ من قبي  ارتكاب أخف الضارين

  وبناء على ذلك:
 .ـ يحام ا ستمنا  باليد إذا كان استدلا  لىشهوة3
ـ يجوز ا ستمنا  باليـد لتسـكين الشـهوة المفا ـة, لعـاجز لـن 0

 .الوقول في الزنأ الزوا  والصيام, ويدشأ لىأ نفسه من
يثيـا  مما إليها الدخو  ين الجنسية, المنتديات إلأ الدخو  ـ يحام1

 الشهوة, وربما أن يجاه ذلك إلأ ارتكاب الفاحشة والعياذ باهلل تعالأ.
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وأخيــاام: أنصــح هــؤ   اإلخــوة الكــاام بــالزوا  أو م, فــإن لجــزوا 
مـنكم البـا ة  : <يـا معشـا الشـباب مـن اسـتطال‘فعىيهم بالصوم, لقوله 

فىيتزو , فإنه أغض لىبصا وأحصن لىفا , ومن لم يستطع فعىيه بالصـوم 
فإنــه لــه وجــا > رواه البدــار . وأن يبحثــوا لــن الصــحبة الصــالحة فهــي 

ٿالســيا  الــواقي بــإذن اهلل تعــالأ, وليتــذكاوا قــو  اهلل تعــالأ: }

ـــور:  {ڦڤڤڤڤٹٹٹٹ ـــوا [11]الن . وليجعى
: <سـبعة يظىهـم ‘صم ألينهم, الذ  يقو  فيه ن ‘حديم رسو  اهلل 

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, 

اها حتأ   تعىم فماله ما تنفق يمينـه, ورجـ  ورج  تصدق بصدقة فيخف
ففاضـن لينـاه> رواه البدـار  ومسـىم. وليجعىـوا قـدوتهم  ذكا اهلل خاليـام 

سيدنا يوسف لىيه السالم, وإذا وقـع أحـد بالـذنم فعىيـه أن يسـارل إلـأ 
 هذا, واهلل تعالأ ألىم. التوبة. نسي  اهلل تعالأ الحفظ لنا جميعام.

ــؤال ــال قلـــ  : 08السـ ــل إدخـ ــة   هـ ــة اخللفيـ ــابه يف املنطقـ ــا اـ م أو مـ

 حرام؟ وملاذا؟

: إن إدخا  اإلنسان أصـبعه أو قىمـه فـي دبـاه   يجـوز, الجواب
ينه نول من أنوال قضا  الشهوة بطايق غيـا مشـاول, وخاصـة إذا كـان 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .يحص  من ذلك ضار
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زوجــي ج زوِّأن أ هــل زــوز اــرعًافجنــب. أنــا ســيدة ال : أ02الســؤال

ــا عــــن طريــــق    أة أامــــرمــــن  خــــرى فقــــ  لكــــي ينجــــب منهــ

 ؟األنابيب مقابل املال

: الواجم لىأ المؤمن أن ياضأ بقضا  اهلل : الجواب أو م
وقدره, وأن يستقب  القدر وإن كان ماام في الظاها, من خال  قو  اهلل 

ومن جمىة  .[32]النور:  {خبحبجبيئىئ}لز وج : 
الزوجين أن يكونا أو يكون أحدهما القضا  الما في ظاها ايما لند 
, وربنا ج  جالله يقو :  ېېېېۉۉۅ}لقيمام

 ېئۈئۈئۆئۇئۇئوئەئەئائائ ك ى
فالعىيم بيحوا  العباد من صالح أحوالهم أو  .]الشورى[ {ك

فسادها هو القديا لىأ ك  في , و  يعجزه في  في اير  و  في 
امهم من ويح {ېۉۉۅ}السما , لذلك فالعىيم القديا 
ويحامهم  {ىېېې}الذكور ينه لىيم بيحوالهم, 
يعطي لمن  {ەئەئائائ}اإلناي ينه لىيم بيحوالهم, 

 {ۆئۇئۇئوئ}يشا  الذكور واإلناي ينه لىيم بيحوالهم 
 .وهو القديا والعالم بيحوا  خىقه

 , فإذا فا  ربنا ج  جالله أن يجع  الزوجين أو أحدهما لقيمام
, ومن جمىة أبايسباب   ينافي الاض, وايخذ أفيجم الاض

ییی}ايسباب الدلا  وا سترفار, وذلك لقوله تعالأ: 
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ڀپپپپ ن ٻٻٻٱ ن حئجئی

 .]نوح[ {ه ٺڀڀڀ
ڃڃڃڃ}والدلا  كما دلا سيدنا زكايا لىيه السالم: 

. { ]مايم[م ڌڍڍڇڇڇچچ م چ
{ ۆئۆئۇئۇئوئ}وكما دلا سيدنا إبااهيم لىيه السالم: 

 نُىح  لىأ اهلل في الدلا  ثم نتجاد من حظوظنا. [322]الصافات: 
: ما فهمن قصدك مـن تـزويت زوجـك مـن امـاأة ثانيـة لكـي  ثانيام

 ينجم منها لن  ايق اينابيم 
إذا كنن تقصدين بذلك الزوا  أن تحم  من زوجـك تىـك المـاأة, 

ولــد وتعطيهــا المــا  مقابــ  ذلــك, ثــم يطىقهــا زوجــك وتيخــذين أنــن ال
 هذا أما حاام فالام ينه ليا ابنام لك ب  هو ابن لضاتك.فوتىحقينه بك 

, وكان ذلك الشاط  وإذا كنن تقصدين بذلك الزوا  زواجام مؤقتام
مصاحام به في العقد, صار هذا الزوا  نكاح متعـة وهـو محـام بإجمـال 

 .فقها  أه  السنة والجمالة
اإلنجـاب حتـأ وأما إذا زوجن زوجك من زوجة ثانية من أجـ  

  يطىقك زوجك وتبقي في لصمته مع ضاة لك فـال حـا  فـي ذلـك 
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .إن فا  اهلل تعالأ

: رجــل متــزوج مــن امــرأتن, إحــداهما تنجــب واألخــرى     06الســؤال

عقيم, فهل زوز أن يؤخذ من الزوجـة األوىل بويضـة وتلقـح    
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 العقيم؟ من ماء زوجها, ثم تزرع يف رحم الزوجة الثانية

هذا الفع  حاام, و  يجوز أخذ بويضة من اماأة تىقـح  الجواب:
من ما  زوجها ثم تزرل في رحم ضاتها, وهذا ما صدرت لنه المجامع 

 .واهلل تعالأ ألىم ,هذا .الفقهية

 بنا , وهي اآلن تريـد أن ثال  : امرأة متزوجة, أجنبت 02السؤال

ــار جــنا اجلــنن بطريقــة طبيــة حديثــة, فهــل        زــوز صت

 هذا ارعًا؟

المؤمن أن ياضـأ بقضـا   إنه من الواجم لىأ اإلنسان: الجواب
 , وذلــك مــنأاهلل وقــدره وأن يســتقب  قضــا  اهلل تعــالأ وقــدره بالاضــ

 ,[32]النـور:  {خبحبجبيئىئ}: خال  قـو  اهلل لـز وجـ 
وار  بمــا قســم اهلل لــك تكــن أغنــأ < :‘ومــن خــال  قــو  النبــي 

يايـد, ويكـون  ربمـا أن يعطـأ اإلنسـان مـا ينه رواه التامذ , >الناا
هذا سـببام فـي فـقائه   قـدر اهلل تعـالأ, فـالدياة فيمـا يدتـاره البـار  

 .قدرته, والمؤمن هو الذ  ياضأ بقضا  اهلل تعالأ وقدره جىن
أه  الجاهىية الذين   صىة لهم مع اهلل  واهلل سبحانه وتعالأ ذمَّ 

 م ڃڃڃڃڄڄڄڄڦ} تعالأ بقوله:
ڑژڈڈڎڎڌڌڍڇڇڇڇچچچ

 .]النح [ {م ککڑ
مـا يصـىح لىمه ببحكمة من خال   هتُ بَ فاهلل تعالأ هو الوهاب, وهِ 
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ېېېېۉۉۅ} :العبد أو يفسده, أليا هو القائـ 

  [42]الشورى:  {ى
اإليمان, و  حا  بين ياغـم المـا   لنوان كما  أالاضفلذلك 

يتـاك العبـد مـااده  ولكن في نهاية المطاألفي الولد ذكاام كان أو أنثأ, 
 .هذا أو م  .لمااد اهلل تعالأ, ينه ما فا  اهلل كان وما لم يشي لم يكن

م في جنا المولود لن  ايق النظام الرـذائي, ثانيام:   بيا بالتحكُّ 
 .  وقن اإلباضة, أو الرسو  الكيميائيالجمال بتحا   وتوقين

:   يجوز كشف العورة من أج  هذا الرا , كما   يجـوز  ثالثام
بـالطايق  ر لىيـه اإلنجـابالطبي لهذا الرا , ولكن مـن تعـذَّ  فحصال

الطبيعي, وقام بإجاا  لمىية  ف  اينبوب, ومن خال  ذلـك اسـتطال 
لـذلك, فـال مـانع مـن ذلـك إن فـا  اهلل  المولـود تبعـام  التحكم بجـنا

 .بالقضا  والقدر أاهلل تعالأ الاض ونسي  .وإ  حام هذا الفع  .تعالأ
 .واهلل تعالأ ألىم, هذا

 اموسـيق ىل أنااـيد دينيـة فيهـا    إماع تسـ هل زـوز اال : 32السؤال

 كأناايد سامي يوسف؟

  يجــوز ســمال اينافــيد الدينيــة إذا كانــن مصــحوبة  الجووواب:
وهـذا هـو المشـهور  باآل ت الموسيقية بجميع أنوالها ما لـدا الـدأل,

أن  ـفيــة والمالكيــة والشــافعية والحنابىــة الحن ـلنــد ايئمــة ايربعــة 
ــ   ــة والطب ــور والمعزف ــالعود والطنب ــاب, ك ــي تط اســتعما  اآل ت الت
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والمزمار والاباب وغياها من ضاب ايوتـار والنايـات والمزاميـا كىهـا 
ــهادته,  ــا ُردَّت ف ــمال له ــن أدام الس ــاام, فم ــن ح ــا ورد م ــك لم وذل

 ها, والتي من جمىتها:ايحاديم الشايفة في لدم جواز ا ستمال ل
ليكونن من <: أنه قا  ‘ما رواه البدار  في صحيحه لن النبي 

 .>أمتي أقوام يستحىون الِحَا, والحايا, والدما, والمعازأل
إذا فعىــن أمتــي <قــا : أنــه  ‘ومــا رواه التامــذ , لــن النبــي 
واتدـذت < :منهـا ‘ولـد  >...خما لشـاة خصـىة حـ  بهـا الـبال 

 .الَقْينَة: ايمة المرنية >الَقْينَات والمعازأل
ليشابن ناا من أمتي <: أنه قا  ‘وما رواه ابن ماجه لن النبي 

الدمــا, يســمونها بريــا اســمها, يعــزأل لىــأ ر وســهم بالمعــازأل 
 .>والمرنيات, يدسف اهلل بهم اير  ويجع  منهم القادة والدنازيا

إن <قـا :  أنـه ‘أحمد, لن النبي اإلمام وبالحديم الذ  رواه 
ـــا ا ـــي أن أمحـــق المزامي ـــالمين, وأمان ـــدى لىع ـــة وه ـــي رحم هلل بعثن

 .الِكنَّارات: العيدان >والِكنَّارات والمعازأل
 وبناء على ذلك:

 .  يجوز سمال اينافيد الدينيـة المصـحوبة بـاآل ت الموسـيقية
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم

مــا هــو احلكــم الشــرعي يف مســاع األ ــاني القدميــة      : 31الســؤال

د احللــيم وأم كلثــوم و ريهمــا؟ ومــا هــو رأيكــم     أمثــال عبــ 

الشةصي يف املسألة؟ وما نصي تكم ملن يسـمع ذلـ  مـن    
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هـل ا ـرم    ق اديد بـه وإمنـا فقـ  ألوقـا  قليلـة؟      ري تعل 

يف الكاســــيت أو  ابشــــأن مســــاع اللنــــاء هــــو مســــاع املوســــيق

املبااـرة, أم ا ـرم يف ذلــ  هـو العـزا, أم ا ــرم      ااملوسـيق 

 األلفاظ والكلما  اليت تقال يف األ نية؟ فيه هو مساع

حكم ا ستمال إلـأ الرنـا  واحـد, سـوا  كانـن ايغـاني الجواب: 
 قديمة أو كانن حديثة, وسوا  كانن من المرنين القدما  أو المحدثين.

يحــام ا ســتمال إليــه, وهــذا هــو  افالرنــا  المصــحوب بالموســيق
ليكـونن مـن <: ‘ي المشهور في المذاهم ايربعة, وذلك لقـو  النبـ

 .رواه البدـار  >أمتي أقوام يستحىون الحا والحايا والدما والمعازأل
ليشابن ناا من أمتي الدما يسمونها بريا اسـمها يُعـزأل <: ‘ولقوله 

لىأ ر وسهم بالمعـازأل والمرنيـات يدسـف اهلل بهـم اير  ويجعـ  
 .رواه ابن ماجه >منهم القادة والدنازيا

وب بــاآل ت الموســيقية ســبم لنــزو  وا ســتمال لىرنــا  المصــح
إذا فعىـن أمتـي خمـا <: ‘البال  لىـأ ايمـة, وذلـك لقـو  النبـي 

واتدــذت القينــات <منهــا:  ‘, ولــد >لشــاة خصــىة حــ  بهــا الــبال 
 .رواه التامذ  >والمعازأل

, وكان من الاجا  لىاجـا , ومـن اأما الرنا  المجاد لن الموسيق
وبكىمــات نظيفــة, ولــم تكــن  النســا  لىنســا , وكــان بكىمــات هادفــة,

كىمات الرنا  فيها فحش, أو إثارة لىشـهوات, فـال حـا  فيـه إن فـا  
 .اهلل تعالأ
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 وبناء على ذلك:
 .افال يجوز ا ستمال لىرنا  إذا كان مصحوبام بموسيق ـ3
والحكم في سماله كذلك, سوا  كان مبافـاة, أو لـن  ايـق  ـ0
 .الكاسين
إذا كانـن كىماتـه  االموسـيقيجـوز سـمال الرنـا  المجـاد لـن  ـ1

 .مضبو ة بضوابط الشايعة
ع إلـأ مسـتوى 4 ـ ونصيحتي لمن تعىَّق با ستمال إلأ الرنا  أن يتافَـّ

الاجا  حيم   يضيع وقته بدون فائدة,  ين العبـد مسـؤو  يـوم القيامـة 
[ فىـو افـتر  بسـمال 44{ ]الزخـاأل: ۈۈلن أنفاا لماه, }

ان خياام لـه, ألـم يقـ  مو نـا جـ  جاللـه: القاآن الذ  يزيد في إيمانه لك
أيهمــا خيــا اســتمال   [0{ ]اينفــا : ڄڄڄڦڦڦ}

أم استمال الرنا  الذ  كان يقو  فيه سيدنا ابـن مسـعود رضـي اهلل  القاآن,
  لنه: الرنا  ينبن النفاق في القىم. رواه أبو داود والبيهقي

مـدحون وبوسع هذا ايخ أن يسمع إلأ بعـض المنشـدين الـذين ي
في إنشادهم, ويحاضون ايمة لىأ صفات الكما  واآلداب  ‘النبي 

ــ ,  وايخــالق, بيصــواتهم العذبــة, ينشــدون أنافــيد الاجــا  الُكم 
 .ونشيدهم مجاد لن اآل ت الموسيقية
نا في ماضاته, وأن يوفقنا لالسـتفادة أسي  اهلل تعالأ أن يجع  همَّ 
ڀ ج پپپ}من أنفـاا لمانـا المحصـية لىينـا 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .]الحجا[ {ج ڀڀ
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: صديقي يعزا على البيانو وأمضـى سـت سـنوا  يف دراسـته     30السؤال

راقيـــة وال يأخـــذ أجـــراً علـــى عزفـــه ويعتربهـــا  ًاوهـــو يعـــزا أحلانـــ

ــرَّ    ــرام؟ وإذا تكـ ــذا العـــزا حـ ــل هـ ــر, فهـ ــة ال أكثـ متم بـــذكر هوايـ

املباحـا  مـا دام   ها. علماً أن البعا يعترب هذا من بألقنعه  دلةاأل

 منكر. ثري الفتنة وال يرافقه جّويرس الشهوة وال حيال 

ــة  الجووواب: ــة والمالكي ــة ـ الحنفي ــذاهم ايربع ــن الم المشــهور م
والشافعية والحنابىة ـ أن استعما  اآل ت التـي تطـاب, كـالعود والطنبـور 
والمعزفة والطب  والمزمار والاباب وغياهـا مـن ضـاب ايوتـار والنايـات 

لمزاميا كىها حـاام, فمـن أدام السـمال لهـا ردت فـهادته, لقـو  النبـي وا
رام في الحديم الصحيح الذ  رواه البدار : <ليكونن مـن أمتـي  ‘ محذ 

أقوام يستحىون الِحَا, والحايا, والدما, والمعازأل>. وفـي روايـة  بـن 
ماجه: <ليشابن ناا من أمتي الدما, يسمونها بريا اسـمها, يعـزأل لىـأ 

هم بالمعازأل والمرنيات, يدسـف اهلل بهـم اير , ويجعـ  مـنهم ر وس
 القادة والدنازيا>.

 وبناء على هها:
, وهو ليا من سيما الصالحين, ب   اموسيقفسمال ال يحام فالام

واآل ت حاامام  اموسيقوإذا كان سمال ال .هو فعار يه  الىهو والرفىة
 .ىمهذا, واهلل تعالأ أل .فالعزأل لىيها من باب أولأ

 ؟مول: هل زوز و ع نلمة موسيقية يف اهلاتف ا 33السؤال

 اأخي الكـايم لنـد جمهـور الفقهـا  ا سـتمال لىموسـيق :الجواب
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 محمـو ه في هاتفـه الحاام, ولذلك يجم لىأ المسىم أن يجع  المنب  
ا بـبعض صوت جاا يكون بعيدام لـن النرمـات الموسـيقية التـي تـذك  

زام لـن اآلخـاين وذلـك لنـدما يكـون متميـ  ايغاني, وما أجم  المسىم
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .باستقامته لىأ الشايعة

 ؟احلكم الشرعي يف مشاهدة األفالم واملسلسال : ما هو 34السؤال

: إن: الجووواب ــتمال  أو م ــالت وا س ــالم والمسىس ــاهدة ايف مش
اإلنسـان, وتقـو   لألغاني ضيال لىوقن الذ  هو أخطا في  في حيـاة

 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 
 .ىيمفيه الشما نقص فيه أجىي ولم يزدد فيه ل يوم غابن

أزدد فيـه مـن اهلل لىمـام  وورد في ايثا:   بورك لي فـي يـوم لـم
 لىمـام يـوم   الذ    يـزداد فيـه المـؤمن فاليومُ  .اهلل لز وج يقابني من 

 مبارك فيه, وما من يوم ينشق فجاه إ  وينـاد  هـذا اليـومُ  , غياُ ا  حِ نَ 
: يا بن آدم أنـا خىـق جديـد ولىـأ لمىـك فـهيد, فتـزود منـي اإلنسانَ 

 .القيامة فإني   ألود إلأ يوم
نـا   يقسـم إ  وربنا لز وج  أقسم بالعصا الذ  هو الزمن, ورب

ڀپپ ذ پٻٻٻ د ٱ}: بعظــــيم فقــــا 
 .]سورة العصا[ {ذ ٺٺٺڀڀڀ
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فهــ  مشــاهدة ايفــالم والمسىســالت وا ســتمال إلــأ الرنــا  مــن 
ا والنـاا مـن حولـه يشـاهدون َضـحتَ الصالح  ه  رأين رجالم يُ  العم 

أم تـااهم حايصـين لىـأ   ويستمعون إلأ الرنـا  ايفالم والمسىسالت
لز وج , فتاى واحدام يقاأ  ستر  في  الة اهلللوقن المتبقي أن يُ هذا ا

لالنشـرا  القاآن, وآخا يصىي, وآخـا يتصـدق, وآخـا يـدلو الجميـع 
  بالعم  الصالح

يا بـن آدم   تـدر , لـذلك   تضـيع أنفـاا  كومتأ ينتهي أجى
بدون فائدة, ين أنفاا لماك جـوهاة   لـو  لنهـا, ورحـم  لماك

لنه الذ  كان يقو : لقد أدركـن أقوامـام  بصا  رضي اهللاهلل الحسن ال
 .دراهمكم ودنانياكم منكم حاصام لىأ كانوا لىأ أوقاتهم أفدَّ 

ــات ــن المدالف ــة م ــالم والمسىســالت خالي ــن ايف : إذا كان ــام  ثاني
الشالية, فإن مشاهدتها لمن لنده وقن   يعاأل بي  في  يسترىه هـو 

, وإني لمسىم الحق   يجـد وقتـام يمـا لىيـه لىأ يقين بين ا جائز فالام
 .بدون واجم لىيه
فإنـه   ايفالم والمسىسالت فيها المدالفات الشـالية وأما إذا كانن

مسىســ    توجــد فيــه مدالفــات  ىم أوييحــام مشــاهدتها, وهــ  يوجــد فــ
 !!  ليا فيه نسا  متباجاتمسىس   ىم أويوه  يوجد ف, فالية

لالسـتفادة  قناماضاته, وأن يوف  أسي  اهلل تعالأ أن يجع  همنا في 
ڀ ج پپپ}من أنفـاا لمانـا المحصـية لىينـا 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .]الحجا[ {ج ڀڀ
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: مــا هــو احلكــم الشــرعي يف لعــب ورق الشــدة بقصــد      32الســؤال

 التسلية فق ؟

دى وبــدون ُســ ع العبــد وقتــهإنــه مــن العجيــم أن يضــي  : الجووواب
  واجم فيه لىيـه  هـ   لـم الـورق فائدة, وه  يجد المسىم وقتام 

القاآن العظيم  ه  تعىم أمور دينه فيما يجم لىيه  ه  هو ة أتقن تالو
 مجالا العىم  واص  رحمه  ه  هو ممن يحضا

الوقن أغىأ في  لىأ اإلنسان المسـىم العاقـ , ين العبـد يقـاأ 
 ذ پپپپٻ د ٻٻٱ}اهلل تعــالأ:  قــو 
لىرـــو هـــو إضـــالة وا ]المؤمنـــون[ {ذ ٺٺڀڀڀ
قو  بال فائدة, فما هي الفائدة الماجـوة مـن الىعـم العم  والو وقنال

ماذا يقدم نفعـام مـن خـال    أو آلخاته لبازخه في الورق لدنيا العبد أو
أو لمجتمعه  إذا فقـد أحـدنا  الىعم بالورق لنفسه أو لزوجه أو يو ده
   هرأسـمال وقـن الـذ  هـوالمبىرام من الما  يحـزن, ولكـن إذا ضـيع 

  ام أليا فين هذا اإلنسان لجيب !يحزن
سـي  لـن   تزو  قدما لبد يوم القيامة حتأ يُ <: يقو  ‘والنبي 

ولـن مالـه مـن أيـن اكتسـبه , ولن لىمه فيم فع  فيـه, لماه فيما أفناه
جسمه فيم أبـاله> رواه التامـذ  وقـا : هـذا حـديم ولن  ,وفيم أنفقه

 يوم القيامة  فما العبد قائ  لابه حسن صحيح.
وقـتهم بالىعـم  وه  تعىم يا أخي أن أكثا الشباب اليوم يضـيعون

 .هذا أو م  .بورق الشدة, فال هم أصىحوا دنيا و  دينام 
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: إذا كان الىعم بورق الشدة لىأ رهان فهو مقـاماة محامـة,  ثانيام
با تفـاق, لتحـايم الميسـا بـنص ام ويصبح لندها الىعم بـالورق حاامـ

 .مالقاآن الكاي
وأما إذا كان بدون رهان, وكان هـذا الىعـم سـببام لتـاك  الـة أو 

ينه لبم  وإ  فهو مكاوه كااهة تحايم .لفع  معصية فهو حاام كذلك
ه يعتمـد لىـأ الحـظ الـذ  يُضـِعف وضيال لىوقـن بـدون فائـدة , وينَـّ

 .اإليمان باهلل تعالأ وقضائه وقدره, ويثيا الرضـم فـي الاللبـين غالبـام 
 . تعالأ ألىمهذا, واهلل

, فتتـــاح حمـــل أللعـــاب األطفـــال علـــى الكمبيـــوتراب ســـنقوم: 38الســـؤال

هـدر األمـوال وتضـييع     مـن ناحيـة   ةومسعنا أن يف هذا األمـر اـبه  

 مـع . أو من نواحي أخرى أنت قد تدركها أكثـر منـا  , وقت األوالد

ي أالعلــم أن األلعــاب ســتكون  ــت الســيطرة حبيــث ال تتضــمن     

مـع األخـذ بعـن االعتبـار     , أو الـدين  لألخالق أو مناٍا, اي إباحي

فمـا رأيـ    . ختصاصـنا وهـو الكمبيـوتر   اأن هذا العمـل متعلـق يف   

 ؟يف هذا املو وع هل نستمر يف ذل  أم نوقف هذا املشروع

: إن افتتاح مح  يلعاب اي فا  ـ أقـو : قـ : لىشـباب الجواب
ف لـك فـا ام المااهقين ـ لىأ الكمبيوتا بالشاوط التي ذكاتها, وأضي
مـن  الداسـاُ  آخا هو أن   يكون الىعم مقـاماة, بحيـم يـدفع ايجـاةَ 

 .الاللبين, هو أما مباح
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ولكن أخي الكايم: يجم لىينا أن نتكىم من أر  الواقع   مـن 
ــي محــالت  ــوتا ه ــأ الكمبي ــم لى ــام, فمحــالت الىع تدــيالت وأوه

هـو  لىتعارأل بين الشباب والشابات, هي محالت لضيال الوقـن الـذ 
ع دراسـته بسـبم هـذه أثمن في  في حياة فبابنا, الكثيا منهم من ضـيَّ 

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
لىـأ أصـحاب هـذه  وأكثا اآلبا  وايمهات يدلون اهلل لـز وجـ 

 .المحالت الذين كانوا سببام في ضيال أبنائهم, وهذا واقع   خيا 
أخياام أقو  لك: يا أخي الكايم, اجع  نعمة الما  التي أسـبرها اهلل 
تعالأ لىيك سببام لنفع ايمة ورفعهـا مـن الحضـيض إلـأ المسـتوى الـذ  

 عد موتك بالديا.ا بذكَ  ىبه ربنا منا, اجع  نعمة اهلل لىيك سببام لكي تُ 
ــه صــالحنا  ــا في ــد لم ــاكم الاف ــا وإي ــالأ أن يىهمن ــو اهلل تع وأرج

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .وصالح ايمة

 : ما حكم التصفيق يف حفال  األعراإ؟32السؤال

أخا  البدار  في صحيحه لن سيدنا أبي هاياة رضي الجواب: 
, >ق لىنسا التسبيح لىاجا  والتصفي<أنه قا :  ‘اهلل لنه, لن النبي 

ڤڤڤڤٹٹ}وقا  تعالأ في حق المشاكين: 

 .اونقون ويصف  كانوا يصف   [15]اينفا :  {ڦڦ
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 وبناء على ذلك:
فالتصفيق في غيا الصالة جائز إذا كان لحاجة معتباة كا سـتئذان 

 .والتنبيه أو لماللبة اي فا 
ــد صــاَّ  ــا حاجــة فق ــان لري ــا إذا ك ــا  بتحايمــه, أم ح بعــض الفقه

بعض بكااهتـه, والتبـاوه مـن الىهـو البا ـ , ين فيـه تشـبهام بيهـ  وال
 .الجاهىية, أو تشبهام بالنسا 

والالئـق بالمسـىم أن يتافـع لـن مثـ  هـذه ايمـور ينهـا   تىيـق 
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .بالاجا 

ــر فقــ  همــا حــرام      :  36الســؤال مــن املعــروا أن الــذهب واحلري

ــال  ــى رجــ ــة اإل علــ ــالميةاألمــ ــالل  و, ســ ــي حــ ــة هــ , أن الفضــ

حـــرام  ولكـــنين مسعـــت مـــن أحـــدهم أن مـــادة الـــبالتن هـــي 

التو ــيح  كمفأريــد مــنة, قــل فيهــا كراهــأو علــى األ ,أيضــًا

البالتن والذي يصنع منه الكـثري مـن    هل ,يف هذل النقطة

لونه مـع   خوا  الزواج بدل الفضة حبجة أن الفضة يتلري

 ؟  الالزمن, هل هو حالل أم حرام بالنسبة للرج

: التدتم بالفضة حال  لىاجـا , لمـا روى البدـار  لـن الجواب
خاتمـام مـن َوِرٍق ـ  ‘ابن لما رضي اهلل لنهما قا : اتدذ رسـو  اهلل 

فضة ـ وكان في يده, ثم كان بعُد في يد أبي بكا, ثم كان بعـُد فـي يـد 
لما, ثم كان بعُد 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 
ولىيـه خـاتم مـن فـبه ـ  ‘والنسائي والتامذ , أن رجالم جا  إلأ النبي 

ثم جـا  ولىيـه  فطاحه,  >لي أجد منك ريح ايصنام ما< فقا  له: ـ نحاا
  فقـا : يـا >مـا لـي أرى لىيـك حىيـة أهـ  النـار<خاتم من حديد فقـا : 

ه مثقا م رِ اتدذه من وَ <, من أ   في  أتَّدذه  قا : رسو  اهلل  .>ق و  ُتتِمَّ
الـذهم  قا : <أُِح َّ  ‘ولما روى التامذ  والنسائي أن رسو  اهلل 

م لىأ ذكورها  .>والحايا إلناي أمتي وُحا 
 وبناء على ذلك:

فقد ذكا فقها  الحنفية ـ كما جا  في لبارة الجامع الصريا ـ: و  
هـذا,  .(ا5وأ  يتجاوز وزنه مثقا م ويقـدر بــ ) . بالفضة اهـيتدتَّم إ 

 .واهلل تعالأ ألىم

, املـانطو  يف دـال  ة,عمل يف دـال اخلياطـة النسـائي   : أ32السؤال

و درزا  أ ةينــزذا كنــا نعمــل املــانطو فيهــا إالعمــل  هــل حيــرمف

والنســـاء وخاصـــة   ؟مجـــل أعلـــى وجـــه املـــانطو لكـــي تصـــبح     

 .تشرتيها ال ةكن هذل املانطو مجيلذا مل تإ نمنهالشابا  

إذا كانن خيا تك لىمـانطو العاديـة المجـادة لـن الزينـة  الجواب:
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    

 مفاسد في حياة فباب ايمَّة.يجوز فالام, لما يتاتم لىأ ذلك من ال
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ــو :  ــال يق ــ  ول ــا ج ۈئۆئۆئۇئوئوئەئ}وربن

وربنـا جـ  جاللـه أمـا المـاأة أن تدفـي  .[0]المائدة:  {ېئۈئ
زينتها التي من جمىتها مالبسها المزينة التي تىفـن نظـا الاجـا  إليهـا, 

والصانع يعىم بين المـاأة تدـا  فيهـا  ,فإذا كانن المانطو ضيقة ومزينة
 .ل, فال يجوز صنعهاإلأ الشار

ولىيك يا أخي أن تهتم بتصنيع المانطو التـي تسـتا الثيـاب, وإ  
ضه اهلل تعـالأ خيـاام فاسترن باهلل لن هذا العم , ومن تاك فيئام هلل لوَّ 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .منه

: أرجو منكم إعطاء احلكـم الشـرعي يف اـرب الـدخان     42السؤال

 اًل تفصياًل وا  ًا.فصَّواألركيلة, وأن يكون اجلواب م

ــدخان الجووواب:  ــاب ال ــي ف ــالي ف ــم الش ــا الحك ــ  أن أذك قب
أود أن أقو  بعض الكىمـات بـين يـد   ـوهما في  واحد  ـوايركيىة 

 هذا الموضول:
من الُمَسـىَّمِ فيـه بـين صـحة الجسـد منطىـق لصـحة العقـ ,  أواًل:

ا ايماا  وقوة ايمة تتجىأ في صحة أفاادها, وإن ايمة التي تح  به
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
يجم أن نعىم أن فاكات إنتا  الـدخان هـي فـاكات قتـ   ثانيًا:
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, في ل الم الحضارة والتقدم والاقي الناا بصورة بطيئة ماخصة لالميام
 .في لالم اإلنسانيةووا زدهار 
يجم لىينا أن نعىم بعض قاارات منظمة الصحة العالميـة,  ثاليًا:
 التي منها:
تحتو  أوراق التبغ لىأ قىويات سامة في  ىيعتها النيكـوتين,  ـ3

 .وثماني قطاات لو حقنن تحن جىد حصان تقتىه في أربع دقائق
وم تضـعف لمـ  كايـات الـدم الحمـاا , وتعيـق ـ في الدخان سم0

 وهذا الذ  يتعم المدخن. وظيفتها في تباد  ايوكسجين مع غاز الفحم,
 وفيهما أيضام فحوم مسا نة. ـ في الدخان غازان سامَّان مسا نان,1
 أما أثاه لىأ اإلنسان فكبيا وخطيا, ومن ذلك: ـ4

الـدماا تدـدره, أ ـ أثاه لىأ الدماا: سموم الدخان إذا وصىن إلـأ 
ويشعا اإلنسان بشي  من الفتور تارة, وبشـي  مـن الدـدر تـارة, ويشـعاه 
بالنشاط والتنب ه تارة أخاى, فالدخان مهدو ومنشط فـي آن واحـد, وهـذا 
ــة  ــه, كمــا أن هــذا الســم يضــعف ترذي هــو ســا اإلدمــان لىيــه والتعىــق ب

 ايلصاب, فتصاب با لتهاب, ثم تضعف ذكا  اإلنسان المدخن.
أثاه لىأ جهاز التنفا: هو أفـد ايجهـزة تـيثاام بالتـدخين, ـ  ب

ــة,  ــناخ الائوي ــة لألس ــجة المبطن ــاب اينس ــدخان تد ــموم ال ــم س حي
ــأ التهــاب اينــف والبىعــوم  ــؤد  إل وتضــعف الوظــائف التنفســية, وت
المزمنين, وإلأ التهاب الحنجـاة والقصـبات الهوائيـة, ونسـبة سـا ان 

 .أمثا  غيا المدخنينالائة لند المدخنين هي ثمانية 
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أثاه لىأ القىم: معظـم اإلصـابات القىبيـة والولائيـة القاتىـة  ـ  
% من ماضأ القىم من المدخنين, بسبم 82تعود إلأ التدخين, وإن 

السموم التي تضيق الشاايين, وقد يتحو  الضيق إلـأ انسـداد, فتكـون 
 , الذبحة الصـدرية, أو الجىطـة, أو يسـبم انسـدادام فـي فـاايين المـ

فتكون السكتة الدماغية, أو يسبم انسدادام في فاايين السـاقين فيكـون 
 .ما  الراغاين, مما يؤد  إلأ قطع الساق

 ـد ـ أثـاه لــىأ الحــم : إن أكثـا حـا ت اإلجــها  واإلمـالص 
ــام  والــو دة قبــ  ايوان, والوفــاة فــي المهــد, وربــو  ـو دة الجنــين ميت

ىبه, واإلقيا ات المتكارة والتشـنجات والصمم, وتسال دقات ق ,اي فا 
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 .
 مدخــنات,والتدخين يضـا بالنسـا  الحوامـ  حتـأ لـو كـنَّ غيـا 

 .وذلك لـن  ايق الزو  المدخن
معام  الدخان تضع التبغ في أولية محكمة, ثم يصـبون لىيـه  ـ5
لصــيا العنــم أو التفــاح أو أ  فــي  مــن العصــائا الســكاية, ثــم مــن 

يضعون لىيه الدمائا, ثم يحكمون اإلغالق ثالي سنوات حتأ يعتق, 
يـع الدمـا وهـم وحتأ يتشبع التبغ بالدما والكحو , فيدخن النـاا نق

  يعىمون, وهذا ما يجع  السيجارة تستما مشتعىة آلخاها, ين هناك 
 كحو م متحدام 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  

 به هذا ا ستدفاأل  فَّ دَ ستَ ق  وص  ايما به أن يُ اإلنسان العا
 ه  تعىم أيها ايخ الكايم العاق :

أن لدد الذين يموتون بالدخان يفوق لدد الذين يموتون نتيجة  ـ3
ــ   ــدر  والس ــولياا والج ــالون والك ــا الط ــن جمىته ــي م ــاا  الت ايم

 والجذام والتيفوئيد 
ه  تعىم أن لدد الذين يموتون بالـدخان يزيـد سـبعة أضـعاأل  ـ0

 ين يموتون في حوادي السيا لىأ لدد الذ
هـ  تعىـم أن مجمـول الـدخ  الـذ  تحققـه الـدو  مـن جـاا   ـ1

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 
لجــة نفســه بســبم ايمــاا  الناتجــة لــن يــدفع المــا  ايكثــا منــه لمعا

 التدخين, ه  هذا من المعقو  
جاين دراسة فـي بايطانيـا لىـأ ثالثـة وثمـانين ه  تعىم أنه أُ  ـ4

ــاة  ــ  لش ــن ك ــة أفــداص م ــة أن ثالث ــدت الدراس , أك ــدخنام ــالم م رج
سيالقون حتفهم بسبم ايماا  الناتجـة لـن التـدخين, وأمـا البـاقون 

 بسبم الدخان فسيعانون من أماا  مزمنة 
أ الذ  صفي لن  ـ5 ه  تعىم أن هناك من يتوهم بالدخان المصفَّ
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 ايق الفىتا, بين الفىتـا يمنـع دخـو  القطـاان إلـأ الـائتين فقـط, أمـا 
نول من السموم تدخ  دم المدخن بدون استئذان, ين الفىتـا  ةأربعمائ

   يمنعها من الدخو  
إلـأ بـالد العـاب  بهـ  تعىـم أن الـدخان المسـتورد والمهـاَّ  ـ6

 والمسىمين هو أسوأ وأردأ أنوال الدخان في الرالم 
ه  تعىم أن المدخن دائمام في حالة خوأل وقىق من ايمـاا   ـ7

 التي تالحقه وتهدد وجوده بين الحين واآلخا 
% فقط من محتويات 35ه  تعىم بين المدخن يستنشق حوالي  ـ8

ق إلأ الهـوا  ليستنشـقها % من  افها المحتا85السيجارة, بينما ينفم 
 وهذا ما يطىق لىيه التدخين السىبي  .اآلخاون
ه  تعىم أن اي فا  لوالدين مـدخنين تـزداد لـديهم معـد ت  ـ2

اإلصابة بالنز ت الشعبية الحادة إلأ أربعـة أضـعاأل أقـاانهم  وتـزداد 
 .معد ت إصابتهم بحساسية الصدر خمسة أضعاأل المعد ت الطبيعية

أن ألقاب السجايا تدما اقتصـاد هـذه ايمـة, فكـم  ه  تعىم ـ32
من حايق نشم بسبم لقـم سـيجارة  كـم مـن المحاصـي  والمـزارل 

 سيجارة والرابات الدضاا  صارت رمادام بسبم لقم 
ه  تعىـم أن فـاكة واحـدة مـن فـاكات الـدخان فـي العـالم  ـ33
ن المتحضــا الــذ  يدــدم اإلنســانية, تقــدم دلمــام فــي كــ  يــوم المتمــد  

يعـود لىكيـان الصـهيوني  ,ثمانين مىيون دو ر من ربحهـا فـي الـدخان
 فما القو  بيرباح فاكات الدخان  .منها تسعة ماليين دو ر ك  يوم
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هم تد المدخنين في بالد الراب تتناقص نسبالدأه  تعىم أن  ـ30
ــا اإلســالمي 35 ــزداد نســبة المــدخنين فــي لالمن % كــ  لــام, بينمــا ت

 .%85والعابي إلأ 
هـ  تعىـم أن العـالم اإلسـالمي والعابـي هـو أكبـا مسـتهىك  ـ31

 لىدخان لىأ اإل الق 
ه  تعىم بـين ألـدا نا يعطـون ألـدا نا الصـواري  وايسـىحة  ـ34

  ـ الموت البطي ـ المدماة ويعطوننا السجائا 
ه  تعىم أن الحكومة البايطانية منعن التدخين فـي ايمـاكن  ـ35

ين في ايماكن العامة وخاصة في لقـود العامة  ونحن ناكز لىأ التدخ
 .الزوا  وحفالته

هـ  تعىــم أن بعـض القنـوات الفضــائية أرسـىن بشـارة إلــأ  ــ36
, بين ألىأ نسـبة تـدخين فـي العـالم بموجـم نسـبة لـدد اأهالي سوري

 .االسكان هم أهالي سوري
 [.12]يا:  {ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹ}

ىمن هـذه الحقـائق إن لىمن قاارات منظمة الصحة العالمية, ول
 السابقة الذكا بعد ذلك تايد أن تعاأل الحكم الشالي في الدخان 

قب  أن أذكا لك حكمه, أقو  لـك التبـا يـا أخـي الحبيـم بهـذا 
لىيـك قصـته, حيـم هـي فـي الحقيقـة قصـة كـ   ن الذ  يقصُّ المدخ  
 ن, يقو :مدخ  

ـــاان  أمــا أنــا فاســمع بدايــة قصــتي ـــىة ايق ـــن بش ـــذ التحق  من
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 عيأيــن تســكُّ  لــم يعىــم ايبــوانِ 
 حتـأ غـدْت  تمض إ  أفـها  لم 

 في العيـد كانـن فاصـتي ذهبيـةم 
 أفـــالم البطولـــة مرامـــام  تابعـــنُ 
ــنُ  ــام  أيقن ــدخين فــا ام  زم  بالت

 ســيجارة ايســتاذ فــي مدرســتي
ـــنُ  ــــادُّ  أذلن ـــدخين دون ت  دلىت

 دوتين والمعىــم قُــفــيبي يــدخ  
 نام دخ  كــان ُمــ و بيبنــا فــي الحــي  

 ماحىة الشباب وبعـدها جاوزتُ 
 إن مشين بسـالةأصبحن ألهم 

ــنُ  ــوالي أهَ  أنفق ــأم  إرادتــي نُ ْن
 ه لــي صــاحبام دود جعىُتــهــذا الىَّــ
 عــظ ممــا جــاى لىســابقينلــم أتَّ 

 هذ  حكايـة مـن يـذوب ندامـةم 
 

ــاب والعيــدان ــام لــن ايلق  بحث
ــيجارةُ  ــولَ  س ــيطان   ــاني الش  بن

ــاني ــي ألط ــو , أب ــم ممى  الجي
ـــدخين كـــ َّ  ومشـــاهدَ  ـــوان الت  ث

 أنتمــي لفصــيىة الشــجعان كــي
 كانــن كــوحي الجــن والشــيطان

 بـــاإللالن بعـــد الســـا   وبـــدأتُ 
 وكالهمـــــا بســـــىوكه أغـــــواني

ــــنهانيفجــــعىته تِ  ـــن ي ـــام لم  اس
ـــ مالـــْن   الميـــزان ةُ بصـــدر  كفَّ

ــاني  والقىــم يدفــق والســعا  أت
 صــاب التبــغ بالدــذ نكــي   يُ 
ـــ ـــال حصـــانيأردفُت ـــي فب  ه خىف

 بالدســاان فــزتُ  لكــنْ  صــمدتُ 
 صديقي أن تكـون الثـاني فاحذر

 

ه  سمعن يا أخي الكايم قصة هذا المدخن  ه  تعتبا منه  هـ  
ا وأنـن سمعن يا أيها ايب وأنن القدوة  ه  سمعن يـا أيهـا المـدر  

القدوة  ه  سمعن يا أيها الطبيم وأنن القـدوة  هـ  سـمعن يـا أيهـا 
 لىيـه المسؤو  وأنن القدوة  لنسمع جميعام قـو  سيدنا محمد صىأ اهلل

ولىأ آله وصحبه وسىم وهو يقو : <مـن سـنَّ فـي اإلسـالم سـنة حسـنة 
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من لــم  بهـا بعـده مـن غيـا أن يـنقص مـن أجـورهم  فـىه أجاها وأجـا
في , ومن سنَّ في اإلسالم سنة سيئة كان لىيه وزرها ووزر مـن لمـ  

 بها من بعده من غيا أن ينقص من أوزارهم في > رواه مسىم.
: يا أخـي المسـىم تعـا  واسـمع مـاذا يقـو  اهلل بعد هذا أقو  لك

 ؟وماذا يقو  العىما  ؟‘تعالأ  وماذا يقو  سيدنا رسو  اهلل 
 [325]البقاة:  {ہہ ہ ۀۀ} :يقو  اهلل تعالأ أواًل:

فارب الدخان وايركيىـة, هـ  يىقـي بنفسـه إلـأ التهىكـة أم    
 فما هو قائ  لابه لز وج  يوم القيامة 

 {ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃ}  ه:ويقو  تقدسن أسـما
 [02]النسا : 

فارب الدخان وايركيىة, يعىم بينه يقت  نفسه بـبط , وا نتحـار 
حاام بنوليـه السـايع والبطـي , والمـدخن وفـارب ايركيىـة ينتحـاان 
انتحارام بطيئام, و  يجوز لعنسان أن يضا أو يقت  نفسه, فما هـو قائـ  

  هلل لز وج  

 {ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ} جـ َّ جاللـه:يقو  و
فارب الـدخان وايركيىـة, هـ  يعتقـد هـذا الـذ   .[357]ايلااأل: 

يشابه من الطيبات أم من الدبائم  و  فك أنه سيقو  من الدبائـم, 
  فما هو قائ  هلل لز وج  

 {ۅ ۋ ٴۇۋ ۈ ۆ} وقوله تعالن لظمته:
 .[343]اينعام: 
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فارب الدخان وايركيىة, أ  يعتقـد بـين صـاأل المـا  فـي هـذا 
ايق من اإلسااأل  فما هـو قائـ  هلل لـز وجـ   وخاصـة فـي زمـن الط

 .انتشا فيه الفقا
 ی ی ىئ ىئ ىئ أل ېئ ېئ ۈئ} ويقو  ج َّ ثنا ه:

 .]اإلساا [ {أل مئ حئ جئ ی
فارب الدخان وايركيىة, أ  ياى هذا من التبذيا  فما هو قائـ  

 هلل لز وج  
 گ گ گ گ ک ک} ويقو  اهلل تعالأ:

 .[58]ايحزاب:  {ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
فـــارب الـــدخان وايركيىـــة, أ  يشـــعا بينـــه يـــؤذ  المـــؤمنين 

وخاصـة بعـدما لافنـا ضـار التـدخين   والمؤمنات بالدخان وايركيىـة
 لىأ غيا المدخنين, فما هو قائ  هلل لز وج  

 ېئ ۈئ ۆئۈئ ۆئ ۇئ وئ وئ ەئ} ويقو  اهلل تعالأ:

 .[0]المائدة:  {ی ی ی ىئ ىئ ېئ
ه  هـذا  ,ىسائه الدخانم لجفارب الدخان وايركيىة, لندما يقد  

والتقوى, أم هو تعاون لىأ اإلثم والعدوان  فمـا  من التعاون لىأ البا  
 هو قائ  هلل لز وج  

رواه  >  ضــار و  ضــاار<: ‘يقــو  ســيدنا رســو  اهلل  ثانيووًا:
 .اإلمام مالك في المو ي

  بعد أن لـاأل ماذا سيقو  هلل لز وجفارب الدخان وايركيىة, 
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بنفسـه  وهـو أضـاَّ  >  ضـار و  ضـاار<: ‘  اهلل رسوسيدنا حديم 
 برياه  وأضاَّ 

 .لن ك  مسكا ومفت ا( رواه أبو داود ‘)وقد نهأ النبي 
فارب الدخان وايركيىة, ماذا سيقو  هلل لز وج  وهـو يعىـم أن 

 الدخان مفت ا 
رواه مسـىم,  >إن اهلل كتم اإلحسان لىأ ك  فـي <: ‘ويقو  
مـاذا وفارب الدخان وايركيىـة,  ,ياه لم يحسنبنفسه أو بر فمن أضاَّ 

  بعد أن لاأل هذا الحـديم الشـايف  فهـ  أحسـن سيقو  هلل لز وج
 لنفسه ولرياه أم أضا 

  تزو  قدما لبد يوم القيامة حتأ يسي  لـن لمـاه <: ‘ويقو  
, ولـن مالـه مـن أيـن اكتسـبه وفـيم فيـه فيما أفناه, ولن لىمه فيم فع 

 .رواه التامذ  >أباله أنفقه, ولن جسمه فيم
  لـن إنفـاق مـاذا سـيقو  هلل لـز وجـ فارب الدخان وايركيىة,

 الما  في فاب الدخان وايركيىة وقد نهأ اهلل لز وج  لن ذلك 
: قيـ <: ‘ويقو   وقـا  وإضـالة المـا   إن اهلل َكـاَِه لكـم ثالثـام
 .رواه البدار  وكثاة السؤا >

  لـن إضـالة  لـز وجـماذا سيقو  هلل فارب الدخان وايركيىة,
 .الما  وقد نهأ اهلل لز وج  لن ذلك

 >من كان يـؤمن بـاهلل واليـوم اآلخـا فـال يـؤذ جـاره<: ‘ويقو  
 .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

أو بصالم فىيعتزلنا ـ أو ليعتز  مسجدنا من أك  ثومام <: ‘ويقو  
 .رواه مسىم >ـ وليقعد في بيته

  لـن إيـذا  مـاذا سـيقو  هلل لـز وجـ فارب الدخان وايركيىـة,
المسىمين بهذه الاائحة الكايهة, وقد نُهي لن إيذا  المسـىمين باائحـة 

 الثوم والبص  مع وجود المنافع فيها 
 رواه البدار  ومسىم. ين><ك  أمتي معافأ إ  المجاها :‘ويقو  

  وهـو يجـاها ماذا سيقو  هلل لـز وجـ فارب الدخان وايركيىة,
بشاب ذلك الدخان ليالم نهـارام, وخاصـة فـي ايمـاكن العامـة  فكيـف 

 يعافأ من ذلك 
ويقو  ايصوليون وفقها  الدين: الضاوريات الدما التـي  ثاليًا:

ضـاوريات الدمـا جا  اإلسالم لالايتهـا يجـم المحافظـة لىيهـا, وال
وهذه الضـاوريات الدمـا  .هي الدين والنفا والعق  والنس  والما 

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
فنفســه متــيثاة بالــدخان  ـــ أ  ذاتــه ـــ لىــأ نفــا المــدخنوأثــاه 

وايركيىة, وهذا ما أثبته الطم الحديم, وذكانـاه فـي قـاارات منظمـة 
   .الصحة العالمية
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 أما أثاه لىأ لقىه فهذا ما ثبن لىميام بينه يؤثا لىأ الدماا والذكا .
أما أثاه لىأ النس  فهذا ما أثبته الطم الحديم, كمـا ذكانـا فـي 

 .رات منظمة الصحة العالميةقاا
 .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
يم الدخان وايركيىة من فقها  الحنفيـة الشـي  لهذا ذهم إلأ تحا

الشانباللي, والمسيا , وصاحم الدر المنتقأ, واستظها ابن لابدين 
 .أنه مكاوه تحايمام لند الشي  لبد الاحمن العماد 

ومن فقها  المالكية: سالم السنهور , وإبااهيم الىقاني, ومحمـد 
 .بن لبد الكايم الفكون, وخالد بن أحمد, وغياهما

ومن فقها  الشافعية: نجم الدين الرز , والقىيوبي, وابن لالن, 
 .ومن فقها  الحنابىة: الشي  أحمد البهوتي .وغياهم

وقالوا: اي با  مجمعون لىأ أنه مضا, وقا  الشـي  لىـيش: أخبـا 
بعض مدـالطي اإلنكىيـز أنهـم مـا جىبـوا الـدخان لـبالد اإلسـالم إ  بعـد 

مالزمتـه, وأمـاهم با قتصـاد لىـأ اليسـيا إجمال أ بائهم لىأ منعهم من 
الذ    يضا, لتشايحهم رجالم مات باحتااق كبده وهو مالزمه, فوجدوه 
ساريام في لاوقه ولصبه, ومسودام م  لظامه, وقىبه مثـ  إسـفنجة يابسـة, 

 فمنعوهم من مداومته, وأماوهم ببيعه لىمسىمين إلضاارهم.
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 ثم يتابع الشي  لىيش قوله:
فيه إ  هذا لكان بالثـام لىعقـ  لىـأ اجتنابـه, وقـد قـا  فىو لم يكن 

ن, وبينهمـا مشـتبهات   يعىمهـا ي  والحاام بَ  ن  ي  : <الحال  بَ ‘رسو  اهلل 
 كثيا من الناا, فمن اتقأ الشبهات استباأ لدينه ولاضه> رواه البدار .

 .هذا وفي المااجع الحديثة ما يثبن ضار التدخين
الكويتية مصـطىح )تبـغ(, وفـتح العىـي  يااجع: الموسولة الفقهية

, والفواكه العديدة في 3/62, وحافية قىيوبي: 301-3/338المالك: 
 ., والدر المدتار وحافية ابن لابدين0/83المسائ  المفيدة: 

وإن ُج َّ الفقها  المعاصاين قالوا بتحايمـه, وخاصـة بعـد ثبـوت 
ا , وهـذه هـي ضاره ومفاسده لىأ الدين والعق  والنفا والنس  والم

 .الضاورات الدما التي جا  اإلسالم لالايتها
 .هذا إذا لم يتعدَّ ضاره لآلخاين

 .أما إذا تعدى ضاره لآلخاين فإن الحامة تتيكد أكثا
 وإنني أ كد لىأ ذلك بشك  لام, وأزيد تيكيدام في مو نين:

 ايو : في حفالت لقود الزوا :
م في ديـننا, و هو لقد ومـيثاق غـىيظ يــؤخذ فعقد الـزوا  لـقد مـكاَّ

 في موضعين:إ  كا في القاآن العظيم لىأ الـزو , والميثاق الرىيظ ما ذُ 
 ٱ} قا  تعالأ: ,العهد الذ  أخذ لىأ اينبيا  والماسىين ـ3
 ٺ ٺ ڀڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ
 .[7]ايحزاب:  {ٿ ٺ
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ڤڤڤ}لقد النكـاح يقـو  فيـه ربنـا تعـالأ:  ـ0

  .[03]النسا :  {ڦ
م فـي هـذا الـزمن كيـف حالـه   ولننظا إلأ َجو  هـذا العقـد المكـاَّ

 .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 
تعظـيم  الدنيا, والقاآن يتىأ, والناا يشـابون الـدخان, فهـ  هـذا مـن

 ڤڤ ڤ ٹ ٹ} فــعائا اهلل لــز وجــ  التــي قــا  فيهــا مو نــا:

  [10]الحت:  {ڦڦ ڦ ڤ
بعــد هــذا أيهــا ايخ الحبيــم يســيلك لىما نــا وفقها نــا ايســئىة 

 التالية, فما هو جوابك لىيها 
ه  الدخان وايركيىة خيـا أم السـواك  أجيـم لنـك فـيقو :  ـ3

الفـم, ويعـين لىـأ السواك من لـود ايراك, ياضـي الـاب, ويطــيم 
لنـد  ه الشـهادةَ ا صاحبَ الهضم, ويـنفع المـعدة, ويـقو  الـبصا, ويـذك  

 .الموت, وثمنه بسيط
ا والدخان لكا ذلك تمامام, فهو ينتن الفم, ويحاق الجوأل, وينف  

 [.63{ ]البقاة: ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ} المالئكة

ــ0 ــاف   ـ ــة كحامــ  المســك أم كن هــ  المــدخن وفــارب ايركيى
أجيم لنك بينـه لـيا كحامـ  المسـك الـذ    تجـد منـه إ  الكيا  

 .ريحام  ي بة
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ــدأ فــابه بالبســمىة وينتهــي 1 ــة يب ــ هــ  المــدخن وفــارب ايركيى ـ
بالحمدلة  أجيم لنك:  , ينه يعتقد أنه ليا من الطيبات التـي يتقبىهـا 

بـ  لىـأ العكـا  رواه مسىم, اهلل تعالأ: <إن اهلل  يم   يقب  إ   يبام>
ذلك, يضع نهايتها تحن قدمه, ويدوسـها بنعىـه, وكينـه يشـفي غىيىـه من 

 من لدوه.
 .إذا كنن   تداأل من إيذا  نفسك ـ4

 .وإذا كنن   تداأل من إيذا  نسىك
 .وإذا كنن   تداأل من إيذا  زوجك
 .سكوإذا كنن   تداأل من إيذا  ُجالَّ 

 .وإذا كنن   تداأل من إسااأل مالك
 .ذيا مالكوإذا كنن   تداأل من تب

 أفال تداأل من اهلل تعالأ ربك 
ٱ } وأنا أجيم لنك: بينك تداأل اهلل ربك الذ  يقو  لك:

 {ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ     پ ڀ ڀ ڀ ڀ
ىئ  ی   ی ی ی جئ } الذ  يقو  لك:و  .[07]النسا : 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ } الذ  يقو  لك:و .[13]النور:  {حئ مئ

ۋ  ۅ  ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ې ى  ى ائ ائ ەئ 

  .[6: ]التحايم {ەئ وئ وئ ۇئ
 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
 .ن اآلخاينهذا إذا كان فابه لىدخان وايركيىة بعيدام ل

أما فاب الدخان وايركيىة في المحاف  ومجامع الناا وبين أفااد 
ايساة وايصحاب فال يجوز مطىقام لما يىحقه بهم التدخين وايركيىة من 

 الضار في الصحة وسو  الاائحة. 
{ ]النسـا : ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ} ثم أقو : قا  اهلل تعـالأ:

خيــا و ,[46{ ]الكهــف: ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ} وقــا  تعــالأ:  [73
هن أيهـا ايب الريـور لىـأ ولـده, ابنـك هـو كسم الاج  ولده, هالَّ تنبَّ 

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 

 أ الناا.فينن من أفق
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 تيسـيام بـك فىـن 

ومـن  ,ب  قد ينتق  منه إلـأ الدمـا ,يكتفي بالتدخين أيام مااهقته وفبابه
ومنها ينقىم إليك مدمنام لىأ المدـدرات,  ,إلأ النواد  الىيىية الدما

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 
 ن يالذ  ألطاك الما  والبن

 {ۈ ۈ}أيهـا ايب الكـايم: هـ  نسـين قـو  اهلل تعـالأ: 
  [44]الزخاأل: 

  تزو  قدما لبـد يـوم القيامـة حتـأ <: ‘ ه  نسين قو  النبي
, ولن ماله مـن أيـن فيه يسي  لن لماه فيما أفناه, ولن لىمه فيم فع 

 .رواه التامذ  >اكتسبه وفيم أنفقه, ولن جسمه فيم أباله
 ۅ  ۅ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ}: ه  نسين قو  اهلل تعالأ

ــ  {ې  ۉ ۉ ــا  بش ــيَّعن الم ــة, ض ــدخان وايركيى اب ال
 .وضيَّعن ولدك ينك ما كنن القدوة الصالحة له

فيــا أيهــا ايب الكــايم أنــن متبــول فانتبــه إلــأ نفســك, ويــا أيهــا 
ا أنـن متبـول المسؤو  أنن متبول فانتبه إلأ نفسك, ويـا أيهـا المـدر  

فانتبه إلأ نفسك, ويا أيها الطبيم أنن متبـول فانتبـه إلـأ نفسـك, ويـا 
 .فىتكن أسوة صالحة لرياك تاجا أنن متبول فانتبه إلأ نفسك,أيها ال

ما أجم  ايساة الصالحة, وما أجمـ  المجتمـع الصـالح, حيـم 
  يتعـاون أحــد مــع أحــد إ  لىــأ البـا والتقــوى, ومــا أجمــ  ايســاة 

, وه  هنـاك سـعادة ألظـم مـن والمجتمع إذا جمعهم اإلسالم بيحكامه
 تنا سعادة ا جتمال لىأ أحكام فايع

في الحياة الـدنيا نسـعد بإسـالمنا الـذ  حـافظ لنـا لىـأ لقيـدتنا 
 .وديننا وحافظ لنا لىأ أنفسنا ولقولنا وأموالنا ونسىنا

خاة نسعد لندما يجمع اهلل بيننا وبين أصولنا وفي الحياة اآل
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 ژ ژ ڈ ڈ} وفاولنا وأزواجنا وذلك بصبانا لىأ امتثا  أما ربنا
  ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک  ک ک ڑ ئ
 .{ ]الالد[آل ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ي ڱ ڱ ڱ ڳ

ضيَّعنا أنفسنا وأموالنا ولقولنا ونسىنا بعد فقد أما بريا اإلسالم 
  ېئ ېئ ېئ  ۈئ  ۈئ ۆئ} وضنكام  ضيال ديننا, فصارت الحياة فقا م 

حبجبيئىئمئحئجئيی ی ی ىئ ىئ ىئ

.  ه[سورة { ]ي پپپٻٻٻٻٱيخب
 عوأبيه  جئ ع ی ی ی ىئ ىئ}خسارة الدنيا وخسارة اآلخاة, 

 .]لبا[ {غ جت   يب ىب مب خب حب غ يئ ىئ
 ونصيحتي لشاربي الدخان وايركيىة:

كـن وأسال بالتوبـة إلـأ اهلل لـز وجـ  قبـ  فـوات ايوان,  أواًل:
 .استعن باهلل و  تعجزو ,صاحم إرادة قوية

إن لم تكن حايصام لىأ نفسك فكن حايصام لىـأ ذريَّتـك,  ثانيًا:
هـو  ‘لندك بعـد اهلل تعـالأ ورسـوله وإني لىأ يقين بين أغىأ في  

فاتدـذ قـاارام   رجعـة فيـه فـي تـاك الـدخان وايركيىـة, ين  ,ذريَّتك
 .وذريَّتك تستحق هذا الحزم ,منك هذا الحزم ذاتك تستحقُّ 
ــأ بتاكــه,  ثاليووًا: ــي المــاة ايول ــنجح ف ــم ت ــد ايمــ  إذا ل   تفق

ة, ومـن سـون مـن إيقالـك فـي المدالفـئفشيا ين الجـن واإلنـا   يي
ن وايركيىـة, ينهـم ضـعفا  أمـام أنفسـهم, ااستمااريتك بشاب الـدخ

 .{ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ}
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التبــا مــن أصــحاب ا بــتال ات, واســتفد مــن أصــحاب  رابعووًا:
 .العزيمة الذين أقىعوا لن التدخين وايركيىة

نعمـة المـا  أن  نأنـن مسـؤو  أمـام اهلل تعـالأ لـ وأواًل وأخيرًا:
 .لدخان وايركيىةتصاأل بعضه في فاب ا

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 

 .آمين .مسؤو  وخيا ميمو 
 ذ پٻٻٻ د ٱ}بسم اهلل الاحمن الاحيم: 

 {ذ ٺٺٺڀڀڀڀپپ
 هذا, واهلل تعالأ ألىم. .]سورة العصا[

: مــا حكــم أكــل جــوزة الطيــب, أو اــربها مــع القهــوة     41الســؤال

 أنها نوع من أنواع التوابل.بعد ط نها؟ علمًا 

يقو  كمـا  ‘إن جوزة الطيم من المسكاات, والنبي الجواب: 
روى اإلمام مسىم في صحيحه لن ابن لما رضي اهلل لنهما قا : قـا  

 .>ك  مسكا خما, وك  مسكا حاام<: ‘رسو  اهلل 
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 وبناء على ذلك:
المشـاوبات,  فال يجوز استددام جوزة الطيم في المطعومات و 

نه   ضاورة في استددامها, و  ضار في تاكها, والكثيا من الناا ي
لـذا  .يضعها من أج  نكهة الطعام والشااب, وهذا ليا بيما ضـاور 

هي حاام لند أكثا الفقها , والبعض أجازها إذا كانن قىيىة   تسـكا, 
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .والداو  من الدالأل أولأ وأسىم

؟ ومــا حكمهــا إذا م حــرامأرتــديال حــالل كــل املأهــل : 40الســؤال

 ُخلطت معها عظام مط ونة من حيوان مأكول؟

أك  الماتـديال حـال  ولـيا بحـاام إذا كـان مـن لحـم  الجواب:
أما إذا كانن الماتديال من الىحوم المحامـة  .الحيوانات الميكولة فالام 
مـن لىأ سبي  المثا : لـو كانـن الماتـديال  .فالام فبالطبع حاام أكىها

 .لحم الدنزيا فإنه يحام أكىها
, فإذا لم يكن في أكىها ضار  اهاة   الىحمِ  لظام الحيوان ميكو ِ و

من أكىها, وإ  فال يجوز ايك  منها  لىأ صحة اآلك , فال أرى مانعام 
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .لىضار

ــؤال ــو      43السـ ــأل اهلل العفـ ــ نسـ ــــ ــرطان  ــرض السـ ــاب صـ ــان مصـ : إنسـ

ــ ف السـل فاة,   وصف له بعا الناإ أن يأكل حلموالعافية ـ

 فهل زوز أكلها كدواء أم ال؟

السىحفاة: دابة بحاية باية نهاية, لها أربع قـوائم, تدتفـي الجواب: 
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 بين  بقتين لظميتين صقيىتين, اختىف الفقها  في مشاولية أكىها: 
فعند الحنفية:   يح  أكىها, ينه   يح  من الحيوانات المائيـة 

 .السمك, سوا  كانن باية أم بحايةإ  
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:
نـد الشـافعية, وإذا كانـن يجوز أكىها إذا كانن تعيش في البحا ل

 .بامائية لند الحنابىة بالتذكية, و  يجوز أكىها لند الحنفية
أما إذا كانن تؤخذ لالجام لدا , وكان ذلك بمشورة  بيم مسـىم 
حاذق, ولـم يوجـد دوا  آخـا لـذاك الـدا , فـال حـا  لنـد ذلـك فـي 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .أخذها لىأ أساا العال 

اع يف بــــز اــــراء بــــرامج الكمبيــــوتر الــــيت تهــــل زــــو: 44الســــؤال

 ســـرقتها مـــن اإلنرتنيـــت مـــن إحـــدى  ت األســـواق والـــيت رـــ 

ــة  ــث  ,الشـــركا  العامليـ ــاإحيـ ــن   نهـ ــرا  مـ ــد تكلـــف العشـ  قـ

أنهــا تبــاع يف األســواق شمــا وعشــرين   الــدوالرا  يف حــن

 نا؟بالد لعدم وجود محاية هلا يف ,لرية فق 

ة مىكية, وكانن حقـوق إذا كانن هذه الباامت لها حمايالجواب: 
النســ  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 ]
كبواقي األمووا   مصوناً  فمن م من جعل ا ماالً الفق اء المعاصرون في ا، 

مون لوم يعودها  ماألخرى، فال يجوز تجاوزها بغيور إذن مالك وا، ومون 
 ، وأجاز االستفادة من ا من وير حاجة السوتذهان مالك وا، إالأصالً  ماالً 

هـذا, واهلل  .[أن يمنع ولي األمر من ذلك، فيجب االمتنواع عنوه لوهلك
 .تعالأ ألىم

عليهـا:   بتـ الـيت ك  حكـم نسـخ الكتـب أو السـيديا     ما : 42السؤال

 سخ حمفوظة؟نحقوق ال

: إن الكتم والسيديات التـي كتـم لىيهـا حقـوق النسـ  الجواب
محفوظة,   يجـوز نسـدها و   بالتهـا بقصـد التجـارة فيهـا, أمـا إذا 

 .نسدن لالستددام الشدصي فال حا  فيه إن فا  اهلل تعالأ
كتـم لىيهـا فـي , فـال حـا  فـي وأما الكتم القديمة التي لم ي

 بالتهــا ونســدها, ويــا حبــذا لــو أن أصــحاب الكتــم والســيديات لــم 
يكتبوا لىأ كتبهم وسيدياتهم: حقوق الطبع محفوظة, وذلك  معام بـين 

إذا مات اإلنسان انقطع <: ‘ينالوا ايجا العظيم من خال  قو  النبي 
د صـالح يـدلو لمىه إ  من ثالي: صدقة جارية, ولىم ينتفع به, وولـ

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .رواه التامذ  وقا : حديم حسن صحيح >له
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ما حكـم مـن يضـع اخلضـار والفواكـه أو  ريهـا مـن        : 48السؤال

 املواد على األرصفة؟ وما حكم كسبه هلذا املال؟

ة, و  يجـوز عىـن لىمـارَّ ايصـ  فـي ايرصـفة أنهـا جُ الجواب: 
ينه قد يعاضهم لىدطا بالنزو  إلأ التضييق لىأ المسىمين بإفرالها, 

 .ص لىماكوباتص  الطايق الذ  خُ 
أما إذا ألطي البائع رخصة في إفرا  هذا الاصيف مـن أصـحاب 

ودون إضـاار  الشين بدون أن يكون الحصو  لىيها لـن  ايـق رفـوة,
ة,  .فال حا  في إفرا  الاصيف لندئذ إن فا  اهلل تعالأ بالمارَّ

ــبه  ــق بكس ــا يتعى ــا فيم ــو أفــر  وأم ــبه فــالي وحــال , ول فكس
الاصيف بريا إذن أصحاب الشين, ولكن يكون آثمام بإفـراله الاصـيف 

  .بدون إذن
مالحظة: وما أجم  المسـىمين لنـدما يعطـون صـورة حسـنة لـن 
إسالمهم العمىي في فوارلهم ومحالتهم التجارية وخاصة أمـام بيـوت 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .اهلل لز وج 
 

** ** ** 
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 ما هو الطريق إىل تقوية اإلميان؟: 1السؤال

 : الطايق إلأ تقوية اإليمان يكون بما يىي:الجواب
: تالوة القاآن العظيم وسماله من اآلخاين, وذلك لقو  اهلل  أو م

ڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹ}لز وج : 

چچچڃ ذ ڃڃڄڄڄڄ

 ‘بي , وكان الن]اينفا [ {ڍڍڇڇ ذ ڇچ
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 

قىن: أقاأ لىيك  .>اقاأ لىيَّ <: ‘رضي اهلل لنه قا : قا  لي النبي 
فقاأت لىيه  .>فإني أحم أن أسمعه من غيا <ولىيك أنز   قا : 

ککڑڑژژڈڈڎ}نسا  حتأ بىرن: سورة ال

 ., فإذا ليناه تذرفان>أمسك<قا :  [43]النسا :  {گکک
: تاك المعاصي والمنكاات, وخاصة الكبائا, ين المعاصي  ثانيام

إذا أذنـم العبـد نكـن فـي <: ‘تظىم القىم وتسوده, وقد قا  النبي 
عظـم فـي قىبه نكتة سودا , فإن تاب صق  منها, فإن لاد زادت حتأ ت

ڇڇڇڇچچڃ}قىبه, فذلك الاان الذ  ذكاه اهلل لـز وجـ : 

فالـذنم يظىـم  .رواه الحاكم في المستدرك >[34]المطففين:  {ڍ
 .القىم ويسوده, وظىمة القىم بسبم الذنوب تضعف اإليمان
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: فع  الطالات واإلكثار من النوا ف , ين الطالات تزيد في ثالثام
ورثه في القىم, والنواف  تجع  العبد محبوبام بسبم النور الذ  ت اإليمان

في الحديم القدسي الذ  ياويه لن ربه  ‘لند اهلل تعالأ, لقو  النبي 
وما تقاب إلي لبد  بشي  أحم إلي مما <تبارك وتعالأ أنه قا : 

افتاضن لىيه, وما يزا  لبد  يتقاب إلي بالنواف  حتأ أحبه, فإذا 
وبصاه الذ  يبصا به, ويده التي أحببته كنن سمعه الذ  يسمع به, 

يبطش بها, ورجىه التي يمشي بها, وإن سيلني يلطينَّه, ولئن استعاذني 
يليذنَّه, وما تاددت لن في  أنا فالىه تادد  لن نفا المؤمن يكاه 

والعبد المحبوب لند اهلل يتو ه  .رواه البدار  >الموت وأنا أكاه مسا ته
ۆۇ}ما قا  تعالأ في هؤ   الفتية: اهلل تعالأ ويابط لىأ قىبه, ك

ېېېۉۉۅۅۋ ه ٴۇۈۈۆ

 .[]الكهف {ه ۆئۇئۇئوئەئەئائائىىې
ـــانيين, ين  : الصـــحبة الصـــالحة ومجالســـة العىمـــا  الاب ـــام رابع
الصاحم يتيثا من صاحبه, فقد روى البدار  ومسىم لـن أبـي موسـأ 

الصـالح مثـ  الجىـيا <قـا :  ‘ايفعا  رضي اهلل لنه, لن النبـي 
والسو  كحام  المسك وناف  الكيـا, فحامـ  المسـك إمـا أن يحـذيك 

ونـاف  الكيـا إمـا أن  .وإما أن تبتـال منـه وإمـا أن تجـد منـه ريحـام  يبـة
ومجالسـة العىمـا  تزيـد فـي  .>يحاق ثيابك وإما أن تجـد ريحـام خبيثـة

وكـان  ـ اإليمان, فقد روى مسىم لن حنظىـة ايَُسـْيد  رضـي اهلل لنـه
قـا : لقينـي أبـو بكـا فقـا : كيـف أنـن يـا ـ  ‘تَّاب رسو  اهلل من كُ 
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حنظىة  قـا : قىـن: نـافق حنظىـة! قـا : سـبحان اهلل مـا تقـو   قـا : 
يُـذك انا بالنـار والجنـة حتـأ كينـا رأ   ‘قىن: نكون لند رسـو  اهلل 

لافســنا ايزوا  وايو د  ‘لـين, فـإذا خاجنـا مـن لنـد رسـو  اهلل 
قــا  أبــو بكــا: فــواهلل إنــا لنىقــأ مثــ  هــذا,  .يــاام والضــيعات فنســينا كث

, قىـن: نـافق ‘فانطىقن أنا وأبو بكا حتـأ دخىنـا لىـأ رسـو  اهلل 
  قىن: يا رسو  >وما ذاك<: ‘حنظىة يا رسو  اهلل! فقا  رسو  اهلل 

انا بالنار والجنة حتأ كينا رأ  لين, فـإذا خاجنـا اهلل نكون لندك تذك  
فقا  رسو   .ايو د والضيعات نسينا كثياام من لندك لافسنا ايزوا  و

والذ  نفسي بيده إن لو تدومون لىأ ما تكونون لند  وفي <: ‘اهلل 
الذكا لصافحتكم المالئكة لىأ فافكم وفي  اقكم, ولكن يـا حنظىـة 

 .>سالة وسالة, ثالي ماات
: كثاة ا سترفار والدلا , فا سترفار يجىو ظىمـة ايوزار,  خامسام

لا  تحقق لك بإذن اهلل ما تايد, فا ىم لنـا ولـك مـن ربنـا أن وكثاة الد
 هذا, واهلل تعالأ ألىم. .الىهم أكامنا بذلك .يزيد في إيماننا

ســـيدي الكـــريم إن جـــاري يقـــوم بإيـــذائي كونـــه يوميـــاً يقـــوم   : 0الســـؤال

بتعبئة سيارته  ازاً, وتستمر هـذل احلالـة يوميـاً ثـال  أربـاع السـاعة       

أيــام احلــر, وقــد يف ي  ــيقة فهــذا يــؤثر علينــا تقريبــاً, وكــون حــارت

 ,قلـــت لـــه أكثـــر مـــن مـــرة: يـــا جـــاري إنـــ  تـــؤذيين برائ ـــة اللـــاز 

ــي     واألوالد ينـــامون بلرفـــة نافـــذتها علـــى الشـــارع مبااـــرة, فقـــال لـ
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الســـاعة, واتهمـــين أنـــي أ لـــق النوافـــذ يف هـــذل : يـــا أخـــي بفظاظـــة

يكـون  احتسـبت األمـر عنـد اهلل لعلـه      .مشاكا وأسـاء معـي األدب  

بصــ يفة أعمــالي الفار ــة, ولكــن األمــر ال ينتهــي هنــا ألن زوجــيت   

بدأ  تتهمين بالضعف أمام جاري, واهلل أعلـم صـا يف القلـوب ألنـي     

إذا قـــدمت بـــه اـــكوى أخشـــى أن يـــدفع راـــوة وأكـــون ســـبباً هلـــذل   

الراوة, وهو كونه خريج كليـة الشـريعة ال يسـميها راـوة, ولكـن      

 .واهلل اهيد على كالمي ؟يكمدفع األذى عن النفا, فما رأ

ذك اه بايحكام الشالية في ف الما أن جارك  الم لىم  الجواب:
ڱڱڱڳڳڳ}اه بقو  اهلل تعالأ: حق الجار, ذك  

ہۀۀڻڻڻڻںں

ۓےےھھھھہہہ

اه بحديم وذك   .[16{ ]النسا : ۆۇۇڭڭڭڭ
لجار حتأ ظننن أنه ما زا  جباي  يوصيني با<: ‘سيدنا رسو  اهلل 

من أذية الجار  ‘اه بتحذيا رسو  اهلل وذك   .رواه البدار  >ثهسيور  
قي : ومن يا  >واهلل   يؤمن, واهلل   يؤمن, واهلل   يؤمن<بقوله: 

  .أخاجه البدار  >قهئالذ    ييمن جاره بوا<رسو  اهلل  قا : 
لــدم أذيــة اه بــين مــن لالمــات اإليمــان بــاهلل واليــوم اآلخــا وذك ــ

من كان يؤمن باهلل واليـوم اآلخـا فـال يـؤذ جـاره, <: ‘الجار, لقوله 
ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخا فىيكام ضيفه, ومـن كـان يـؤمن بـاهلل 

 .أخاجه البدار  >واليوم اآلخا فىيق  خياام أو ليصمن
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فه بين َحدَّ الجوار أربعون بيتام من ك  جانم, لىحديم الـذ   ولا 
لن أبي هايـاة رضـي اهلل  ـوإن كان الحديم ضعيفام  ـيعىأ  أخاجه أبو

ــي  ــه, أن النب ــا :  ‘لن ــذا <ق ــذا وهك ــون دارام هك حــق الجــوار أربع
, وقدامام وخىفام   .>وهكذا, يمينام وفما م

فـه الحكـم الشـالي بـين  الـة ولـي ايمـا  فـي غيـا ـ ثم بعـد لا 
ېئۈئ}أ: واجبة لىأ المسىم, لقو  اهلل تعـال ـ معصية هلل لز وج 

ــي  [52]النســا :  {یییىئىئىئېئېئ فطالــة ول
ايما واجبة بنص اآلية ما لم يـيما بمعصـية, ومدالفـة ولـي ايمـا فـي 

 .يما اهلل لز وج  غيا معصية مدالفة  
ثم بعد ذلك ذك اه بين الافوة حاام بنص الحديم الشايف الـذ  

رواه  >لعــن اهلل الاافــي والماتشــي فــي الحكــم<: ‘يقــو  فيــه النبــي 
وألىمه بين دفعه لىما  هذا هو لين الافوة, ينه بهـذه الافـوة  .أحمد

يدالف ولي ايما الذ  أمانـا اهلل بطالتـه فـي غيـا معصـية, وبالافـوة 
 .ط بالمدالفةبِ يحقق الضار لآلخاين ولنفسه إذا ُض 

 وبناء على ذلك:
ــ ـــ3 , وبحقــوق الجــار, ووجــوب ‘اه بــاهلل تعــالأ وباســوله ذك 

 .ايما الة ولي 
لىأ ايذية, وفعالم كنن تتضار مـن ذلـك ولـم يبـق  فإن أصاَّ  ـ0

هـذا,  .لندك صبا لىأ تحم  ايذى, فيقم لىيـه دلـوى أمـام القضـا 
 .واهلل تعالأ ألىم
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ما هو الطريق للـتةلص مـن السـيديا  الـيت  تـوي      : 3السؤال

 على دروإ دينية وقرآن علمًا أنها مل تعد تعمل؟

مكان مسح القاآن الكايم والدروا الدينية من إذا كان باإل الجواب:
 .هذه السيديات فيتم مسحها ثم رميها و  حا  بي   ايقة كانن

إذا لم يتمكن من مسحها فإنه يحاو  إتالفها ثم دفنها فـي مكـان و
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم . اها

مع العلم أنه ُيظهر أنـه علـى    ـــاةص قام بعملية سرقة : 4السؤال

ــادا  مســــتوى عــــا ــ ٍل مــــن الــــدين والعبــ ــه  , و َّـــــ الكشــــف عنــ

والت قيــــق معــــه واالعــــرتاا مــــن قبلــــه بعــــد إنكــــار بأميــــان   

هل يتم إخبـار النـاإ املنةـدعن بـه      ؟فما هو العمل .مللظة

 عن سرقته وكشفه على حقيقته أم زب التسرت عليه؟

 أخي الكايم السائ : الجواب:
 ‘نـه, لـن النبـي روى اإلمام مسىم لن أبي هاياة رضـي اهلل ل

 .>  يستا لبد لبدام في الدنيا إ  ستاه اهلل يوم القيامة<قا : 
وروى البدار  ومسىم لن لبد اهلل بـن لمـا رضـي اهلل لنهمـا, أن 

المسىم   يظىمه و  يُسىمه, ومن كـان  والمسىم أخ<قا :  ‘رسو  اهلل 
  اهلل   لـن مسـىم كابـة فـاَّ في حاجة أخيه كان اهلل في حاجته, ومـن فـاَّ 

 .>لنه كابة من كابات يوم القيامة, ومن ستا مسىمام ستاه اهلل يوم القيامة
وروى التامذ  لن ابن لما رضي اهلل لنهما قـا : صـعد رسـو  
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يا معشا من آمن بىسانه ولـم <المنبا فنادى بصوت رفيع فقا :  ‘اهلل 
عـوا يفض اإليمان إلأ قىبه,   تؤذوا المسىمين, و  تعياوهم, و  تتب

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 سـارقام 
 .ولو أخذت فاربام يحببن أن يستاه اهلل لز وج  يحببن أن يستاه اهلل,

 .ب اهلل قومام يسُتاون الذنوبويقو  العالمة ابن بدر:   يعذ
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

 .يندب لىمؤمن أن يستا أخاه وخاصة إذا كان مستور الحا  ـ3
يجم ايما بالمعاوأل والنهي لن المنكا بعد الستا, وتفو   ـ0

 .أماه إلأ اهلل تعالأ, ين حسابنا لىأ اهلل تعالأ
إذا اسُتْنصحَن في التعام  مع هذا اإلنسان, وأنـن تعىـم أنـه  -1

ن تنصح, أما إذا لىمـن أنـه جم لىيك أفيما زا  مصاام لىأ المعصية 
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .تاب إلأ اهلل تعالأ فيحام لىيك أن تفضح

وأراقبــه, فالحــة   نلقــد كنــت أنظــر إىل أحــد الشــبا   : 2الســؤال
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فعنــدها اســتعد  راــدي وقــرر  أن أتــوب عــن هــذل      ,أمــري

املعصــية الــيت كانــت تلشــي عــيين, فرتكــت هــذل املعصــية 

 ما حكم هـذل املعصـية؟  ف .أو ملثلهامعاهدة ربي أال أعود هلا 

 لت؟عوما هو طريق التوبة ليلفر لي ربي ما ف

: أقو  لك يا أختاه: تذكا  قو  اهلل لز وج :  الجواب: أو م
وتذكا  قوله  ,[32]غافا:  {ڃڃڄڄڄڄ}

وتذكا  قوله تعالأ:  ,[3]النسا :  {ڦڤڤڤڤ}تعالأ: 
ج  وتذكا  قوله  ,[2]ايحزاب:  {ڍڍڇڇڇ}

 .[4]الحديد:  {ڄڦڦڦڦ}جالله: 
 {ېئېئۈئ}وتذكا  يا أختاه قو  اهلل لز وج : 

ہہہہۀ}وتذكا  قوله ج  ثنا ه:  ,[6]المجادلة: 

 ]اإلساا [ {ه ڭڭۓۓےےھ ه ھھ
 ڻںںڱڱڱڱڳڳ}وتذكا  قوله تعالأ: 

 ےےھ ي ھھہہ ي ہۀۀڻڻ ى
ۋ آل ۈۈۆۆۇۇڭڭ ي ڭۓ ي
وئ أل ەئائائى آل ېېېېۉۉۅۅۋ
 ال یی إل ىئىئېئ إل ۈئۈئۆئۆئ أل ۇئوئ
متختحتجت ع ىبمبخبحبجبيئىئ ال حئجئی
پ ع ٻٻٻٻٱ ع مجحجيثىثمث ع يتىت
 .]الحاقة[ {غ ٺٺٺڀ غ ڀڀپپ
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گگکک}أوما تعافين ندا  اهلل لز وج  إذ يقو : 

ںڱڱڱڱڳڳڳڳگگ

  من أه  اإليمان وأنن بحمد اهلل [13]النور:  {ڻڻڻ
وواهلل إن اهلل ما أما النسا  بذلك إ  من أج  سالمة ألااضهن, التي 
بها سالمة فافهن, و هارة ذيولهن, وخاصة في زمن كثات فيه 
الذئاب البشاية, الذين   يعافون الرياة لىأ محارمهم, فضالم لن 

 .محارم اآلخاين
هـؤ   الفسـاق أوما تعافين يا أختاه كم من مؤمنة صارت لاضة ل

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 ُ ى قن بسبم نظاة  وكم من اماأة صارت لانسام بسبم نظاة 
يا أختاه: روى أبو داود لن أم سىمة رضي اهلل لنهـا أنهـا قالـن: 

وميمونة, قالن: فبينما نحـن لنـده أقبـ  ابـن  ‘سو  اهلل كنن لند ر
أم مكتوم فدخ  لىيه, وذلك بعدما أُمانا بالحجـاب, فقـا  رسـو  اهلل 

 و  يبصـانا   ألمـأ ألـيا ,اهلل رسـو  يـا :فقىنـا >احتجبا منه<: ‘
  !>تبصاانه ألستما ,أنتما أفعمياوان< :‘ النبي فقا   يعافنا

لعينين, وهـو النظـا إلـأ الاجـا , لمـا ا افاحذر  يا أختاه من زن
رواه البدار  لن ابن لباا رضـي اهلل لنهمـا قـا : لـم أر فـيئام أفـبه 

إن اهلل <قـا :  ‘بالىمم مما قا  أبو هايـاة رضـي اهلل لنـه, أن النبـي 
 العـين فزنـا ,محالـة   ذلـك أدرككتم لىأ ابن آدم حظه من الزنـأ, 



 
 الفتاوى الشالية

 

118 

 يصـدق والفـا  ,وتشـتهي نـأتم والـنفا ,المنطق الىسان وزنا ,النظا
 .>ويكذبه كىه ذلك

 .مــن حفــظ الىســان : حفــظ البصــا أفــدُّ ~ويقــو  ابــن مســعود 
 .فاحفظي يا أختاه نظاك كي يحفظ اهلل لينيك من نار جهنم يوم القيامة

 وبناء على ذلك:
, كمـا قــا  هـو التوبــة فـالطايق إلــأ مرفـاة اهلل لــز وجـ  لىــذنم

, [80 ] ـــه: {ڱڱڱڱڳڳڳڳگ}تعـــالأ: 
 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 

ڃ}ما تحققن فاوط التوبة من التائم فىيستبشـا بقولـه تعـالأ: 

 .[72]الفاقان:  {ڍڇڇڇچچچچ
فاح صدرك لىتوبة من هذه المعصـية, والىمـي  فالحمد هلل الذ 

 أخياام يا أختاه ولى مي غياك فوائد غض البصا, التي من جمىتها:
يوري في قىم العبد المؤمن حالوة اإليمان, وما ألظمها مـن  ـ3
 .حالوة
 .يوري في قىم العبد المؤمن نورام يفاق به بين الحق والبا   ـ0
 .يا    ييتي إ  بديايوري الحيا  لند المؤمن, والح ـ1
 .  يجع  العبد نادمام   في الدنيا و  في اآلخاة ـ4
 .يصون المجتمع من انتشار الفاحشة والفساد في اير  ـ5
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   .يجىم العفة, التي هي أفاأل ما يكون في الاج  والماأة ـ6
 .أسي  اهلل تعالأ لنا ولكم الحفظ من الفتن ما ظها منها وما بطـن

 لأ ألىم.هذا, واهلل تعا

 جوال؟لل ية من القران نلمًةآهل زوز و ع : 8السؤال

:   يجوز وضع آية مـن القـاآن الكـايم كنرمـة لىجـوا , الجواب
ڤڤٹاهلل تبارك وتعالأ يقـو : }ين القاآن من فعائا اهلل, و

 .[10]الحت:  {ڦڦڦڤڤ
وأنــا أنصــح كــ  اإلخــوة الــذين يحمىــون الهواتــف الجوالــة, أ  

رمة الجـوا  آيـات مـن القـاآن الكـايم, و  قصـائد فـي مـدح يجعىوا ن
 ‘, و  دلا , ين القاآن يتعبد بتالوته, وين مديح النبي ‘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 

 .يكون في مكان الدال  وكشف العورات من الموا ن, وقد
  وبناء على ذلك:

لىجـوا ت,    يجوز وضع القاآن الكايم وايدلية والقصائد نرمـة
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .ويكتفي اإلنسان بنرمة لادية

 ن من اجلوال؟آة القرءعند قراالو وء هل زب : 2السؤال

حـدي حـدثام : ذهم لامـة الفقهـا  إلـأ أنـه   يجـوز لىمالجواب
أصرا أن يما القاآن, إ  إذا أتم  هارته, وذلك لقو  اهلل لـز وجـ : 
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  يما <: ‘, ولقو  النبي [72]الواقعة: { ڀڀڀپ}
 .أخاجه الطبااني >القاآن إ   اها

ــة والمالكيــة والشــافعية  وكــذلك ذهــم جمهــور الفقهــا  مــن الحنفي
 .به المتص  المصحف جىد ما المتطها غيا لىأ يمتنع أنه إلأ والحنابىة

 وبناء على ذلك:
 .  يجوز فتح الجوا  لتالوة القاآن العظيم إ  لىأ  هارة تامة ـ3
أما حم  الجوا  الذ  فيـه القـاآن فـال حـا  فيـه إن فـا  اهلل  ـ0

, وإن كان ايولأ أن يكون متوضـئام   .تعالأ إذا كان بانامت القاآن مرىقام
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم

حكــم تقبيــل ظفــري اإلبهــامن عنــد مســاع املــؤمن   مــا: 6الســؤال

 ؟‘قول املؤذن أاهد أن حممدًا رسول اهلل 

 جا  في حافية ابن لابدين في باب ايذان )تتمة(:الجواب: 
يُستحمُّ أن يقا  لند سمال ايولأ من الشهادة: صـىأ اهلل لىيـك 
ْت بـك لينـي يـا رسـو  اهلل,  ثـم يا رسو  اهلل, ولند الثانيـة منهـا: قـاَّ

يقو : الىهم مت عني بالسمع والبصا, بعَد وضـِع ظُفـَا  اإلبهـامين لىـأ 
كـذا فـي كنـز العبـاد اهــ  .يكون قائدام لـه إلـأ الجنـة ‘العينين, فإنه 

 .قهستاني, ونحوه في الفتاوى الصوفية
وفي كتاب الفادوا: )من قبَّ  ظفـا  إبهاميـه لنـد سـمال أفـهد 

قائُدُه وُمدخىه في صـفوأل الجنـة(,  أن محمدام رسو  اهلل في ايذان أنا
وتمامه فـي حوافـي البحـا لىامىـي لـن المقاصـد الحسـنة لىسـداو , 
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احي وأ ا  ثم قا : ولم يصح في المافول من ك  هذا  وذكا ذلك الجاَّ
ونق  بعضهم أن الُقُهسـتاني كتـم لىـأ هـامش نسـدته: أن هـذا  .في 

تقصــا  التــام مدــتص بــايذان, وأمــا فــي اإلقامــة فىــم يوجــد بعــد ا س
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .اهـ .والتتبع

 ,ما رأيكم يف الدعوة السلفية وهل تنص ون باالنضـمام إليهـا  : 2السؤال

 ؟مع العلم بأنها نشطة وعاملة يف الدعوة إىل اهلل يف هذا العصر

أنا أنصحك أخي الكـايم أن تتىقـأ العىـم مـن مصـادره  الجواب:
ا , فالمهم هـو المسـمأ, والمهـم هـو الصافية, دون التفات إلأ ايسم

 .ا لتزام بالكتاب والسنة ظاهاام وبا نام 
, وخـذ  ابحم لن فاد أو جمالة تحققـن با تبـال ظـاهاام وبا نـام

أفار إلأ بعض صفات من تيخذ لنهم دينـك, كمـا  ‘لنهم, والنبي 
روى أبو يعىأ والبيهقي في فعم اإليمان ورجاله رجا  الصـحيح كمـا 

ائد, لن ابن لباا رضي اهلل لنهما قا : قي : يا رسو  في مجمع الزو
من ذك اكم اهلل ر يتـه, وزاد فـي لىمكـم <اهلل, أ   جىسائنا خيا  قا : 

 .>اكم باآلخاة لمىهمنطقه, وذكَّ 
ابحم لن رج  أو جمالة تـؤثا فيـك بحالهـا قبـ  قالهـا, وتـاى 

وأل بـين أفعالها مطابقة يقوالهـا, ويـذكاونك بيفعـالهم وأقـوالهم بـالوق
 .يد  اهلل يوم القيامة

هذا الاج  أو هذه الجمالة إذا اتصـفن بهـذه الصـفات فالزمهـا, 
, وأصحاب النبي  ما وصىوا إلـأ مـا  ‘ينها تؤثا فيك تيثياام صحيحام
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الـذ  كـان  ‘وصىوا إليه إ  من خـال  صـحبتهم لسـيدنا رسـو  اهلل 
 .قاآنام يمشي لىأ اير 

توبـة, لـن حنظىـة رضـي اهلل روى مسىم في صحيحه في كتاب ال
 نـافق :قىـن :قـا   حنظىـة يا أنن كيف :فقا  بكا أبو لقينيلنه قا : 
 اهلل رسـو  لنـد نكـون :قىـن :قا   تقو  ما !اهلل سبحان :قا  !حنظىة
 لنـد مـن خاجنـا فـإذا ,لـين رأ  كينـا حتـأ والجنة بالنار انايذك   ‘

 قـا  .كثيـاام  سـينافن والضيعات وايو د ايزوا  لافسنا ‘ اهلل رسو 
 دخىنـا حتـأ بكـا وأبـو أنا فانطىقن ,هذا مث  لنىقأ إنا فواهلل :بكا أبو
 اهلل رسـو  فقـا  !اهلل رسو  يا حنظىة نافق :قىن ,‘ اهلل رسو  لىأ
ــار اناتــذك   لنــدك نكــون ,اهلل رســو  يــا :قىــن > ذاك ومــا< :‘  بالن

 يزوا ا لافسـنا لنـدك مـن خاجنـا فـإذا ,لـين رأ  كينـا حتأ والجنة
 نفسـي والـذ < :‘ اهلل رسـو  فقا  .كثياام  نسينا والضيعات وايو د
 لصــافحتكم الــذكا وفــي لنــد  تكونــون مــا لىــأ تــدومون لــو إن بيــده

 وسـالة سـالة حنظىـة يـا ولكـن , ـاقكم وفـي فافـكم لىأ المالئكة
 .>ماات ثالي

هذا هو التيثيا بالحا  والمقا , بباكة التزام الدالي, فابحم لـن 
ىتزم والوقاأل لند حدود اهلل, والمىتـزم بـايدب النبـو  فـي تعامىـه الم

 .مع جميع أصناأل الدىق
فيا أخي الحبيم: خذ هذا الدين لمن استقام ظاهاام وبا نـام, 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 
 .رواه مسىم (وا لمن تيخذون دينكمدين فانظا

يـا بـن لمـا <قـا :  ‘ولن ابن لما رضـي اهلل لنـه, أن النبـي 
ك, إنما هو لحمك ودمك, فانظا لمن تيخذ, خذ لن الذين ك دينَ دينَ 

 .أورده الدطيم في الكفاية >استقاموا, و  تيخذ لن الذين مالوا
 , نسَ ائ  تُ     مسنفَ ويقو  بعض العىما  الابانيين: العىم روح تُ 

 .فىينتبه المتعىمون لمن ييخذون, ولينتبه العالمون لمن يعطون
الىهــم اجعىنــا هــادين مهــديين, غيــا ضــالين, وأرنــا الحــق حقــام 
هنـا  وارزقنا اتباله وحببنا فيه, وأرنا البا   بـا الم وارزقنـا اجتنابـه وكا 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .فيه

جــل, وواظبــت بفضــل اهلل   أنــا عبــد هــداني اهلل عــز و   : 12الســؤال

ــب      ــراء بعـــا الكتـ ــم, وأريـــد اـ ــالا العلـ ــور دـ علـــى حضـ

ألتعلــم أمــور ديــين, ووالــدي ميــنعين مــن ذلــ , فهــل أبقــى   

جاهاًل وال أارتي الكتب, أم أنين إذا اارتيت الكتب أكـون  

 عاقًا لوالدي, أم ماذا أفعل؟

أخي السائ  الكايم: الحمد هلل الذ  هداك من فضىه, الجواب: 
]اينعام:  {پپپٻٻٻٻٱ} القائ : اهلل وصدق
فإذا فاح اهلل صدرك لعسالم بعد أن حبم إليك اإليمان, فتذكا  [305

ھھہہہہۀۀڻ ل ڻ}قو  اهلل تعالأ: 
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 ۆۆۇۇڭڭڭۓۓےے ل ھ
فا بتال  لىمؤمن كالىهم لىذهم, وقد يبتىأ  .]العنكبوت[ {ل

الاج  بيو ده, وكما يبتىأ الاج   الاج  المسىم بوالديه, كما يبتىأ
وئ}بزوجته, والزوجة بزوجها, وربنا يدا م المؤمن بقوله: 

 .[02]الفاقان:  {ېئېئۈئۆئۆئۇئۇئ
أخي الكايم:   تعص اهلل فيمن لصأ اهلل فيك, فإذا رأين والدك 

اك بقو  اهلل لز وج : لصأ اهلل فيك, فال تعص اهلل أنن فيه, وأذك  
ڳگگگککککڑڑژژڈڈ}

 .[35]لقمان:  {ڳڳڳ
فيحسن الصحبة مع والديك مهما كان وضـعهما, وأحسـن إليهمـا 

والدك بذلك, بـ  كـن حكيمـام  وتعىم دينك, وافتا الكتم, و  تتحدَّ 
ا والـدك في فاا  الكتم, وكن حكيمام أثنـا  قاا تهـا, وحـاو  أن تـذك  

ن إن فعىـن إليـه, وأنـ دْ بحضور مجالا العىم بيسـىوب حسـن, وتـودَّ 
نـا اهلل تَ ثبَّ  .لك   تكون لاقام لوالديك, وأكثا لهما من الـدلا  كما قىنُ 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .وإياك لىأ الحق

ــؤال ــريم     : 11السـ ــرآن الكـ ــوا القـ ــن حفظـ ــرة ممـ ــة عشـ ــد معرفـ أريـ

 ؟‘كاماًل يف حياة الن  

في كتاب مناه  العافـان فـي لىـوم القـاآن لىشـي   جا  الجواب:
 د العظيم الزرقاني: محمد لب
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جمعــام غفيــاام مــنهم  ‘كــان حفــاظ القــاآن فــي حيــاة رســو  اهلل 
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, 

ابن الزبيا, ولبـد اهلل بـن السـائم, ولائشـة, وحفصـة, وأم سـىمة, و
 .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, 

 .تيوأبو زيد الذ  سئ  لنه أنا فقا : إنه أحد لموم
روى البدار  لن سيدنا أنا بن مالك رضي اهلل لنه قا : جمع 

بـن  أربعة كىهم من اينصار: أبي, ومعـاذ ‘لىأ لهد رسو  اهلل  القاآنَ 
قىن ينـا: مـن أبـو زيـد  قـا :  .جب , وأبو زيد, وزيد بن ثابن

 .لمومتي أحد
وروى البدار  ومسىم لن مساوق قا : ُذكا لبد اهلل بن مسـعود 

اهلل بن لمـاو فقـا : ذاك رجـ    أزا  أحبـه, سـمعن النبـي لند لبد 
خذوا القاآن من أربعة: من لبـد اهلل بـن مسـعود فبـدأ بـه, <يقو :  ‘

 .>وسالم مولأ أبي حذيفة, ومعاذ بن جب , وأبي بن كعم
لىــأ لهــد  وروى الطباانــي لــن لــاما الشــعبي قــا : جمــع القــاآنَ 

ومعاذ بن جب ,  وأبو زيد, ,زيد بن ثابن ستة من اينصار: ‘ رسو  اهلل
 هذا, واهلل تعالأ ألىم. .وأبو الدردا , وسعد بن لبادة, وأبي بن كعم
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 فـــيمن قـــالومـــن هـــي زوجـــة عبـــد اهلل بـــن ج ـــآ؟   : 10الســـؤال

إن فيـــ  خصـــلتن حيبهمـــا اهلل ورســـوله  <: ‘املصـــطفى 

 ؟>احللم واألناة

فهـي السـيدة  ~ أما زوجة سـيدنا لبـد اهلل بـن جحـشالجواب: 
بنن خزيمة رضي اهلل لنها, وبعد استشـهاده رضـي اهلل لنـه فـي  زينم

, وتوفين بعد زواجها من رسـو  اهلل ‘غزوة أحد تزوجها رسو  اهلل 
 .وقي : فهاين أو ثالثة .بثمانية أفها ‘

ــي  ــو  النب ــا ق ــم <: ‘وأم ــا اهلل: الحى ــك خصــىتين يحبهم إن في
ضــي اهلل فهــذا الحــديم رواه مســىم وغيــاه لــن ابــن لبــاا ر >واينــاة

, فقـا  رسـو  ‘اهلل  لنهما أنه قا : إن وفد لبـد القـيا أتـوا رسـو َ 
ماحبــام <فقــالوا: ربيعــة, قــا :  >َمــن الوفــد  أو َمــن القــوم <: ‘اهلل 

قا : فقالوا: يـا رسـو  اهلل إنـا  .>بالقوم أو بالوفد غيا خزايا و  ندامأ
ا, وإنـا نيتيك من فقة بعيدة, وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضـ

  نستطيع أن نيتيك إ  في فها الحاام, فمانا بيما فصٍ  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: 

حمـدام رسـو  فهادة أن   إلـه إ  اهلل, وأن م<قا :  .اهلل ورسوله ألىم
اهلل, وإقام الصالة, وإيتا  الزكـاة, وصـوم رمضـان, وأن تـؤدوا خمسـام 

وقــا :  .قيــان والنَّ فَّــزَ م والمُ تَ ْنــا  والحَ بَّ ونهــاهم لــن الــدُّ  .>مـن المرــنم
وزاد ابن معاذ في حديثه لـن أبيـه:  .>احفظوه وأخباوا به من ورا كم<
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ك خصــىتين إن فيــ<لألفــت أفــت  لبــد القــيا:  ‘وقــا  رســو  اهلل 
 .>يحبهما اهلل: الحىم وايناة

وروى ابن ماجه لن أبي سعيد الدـدر  رضـي اهلل لنـه قـا : كنـا 
, ومـا يـاى >أتتكم وفود لبـد القـيا<فقا :  ‘جىوسام لند رسو  اهلل 

, ‘أحد فينـا, فبينـا نحـن كـذلك إذ جـا وا فنزلـوا, فـيتوا رسـو  اهلل 
فيناخ راحىتـه ووضـع ثيابـه وبقي ايفت العصا  فجا  بعُد, فنز  منز م 

إن فيـك <: ‘, فقـا  لـه رسـو  اهلل ‘جانبام, ثم جا  إلأ رسو  اهلل 
قا : يا رسو  اهلل أفـي  ُجبىـن  .>لدصىتين يحبهما اهلل: الحىم والتؤدة

 .>ب  في  جبىن لىيه<: ‘لىيه, أم في  حدي لي  قا  رسو  اهلل 
يـ : إن ولىأ ذلك: فهذه الكىمة قيىن في أفت لبـد القـيا, وق

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 
هذا الحديم هو أن نسعأ لىتدىـق بهـاتين الصـفتين: الحىـم  ‘النبي 

وج   وايناة, وأن نسي  لن  ايق الوصو  إليهما, وإني أرجو اهلل لز
 هذا, واهلل تعالأ ألىم. .أن يكامنا جميعام بالحىم وايناة

 وكــم للعبــد ؟كيــف للعبــد أن يفهــم عـن اهلل تعــاىل : 13السـؤال 

ومــاذا يفعــل ؟ وإىل أي درجــة تصــل حــدود التوبــة ؟أن يتــوب

لــه خجلــه مــن اهلل وهــو يــدرس بــأن ذنبــه مــن الكبــائر  إن كبَّ
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ى اهلل معــاذ جبــرأة علــ عف منــه الالكــرة بَضــ ويتــوب ويعــاود

   ؟فهل للضعيف مكان عند اهلل تعاىل ؟اهلل

العبــد يفهــم لــن اهلل لــز وجــ  مــن خــال  قــوة إيمانــه  الجووواب:
وزيادتــه, فكىمــا زاد اإليمــان فهــم العبــد لــن ربــه لــز وجــ , وزيــادة 

ڄڦڦڦ}اإليمان تكون بتالوة القاآن العظيم, قا  تعالأ: 
 .أوبكثاة ذكا اهلل تعال ,[0اينفا :  {ڄڄ

والعبد يجم لىيه أن يتوب إلأ اهلل تعالأ كىما وقع فـي الـذنم, 
ائين ا , وخيا الدطَّـك  بني آدم خطَّ <: ‘ا  كما قا  النبي والعبد خطَّ 
وهـذه صـيرة مبالرـة, فالعبـد كثيـا  وابن ماجه, رواه التامذ  >التوابون

 الدطي, و الما هو كثيا الدطـي فعىيـه أن يكثـا مـن التوبـة, واهلل تعـالأ
ولـــو  ,[000]البقـــاة:  {ۋۋٴۇۈۈۆ}يقـــو : 

من استرفا وإن لاد في  ما أصاَّ <: ‘أذنم في اليوم سبعين ماة, قا  
رواه أبــو داود والتامــذ , لىــأ أن يحقــق فــاوط  >اليــوم ســبعين مــاة

التوبة, وفاو ها: اإلقالل لن الذنم, والندم لىأ ما مضـأ, والجـزم 
 .لىأ أ  يعود إلأ الذنم أبدام 

ٻٱ} تبارك وتعالأ يقو  في وصف لباد الاحمن: واهلل
ٺٺٺڀڀڀڀپپپپٻٻٻ

ڦڤڤڤڤٹ و ٹٹٿٿٿٺ

چچڃڃڃڃڄڄڄڄ و ڦڦ

فالشاك أكبا  .]الفاقان[ {ى ڍڇڇڇچچ
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فاهلل تبارك  .الكبائا, وقت  النفا كذلك من الكبائا, والفاحشة كذلك
 .فاو ها ق العبدُ وتعالأ يقب  توبة العبد إذا حق

فاحمـة اهلل أكبـا مـن   وكيف ييـيا العبـد مـن رحمـة اهلل تعـالأ
معاصينا, وإن معصيتنا   تضا اهلل تعالأ, إنما ضارها لائد إلينا, كمـا 

يا لباد  إنكم لن تبىروا <قا  ربنا تبارك وتعالأ في الحديم القدسي: 
  .رواه مسىم >ضا  فتضاوني ولن تبىروا نفعي فتنفعوني

ىيك بكثاة تالوة القاآن الكايم, وكثاة ذكا اهلل تعالأ, واحذر فع
ۀ}من قانا  السو , وحق ق فاوط التوبة, وتذكا قو  اهلل تعالأ: 

ڭڭۓۓےھھھھہہہہۀ

 .[51]الزما:  {ۆۆۇۇڭ
أقبـ  لىينـا, نسـي   دوها هو فها رمضان الذ  يامض الذنوب ق

 .ا سـتقامة ونسي  اهلل لنا ولكم .ضان لنااهلل أن يسىمنا لامضان ويسىم رم
 هذا, واهلل تعالأ ألىم. .آمين

مـع العلـم    ,نفسـي ميالـة للنسـاء بشـكل اـديد واـرل      : 14السؤال

 حـــاول  ـــا بصـــري ولكـــن ال    أو والد,أنـــي متـــزوج ولـــدي    أ

 ؟السبيل لذل ا مف ,ستطيعأ

يا معشا الشباب من استطال مـنكم < :‘ اك بقو  النبيأذك   الجواب:
لىبصا وأحصـن لىفـا , ومـن لـم يسـتطع فعىيـه  ا ة فىيتزو  فإنه أغضُّ الب

فعندما يكون زواجك تيسـيام بسـيدنا  .رواه البدار  >بالصوم فإنه لو وجا 
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لىــأ غــض البصــا وحفــظ  فــإن الــزوا  يكــون لــك لونــام  ‘ رســو  اهلل
   .الشهوات إثارة الزوا  من الراية تجع  و  زواجك, في النية حفصح   الفا ,
: احذر يـا أخـي مـن فتنـة النسـا , فقـد جـا  فـي صـحيح مسـىمو

وفتنة النسا , فـإن أو  فتنـة بنـي إسـاائي  كانـن مـن  اتقوا فتنة الدنيا<
في نفسك إ  بسبم كثـاة تطىعـك  وما هذا المي  الذ  تجده .>النسا 

ڍڍڇڇڇڇ}إلأ النسا , واهلل تعالأ يقو : 

 .[12]النور:  {کڑڑژژڈڎڎڌ
لىيه السالم: )إياكم والنظاة فإنها تزرل فـي  لن سيدنا ليسأ وورد

 بنـه: يـا بنـي امـش خىـف  وقا  لقمـان .القىم فهوة, وكفأ بها فتنة(
تعـالأ:  وذك ـا نفسـك بقـو  اهلل .ايسد وايسود و  تمش خىف الماأة

فه   .[16]اإلساا :  {ییییىئىئىئېئېئ}
  ايجنبيات لنك  فمـا أنـن قائـ  لتنظا فيه إلأ النسا ألطاك اهلل البصا

 ــ   قـدر اهلل تعـالأ ـلابك يوم القيامة  هـ  تايـد أن ييخـذ اهلل بصـاك 
ربنا فـي   اتـق اهلل  وتكون ألمأ  كم من إنسان فاقد بصاه  ه  يعجز

في ألاا  الناا, ولامـ  النـاا كمـا تحـم أن يعـامىوك, أتاضـأ أن 
يـف تبـيح لنفسـك أمـاام الناا إلأ محارمـك  يقينـام   تاضـأ, فك ينظا

يا أخي بين إ الق البصا لىنظا إلـأ النسـا   وتمنعه لن اآلخاين  والىم
وذلـك بكثـاة تـالوة القـاآن , من ضعف اإليمان, فعىيك بتقوية اإليمـان

 لىيــك أن .[0]اينفــا :  {ڄڄڄڦڦڦ} :العظــيم
تتعاأل لىأ أسما  اهلل الحسنأ مـن القـاآن العظـيم والسـنة النبويـة, ألـم 
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كيـف تنظـا  .[3]النسـا :  {ڦڤڤڤڤ}وج :  لز يق  مو نا
أن تعبـد اإلحسـان <: ‘ النبـي إلأ النسا  واهلل رقيم لىيك  ألـم يقـ 
 أ  تعتقـد بـين اهلل .رواه مسىم >اهلل كينك تااه فإن لم تكن تااه فإنه يااك

يااك    تجع  اهلل أهون الناظاين إليك, أيسـتحي أحـدنا أن يـااه أحـد 
   .  واهلل إنه يما لجيمو  يستحي من اهلل معصية دىق فيمن ال

:  ‘ لذلك خذ أما النبي اسـتحيوا مـن اهلل <وهو يقو  لنا جميعام
قـا :  .قـا : قىنـا: يـا رسـو  اهلل إنـا نسـتحيي والحمـد هلل .حق الحيا 

ليا ذاك, ولكن ا ستحيا  من اهلل حـق الحيـا  أن تحفـظ الـاأا ومـا 
تذكا الموت والبىأ, ومـن أراد اآلخـاة تـاك ولأ والبطن وما حوى ول

رواه  >زينــة الــدنيا, فمــن فعــ  ذلــك فقــد اســتحيا مــن اهلل حــق الحيــا 
فاحفظ رأسك وما ولاه, ومن جمىة ما ولاه رأسك بصـاك,  .التامذ 

 .يحفظه اهلل تعالأ لك فاحفظ بصاك حتأ
 وأخياام أقو  لك: يا أخي أكثا مـن تـالوة القـاآن العظـيم وتعـاأل

 فات اهلل لز وج , وأكثـا مـن ا سـترفار والصـالة لىـأ النبـيلىأ ص
اهلل, ولىيك بصحبة ايخيار, واحذر صـحبة  , ومن قو    إله إ ‘

واحـذر غياهـا فإنهـا , زوجتك فهـي حـال  لـك ايفاار, والتفن إلأ
 حاام لىيـك, هـ  رأيـن رجـالم لـاقالم يرـض بصـاه لمـا أحـ  اهلل لـه

يـه  أيهمـا أرضـأ هلل لـز وجـ   نظـاك ويطىق بصاه فيما حامه اهلل لى
م اهلل لىيـك  أسـي  اهلل لنـا ولـك أم إلـأ مـا حـاَّ  إلأ ما أحـ  اهلل لـك

   هذا, واهلل تعالأ ألىم.آمين .سالمة الدين
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منـــذ ســـنوا  يلـــويين بفعـــل الفاحشـــة معـــه,  لـــي صـــديق : 12الســـؤال

 وحاولت التةلص منه أكثر من مرة فلم أستطع, فماذا أفعل؟

خي الكايم: قصتك واهلل تدمي القىم قب  أن تبكي يا أ الجواب:
العين, يا أخي الحبيم: أنن رج  مسىم مؤمن, أ  تداأل نتائت 
العم   أما قاأت القاآن العظيم وهو يحدثك لن نتيجة قانا  السو , 

ںڱڱڱڱڳڳڳ}اقاأ يا أخي قوله تعالأ: 

ھھھ إل ہہہۀۀڻ أل ڻڻں
 .قان[]الفا {إل ڭڭڭڭۓےےھ

ڻڻںںڱڱ }واقاأ قوله تعالأ: 

ھھہ}واقاأ وتدبا قوله تعالأ:  .[67]الزخاأل:  {ڻ

ۈۈۆۆۇ ك ڭڭڭ ك ۓۓےے ق ھ

 .]الشعاا [ {ك ۋٴۇ
ه  تعىم يا أخي بين القانا  وايصحاب يتدىأ بعضهم لن 

ۀڻڻڻڻں}بعض يوم القيامة  اقاأ قوله تعالأ: 

ۓےےھھ ن ھہہہہۀ
ۋۋٴۇۈۈۆۇۇڭڭڭڭۓ

 .]البقاة[ {ن ېېۉۉۅ
واقاأ قوله تعالأ وهو يدبانا لن قو  في  فيا ين الجن 

گگگگککککڑڑ}واإلنا: 

ڻڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳ
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ۓےےھھھھہہہۀ

 {ٴۇۈۈۆۆۇڭڭڭڭ
 .[00]إبااهيم: 

كما جا  لن أبي  ‘يا أخي الحبيم: اسمع ماذا يقو  لك النبي 
  تصـاحم <: ‘سعيد الددر  رضي اهلل لنه قـا : قـا  رسـو  اهلل 

 .رواه أبو داود والتامذ  >و  ييك   عامك إ  تقي ,إ  مؤمنام 
الاج  لىأ دين خىيىه فىينظا <ويقو  لنا في حديم آخا: 

رواه أبو داود والتامذ , ولن أبي موسأ  >أحدكم من يدال 
مث  الجىيا الصالح <قا :  ‘, أن النبي ايفعا  رضي اهلل لنه

والسو  كحام  المسك وناف  الكيا, فحام  المسك إما أن يحذيك 
وناف  الكيا إما أن  .وإما أن تبتال منه وإما أن تجد منه ريحام  يبة

روحي  .رواه البدار  ومسىم >يحاق ثيابك وإما أن تجد ريحام خبيثة
ھ}هلل القائ  في حقه: كم هو حايص لىينا, وصدق ا ‘الفدا  له 
ڭڭڭڭۓۓےےھ

 .[308]التوبة:  {ۆۆۇۇ
أخي الكايم: صاحبك هذا   أراه إ  فيطانام لك, لـو قيـ  لـك: 
إن فالنام مصاب بما  معٍد فه  تجالسه  الجواب: قطعام  , ولو كان 
من أقاب الناا إليك, كيـف تكـون حايصـام لىـأ جسـدك الـذ  مآلـه 

حايصام لىأ دينـك  كـن رجـالم واقطـع الصـىة مـن لىتااب, و  تكون 
 .قب  أن تعض لىأ يديك من الندم
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 .أسي  اهلل تعالأ أن يحفظنا وإياك من فـا ايفـاار وكيـد الفجـار
 هذا, واهلل تعالأ ألىم. .آمين

النصـف   ما هو احلكم الشرعي يف اجتمـاع النـاإ ليلـة   : 18السؤال

ــل, و    ــز وجـ ــدعون اهلل عـ ــاجد, يـ ــعبان يف املسـ ــن اـ ــرؤون مـ يقـ

 القرآن, ويصلون, هل هو بدعة؟

وأنن تقـو :  ,ماذا تتوقع مني أن أقو  لك يا أخي الكايمالجواب: 
يجتمعون في المساجد يدلون اهلل لز وج , ويقا ون القاآن, ويصـىون  

وما اجتمع قوم فـي بيـن مـن بيـوت اهلل تعـالأ يتىـون <يقو :  ‘والنبي 
ىـيهم السـكينة وغشـيتهم الاحمـة كتاب اهلل ويتدارسونه بيـنهم إ  نزلـن ل
 .رواه مسىم وأبو داود >وحفتهم المالئكة وذكاهم اهلل فيمن لنده

ومــا أجمــ  الــدلا  إذا كــان فــي بيــن اهلل لــز وجــ , وباجتمــال 
ــد صــالح  ــيهم لب ــ  أن يكــون ف ــبعض, ولع ــع بعضــهم ال المســىمين م

ــا   ــا ق ــه, كم ــع بباكت ــم  اهلل الجمي ــدلوة, فيش ــتجاب ال ــي  ‘مس ف
ولــه أيضــام قــد غفــات, هــم القــوم   يشــقأ بهــم <قدســي: الحــديم ال
 .رواه البدار  ومسىم >جىيسهم

ومــا أجمــ  المســىمين لنــدما يجتمعــون فــي بيــن مــن بيــوت اهلل 
ەئ}يصىون النواف  بعد الفاائض, وكىه مـن خـال  قولـه تعـالأ: 

 .[0]المائدة:  {ېئۈئۈئۆئۆئۇئوئوئ
, حيم تاى بيوت ماذا تايد يا أخي الحبيم في هذا الظاأل الدطيا
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اهلل خاوية إ  في بعض ايوقات  أ  تايد أن تـاى العبـد الـذ  قـا  فيـه 
  رواه البدار  ومسىم >ورج  قىبه معىق في المساجد<: ‘النبي 

الحاجة يا أخي الحبيم أن نيو  إلأ بيوت اهلل حيم  نحن بيما  
من توضي فيحسن <رحمات اهلل, تذكا يا أخي الحديم الشايف: تتنز  

الوضو , ثم أتأ المسجد ليصىي فيه, كان زائا اهلل, وحق لىأ المزور 
 .~رواه ابن أبي فيبة والطبااني لن سيدنا سىمان  >أن يكام زائاه

ون وأصحابه الكاام كانوا يدصُّ  ‘نعم يا أخي, لم ياد أن النبي 
بهـذا الشـك  الـذ  يفعىـه المسـىمون  هذه الىيىة با جتمال في المسجد

, ين ُج َّ أوقاتهم رضـوان اهلل لىـيهم ىة النصف من فعباناليوم في لي
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 
ستحم لىعبد أن يحيي هـذه الىيىـة, لمـا ورد فـي السنة, ولكن نقو : ي

 من جمىة ذلك:  .فضىها من ايحاديم الشايفة
ــأ  ــي موس ــن أب ــا ل ــد وغياهم ــام أحم ــه واإلم ــن ماج ــا رواه اب م

إن اهلل ليطىـع فـي <قـا :  ‘ايفعا  رضي اهلل لنه, لن رسـو  اهلل 
  .>ليىة النصف من فعبان, فيرفا لجميع خىقه إ  لمشاك أو مشاحن

رواه الطبااني والبيهقي لن أبي ثعىبة رضي اهلل لنـه أن النبـي  وما
يطىع اهلل إلأ لباده ليىة النصف من فعبان فيرفـا لىمـؤمنين <قا :  ‘

   .>ويمه  الكافاين, ويدل أه  الحقد بحقدهم حتأ يََدلوه
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وما رواه التامذ  لن السيدة لائشة رضي اهلل لنها قالن: فقـدت 
فإذا هو بالبقيع, فقـا : أكنـن تدـافين أن ليىة فداجن  ‘رسو  اهلل 

يحيف اهلل لىيك ورسوله  قىن: يا رسو  اهلل إنـي ظننـن أنـك أتيـن 
إن اهلل لــز وجــ  ينــز  ليىــة النصــف مــن <: ‘فقــا   .بعــض نســائك

 .>فعبان إلأ السما  الدنيا فيرفا يكثا من لدد فعا غنم كىم
ىـي بـن وروى ابن ماجه والبيهقي في فعم اإليمـان لـن سـيدنا ل

إذا كانــن ليىــة <: ‘أبــي  الــم رضــي اهلل لنــه قــا : قــا  رســو  اهلل 
النصـف مـن فـعبان فقومــوا ليىهـا وصـوموا نهارهــا, فـإن اهلل ينـز  فيهــا 

أ    لراوب الشما إلأ سما  الدنيا فيقـو : أ  مـن مسـترفا فـيغفا لـه
 .>أ  كذا أ  كذا حتأ يطىع الفجـا  أ  مبتىأ فيلافيه  مستازق فيرزقه

 .والحديم الضعيف يعم  به في فضائ  ايلما  .والحديم ضعيف
وا جتمال في بين اهلل أما مندوب إليه, وهو مشمو  بقولـه تعـالأ: 

, وبايحاديــم الشـــايفة التـــي تحـــض لىـــأ {ۇئوئوئەئ}
 .ا جتمال لتالوة القاآن ومدارسته وذكا اهلل لز وج  و ىم العىم

الىقـا , ثـم َضـْعها فـي يا أخي الحبيم: انظـا إلـأ مفـادات هـذا 
 ميزان الشال, ثم احكم بعد ذلك:

, فما رأيك فـي ذلـك  والنبـي  ـ3  ‘هم يصىون الصالَة جمالةم
رواه  >صالة الجمالة تفض  صالة الفـذ بسـبع ولشـاين درجـة<يقو : 

 .البدار  ومسىم
يقا ون القاآن ويتدارسونه فيما بينهم, فمـا رأيـك فـي ذلـك   ـ0



 
 كتاب اآلداب

 

157 

جتمع قوم في بين من بيوت اهلل تعـالأ يتىـون وما ا<يقو :  ‘والنبي 
كتاب اهلل ويتدارسونه بينهم إ  نزلن لىيهم السكينة وغشـيتهم الاحمـة 

 .رواه مسىم وأبو داود >وحفتهم المالئكة وذكاهم اهلل فيمن لنده
يتكىم العىما  و الب العىم نصـحام وإرفـادام, فمـا رأيـك فـي  ـ1

ام يىتما بـه لىمـام سـه  اهلل ومن سىك  ايق<يقو :  ‘ذلك  والنبي 
 .رواه مسىم >له به  ايقام إلأ الجنة

يذكاون اهلل تعالأ في مأل من البشا, فما رأيـك فـي ذلـك  واهلل  ـ4
أنا لند ظـن لبـد  بـي, وأنـا معـه <لز وج  يقو  في الحديم القدسي: 

حين يذكاني, إن ذكاني في نفسه ذكاته في نفسـي, وإن ذكانـي فـي مـأل 
: ‘ويقـو  النبـي  .رواه البدـار  ومسـىم >هم خيـا مـنهم ذكاته في مأل

ما اجتمع قوم يذكاون اهلل إ  حفتهم المالئكة وترشـتهم الاحمـة ونزلـن <
 .رواه اإلمام أحمد >لىيهم السكينة وذكاهم اهلل فيمن لنده

, فمـا رأيـك فـي ذلـك  وقـد كـان سـيدنا ‘يمدحون النبـي  ـ5
, ‘لصحابة يمدحون النبـي حسان بن ثابن رضي اهلل لنه وغياه من ا

لسـيدنا حسـان رضـي اهلل لنـه  ‘وما كان يُْنَكا لىيهم, ب  دلا النبـي 
 .رواه البدار  ومسىم >الىهم أي ده باوح الُقُدا<فقا : 
يدلون اهلل لز وج , فما رأيك في ذلك  واهلل تبارك وتعالأ  ـ6
ويقو  سبحانه:  .[62]غافا:  {ٺٺٺٺڀ}يقو : 

 {ۈئۆئۆئۇئۇئوئەئەئائائى}
 .[386]البقاة: 
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, فمـا رأيـك فـي ذلـك  ‘يتصافحون ويصـىون لىـأ النبـي  ـ7
إذا التقأ المسىمان فتصافحا وحمـدا اهلل لـز وجـ  <يقو :  ‘والنبي 

أسـي  اهلل تعـالأ أن يجمـع فـم   .رواه أبـو داود >واسترفااه غفا لهما
 .المسىمين لىأ ما يحبه ربنا تعالأ وياضاه

م همة لالية, وتستطيع أن تحيي الىي  أو وإن كنن يا أخي صاح
جز ام منه وأنن منفاد, فافع  ذلك, وكن لوحدك في خىوة مـع ربـك, 

اك بحديم رسو  اهلل  سبعة يظىهم اهلل في ظىه يـوم   ظـ  <: ‘وأُبش 
رواه  >ورج  ذكا اهلل خاليـام ففاضـن لينـاه<وذكا منهم:  >...إ  ظىه:

 .بظها الريموأرجوك دلوة صالحة  .البدار  ومسىم
وأما إذا كنن ضـعيفام فتقـوَّ بإخوانـك لىـأ  الـة اهلل لـز وجـ , 

والمـؤمن  .رواه مسىم >واهلل في لون العبد ما كان العبد في لون أخيه<
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .ضعيف بنفسه قو  بإخوانه المؤمنين

عــــدم لالــــبالء وكــــان هــــو الســــبب  إذا وقــــع عبــــد يف: 12الســــؤال

 نـه هـو  إفهل نقول  ,أو بعدل عن الشريعةمعرفته بالتصرا 

ــن     ــان النـــاإ الـــذين مـ ــه احلكمـــة يف امت ـ الســـبب أم اهلل لـ

ــيهم   ــون أخـ ــوا يف عـ ــاذا يرتتـــب علـــى   ؟حولـــه حتـــى يكونـ ومـ

الـبالء   الزوجة واأليف وكل من حولـه ناهـه إذا كـان هـذا    

 ؟يضر صاهلم وحقوقهم

بتال  : العبد ما خىق في الحياة الدنيا إ  لالختبار وا الجواب
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 {ٹٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ}قا  تعالأ: 
ٹٿٿٿٿٺٺ}وقا  تعالأ:  ,[0 :]المىك

ڄڦڦڦڦ ك ڤڤٹٹٹ

ڇڇڇچچچچڃ ل ڃڃڄڄڄ

  .]البقاة[ {ل ڍ
ی}والمصيبة التي تقع لىأ العبد إما بكسم يده قا  تعالأ: 

]الشورى:  {حبجبيئىئمئحئجئیی
ڻ ڻ الأ, قا  ج  فينه: }, وإما ابتال  من اهلل تع[12

 .]العنكبوت[ { ھھھہہہہۀۀ
ما <: ‘ففي الحالة ايولأ تكون المصيبة تطهياام لىسيئات لقوله 

يصيم المسىم من نصم و  وصم و  هم و  حزن و  أذى و  
ا اهلل بها من خطاياه  .رواه البدار  >غم حتأ الشوكة يشاكها إ  كفَّ

يثىث}: مقا  فيه نازاه اهلل جزا  الصاباين الذيوإذا ما صبا لىيها ج
 ڤڤ}: موقا  فيه ,[32]الزما:  {محجحمجحج
چڃ ل ڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦ ك
 .]البقاة[ {ل ڍڇڇڇچچچ

وفي الحالة الثانيـة يكـون ا ختبـار وا بـتال  مـن أجـ  تمحـيص 
ــالأ:  ــا  تع ــان ق ــا :  {گگککک}اإليم  ,[17]اينف

ٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀپپ}وقا : 

ويكون من أج  التاقية ورفع الدرجات  ,[340]آ  لماان:  {ٿ
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إذا سبقن لىعبد من اهلل منزلـة لـم يبىرهـا بعمىـه ابـتاله اهلل <: ‘لقوله 
في جسده أو في ماله أو فـي ولـده ثـم صـبَّاه حتـأ يبىرـه المنزلـة التـي 

 .رواه أحمد وأبو داود >سبقن له منه
 وبناء على ذلك:

د الذ  تقع لىيه المصائم لسو  تصـافه, هـذا يكـون جـزا  فإن العب
وفاقام, 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 

هذا يكون من فوإن كانن المصائم تقع لىيه لبعده لن الشايعة 
يئىئمئحئجئییی}لأ: باب قوله تعا

ٻٱ}ومن باب قوله تعالأ:  ,[12]الشورى:  {حبجب

ومن  ,[03]السجدة:  {پپپپٻٻٻ
ىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئ}باب قوله تعالأ: 

ٱ ي خبحبجبيئىئمئحئجئ ي ییی

ومن حياة   ه[سورة ] {ي پپپٻٻٻٻ
 .الضنك ا بتال ات

ويتضــال إليــه ولىــأ العبــد المصــاب أن ياجــع إلــأ اهلل تعــالأ 
لكشف ما به من سو , و  يىتفن إلأ الدىق الذين من حوله أقابـا  

ين اهلل يايد من العبد أن ياجع إليـه وأن يقـف لىـأ بابـه  ,أو أبالد
 وأن يحاسم نفسه:

 ـ ه  هو مقصا في حق اهلل تعالأ 3
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 ـ ه  هو أتأ بالطالة لىأ الوجه الذ  ينبري 0
 لشكا أم بكفاان النعمة ـ ه  يقاب  نعمة اهلل تعالأ با1
 ـ ه  يستددم نعمة اهلل في  الة اهلل أم في معصية اهلل 4

حاسبوا أنفسكم قبـ  )لذلك كان سيدنا لما رضي اهلل لنه يقو : 
أن تحاسبوا, وتزينوا لىعا  ايكبا, وإنما يدف الحساب يوم القيامـة 

ــدنيا  ــي ال ــأ مــن حاســم نفســه ف  {ڳگگگگک}لى
 .التامذ  وابن أبي فيبة ( رواه[38]الحاقة: 

وكتم سيدنا لما رضي اهلل لنه إلـأ بعـض لمالـه: )أن حاسـم 
نفسك في الاخا  قب  حساب الشدة, فإنه من حاسم نفسه في الاخـا  

والربطـة, ومـن ألهتـه حياتـه  أالشدة لاد ماجعه إلأ الاض قب  حساب
ما يْ لكَ  هِ بِ  ظُ لَ وما تُ  اْ كَّ ذَ وفرىته أهوا ه لاد أماه إلأ الندامة والحساة, فتَ 

 .أ لنه, وتكون لند التذكاة والعظة من أولي النهأ(نهَ ا تُ لمَّ  يَ هِ تَ نْ تَ 
 وأخياام أقو  لك أخي الكايم:

  تفكــا بمــا يتاتــم لىــأ الزوجــة وايب وايخ والقايــم تجــاه 
ا كيف ياجع العبد المصاب إلأ اهلل تعـالأ صاحم المصيبة, ولكن فك  

إن قىوب بني آدم كىها بين إصـبعين <و : يق ‘مصطىحام معه, والنبي 
, ثم قا  رسـو  اهلل >من أصابع الاحمن كقىم واحد يصافه كيف يشا 

 .رواه مسىم >أل قىوبنا لىأ  التكأل القىوب صا  الىهم مصا  <: ‘
 هذا, واهلل تعالأ ألىم. .نسي  اهلل لنا ولكم العفو والعافية, آمين

 ,جدأوحبثت ومل , يقيةتربية حق يربيين أريد ايةًا: 16السؤال
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 و أنـاإ مل أن اـيويف اليـوم إمـا دجـالون     أبل كل ما وجـد   

ون وال يعرفــــون كيــــف يزك ــــ   يرتبــــوا وأصــــب وا اــــيوخاً  

 .رادناأرجوس , أالناإ

ذلـك  ‘: أرفدك يـا أخـي الكـايم بمـا أرفـد بـه نبينـا الجواب
الصحابي الجىي , لنـدما قـا  لـه: يـا رسـو  اهلل, أ ُّ جىسـائنا خيـا  

ه, وزاد في لىمكم منطقه, وذكَّاكم بـاآلخاة من ذكََّاكم اهللَ ر يتُ <قا : 
 .رواه أبو يعىأ >لمىه

 وبناء على ذلك:
, كىمـا ‘ابحم لن لالم لام , مىتزم بكتاب اهلل وسنة رسوله 

, وكىما نظات  ذكَّاك باهلل تعالأ, وأث ـا بـك إليه جىسن معه زادك لىمام
ھھہہ}الدنيا,  حاله, و  يبتري منك لاضام من ألاا 

 عـنابحـم لـن لـالم تتـيثا بحالـه, ف .[03]يا:  {ےھھ
 أبـو لقيني: قا ـ  ‘ اهلل رسو  كتاب من وكانـ  ~ ايسيد  حنظىة
 سبحان :قا  .حنظىة نافق :قىن :قا   حنظىة يا أنن كيف :فقا  بكا
 والجنة بالنار انايذك   ‘ اهلل رسو  لند نكون :قىن :قا  !تقو  ما اهلل
 لافســنا ‘ اهلل رســو  لنــد مــن خاجنــا فــإذا ,لــين رأ  كينــا أحتــ

 إنــا فــواهلل :بكــا أبــو قــا  .كثيــاام  فنســينا والضــيعات وايو د ايزوا 
 ‘ اهلل رسـو  لىأ دخىنا حتأ بكا وأبو أنا فانطىقن ,هذا مث  لنىقأ
 > ذاك ومـا< :‘ اهلل رسـو  فقـا  ,اهلل رسـو  يـا حنظىـة نافق :قىن
 رأ  كينـا حتـأ والجنـة بالنـار اناتـذك   لنـدك نكون اهلل رسو  يا :قىن
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 نسـينا والضيعات وايو د ايزوا  لافسنا لندك من خاجنا فإذا ,لين
 مـا لىـأ تدومون لو إن بيده نفسي والذ < :‘ اهلل رسو  فقا  .كثياام 

 وفــي فافــكم لىــأ المالئكــة لصــافحتكم الــذكا وفــي لنــد  تكونــون
 .رواه مسىم >ماات ثاليـ  لةوسا سالة حنظىة يا ولكن , اقكم

نا لىيه, وأن يوصىنا إلأ من نا لىأ من يدلُّ نسي  اهلل تعالأ أن يدلَّ 
 هذا, واهلل تعالأ ألىم. .آمين .يوصىنا إليه

 ما هو السبيل للةالو من الديون؟: 12السؤال

: أخي الكـايم, أسـي  اهلل تعـالأ أن يقضـي الـدين لنـك الجواب
 وقـف لمـا: قـا  رضـي اهلل لنـه الزبيـا بن اهلل لبد لن .ولن المدينين

 اليوم  قتَ يُ    إنه بني يا :فقا  جنبه إلأ فقمن دلاني الجم  يوم الزبيا
 مـن وإن ,مظىومـام  اليـوم سـيقت  إ  أراني   وإني ,مظىوم أو ظالم إ 
 بـع بنـي يـا :فقـا   فـيئام  مالنـا من ديننا بقييُ  أفتاى ,لديني همي أكبا
 بـن اهلل لبـد بنـي يعنـي ,لبنيه وثىثه بالثىم وصأوأ ,ديني فاقض مالنا
 الـدين قضـا  بعـد فضـ  مالنـا مـن فض  فإن ,الثىم ثىم :يقو  الزبيا
 إن بنـي يـا :ويقـو  بدينـه يوصـيني فجعـ  :اهلل لبـد قـا  .لولدك فثىثه

 مـا دريـن مـا فـواهلل :قـا  .مـو   لىيـه فاستعن في  في لنه لجزت
 .اهلل :قا   مو ك من أبة يا :قىن حتأ ,أراد

 الزبيـا مـولأ يـا :قىـن إ  دينه من كابة في وقعن ما فواهلل :قا 
 .رواه البدار  .فيقضيه دينه لنه اقض
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فيكثا يا أخي من هذا الدلا , وكن لازمام لزمام صادقام لىأ سـداد 
من أخذ أمـوا  النـاا يايـد أدا هـا أدى <يقو :  ‘الدين, ين النبي 

 .رواه البدار  >فها أتىفه اهللاهلل لنه, ومن أخذ يايد إتال
والىم بين قىوب العباد بـين أصـبعين مـن أصـابع الـاحمن, فـإن 
صدقن في نية القضا , ولزمن لىأ الوفـا  فـال فـك بـين اهلل تعـالأ 

 .ا لىيك القضا س  يَ سيُ 
حافظ لىأ قاا ة سورة الواقعة بعد المراب, ولىأ قاا ة الفاتحة 

بعد صالة الجمعة وقبـ  قيامـك  واإلخالص والفىق والناا سبع ماات
الىهــم أغننــي بحاللــك لــن <لصــالة الســنة البعديــة, وقــ  بعــد ذلــك: 

ــ رواه  >ن ســواكحاامــك, وبطالتــك لــن معصــيتك, وبفضــىك لمَّ
 .الطبااني في الدلا , والنسائي في لم  اليوم والىيىة

بسـم اهلل لىـأ <وكىما خاجن من بيتك صباحام ادل بهذا الدلا : 
ني بقضائك, وبـارك لـي فيمـا قـدر لـي يني, الىهم رض  نفسي ومالي ود

 .>حتأ   أحم تعجي  ما أخات و  تيخيا ما لجىن
ییی}وأكثا من ا سترفار, وتذكا قو  اهلل تعالأ: 

پپپپ ن ٻٻٻٱ ن حئجئی

 .نوح[سورة ] {ه ٿٿٿٿٺٺ ه ٺڀڀڀڀ
 .الكـاب فايتوأسي  اهلل لنا ولكم ت .وتعجَّ  في توبتك و  تسو أل

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم

هل زـب طاعـة األهـل يف أمـور يرونهـا هـم يف صـاحلي        : 02السؤال
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ولكـنين   .وهـي أمـور ال معصـية فيهـا     ,وال أراها أنا يف صـاحلي 

جلـــا أطلـــب مـــين أهلـــي أن  إذاو ؟ال أرى أن مصـــل يت فيهـــا

 ,هــذا اجمللــا كــان مليئــًا باملعاصــي  لكــنَّ ,معهــم يف دلــا

وبــــاالختالط مـــع نســــاء ســــافرا  مــــن   ,النميمــــةالليبـــة و بو

عصــيت أهلــي إذا هــل  ,أمــامي بــدون حيــاء َنويتــربْجأقربائنــا 

 وتركت اجللوإ يف هذا اجمللا أكون مصيبًا أو خمطئًا؟  

, الوالدين في غيا معصية واجبة   : الىم يا أخي بين  الةَ الجواب
ڻڻڻںڱڱڱڱڳڳڳ} لقوله تعالأ:

ےےھھھھہہہہۀۀڻ

ۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭ ي ۓ

 .معصية غيا في  التهما لهما اإلحسان ومن .]اإلساا [ {آل ۋٴۇ
وأما إذا كنن تاى مصـىحتك فـي أمـٍا هـم يدالفونـك فيـه, فحـاو  
إقنالهم في ذلك, فإذا اقتنعوا فبهـا ونعمـن, وإ  فـاتاك, ينـه مـن تـاك 

ضه اهلل خياام منه, فق : يا رب إني تارك هذا ايما المبـاح فـي  فيئام هلل لوَّ
 .ضني خياام سبي  ماضاتهم فاجع  الديا لي يا رب في هذا التاك, ولو  

أما إذا أمـاوك بالمعاصـي, أو بـالجىوا فـي مجـالا ا خـتالط 
فهم  .والمعاصي, فال  الة لمدىوق في معصية الدالق وحـاو  أن تعـا 

ــية  ــوا ن المعص ــاك م ــن, وات ــىوب حس ــالية بيس ــام الش ــأ ايحك لى
يســىوب حســن, نســي  اهلل أن يىهمنــا الافــد, وأن يصــىحنا وأصــولنا ب

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .وفاولنا
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(؟ ُيْزَن به ولـو جبـدارل   ِنْزمن َي: ما ص ة هذا القول: )01السؤال

ــال؟ وكيــــف نوف ــــ   ــا معنــ ــول اهلل   ومــ ــول وقــ ــذا القــ ق بــــن هــ

 ؟[16فاطر: ] {ۉۉۅۅۋ} وجل: عز
م اإلمام الشافعي رحمـه اهلل تعـالأ, هذه العبارة من كالالجواب: 

ـ  فيهـا ايمـة لىـأ العِ حيم قـا  أبياتـام مـن الشـعا يحـا   ة والطهـارة فَّ
 واحتاام ألاا  الناا, وهذه ايبيات هي:

 مِ اَ حْ كم في المَ نسا ُ  فَّ عِ وا تَ فُّ لِ 
ـــا إنَّ  ـــن   الزن ـــإن أقاضـــتَ  دي  هُ ف

 يا هاتكام ُحـَام الاجـا  وقا عـام 
ام مـن ُسـحُ  نَ نْ لو كُ   ماجـدٍ  ةِ اللَ ا 

 مــن يـَـْزِن يُــْزَن بــه ولــو بجــداره
 

 بــوا مـــا   يىيـــق بمســـىمِ وتجنَّ  
 فـالىمِ  كَ بيتِ  الوفا من أه ِ  كانَ 

مِ غيـَا مُ  نَ ْشـلِ  ةِ دَّ وَ ُسُب  المَ   كـاَّ
ــا كُ  ــم ــام لحُ تَّ هَ  نَ ْن ــاْ اك  مســىمِ  ةِ َم
ــكُ  إنْ  ــافهمِ  نَ ْن ــام ف ــذا لبيب ــا ه  ي

 

لىعقـال  بـين الجـزا   تعىـيم   وقوله: )من يَْزِن يُْزَن به ولو بجـداره(
 .[06 :]النبي {ۉۅ}من جنا العم , وذلك لقوله تعالأ: 

ۅۅۋ}وأما التوفيق بين هذا الكالم وبين قو  اهلل لز وجـ : 
: إذا كانـن محـارم الزانـي أو زوجتــه فـيقو  واهلل تعـالأ ألىـم {ۉۉ

 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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 نَّ ُكـوكـذلك يَ  ,{ۉۉۅۅۋ}اهلل, وذلك لقو  اهلل تعـالأ: 
 .محفوظات بإذن اهلل إذا لم يعىمن بانحااأل الاج 

ڃ }نا ربنا لز وج   نتقا  الصالحين لبناتنا بقوله: هَ ولذلك نبَّ 

ڈڈڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچچچڃ

ونسي  اهلل تعالأ أن يستا ألااضنا وألاا   .[1]النور:  {ژ
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .آمين .المسىمين

 :دعائهــا يفأنهــا تقــول الســيدة رابعــة العدويــة روي عــن : 00الســؤال

ــاً    ــيا خوفــ ــدس لــ ــي أعبــ ــهم إنــ ــاً   اللــ ــارس وال طمعــ ــن نــ يف  مــ

 .أرجـــو اـــرح ذلـــ  .ولكنـــ  إلـــه تســـت ق العبـــادة ,جنتـــ 

   .يف جنته من نارل وطمعًا ني أعبد ربي خوفًاإحيث 

اهلل  هذه الجمىة التي تقولها السيدة رابعة العدوية رضـي الجواب:
لنها هي الحقيقة التي يجم أن يعتقدها كـ  مسـىم ومسـىمة, ين ربنـا 
ــادة خالصــة لوجهــه  ــادة, وأن تكــون العب ــه يســتحق العب ــه إل جــ  جالل

جحمجحجيثىثمثجثيت}الكايم, وذلـك لقـو  اهلل تعـالأ: 

ڱڳڳ}ولقوله تعـالأ:  .[332]الكهف:  {جسمخحخجخمح

 .[5]البينة:  {ںںڱڱڱ
من لبارة السيدة رابعة, ويقـو : كيـف   يُعبـُد  وقد يتوهم إنسان

 اهلل خوفام من ناره و   معام في جنته 
نقو  لهذا المتوهم: هم أنه   توجد جنـة و  نـار, أيُعبـد اهلل أم 
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 بعام الجواب: نعم يستحق العبادة ولـو لـم     أيستحق العبادة أم   
اهلل لنها, وهـذا  توجد جنة و  نار, وهذا هو قصد السيدة رابعة رضي

 .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: قطعـام   يتاكهـا, لقولـه تعـالأ: 

ا ت البشــارة, فىــو جــ [22]الحجــا:  {ڎڌڌڍڍ}
 .فالعبادة   ُتتاك ينه إله يستحق العبادة

ونقو  لهذا المتوهم: هم ـ   قدر اهلل ـ بين العبد من أهـ  النـار 
, ه  يتاك لبادة ربه   حتمام

ــة  ــوم بوظيف ــد أن يق ــة العب ــد ووظيف ــه لب ــام  , ين الجــواب: قطع
 .العبودية إن ألطاه سيده أو منعه

 هلل,   لجنة  معام فيها, و  لنار لذلك فالعبد المؤمن يعبد اهلل
خوفام منها, وإنما يسي  اهلل الجنة لبودية, ويتعوذ باهلل من النار لبودية, 

ٺڀ}ين من جمىة وظائف العبد الدلا , وذلك لقوله تعالأ: 

ٹٹٹٹٿٿٿٺٺٺ

ومن جمىة الدلا  نسيله الجنة, ونعوذ به من  .[62]غافا:  {ڤ
 .طىوب من العبد ولو كان مبشاام بالجنةالنار, فالدلا  م
 وبناء عليه:

, وهو واجم لىأ كـ  فقو  السيدة رابعة رضي اهلل لنها هو حق  
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مؤمن أن يعتقده, ب  أقو : هو التقاد ك  مؤمن, حيم يعبد العبد ربـه 
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .ينه إله يستحق العبادة, ومن العبادة الدلا 

ــا اــاب وع أ: 03الســؤال ــاة وعزمــ بــحبأ ولقــد ,ســنة 03مــري ن  تت فت

مـــن  نـــاأو ,امـــن عائلـــة  نيـــة يف ســـوري  هـــاولكن ,خطبتهـــاعلـــى 

نــي قمــت  أالــذي حصــل بــيين وبينهــا   و ,ة احلــالروســعائلــة مي

ــ ــا احلبـ ــن  ألف هلـ ــي لـ ــاأنـ ــر   تركهـ ــى القـ ــدي علـ ــعت يـ ن آوو ـ

تقـــــدم أن أســـــتطيع أولكـــــين يف الوقـــــت احلا ـــــر ال , مامهـــــاأ

وقـد علمـت    ,بـداً أ ال تسـاعدني  ن ظـرويف أل ,الفتاة خلطبة هذل

رابـ    عـدم وجـود  ل ,العالقـة  هـذل  ن تستمرَّأنه ال زوز أ مؤخرًا

نـي ال  ألمـري  أحـرية مـن   يف نـا  أو ,ارعي بيين وبن هذل الفتاة

   ؟وما حكم ما فعلت ,ستطيع التقدم هلذل الفتاةأ

: أخي الكايم, بارك اهلل في فبابك واستقامتك وحاصـك الجواب
 .ي  اهلل تعالأ أن يهي  لنا ولك أسباب سعادة الدارينلىأ دينك, وأس

ىىې}أو م: يجم لىيك أن تعىم قو  اهلل تعالأ: 

ېئېئۈئۈئۆئ ى ۇئۇئوئوئەئەئائائ

يئىئمئحئجئ ي یییىئىئىئېئ

 {ي پپپٻٻٻٻٱ ي خبحبجب
 .والضنك الشقا  بحياة ييتيك وا بتدال السعادة, يحقق فا تبال  ه[ سورة]
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ة اهلل تعالأ بعبده إذا غف  لـن اهلل لـز وجـ  أن يضـيق ومن رحم
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 ضـي ق لىيـك 

بطايـق غيـا في هذه اييام لتنصـاأل لـن هـذا الموضـول الـذ  دخىتـه 
ن العالقة بينـك وبـين هـذه الفتـاة, بحيـم أنـن   أقممشاول, حيم 

أحد لالقة مع إحدى محارمك, فكيف تبيح لنفسك مـا  قيمتاضأ أن ي
   تاضاه لرياك 

: أنصحك يا أخي أن تتقدم من خطبة فتاة هي مساوية لك أو  ثانيام
جهـا دونهـا قايبة منك من الناحية المادية, ينه كم من امـاأة غنيـة وزو

في المادة, جعىن حياته فقا  بسبم ا سـتعال  لىيـه ـ حافـا صـاحبة 
حذر مـن الـزوا  مـن  ‘الدين التي تداأل اهلل رب العالمين ـ والنبي 

  تزوجوا النسا  لحسـنهن فعسـأ <اماأة غنية غيا صاحبة دين, فقا : 
حســـنهن أن يـــاديهن, و  تزوجـــوهن يمـــوالهن فعســـأ أمـــوالهن أن 

لكن تزوجوهن لىأ الدين, ويمة خاما  سـودا  ذات ديـن تطريهن, و
 .رواه ابن ماجه >أفض 

: لىيك أن تعىم يا أخي بين الدطوبة بدون لقـد   ُتحـ  مـا  ثالثام
حام اهلل تعالأ, فال يجوز الحديم مع المدطوبة فتاة الدطوبـة, ينهـا 
ن اماأة أجنبية لن خا بها, إ  ما يباح بمقدار الضاورة, وأن يكـون مـ

ورا  حجــاب, وأ  تدضــع المدطوبــة بــالقو  فيطمــع الــذ  فــي قىبــه 
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ڦڦڦڤڤڤڤ}مــا , وذلــك لقــو  اهلل تعــالأ: 

ــزاب:  {ڦ ــو  .[10]ايح ــالعوا ف وه ــه ب ــاب ُجى  ــديم الُدط  وح
 .ممزو  بالشهوات, وهذا   يجوز فالام 

 وبناء على ذلك:
اصـاأل اة اآلن مـن أجـ  الـزوا , فـ فطالما أن ايمور غيا ميسَّ 3

ٹٹٿ}هذا الموضول لن خا اك, وامتث  قـو  اهلل تعـالأ: 

ــور:  {ڦڤڤڤڤٹٹ ــن الصــوم  .[11]الن ــا م وأكث
 .والدلا  مع ا سترفار

ـ التذر لىمدطوبة, وألىمها بينك فسـدن هـذه الدطوبـة حتـأ 0
 .  تبقأ معىقة بك تعيش في أوهام

سـط مـا ـ َكف ا لن يمينك, وذلك بإ عام لشـاة مسـاكين مـن أو1
تطعمون أهىيكم, أو كسوتهم, أو قيمة ذلك, فإذا لم تجد فصـم ثالثـة 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .أيام متواليات

 ؟  مئمة كالبهاايوم القي هل يكون اجملنون ترابًا: 04السؤال

  يكون المجنون تاابام يوم القيامة, ب  يكون مـن أهـ  الجواب: 
اهلل تعـالأ بتمـام العقـ  حتـأ يـنعم نـه الجنة إن فا  اهلل تعالأ, وقد زيَّ 

فيهــا, ويــدخ  الجنــة بــدون حســاب, ينــه مــا كــان مكىفــام فــي الحيــاة 
الدنيا, ين العق  مناط التكىيف, وإذا أخـذ ربنـا لـز وجـ  مـا وهـم 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .وجمأأسقط ما 
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 مــا أفضــل العمــل يف وقــت الفــراغ صــالة القضــاء أو      : 02الســؤال

 ؟  وة القرآنصالة السنة أو تال

: أفض  العم  في وقن الفااا هو قضا  الفائتـة, وإن اهلل الجواب
وأبـو روى ابن أبـي فـيبة  لز وج    يقب  نافىة حتأ تؤدى الفايضة,

لبد الاحمن بن لبد اهلل بن سابط القافي لن نعيم في معافة الصحابة 
رضـي اهلل لنـه  لمـا يسـتدىف أن ذكـا المـوت بكا أبا حضا لماقا : 
 لابـك تقـو  ما بكا أبا يا: له فقالوا الناا, من ناا فيتاه الناا, ألى
 وغىظتـه فـدته لافـن وقـد لمـا, لىينـا اسـتدىفنَ  وقـد لقيتـه إذا غدام 

 خيـاَ  لىـيهم اسـتدىفنُ  يارب, :أقو  تدوفوني  أباهلل: فقا  وفظاظته,
 لىـأ يـنَ ل  وُ  إن لمـا يـا اهلل اتـقِ ): لـه فقا  لما, دلا ثم: قا  أهىك,

 ولمالم  ,بالىي  يقبىه   بالنهار لمالم  وج  لزَّ  هلل أنَّ  فالىم ,غدام  ااالن
 وإنمـا ,الفريضوة توؤدى حتى نافلة يقبل ال وأنه بالنهار, يقبىه   بالىي 
 الـدنيا فـي الحـق باتبـالهم القيامـة يـوم موازينه ثقىن من موازين ثقىن
 وإنمـا ,ثقيالم  نيكو أن غدام  الحق فيه يوضع لميزان وحقَّ  ,لىيهم ىهقَ وثِ 
 الـدنيا فـي البا ـ  باتبالهم القيامة يوم موازينه ْن خفَّ  من موازينُ  نخفَّ 
 اهلل نإو ,خفيفام  يكون أن البا   فيه يوضع لميزان وحقَّ  لىيهم, تهفَّ وخِ 

 سـيئهم, لـن وتجـاوز ألمالهم, بيحسن فذكاهم الجنة أه  ذكا تعالأ
 ذكـا تعـالأ اهلل وإن م,بهـ ألحـق   أن يخـاأل إني: قىنَ  ذكاتهم فإذا
 ذكـاتهم فـإذا أحسـنه, لىـيهم وردَّ  ,ألمـالهم بيسـوأ فذكاهم النار أه 
 وذكا آية الاحمةِ وآية العذاب ,هؤ   مع أكون   أن يرجو إني: قىنَ 
و   رحمتـه, مـن يقنط و  اهلل لىأ يتمنأ   ,راهبام  راغبام  العبدُ  ليكونَ 
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 أحـمَّ  غائـم   كُ يَـ فال تيوصيَّ  حفظنَ  أننَ  فإنْ  يىقي بيده إلأ التَّهىُكة,
 غائـم   كُ يَ  فال تيوصيَّ  نَ عْ ضيَّ  أننَ  وإنْ  آتيك, وهو الموت, من إليك
   .(عجزهبمُ  ولسنَ  ,الموت من إليك أبرضَ 

لــذلك ينبرــي لىــأ المــؤمن أن يقــوم بقضــا  الفوائــن فــي وقــن 
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .فااغه

 ل جهنم؟  تكون النساء أكثر أه ل َم: 08السؤال

جــا  فــي الحــديم الشــايف الــذ  رواه اإلمــام البدــار  : الجووواب
هما لن أبي سعيد الددر  رضي اهلل لنـه قـا : خـا  يومسىم في صحيح

في أضحأ أو فطا إلأ المصىأ, ثم انصاأل فولظ النـاا  ‘رسو  اهلل 
يـا <فما لىأ النسا  فقـا :  >أيها الناا تصدقوا<وأماهم بالصدقة, فقا : 

فقىـن: وبـم ذلـك يـا  .>أكثا أه  النار فإني رأيتكنَّ  نَ سا , تصدقْ معشا الن
العشـيا, مـا رأيـن مـن ناقصـات  نَ عن وتكفاْ الىَّ  نَ تكثاْ <رسو  اهلل  قا : 

 .>يا معشا النسا  لق  ودين أذهم لىم الاج  الحازم من إحداكنَّ 
والسبم في ذلك أنهن ينكان المعاوأل, كمـا جـا  فـي الحـديم 

لمـاأة معـاوأل زوجهـا الـذ  يجـم لىيهـا أن تقابىـه الشايف, وتنسأ ا
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .بالمعاوأل

ــه؟ وكيــف يضــبطها؟ وكيــف      : 02الســؤال كيــف يعــرا اإلنســان ذات

يرزق احلكمة؟ وكيـف يـتةلص مـن الصـراع الـداخلي؟ وكيـف       

 يعلو اأنه؟ وكيف يتعامل مع اآلخرين دون أن َيظلم أو ُيظلم؟

لىأ ذاتك هو القاآن الكايم, فعىيك إن خيا ما يعافك  الجواب:
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أن تقاأ القاآن الكايم بتدبا, وخاصة لندما يحدثك لن ذات اإلنسان, 
ومن جمىة  .[32]المعار :  {ڇچچچ}من جمىة ذلك: 

ومن جمىة ذلك:  .[308]النسا :  {ٹٿٿ}ذلك: 
 .وهكذا .[51]يوسف:  {ڀڀڀڀپپپپ}

عة, فيحـ َّ الحـال  وحـام وضبط النفا   يكون إ  بىجام الشاي
 .الحاام, فيما يتعىق بجوارحك الظاهاة والبا نة

ويازق اإلنسان الحكمـة مـن خـال  كثـاة تـالوة القـاآن الكـايم, 
, والتيسـي ‘وقاا ة الحديم الشايف, وا  ـالل لىـأ سـياة النبـي 

 .‘بسياته العطاة, جع  اهلل روحنا فدا  له 
لوازل اإليماني الموجود في والصاال بين النفا ايمارة بالسو  وا
ڻڻڻڻ}القىم   يتوقف, وربنـا لـز وجـ  يقـو : 

فهذا الصاال تارة تترىـم فيـه الـنفا وتـارة  .[62]العنكبوت:  {ۀ
يترىم فيه الوازل اإليماني, وكىما قو  اإليمان ترىم الوازل اإليمـاني 
لىأ النفا ايمارة بالسو , فيكثا مـن ايسـباب التـي تقـو  إيمانـك, 

 .التي من جمىتها: تالوة القاآن, والذكا, ومجالسة الصالحينو
و  يعىو فين العبد المؤمن إ  بالتحقق بالعبوديـة هلل لـز وجـ , 

المتقين, وصفات لبـاد الـاحمن,  اهلل فاقاأ في القاآن الكايم صفات لباد
وصــفات ايبــاار, والمقــابين, وأولــي ايلبــاب, وتحقــق بصــفاتهم يعــُ  

 .‘أ إيذا  الناا يزدك اهلل لزام كما أخبا النبي فينك, واصبا لى
تعام  مع خىق اهلل كىهم وأنن تـاى نفسـك فـي نفسـك صـرياام, 
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وتحقق بوصفك الذ  وصفك بـه ربنـا فـي القـاآن العظـيم, فينـن فـي 
بما بين الماحىتين من  بدايتك ضعيف, وفي نهايتك ضعيف, فال ترتاَّ 

 .ةيقوة, فهي صفة لارضة فيك وليسن أصى
ن التزم فال اهلل تعالأ   يظىم, ويتعىم مـن فـال اهلل الحىـم, وم

فكن حىيمام حتأ تقدر, فإذا قدرت فالف, وكن لبـدام متميـزام با تبـال 
 .‘لنبيك سيدنا محمد 

وانف لن نفسك التعم بقـوة اإليمـان وكثـاة العمـ  الصـالح, قـا  
 {گگگککککڑڑژژڈ} تعالأ:

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .يتو نا جميعام  أسي  اهلل أن .[27]النح : 

ضـــع كتـــب التفســـري والفقـــه  ـــت  يإمـــام مســـجد : 06الســـؤال

املنــرب, ثــم يصــعد علــى املنــرب ليةطــب, فهــل نــوز الصــالة  

 خلف هذا اإلمام؟

تحـن المنبـا الـذ   ضـع  يىيق بدطيـم الجمعـة أن ي الجواب:
ذلـك )مـع يقف لىيه أثنا  خطبة الجمعة كتم تفسـيا وفقـه ومـا فـاك  

, قا   لدم التنبه لهذا الموضول(, ين تعظيم هذه الكتم مطىوب فالام
ــــالأ:  ]الحــــت:  {ڦڦڦڤڤڤڤٹٹ}تع

د ذلك فيحام لىيه هـذا الفعـ , وقـد يكفـا بـذلك, أما إذا تقصَّ  .[10
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .فيجم أن ينبه إلأ ذلك

عمـرل أربعـن    إذا ناوز الص  حقوق العباد, ثم بلـع : 02السؤال
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 سنة, فكيف يفعل إلسقاط هذل احلقوق؟

يجــم لىيــه أن يبــاو ذمتــه مــن هــذه الحقــوق, وذلــك  الجووواب:
بإلادتها يصـحابها إن كانـن لينـام موجـودة, أو بقيمتهـا, مـع وجـوب 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .التوبة وا سترفار

يرد كثريًا من خالل الربيـد اإللكرتونـي رسـائل مـن     : 32السؤال

ألصدقاء  مل مواعة أو أدعيـة مـأثورة أو قصـة  تـوي     ا

, ويكتـب يف نهايـة الرسـالة: قـم     ‘عـن الـن    على أحاديـث  

ــر    .بنشـــر هـــذل الرســـالة إىل أصـــدقائ  لتكســـب بهـــا األجـ

الســـؤال: هـــل زـــب علينـــا القيـــام بنشـــر الرســـالة لنكســـب   

األجــــر, أم ال زــــب نشــــرها, ألننــــا ال نعــــرا مــــدى صــــ ة  

 و السند الوارد هلذا احلديث؟األحاديث املذكورة أ

ـ الجواب: دتم مـن   يجم لىـيكم نشـا تىـك الاسـائ , وإذا تيكَّ
وايحاديـم الشـايفة, فىكـم ايجـا  ,والدلا  الميثور ,صحة المولظة

رواه  >رـوا لنـي ولـو آيـةبى  <: ‘مـا النبـي بتبىيرها لآلخاين امتثـا م ي
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .البدار 

أنـاإ قريبـون يعيشـون يف بـالد اللـرب وهلـم بنـت        لنا : 31السؤال

مجيلــــة ملتزمــــة باحلجــــاب, راقبهــــا ثالثــــة أاــــةاو ثــــم  

زانيـة؟ ومـاذا زـب عليهـا      خطفوها وا تصبوها, فهـل تعـد   
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طفن اأن تفعل؟ مع العلم أنهـا مل تتعـرا علـى وجـول اخلـ     

 .على وجوههم بسب و عهم أقنعًة

ــي  الجووواب: ــو :  ‘النب ــن <يق ــاوز ل ــي إن اهلل تج ــي الدط أمت
   .رواه ابن ماجه >والنسيان وما استكاهوا لىيه

فطالمــا أن هــذه المــاأة اغتصــبن اغتصــابام 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 

 ة وجهها في وسط الذئاب البشاي
وأنا أنصـح هـذه الفتـاة بالتوبـة واإلنابـة مـع كثـاة ا سـترفار, وأن 
تسد  لىأ وجهها, وأ  تدتىط بالاجا , وأن تحاو  العودة إلأ و نهـا 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .خيا لها من إقامتها في بالد الرابفإن ذلك 

علـى ســوء  هـي األســباب الـيت نعـل العبــد ميـو      مـا  : 30السـؤال 

 ؟  عياذ باهلل تعاىلوال اخلارة

نسي  اهلل لنـا ولكـم حسـن الداتمـة, ونقـو : الىهـم يـا  الجواب:
م القىــوب وايبصــار ثبــن قىوبنــا لىــأ دينــك, الىهــم يــا مصــاأل مقى ــ

 .القىوب اصاأل قىوبنا إلأ  التك
  لىيــه مــن خــال  حســن الظــن بــاهلل تعــالأ أن المســىم والمعــوَّ 

لقولـه جـ َّ  ,هلل تعـالأإن فـا  ا المـؤمن   يمـوت لىـأ سـو  الداتمـة
ــه ــاة لعمــوم  ,[341]البقــاة:  {گگگکک}: جالل والعب

 .الىفظ   لدصوص السبم
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وهناك بعض ايمور قد تسبم لعنسان سو  الداتمة والعيـاذ بـاهلل 
 تعالأ, والتي منها:

 .ـ الكفا باهلل تعالأ والعياذ باهلل من ذلك3
 .ـ ا ستدفاأل بايحكام الشالية0
 .ىأ المعصيةـ اإلصاار ل1
 .ـ العناد آليات اهلل لز وج 4
ـ كثاة المعاصي, وخاصة الكبائا, وتاك المـيمورات, وخاصـة 5

 .الفاائض والواجبات
فـي ـ وإني   أتصور مسىمام تكون فيه هذه ايمور, فما من مسـىم 

وقع في معصية أو كبياة من الكبائا إ  وهو مرىـوب لىـأ نفسـه ـ ظني 
 .سي  اهلل لنـا ولجميـع المسـىمين حسـن الدتـامون .من فيطانه وأهوائه

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم

صــلة هــذل الــرحم    تهــل زــوز قطــع الــرحم إذا كانــ    : 33الســؤال

سبب عداوا  بـن األهـل, أي إذا كانـت زيـارة األخـت تسـبب       ت

بعــا القيــل والقــال, ممــا يــنجم عنــه  ضــب أحــد الوالــدين,  

 ؟اكلفهل زوز قطع رحم هذل األخت بعدًا عن املش

اتفق الفقها  لىأ أن قطع الاحم الميمور بوصىها حاام,  الجواب:
ۓےےھھھھہہہ}وذلك لقوله تعالأ: 

]الالد:  {ۋۋٴۇۈۈۆۇۇڭڭڭڭۓ
ڎڌڌڍڍڇڇڇڇ}ولقوله تعالأ:  .[05
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ک چ ککڑڑژژڈ ئ ڎ
وروى اإلمام  .[‘]سورة محمد  {ڳڳگگگگ

رضي اهلل لنه: أن رجالم قا : يا رسو  اهلل إن لي مسىم لن أبي هاياة 
وأحىم لنهم  ,وأُحسن إليهم ويسيئون إليَّ  ,قاابة أصىهم ويقطعوني

هم المَ <فقا :  .ويجهىون لىي , و  يزا   َّ لئن كنن كما قىن فكينما ُتِسفُّ
 .>معك من اهلل ظهيا لىيهم ما دمن لىأ ذلك

 وبناء على ذلك:
واجـم لىـأ المسـىم أن يتحمـ  ايذى, فصىة الاحم واجبـة, و ـ3

لـيا الواصـ  <قـا : أنـه  ‘ينه جا  في الحـديم الشـايف لـن النبـي 
 .رواه البدار  >ولكن الواص  الذ  إذا قطعن رحمه وصىها ,بالمكاف 
, لقولـه  ـ0   يحـ  لمسـىم <: ‘والهجا بشك  لام حاام فالام

دخـ  فمـن هجـا أخـاه فـوق ثـالي فمـات  ,أن يهجا أخاه فوق ثالي
 .رواه أبو داود >النار

هذا إن كان الهجا لحظ نفسي, أما إذا كان الهجا بسبم الدـوأل 
ه فالهجا جائز, ورب هجـا يلىأ فساد الدين أو خوأل مضاة تدخ  لى

 .جمي  خيا من مدالطة مؤذية
حاو  أن تيما بالمعاوأل وتنهأ لن المنكا قبـ  الهجـا, فـإن ـ 1

حا  في الهجا مدة من الـزمن استجابن أختك فبها ونعمن, وإ  فال 
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .برية التيديم وإ فا  نار الفتن

أنا ااب كنت أعمـل مـع والـدي منـذ كنـت صـلريًا,       : 34السؤال
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وكل ما أنتجه يأخـذل والـدي دون أن يكـون لـي منـه اـيء,       

فرتكت العمل مع والدي وافتت ت عماًل لنفسي, ثـم إنـي   

د, وال أملــ  اآلن بيتــًا, كــرب  وتزوجــت وصــار عنــدي أوال 

ووالدي ميل  بيتـًا صـلريًا, فطلبـت منـه أن يعطـيين هـذا       

الذي يقارب العشـر سـنوا ,   معه البيت لقاء عملي السابق 

فــرفا ذلــ , ثــم إنــه أعطــاني البيــت ألســكن فيــه فقــ ,      

 ويأخذ مين أجرة على سكن البيت, فبماذا تنص ونين؟

ب  هي مشـكىة  أخي الكايم هذه ليسن مشكىتك فقط,الجواب: 
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
: أرى أن من حسن التعام  بين اآلبا  وايبنا , أن   يضـيع نيثا ام

أموالهم لىأ  اآلبا  جهد ايبنا , وأن   يسترىوا جهد أبنائهم في تثميا
حساب ايبنا , ين هذا التصاأل قد يوغا صدر اإلخـوة لىـأ بعضـهم 

 .البعض بعد وفاة أبيهم
: ومن حسن التعام  بـين اآلبـا  وايبنـا  أن يدصـص اآلبـا  ثالث ام

 ـ الذين يعمىـون واآلبـا  ييخـذون ثمـاة ألمـالهم ـ يمثا  هؤ   ايبنا 
 ,هم, ينـه   وصـية لـواريفيئام في حا  حياتهم,   وصيةم بعد وفـات

وهذا التدصيص   يعتبا جورام وحيفام, ينه من حق ايبنا  وخاصة إذا 
 .ولد اآلبا  ايبنا , والمؤمن إذا ولد وفأ

: إذا خصص اآلبـا  لـبعض ايبنـا  فـيئام لقـا  جهـدهم فـال رابع ام
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, ب  قد يكون لىيهم الحا  إذا  لم يدصصـوا  المـا حا  لىيهم فالام
 .هم بشي ا أبنا أنهم ولدو

 وبناء على ذلك:
فال حا  لىيك أن تطالم والدك بين يعطيك فيئام لقا  تعبك و  

 .ب  أرجو اهلل تعالأ أن يكون بذلك ميجورام  ,إثم لىيه إن فع  ذلك
وإذا رأين والدك مصاام لىـأ موقفـه فـال تحـزن, والىـم بـين اهلل 

فـا  اهلل تعـالأ تعالأ سيجع  لـك فاجـام ومداجـام لـاجالم أم آجـالم إن 
 .ك يبيكا  بباكة بِ 

رك يا أخي من إسا ة العشاة مع والدك إذا بقي مصاام لىأ وأحذ  
ککڑڑژژڈڈ} قااره, وأذكاك بقو  اهلل تعالأ:

ںڱڱڱڳڳڳڳگگگکک

 .[35]لقمان:  {ہہۀۀڻڻڻں
ماونـا فإذا  ىم منا اهلل تعالأ أن نصحبهم في الدنيا بـالمعاوأل إذا أ

فمـن  فكيف إذا كانن المسيلة تتعىـق بحطـام الـدنيا  ,بالشاك   قدر اهلل
 .باب أولأ وأولأ أن نصحبهم في الدنيا بالمعاوأل

 ,وأدلوك يا أخـي الكـايم أن تكثـا مـن الـدلا  لابـك لـز وجـ 
أبـدام, وثـق تمامـام بـين هـذا  دفدزائن اهلل تعالأ مآلنة, وخزائنـه   تنفـ

مــع أمثالــك هــو نــول مــن أنــوال ا ختبــار ايمــا الــذ  حصــ  معــك و
بـايخالق الكايمـة مـع والـديك فـإن  فاصبا وصابا, وتح َّ  ,وا بتال 

لن <يقو :  ‘والنبي  .[6]الشاح:  {ۋۋٴۇۈ}اهلل تعالأ يقو : 
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 .رواه البيهقي في فعم اإليمان >يرىم لسا يساين
أسي  اهلل أن يفا  كابك, ويرفا ذنبك, ويقضي حوائجك, ويوسـع 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .آمين .ولنا مث  ذلك .لىيك من غيا فتنة

كثــر منــه, فالمــين بعــا    : إنــي رجــل أحــب املــزاح وأُ   32الســؤال

النــاإ علــى املــزاح. وزجرنــي وقــال: هــذا ال يليــق باإلنســان     

وإنــي أحــب أن أعــرا احلكــم    ,املســلم, فجــرح بــذل  قلــ   

أم ال؟  مـع الصـ ابة   ‘الشرعي يف املزاح, وهل مزح الـن   

 .‘وأرجو أن تعطينا أمثلة عن مزاح الن  

  بيا بالمزاح إذا رالأ المـازح فيـه الحـق, وتحـاى  الجواب:
الصدق فيما يقو  أثنا  المزاح, وتحافأ القو  الفاحش, وكان مزاحـه 
قىيالم, وكان يقو  بعـض الصـالحين: المـزاح يجـم أن يكـون كـالمىح 

ــام. ــد تســتجىم  لىطع ــزاح ق ــاة الم الضــرائن وإفســاد اإلخــا , ين كث
 .وقالوا: لك  في  بد , وبد  العداوة المزاح

ويقو  سعيد بن العاص:   تمازح الشايف فيحقـد, و  الـدني  
 .فيجتاو لىيك

ك  هذا يحص  إذا كان المزاح كثياام, واإلفااط فيـه يـوري كثـاة 
الضحك, وكثاة الضحك تميـن القىـم, وتـوري الضـرينة فـي بعـض 

ط المهابـة والوقـار, أمـا إذا خـال المـزاح لـن الكـذب ايحوا , وتسق
 .واإلفااط وجاح مشالا الناا فال حا  فيه

ــي  ــض  ‘والنب ــي بع ــنهم ف ــازح أصــحابه رضــي اهلل ل ــان يم ك
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, فكان النبي  مثالم ألىـأ, وقـدوة حسـنة  ‘ايحيان و  يقو  إ  حقام
 ما»في ضحكه ومزاحه, فقد روت السيدة لائشة رضي اهلل لنها قالن: 

قط مستجمعام ضاحكام حتأ أرى منه لهواتِـه, إنمـا  ‘رأين رسو  اهلل 
وكـان إذا رأى غيمـام أو ريحـام ُلـاأل فـي وجهـه,  :قالـن .«كان يبتسـم

يا رسو  اهلل, الناا إذا رأوا الريم فاحوا أن يكون فيه المطـا,  :فقىن
يا لائشة ومـا يـؤمنني » :وأراك إذا رأيته ُلاأل في وجهك الكااهة, قا 

« ب قوم بـالايح, وقـد أتـأ قومـام بالعـذابذ  يكون فيه لذاب, قد لُ أن 
ککڑڑژژڈڈڎ: }‘وتال رسـو  اهلل 

. قا  الحاكم:  [04]ايحقاأل:  {ڱڳڳڳگگگگک
 هذا حديم صحيح لىأ فاط الشيدين, ولم يداجاه بهذه السياقة.

يمــزح و  يقــو  إ  حقــام, وكــان يحــم الصــحابة لىــأ  ‘فكــان 
..»ويح لــن أنفســهم فيقــو : التــا رواه «. رو حــوا القىــوب ســالةم وســالةم

رواه « ولكن يا حنظىة سـالة وسـالة..»الديىمي لن أنا. وقا  لحنظىة: 
 مسىم. وربما مزح مع أصحابه ليعىمهم جواز ذلك, فعىأ سبي  المثا :

لن أنا بن مالك رضي اهلل لنه أن رجالم استحم  رسـو  اهلل  ـ3
فقـا : يـا رسـو  اهلل مـا «, امىـك لىـأ ولـد الناقـةإني ح», فقا : ‘

« وهـ  تىـد اإلبـَ  إ  النـوق: »‘أصنع بولد الناقة  فقا  رسـو  اهلل 
 .رواه التامذ  وقا : حديم حسن صحيح

: أنه كـان رجـ  مـن أهـ  الباديـة دمـيم  اسـمه ‘ومن مزاحه  ـ0
تالـه, , فيتاه يومام من خىفه وهو يبيع م‘زاها, وكان حبيبام إلأ النبي 
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فاحتضنه من خىفه, فقا  الاجـ : أرسـىني, مـن هـذا  فالتفـن فعـاأل 
 .حـين لافـه ‘, فجع    ييلو ما ألصق ظهاه بصدر النبي ‘النبي 

ة اإليمــان, ويســت َّ مــن نفســه أن يبعــم فــي زاهــا لــزَّ  ‘وأراد النبــي 
  فقـا : يـا «من يشتا  العبد»يقو :  ‘الشعور بالدمامة فجع  النبي 

! فقا  رسو  اهلل, إ ولكـن لنـد اهلل لسـن : »‘ذن واهللِ تجدني كاسدام
رواه أحمد, وذلـك ليعى مـه « لكن لند اهلل أنن غا ٍ »أو قا : «, بكاسد

ويعى م ايمة أن النـاا إنمـا يتفاضـىون بـالتقوى, وأن اهلل   ينظـا إلـأ 
أجسامهم وصورهم, ولكن ينظـا إلـأ قىـوبهم وألمـالهم, لقـو  النبـي 

ينظا إلأ صوركم وأموالكم, ولكن ينظـا إلـأ قىـوبكم إن اهلل   : »‘
 .رواه مسىم« وألمالكم
ما رواه أبـو داود: أن أبـا بكـا رضـي اهلل لنـه  ‘ومن مزاحه  ـ1

, فسمع لائشة قد رفعـن صـوتها لىـأ رسـو  اهلل ‘دخ  لىأ النبي 
يحجـزه, فدـا  أبـو  ‘, فهمَّ أبو بكا أن يىطمهـا, فجعـ  النبـي ‘

, فقــا  ال كيــف رأيتنــي, أنقــذتك مــن »لعائشــة:  ‘نبــي بكــا مرضــبام
ثم دخ  أبو بكا لىيهما بعـد أيـام فوجـدهما قـد اصـطىحا, « الاج  !

: ‘ما كمـا أدخىتمـاني فـي حابكمـا, فقـا  كُ مِ ىْ فقا : أدخالني في سِ 
 .«قد فعىنا, قد فعىنا»

ومن دلابته ومال فته يهىه ما رواه أحمد لـن السـيدة لائشـة  ـ4
فـي بعـض أسـفاره وأنـا  ‘خاجـن مـع النبـي  رضي اهلل لنها قالـن:

موا, ثم فتقدَّ «, مواتقدَّ »جارية لم أحم  الىحم ولم أبُدْن, فقا  لىناا: 
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حتـأ  ,ه, فسـكن لنـيه فسبقتُ فسابقتُ «, تعالي حتأ أسابقك»قا  لي: 
إذا حمىن الىحم وبُدنُن ونسين خاجن معه فـي بعـض أسـفاره فقـا  

فسابقته, فسـبقني, «, حتأ أسابقك تعالي»ثم قا : «, مواتقدَّ »لىناا: 
 .«هذه بتىك»فجع  يضحك وهو يقو : 

  لــن ئأيضــام مــا رواه التامــذ  فــي الشــما ‘ومــن مزاحــه  ـــ5
فقالن: يـا رسـو  اهلل, ادل اهلل  ‘الحسن قا : أتن لجوز إلأ النبي 

«, يا أم فـالن, إن الجنـة   تـدخىها لجـوز»أن يدخىني الجنة, فقا : 
أخباوهــا أنهــا   تــدخىها وهــي لجــوز, إن اهلل » ن تبكــي, فقــا :فولَّــ
 .«]الواقعة[ {ٍ  ہۀ ٍ  ڻڻڻ}يقو :  أتعال

, ويمـزح لمـداواة  ‘هكذا كان النبـي  يمـزح و  يقـو  إ  حقـام
النفوا وتطييبها, ولتعىيم أصـحابه وتـابيتهم وتاسـي  مبـادو اإلسـالم 

 .وسماحته في نفوسهم
 وبناء على ذلك:

 ام بشاوط:فالمزاح   حا  فيه فال
 .دام لن الكذبأن يكون مجاَّ  ـ3
 .كالمىح لىطعام ,أن يكون قىيالم   إفااط فيه ـ0
 .أن يكون غيا جارح لشعور إنسان ـ1

ولىأ ك  حا  قىة المزاح تكسـو اإلنسـان مهابـة, وكثـاة المـزاح 
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .‘تسقطها, والكما  يكون في اتبال النبي 

اجلنسـي املللـوز, وهـذا اـيء      املـزاح بـالكالم  هل زوز : 38السؤال
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عنـدما   وبعا اإلخوة دافـع عـن ذلـ     .منتشر بن الشباب

فـتح رجلـي    ‘أن الـن    ًااريف ًاعار ته, بأن هناس حديث

احلسن وقّبل عضول, فهل هذا ص يح, وكيـف   أو احلسن

 ؟ميكنين معاجلة املشكلة

سي أخي الحبيم,   يجوز المزاح بالكالم الجنالجواب: 
ة   النسا  مع قىَّ المىروز, وخاصة في هذه الفتاة التي كثا فيها تباُّ 

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 

ٹٹ}باليد, وك  هذا   يجوز لقو  اهلل تعالأ:  با ستمنا 
ڄڄڦڦڦڦڤڤڤ ر ٹٹ

 .]المؤمنون[ {م چچچڃڃڃڃ م ڄ
أمــا اســتد   هــؤ   بالحــديم الشــايف فهــو اســتد   فــي غيــا 
محىه, ين هذا الحديم الشايف يثبن بين الصريا   لـورة لـه, وبـين 

يم ضـعيف رواه والحـديم هـو حـد .لما العـورة   يـنقض الوضـو 
كنا لند النبـي ) :ليىأ قا  يبألن لبد الاحمن بن الطبااني والبيهقي, 

 .(ا لىيه فافع قميصه وقب  زبيبتهقب  يتماَّ يفجا  الحسن ف ‘
  وبناء على ذلك:

فال يجـوز المـزاح بـالكالم الجنسـي المىرـوز, وخاصـة فـي هـذه 
أن يتافـع لـن  اإلنسـان المـؤمنبالفتاة التي كثات فيها الفتن, والالئق 
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ذكا النسا  وايحاديم التي تتعىق بالجنا خوفام لىأ نفسه من الوقـول 
 .في المدالفات الشالية

 .وأما ا ستد   بهذا الحديم فهو استد   في غيا موضعه
نكـا, مولىينا يا أخـي الحبيـم بـايما بـالمعاوأل والنهـي لـن ال

ىـأ أذاهـم, والصبا لىأ أذى اآلخاين, والذ  يدالط الناا ويصـبا ل
خيا من الذ    يدالطهم و  يصبا لىأ أذاهم, كما جا  في الحديم 

المـؤمن الـذ  <: ‘لن ابن لما رضي اهلل لنه قـا : قـا  رسـو  اهلل 
يدالط الناا ويصبا لىأ أذاهم ألظم أجاام من المؤمن الذ    يدالط 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .ابن ماجهرواه  >الناا و  يصبا لىأ أذاهم

ــؤال ــق     : 32الســ ــاب طريــ ــوا بــ ــن التصــ ــائق عــ ــاب حقــ ــاء يف كتــ جــ

 فـــأي )الوصـــول إىل اهلل: يقـــول ابـــن القـــيم رمحـــه اهلل تعـــاىل:   

قلــب يــذوق حــالوة معرفــة اهلل وحمبتــه ثــم يــركن إىل  ــريل       

ومــن عــرا طريقــًا موصــلة إىل اهلل ثــم    ؟ويســكن إىل مــا ســوال 

ــع يف      ــه وقــ ــهواته ولذاتــ ــه واــ ــى إرادتــ ــل علــ ــا وأقبــ ــار آتركهــ ثــ

مــــن  بــــه اهلل يف حياتـــه عــــذابًا مل يعذبـــه أحــــداً  املعاطـــب, وعذَّ 

فهـل   .(وموتـه كـدر وحسـرة    ,وحـزن  و ـمٌّ  العاملن, ف ياته هـمٌّ 

مــن ســبيل مهمــا كانــت فــرتة البعــد ومهمــا كانــت       إىل مــردٍّ

 الكبائر والذنوب؟

پپ}باختصار فديد أقو  لك: الحمد هلل القائـ :  الجواب:
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ـفمهمـا ق ,[8]اإلساا :  {پ ا العبـد, ومهمـا أذنـم, فبمجـاد أن صَّ
   .يقو  العبد يا رب, يقو  له مو نا جىن لظمته: لبيك لبد 

پپپٻٻٻٻٱ}ألم تقائي قو  اهلل تعالأ: 

 ٹٹٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀپ
ڄڄڄ ۵ ڦڦڦڤڤڤڤٹ ؤ
ڇڇچچچچڃڃڃڃڄ

, كما أن ين معصيتنا   تضا اهلل تعالأ .]الفاقان[ {ڤ ڍڇ
 التنا   تنفعه, فهو يقب  منا ما   ينفعه, ويرفا لنا ما   يضاه بإذنه 

فإذا كان الشيطان  وإياك والييا والقنوط, .إذا حققنا فاوط التوبة تعالأ,
فكيف يييا العبد من رحمة اهلل القائ  في كتابه    يييا من غواية العبد,

ىئ} ئ :والقا .[356 ]ايلااأل: {ٹٹٹٿ} العظيم:

فىىه الحمد  .[13]النور:  {مئحئجئیییی
 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .آمين .أسي  اهلل أن يتو نا وإياكم .والشكا

ما هي الكلمة اليت قاهلـا سـيدنا علـي ر ـي اهلل عنـه      : 36السؤال

عنــدما تــويف ســيدنا أبــو بكــر الصــديق ر ــي اهلل عنــه وعــن    

 ؟  ‘سائر أص اب سيدنا حممد 

نقالم مـن  472-3/477في التبصاة  بن الجوز  : جا  الجواب
طالـم فـي سـياة أميـا المـؤمنين لىـي بـن أبـي  الـم مكتاب أسمأ ال

ــالبي: )لمــا حــان  ــدكتور محمــد محمــد الصَّ ــه ال ــه لمؤلف رضــي اهلل لن



 
 كتاب اآلداب

 

182 

الاحي  ونز  الموت بيبي بكا, كان آخا ما تكىم به الصـديق فـي هـذه 
ـــدنيا قـــو  اهلل تعـــالأ:   ]يوســـف: {ۈئۈئۆئۆئ}ال

وارتجن المدينة لوفاة أبي بكا الصـديق رضـي اهلل لنـه, ولـم  .[323
   .تا المدينة يومام أكثا باكيام وباكية من ذاك المسا  الحزين

, ووقـف  ~ وأقب  لىي بن أبي  الم , مسـتاجعام , باكيـام مسالام
لىأ البين الذ  فيه أبو بكا فقا : رحمك اهلل يـا أبـا بكـا كنـن إلـف 

ومستااحه وثقته وموضع ساه ومشـاورته, وكنـن وأنيسه  ‘رسو  اهلل 
, وأخىصهم , وأخـوفهم هلل, إيمانام  أو  القوم إسالمام , وأفدهم هلل يقينـام

, ‘وألظمهم غنا  في دين اهلل لز وج , وأحو هم لىـأ رسـو  اهلل 
وأحدبهم لىأ اإلسالم, وأحسنهم صحبة, وأكثاهم مناقم, وأفضـىهم 

 ‘ىة, وأفـبههم باسـو  اهلل سوابق, وأرفعهـم درجـة, وأقـابهم وسـي
, وأفافهم منزلة, وأرفعهم لنده, وأكـامهم لىيـه, فجـزاك  هديام وسمتام

   .ولن اإلسالم أفض  الجزا  ‘اهلل لن رسو  اهلل 
قَن رســو  اهلل  ــة حــين كذَّ  ‘صــدَّ ــه النــاا, وكنــن لنــده بمنزل ب

ٿٿٿ}اك اهلل في تنزيىه صـديقام, فقـا : السمع والبصا, سمَّ 

ــــا:  {ڤڤٹٹٹ ــــوا,  .[11]الزم وآســــيته إذ بدى
وقمن معه لىأ المكاره حين قعدوا, وصحبته في الشـدة أكـام الصـحبة, 
ثاني اثنين صاحبه في الرار, والُمنزَّ  لىيه السكينة, ورفيقـه فـي الهجـاة, 

تِه أحسنَ  وا, فقمـن بـايما مـا حين ارتـدُّ  الدالفةِ  وخىيفته في دين اهلل وأم 
أصــحابه, وبــازت حــين  نَ َهــنهضــن حــين وَ لــم يقــم بــه خىيفــة نبــي, و
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إذ وهنـوا,  ‘استكانوا, وقوين حين ضعفوا, ولزمن منها  رسـو  اهلل 
: ضـعيفام فـي بـدنك, قويـام فـي أمـا اهلل, ‘وكنن كمـا قـا  رسـو  اهلل 

متواضعام في نفسك, لظيمام لند اهلل تعالأ, جىيالم في ألين الناا, كبيـاام 
رمـز, و  لقائـ  فيـك مهمـز, و  في أنفسهم, لم يكـن يحـدهم فيـك م

لمدىوق لنـدك هـوادة, الضـعيف لنـدك قـو  لزيـز حتـأ تيخـذ بحقـه, 
القايم والبعيد لندك سوا , وأقاب الناا لنـدك أ ـولهم هلل لـز وجـ  
م ْىـوأتقاهم, فينك الحق والصدق والافق, قولك حكم وحتم, وأماك حِ 

مان, وظهـا وحزم, ورأيك لىم ولزم, التد  بك الدين, وقو  بك اإلي
أما اهلل, فسبقن واهلل سبقام بعيدام, وأتعبن َمن بعدك إتعابام فديدام, وفزت 
بالديا فوزام مبينام, فإنـا هلل وإنـا إليـه راجعـون, رضـينا لـن اهلل لـز وجـ  

 ‘قضا ه, وسىمنا له أماه, واهلل لـن يصـاب المسـىمون بعـد رسـو  اهلل 
فـام, فيلحقـك اهلل لـز وجـ  ام, وحـازام وكهز  بمثىك أبـدام, كنـَن لىـدين ِلـ

   ., و  حامنا أجاك و  أضىنا بعدك‘بنبيك محمد 
لهـد  ـ وجا  في روايـة كمـا ذكـا ذلـك صـاحم التـاري  الـذهبي

: أن لىيام قا  لنـدما دخـ  لىـأ أبـي بكـا 302ص ـالدىفا  الاافدين 
أن ألقأ اهلل بصحيفته أحم  إلي  من  إليَّ  بعدما ُسج ي: ما من أحد أحم  

أهذا ا  هذا, واهلل تعالأ ألىم. .لمسجَّ

أرجو أن تذكر لنا طرفًا من سرية مسـيلمة الكـذَّاب,   : 32السؤال

 .لنعرا ايئًا عنه

هــو مســيىمة بــن ثمامــة بــن كبيــا بــن حبيــم الحنفــي أبــو  الجوواب:
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ولـد  .فامة, متنب  من المعمـاين, وفـي ايمثـا : )أكـذب مـن مسـيىمة(
وم بالجبىيَّة بقاب العيينة بـواد  حنيفـة ونشي باليمامة في القاية المسماة الي

في نجد, وتىقَّم في الجاهىية بالاحمان, ولاأل باحمان اليمامـة, وأخـذ 
يطوأل في ديار العاب والعجم يتعىم ايساليم التي يستطيع بهـا اسـترفا  
جـا,  ا , وأصـحاب الزَّ دنة, والحـوَّ الناا واستجاارهم لجانبه, كجب  السَّ

, ومذاهم الكهَّ  ـحاة, وأصـحاب الجـن الـذين والدط  ان, والعيَّاأل, والسَّ
 .إلأ غياها من الدزلبالت ,يزلمون أن لهم تابعات

ة ورسـو  اهلل  لي النبـوَّ بمكـة, وكـان يبعـم  ‘وكان مسيىمة يـدَّ
بينــاا إليهــا ليســمعوا القــاآن, ويقــا وه لىــأ مســامعه, فينســت لىــأ 

 .منواله, أو يسمعه هو نفسه لىناا زالمام أنه كالمه
د ذكا ابـن كثيـا: أن لمـاو بـن العـاص ـ قبـ  إسـالمه ـ قابـ  وق

اب, فسيله هذا لىأ محمد من القاآن  فقا  له   َ نزِ ماذا أُ  :مسيىمة الكذَّ
لماو: إن اهلل أنز  لىيـه سـورة العصـا, فقـا  مسـيىمة: وقـد أنـز  اهلل 
لىيَّ مثىها, وهو قوله: يا وبا, يا وبا! إنما أنن أذنان وصـدر, وسـائا 

فقا  له لمـاو بـن العـاص: واهلل إنـك تعىـم أنـي ألىـم أنـك  .قاحفا ن
تكذب! ولىَّق ابن كثيا ـ رحمـه اهلل ـ لىـأ قـو  لمـاو هـذا مـن قـاآن 
مسيىمة المزلوم: فيراد مسيىمة أن يَُاك م من هذا الهذيان ما يعار  به 

 .القاآن, فىم يَُاْ  ذلك لىأ لابد ايوثان في ذلك الزمان
يا ضفدل بنن ضفدلين! نق ي مـا تنق ـين, ألـالك  ومما قاله مسيىمة:

رين  .في الما  وأسفىك في الطين,   الشارَب تمنعين, و  الما  ُتَكد 
اب,  وقا  أبو بكا الباقالني رحمـه اهلل: فيمـا كـالم مسـيىمة الكـذَّ
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وما زلم أنه قاآن, فهو أخاُّ من أن ننشر  به, وأسدف من أن نفكـا 
افام ليتعجم القارو, وليتبصا النـاظا, فإنـه لىـأ فيه, وإنما نقىنا منه  

, وميدان الجه  واسع , ولىأ ركاكته قد أز َّ  .سدافته قد أض َّ
بمـا   ‘وفي العام العافا لىهجـاة لنـدما أصـيم رسـو  اهلل 

يزلم لنفسـه فيهـا  ‘موته, تجاأ الدبيم فكتم رسالة إلأ رسو  اهلل 
ة رسـو  اهلل )َكـَذَب( إلـأ الشاكة معه في النبوة, هذا نصها: من مسيىم

ــا نصــف اير , ولقــايش ‘ محمــد رســو  اهلل ــإن لن ــا بعــد: ف : أم
باسالة كتبها  ‘فاد لىيه رسو  اهلل  .نصفها, ولكن قايشام   ينصفون

بسـم اهلل الـاحمن الـاحيم, مـن <له أُبَي بن كعم رضي اهلل لنه نصها: 
اب, أما بعد: فإن اير ‘ محمد النبي   هلل يورثهـا إلأ مسيىمة الكذَّ

 .>من يشا  من لباده, والعاقبة لىمتقين, والسالم لىأ من اتبع الهدى
مــع رجىــين  ‘وكــان مســيىمة قــد بعــم باســالته إلــأ الاســو  

احة, فىما ا ىع لىيها رسو  اهلل  وماذا <قا  لهما:  ‘أحدهما ابن النوَّ
أمـا واهلل لـو  أن <: ‘فقـا   .  فقـا : نقـو  كمـا قـا >تقو ن أنتما
 !>لضابن ألناقكم  ْقتَ الاس    تُ 

وحم  حبيم بن زيد اينصار  ابن أم لمارة نسـيبة بنـن كعـم 
اب  ‘المازنية رضي اهلل لنهمـا رسـالة رسـو  اهلل  إلـأ مسـيىمة الكـذَّ

اب: أتشهد أن محمدام رسو  فعندما سىَّ  مه الاسالة, قا  له مسيىمة الكذَّ
رسـو  اهلل  فيقـو : أنـا  فيقو : نعم, فيقو  له: أوتشهد أني  ‘ اهلل

أصم   أسمع, ففع  ذلـك مـاارام, وكـان فـي كـ  مـاٍة   يجيبـه فيهـا 
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حبيم إلأ  ىبه يقتطع من جسمه لضوام, ويبقأ حبيم محتسـبام صـاباام 
, فاستشهد رضي اهلل لنه بين يديه  .إلأ أن قطَّعه إربام إربام

 ,كيف كانن سياته, فال يقتـ  الاسـ  ‘ولننظا إلأ رسو  اهلل 
ولو كانوا من قب  ألدائه ايلدا  الكفار, وحتـأ ولـو كفـاوا أمامـه, مـا 

 .دامن لهم هذه الحصانة
أما مسيىمة فيتعامأ لـن العهـود والمواثيـق, فيقتـ  السـفاا    قـتالم 

يحتـام  الـذ  اإلسالم بين الفارق إنه .وتشف   وتمثي , ,تشويه قت  ب  لاديام 
ورجولة, وبين الجاهىيـة التـي   الكىمة ويحتام اإلنسان ويداصم بشاأل 

 هذا, واهلل تعالأ ألىم. .تعاأل إ  الفساد في اير , وتحكيم الهوى

رجــل لديــه ابــن عمــرل عشــرون ســنة, و يريــد أحيانــًا أن    : 42الســؤال

يسهر مع الشباب يف سهرا  فيها بعا املةالفـا  الشـرعية,   

يعــين جــد الشــاب ـــــ ولكــن أبــوال  ,وهــو طبعــًا مينعــه مــن ذلــ 

ــ جدته و يللظون عليـه يف الكـالم ويتشـاجرون معـه ويقولـون      ـ

ــع الشـــباب   ــه يســـهر مـ ــي  و ,لـــه أن يرتكـ ــرون هـــذل املعاصـ ال يـ

اــيئًا, فاملشــكلة أنــه إذا تــرس ابنــه يفعــل مــا يشــاء يضــيع, وإذا  

 حاول أن مينعه فلديه مشكلة مع أبويه, فماذا تنص ونه؟

و ولـده إ  بالنسـبة لولـد هـذا ايخ, فإنـه   يمىـك نحـالجواب: 
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 حكيمام فـي تقـديم النصـح لولـده, ولىيـه أو م أن 
وهـو يعىــم  م إلـأ ولـده, وذلــك بكثـاة اإلحسـان إليــه, وخاصـةيتحبَّـ

ـاحالمحيط الذ  يعيش فيه, حيم كثا فيه الفساق والفجار وق َّ النُّ   .صَّ
ثم بعد ذلك يقدم له النصيحة ساام وبىطف وبدون اسـتعال , ويكثـا لـه 

وأن يافد ولده إلأ الصحبة الصالحة, وكونوا  .من الدلا  بظها الريم
نة وأحيطـوه دوا لولـده بـايخالق الحسـلونام له في النصح لولده, وتـودَّ 

 .بالايتكم وتوجيهاتكم
وليكن لزا ه في ولده قصة سـيدنا نـوح لىيـه السـالم مـع ولـده, 
وأن يتوجه إلأ والديه بتقـديم النصـح لهمـا بيسـىوب لطيـف, وليتـذكا 

کک}سيدنا إبااهيم لىيـه السـالم لنـدما كـان يـذكا والـده بقولـه: 
  .[44]مايم:  {ڳڳڳگگگک

 {ۆئۇئۇئوئ}تعـالأ:  وأذكا نفسي وإيـاه بقولـه
أسي  اهلل تعالأ أن يحفظنا وأصولنا وفاولنا وأزواجنا  .[02]الفاقان: 

 هذا, واهلل تعالأ ألىم. .وأحبابنا من ك  الفتن ما ظها منها وما بطن

مــا حكــم نشــر الرســالة الــيت يــذكر فيهــا أن الشــيخ   : 41الســؤال

أمحد حامـل مفـاتيح احلجـرة النبويـة الشـريفة رأى الـن        

املنام وأخربل بقرب قيام الساعة, ويأمرل فيهـا بنشـر    يف ‘

 هذل الوصية وأن من مل ينشرها يأثم إ ًا كبريًا؟

ا ىعــن لىــأ رســالتكم التــي أرســىتموها, وإنــي لقــد الجووواب: 
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ألىمكم بين هـذا ايمـا لـيا جديـدام إنمـا هـو قـديم, و  أراه إ  مـن 
مـن كـذب  , وإن‘الشعوذة والكذب وا فتاا  لىأ سيدنا رسو  اهلل 

في الحديم التمادام لىأ المنام فإن هذا العبد من أفد الناا كذبام لند 
أن رسـو   ~ اهلل لز وج , لما روى البدار  لن واثىـة بـن ايسـقع

إلـأ غيـا أبيـه, أو  الاجـ ُ  ليَ دَّ اى أن يَ إن من ألظم الفِ <قا :  ‘اهلل 
لىأ  مد ـ, أو يقو َ لينه ما لم تا ـ أ  في المنام كما في رواية أح  َ اِ يُ 

 .>ما لم يق  ‘رسو  اهلل 
ولىيه فيحام  بع هذه الاسالة وتوزيعها, وإني أنصـحك يـا أخـي 

هذه الاسالة يحد أن تاس  إليه هذا الجواب الـذ   الكايم إذا أرسىنَ 
هذه الا يـا الكاذبـة, وأن تطىـم  نَ مْ مه كما لمَّ وأن تعم   ,إليكَ  هُ أرسىتُ 

وجـ   لـز نسي  اهلل .وأجاك لىأ اهلل لز وج  م هذا,من ك  أخ أن يعم  
 هذا, واهلل تعالأ ألىم. .لنا ولكم السداد والهداية والتوفيق

ما هي  را  اإلميان اليت تظهر آثارهـا علـى جـوارح    : 40السؤال

 العبد املؤمن؟

إن اإلنسان يسمو بنور اإليمان إلأ ألىأ  :اليمرة األولى الجواب:
جعىه  ئقام بالجنة, بينما يتادى بظىمة فيكتسم بذلك قيمة ت ,لىيين

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 

وظهور آثار ايسما  الابانية لىأ صفحة تجىي الصفات اإلةيهل فيه, 
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وجوده, أما الكفا فيقطع تىك النسبة وذلك ا نتساب, وترشي ظىمُته 
اإلنسان حيم تنحصا  فتنقص قيمةُ  الصنعَة الابانيَة وتطما لىأ معالمها,

في مادته فحسم, وقيمة المادة   يعتد بها فهي حكم المعدوم, لكونها 
ڭ}واهلل تعالأ يقو :  ,حيوانية مؤقتة فانية, زائىة, وحياتها حياة

ۉۅۅۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭ

 .[376]ايلااأل:  {ائىىېېېۉ
ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀپ}ويقو : 

 .[372]ايلااأل:  {ڦڦڦڤڤڤڤٹٹ
ر وجه كما أن اإليمان نور  :اليمرة اليانية اإلنسان, وكذلك فهو ينو 

 لة لىأ اهلل, ويكون نبااسام يه  لصاه, ر ما حوله بالهداية والدينو  
پپپپٻٻٻٻٱ}يقو  اهلل تعالأ: 

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ائ}ويقو  أيضام:  .[057]البقاة:  {ڤڤٹٹٹ
 {ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئوئوئەئەئ
 .[11]اينفا : 

 , قا  تعالأ:يظىم وجه اإلنسان, ويظىم ما حولهفأما الكفا 
ٿٿٺٺٺٺڀڀڀ}

 .{ڤڤٹٹٹٿ
فاإلنسان الذ   .كما أن اإليمان نور هو قوة أيضام  :اليمرة اليالية

يظفا باإليمان الحقيقي يستطيع أن يتحدى الكائنات ويتدىص من ضيق 
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الحوادي, مستندام إلأ قوة إيمانه, فيبحا متفاجام لىأ سفينة الحياة في 
كىن خضم أموا  ايحداي العاتية بكما  ايمان والسالم قائالم: تو

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  ائاام إلأ الجنة 

ڑڑژژڈ}يقو  تعالأ:  .لىدخو  إلأ السعادة ايبدية
ڳڳڳڳگگگکککک

 .[27]النح :  {ڱڱ
ــه يحــام التوكــ  فــال يســتطيع  أمــا إذا ُحــام اإلنســاُن اإليمــان فإن

بـ   ,التحىيق والطياان إلأ حياة  يبة في الدنيا و  إلأ الجنة فحسـم
قـا   .سيجذبه الكفا إلأ أسف  سافىين ويعـيش حيـاة الشـقا  والضـنك

ییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئ} تعــالأ:

 .[304] ه:  {ی
يقتضي التوحيد, والتوحيد يقود إلأ التسـىيم, والتسـىيم  فاإليمان

   .يحقق التوك , والتوك  يسه  الطايق إلأ سعادة الدارين
, وإنمـا هـو  نَّ و  تظنَّ  أن التوك  هو رفض ايسـباب وردُّهـا كىيـام

لبارة لن العىم بين ايسباب هي خادمة لقدر اهلل, وليا القـدر خادمـام 
راتها, وهي نول من الدلا  الفعىي, و  يجوز ينبري رلايتها ومداف ,لها

 .ا لتماد لىيها ين ا لتماد لىيها فاك
, بـ  يجعىـه  :اليمرة الرابعة إن اإليمان يجع  اإلنسان إنسانام حقـام
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, لذا كانن وظيفته ايساسية: اإليمان باهلل تعالأ والـدلا  إليـه,  سىطانام
 .غاية العجز بينما الكفا يجع  اإلنسان حيوانام مفتاسام في

كما أن اإليمان يقتضي الدلا  ويتدذه وسيىة  :اليمرة الخامسة
قا عة ووسا ة بين المؤمن وربه, فإن اهلل سبحانه وتعالأ أيضام يدلو 

وئەئەئائائى}بقوله: اإلنسان إلأ أن يدلوه 

 {ىئىئىئېئېئېئۈئۆئۆئۇئۇئ
ٿٺٺٺٺڀ}وبقوله تعالأ:  .[386]البقاة: 

 .[62غافا: ] {ڤٹٹٹٹٿٿ
ولعىك تقو : إننا كثياام ما ندلو فـال يسـتجاب لنـا رغـم أن اآليـة 

الجــواب: إن اســتجابة الــدلا   .ح بــين كــ  دلــا  مســتجابلامــة تصــا  
فــي , وقبولــه فــي  آخــا, فكــ  دلــا  مســتجاب, إ  أن قبولــه وتنفيــذ 

ــة اهلل ســبحانه ــوط بحكم ــه من ــوب نفس ــايض   .المطى ــثالم: يستصــاخ م فم
فيقـو  الطبيـم:  ., لالجني, ألطني الـدوا (كشف لىيَّ االم: )الطبيَم قائ

فالطبيم حينذاك إما أن يعطيـه  .فيقو  المايض: ألطني هذا الدوا  .أماك
الدوا  نفسه, أو يعطيه دوا م أكثـا نفعـام وأفضـ  لـه, أو يمنـع لنـه العـال  

 .وذلك حسبما تقتضيه الحكمة والمصىحة .نهائيام 
وله المث  ايلىـأ, فألنـه حكـيم مطىـق  وكذلك الحق تبارك وتعالأ

ورقيم حسيم في ك  آن, فهو سبحانه يستجيم دلا  العبد, وباسـتجابته 
 .نسام وا مئنانام يزي  وحشته القاتمة وغابته الاهيبة, مبد م إياها أمالم وأُ 

وهو سبحانه إما أن يقب  مطىم العبد ويستجيم لـه مبافـاةم بالـدلا  
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أو يــاده, وذلــك حســم اقتضــا  الحكمــة  نفســه, أو يمنحــه أفضــ  منــه,
هــذا, واهلل  .الابانيــة,   حســم أهــوا  العبــد المتحكمــة وأمانيــه الفاســدة

 تعالأ ألىم.

ــؤال ــدما    : 43السـ ــعر, وعنـ ــألة إطـــالق الشـ ــباب مسـ ــاع بـــن الشـ اـ

ــأله  ــول: الـــن   تسـ ــاذا؟ يقـ ــويالً  ‘ملـ ــعرل طـ ــان اـ ــاذا ,كـ  فمـ

 ؟؟ هل هذا تقليد أم سنة أم ماذاتنص ون

إنمــا ايلمــا  بالنيــات وإنمــا لكــ  <يقــو :  ‘النبــي  :الجووواب
امــاو مــا نــوى فمــن كانــن هجاتــه إلــأ اهلل ورســوله فهجاتــه إلــأ اهلل 

ومن كانن هجاته لدنيا يصيبها أو اماأة يتزوجها فهجاته إلـأ  ,ورسوله
د يتبـع النبـي  .رواه البدار  ومسىم >ما هاجا إليه فإذا كـان هـذا المقىـ 

أ ا  فعاه, كما جا  فـي الشـمائ :  ‘النبي فىه حكم المقىد, و ‘
 .رواه ابـن ماجـه .فعا دون الجمة, وفوق الـوفاة ‘كان لاسو  اهلل 

ة: هي الشعا الذ  نز  إلأ المنكبـين والـوفاة: مـا بىـغ فـحمة  .]الُجمَّ
وروى البدار  لن أنا بـن مالـك رضـي اهلل لنـه  .ايذن من الشعا[

 .منكبيه ‘قا : كان يضاب فعا النبي 
 بناء على ذلك:و

فىـه ايجـا بنيتـه, والمقتـد   ‘فمن أ ا  فعاه اقتـدا  بـالنبي 
بإ الة الشعا   أق  من أن يكون أ ىق لحيته, أما الاج  الـذ  يحىـق 

, فهي دلـوى مافوضـة ‘لحيته ثم يزلم أنه يطي  فعاه اقتدا  بالنبي 
 .تحتا  إلأ بينة
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ىيـدام لىنسـا , فهـو أما إذا كانن إ الة فـعاه تقىيـدام لألجانـم, أو تق
من تشـبه بقـوم فهـو <: ‘آثم, لحامة تقىيد غيا المسىمين, وذلك لقوله 

ابــن ولحامــة تقىيــد الاجـا  لىنســا , وذلــك لقــو   .رواه أبــو داود >مـنهم
المتشبهين من الاجا  بالنسـا   ‘ )لعن رسو  اهلل لباا رضي اهلل لنهما:

 .ا واهلل تعالأ ألىمهذ .والمتشبهات من النسا  بالاجا ( رواه البدار 

 هل الذكر اجلماعي بدعة؟  : 44السؤال

, لمـا فيـه ‘م فيه النبي : ا جتمال لذكا اهلل تعالأ رغَّ الجواب
من تقوية لزيمة الذاكاين لىـأ ذكـا اهلل تعـالأ, ولمـا فيـه مـن ثمـاات 

 ~ماجوة من فض  اهلل لز وج , أخا  اإلمام مسىم لن أبـي هايـاة 
  يقعــد قــوم يــذكاون اهلل لــز وجــ  إ  <: ‘قــا : قــا  رســو  اهلل 

حفتهم المالئكة وغشيتهم الاحمة ونزلـن لىـيهم السـكينة وذكـاهم اهلل 
, كــ  واحــدة منهــا ‘أربــع فضــائ  ذكاهــا رســو  اهلل  .>فــيمن لنــده

 .تكفي لتاغيم المؤمن بذكا اهلل تعالأ
لن أبي هايـاة رضـي اهلل لنـه قـا : قـا   وأخا  اإلمام البدار 

ــَ  ‘رســو  اهلل  ــون أه ــاق يىتمس ــي الطُّ ــون ف ــةم يطوف : <إن هلل مالئك
وا إلأ حاجتكم, قـا :  الذكا, فإذا وجدوا قومام يذكاون اهلل تناَدْوا: َهىُمُّ

ونهم بيجنحتهم  إلأ السما  الدنيا, قا : فيسيلهم ربُّهم ـ وهو ألىم فيحفُّ
نك ويحمدو ـ: ما يقو  لباد   قا : يقولون: يسب حونك ويكب اونك منهم

رأوك,    واهلل مـاقا : فيقولـون: ويمج دونك, قا : فيقو : ه  رأوني  
لو رأوك كـانوا أفـدَّ لـك قا : فيقو : وكيف لو رأوني  قا : يقولون: 
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. قـا : يقـو : فمـا  لبادةم وأفدَّ لك تمجيدام وتحميدام وأكثا لك تسـبيحام
ــا :  ــا : يقــو : وهــ  رأوهــا  ق ــة, ق يســيلوني  قــا : يســيلونك الجن

قولون:   واهلل يا رب  ما رأَْوها, قا : يقو : فكيف لـو أنهـم رأوهـا  ي
,  واقا : يقولون: لو أنهم رأوها كان , وأفـدَّ لهـا  ىبـام أفدَّ لىيها حاصام

ذون  قا : يقولون: مـن النـار, قـا :  وألظم فيها رغبة. قا : فِممَّ يتعوَّ
أوهــا, قــا : يقــو : وهــ  رأوهــا  قــا : يقولــون:   واهلل يــا رب  مــا ر

يقو : فكيف لو رأوها  قا : يقولون: لو رأوها كـانوا أفـدَّ منهـا ِفـاارام 
وأفدَّ لها مدافة, قـا : فيقـو : فيُْفـِهُدُكم أنـي قـد غفـاُت لهـم. قـا : 
يقو  َمىَك  من المالئكـة: فـيهم فـالن  لـيا مـنهم, إنمـا جـا  لحاجـة, 

 .>قا : هم الُجىَسا    يشقأ بهم جىيسهم
بام لالجتمال لذكا اهلل تعـالأ مـا أخاجـه اإلمـام مسـىم ويكفي تاغي

مـا <خـا  لىـأ حىقـة مـن أصـحابه فقـا :  ‘في صـحيحه أن النبـي 
  قالوا: جىسنا نذكا اهلل ونحمده لىأ ما هدانا لعسالم ومـنَّ >أجىسكم

  قـالوا: واهلل مـا أجىسـنا إ  >آهلل ما أجىسـكم إ  ذاك<به لىينا, قا : 
لـم أسـتحىفكم تهمـة لكـم, ولكنـه أتـاني جبايـ  أمـا إنـي <ذاك, قا : 

 .>فيخباني أن اهلل لز وج  يباهي بكم المالئكة
وأما النطق بالذكا بصوت واحد من قب  الذاكاين فـال مـانع منـه, 

ايمـا بـه و  النهـي  ‘فهو أما مباح فالام, ينـه مـا ورد لـن النبـي 
 .منع لنهيُ لنه, ومن المعىوم بين ايما المسكوت لنه أما مباح و  

 وبناء على ذلك:
ــد اهلل  ــات لن ــاب القاب ــن أق ــالأ م ــذكا اهلل تع ــال ل : ا جتم أو م
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ــالأ:  ــه تع ــدر  تحــن قول ــو من  {ۇئوئوئەئ}تعــالأ, وه
 .بذلك ‘إضافة إلأ تاغيم النبي  .[0]المائدة: 

: الذكا الجمالي, وهو نطق الذاكاين بصوت واحـد   مـانع  ثانيام
 منه, ولكن بشاوط:

 .قد بين الذكا الجمالي سنة أو واجمأ ـ أ  يعت
 .ب ـ أ  يعتقد بين تاكه حاام

  ـ أ  يكـون فـي الـذكا الجمـالي تشـويش لىـأ مصـ   أو تـا   
 .لىقاآن الكايم

تعالأ, وأن يدىص في ذكاه, ويتنبه إلأ  اهللَ  د ـ أن يااقم الذاكاُ 
مداخ  الشيطان ووسوسـة الـنفا ايمـارة بالسـو , خشـية أن يقـع فـي 

 .هذا, واهلل تعالأ ألىم .ايا ال
 

** ** ** 
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 محتويات الكتاب

 

433 

 031 ... م لىأ أصحابها دفع التعويضـ توفي لامالن في منشية فه  يج1
 034 ............................. ـ ما هو حدُّ فارب الدما 4
 035 ........................... ـ حكم اإلجها  في اإلسالم5
 036 ............ـ  بيبة تسبَّبن في وفاة اماأة في بطنها جنين مين6
ات في معالجة اماأة حام , مما أدى إلأ وفاتها7  037..... ـ  بيبة قصَّ
 038........ ـ  بيبة أسقطن جنينام لماه خمسة أفها لىستا لىأ أمه8
 032 .. ـ حمىن من سفاح خمسة أفها فيسقطن لها الطبيبة فعىأ من الدية 2
 002 ................. ـ أوقف سيارته فسقط لىيها إنسان فمات32
 003 ....... ـ قام مجىا المدينة بوضع السم لقت  الكالب المؤذية33

 003 ...................... كتاب املعامال  املالية

 005 .............................. ـ الحدود المشاولة لىابح3
 006 ................................... ـ حكم بيع العابون0
 007 .................... وكي  وايجيا المشتاك ـ ه  يضمن ال1
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 302 .............................. كتاب اآلداب

 102 .............................. ـ الطايق إلأ تقوية اإليمان3
 113 .............. ـ يشر  سيارته لىأ الراز ويؤذ  جياانه باائحته0
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